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1 Aanbiedingsbrief
1.1 Inleiding

Voor u ligt de tweede tussenrapportage 2013 (Turap-2 2013). In deze tweede tussenrapportage wordt
stilgestaan bij de ontwikkelingen die zich in de eerste zeven maanden van dit jaar hebben voorgedaan op
zowel beleidsmatig als financieel vlak (budgetafwijkingen). De gevolgen van deze ontwikkelingen worden
voor de rest van het kalenderjaar en, voor zover van toepassing en nu al in te schatten, voor de jaren
daarna in beeld gebracht.

Bij deze tweede tussenrapportage 2013 treft u als bijlage aan de 'Voortgangsrapportage AHAD 3'.
Deze bijlage is een uitvloeisel van de op 8 november 2012 aangenomen 'motie Kraaiennest'. In deze
motie is het college verzocht in de Planning & Control documenten een rapportage op te nemen over
de voortgang in de uitvoering van AHAD 3 en bijbehorende hervormingen, met het aangeven van
de concrete gevolgen en maatschappelijke effecten van de bezuinigingen. Deze voortgang treft u in
genoemde bijlage aan in de vorm van een afwijkingenrapportage. De gerapporteerde afwijkingen zijn
verwerkt in deze tweede tussenrapportage 2013.

De gewoonte is ontwikkeld om bij de tussenrapportages ook inzicht te geven in de stand van zaken van
de lopende projecten in Gorinchem. De stand per september 2013 treft u als bijlage bij deze tweede
tussenrapportage aan in de vorm van het boekje 'Voortgang projecten, september 2013'.
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1.2 Beleidsmatige voortgang

De beleidsmatige voortgang komt tot uitdrukking in de voortgang/afwijkingen van de speerpunten en
de raadsopdrachten zoals deze in de Programmabegroting 2013 zijn opgenomen. Een samenvatting
van deze voortgang/afwijkingen treft u hieronder aan. Daarnaast kent de tussenrapportage negen
paragrafen, waarin wij u informeren over de beleidsmatige (en financiële) ontwikkelingen op het gebied
van weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering,
bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, lokale heffingen en subsidies. Deze paragrafen treft u
aan in hoofdstuk 2.3.

1.2.1 Afwijkingen speerpunten

In de begroting 2013 zijn 33 speerpunten opgenomen. Aan het overgrote deel van deze speerpunten
wordt gewerkt, hetzij in voorbereidende, hetzij in de uitvoerende sfeer. Eén speerpunt heeft het stadium
van voorbereiding nog niet bereikt. Het gaat hier om een speerpunt op het gebied van cultuur. Voordat
dit speerpunt in voorbereiding en uitvoering genomen kan worden, zal er eerst meer helderheid moeten
zijn over de invulling die de raadsopdracht Cultuur krijgt. Deze helderheid ontstaat nog dit jaar. In de
raadsvergadering van 31 oktober 2013 ligt de scenariokeuze aan de raad voor. Deze keuze is cruciaal
om dit speerpunt ter hand te kunnen nemen.

In hoofdstuk 2.1 wordt een overzicht gegeven van de voortgang per speerpunt.

1.2.2 Afwijkingen raadsopdrachten

Bij aanvang van haar 'regeerperiode' heeft de raad in totaal dertien raadsopdrachten geformuleerd.
Hiervan staan er nu nog zeven open. Van deze zeven zijn er drie als 'permanent' te kwalificeren. Het
betreft hier de raadsopdrachten Bestuurlijke vernieuwing, Planning- & Control-cyclus en Land van
Arkel. Ten aanzien van de andere vier raadsopdrachten - dit zijn de raadsopdrachten Wonen, Mobiliteit,
Leefbaarheid en Cultuurbeleid - bestaat de verwachting dat de raad nog dit jaar besluiten neemt.

In hoofdstuk 2.2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de zeven nog openstaande
raadsopdrachten.
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1.3 Financiële voortgang

De financiële voortgang komt tot uitdrukking in het meerjarige overzicht van de financiële afwijkingen
verdeeld over de hoofdthema's en programma's. Dit overzicht treft u onderstaand aan. Tevens wordt in dit
hoofdstuk het saldo van deze tweede tussenrapportage 2013 in hoofdlijnen verklaard en zijn overzichten
opgenomen waaruit het verloop van het meerjarige begrotingssaldo 2013-2016, het verloop van de
algemene reserve en de stand van de algemene reserve na verwerking van de mutaties uit deze tweede
tussenrapportage 2013, blijken.

1.3.1 Financiële afwijkingen in een oogopslag

Het saldo van de 2e tussenrapportage 2013 is € 114.732 voordelig voor het boekjaar 2013. Dit saldo
wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door (alleen verschillen > € 30.000 die op concernniveau effect hebben
op het saldo; bedragen afgerond op duizendtallen):

1. Legesopbrengsten bouwvergunningen (zie toelichting CP60002) € 200.000 N

2. Belastingen en verzekeringen gemeentelijke accommodaties (zie toelichting CP60003 en CP60079) € 99.000 V

3. Bijdrage Waardlanden m.b.t. opruimen kadavers (zie toelichting CP60111) € 99.000 V

4. Bijdrage Waardlanden m.b.t. straatvegen (zie toelichting CP60111) € 30.000 V

5. Bijdrage Waardlanden m.b.t. plaagdierenbestrijding en verwijdering graffiti (zie toelichting CP60110) € 38.000 V

6. Afrekening Waardlanden m.b.t. kadavers opruimen en ongediertebestrijding (zie toelichting CP60110) € 118.000 V

7. Definitieve afwikkeling CV Stichting WLZ (zie toelichting CP60040) € 54.000 V

8. Naheffingsaanslag belastingdienst controle BCF (zie toelichting CP60041) € 146.000 N

9. Definitieve vaststelling onderwijsachterstandenbeleid (zie toelichting CP60042) € 99.000 V

10. Liquidatiekosten Stichting TOON (zie toelichting CP60047) € 142.000 N

11. Aframen budget t.b.v. project Homestart (zie toelichting CP60058) € 39.000 V

12. Huuropbrengsten Boezem 3 (zie toelichting CP60076) € 219.000 V

13. Vorming voorziening wachtgeldverplichtingen (zie toelichting CP60080) € 89.000 N

14. WGA-scan (zie toelichting CP60080) € 43.000 N

15. Vrijval stelpost stijging ABP-premies (zie toelichting CP60080) € 125.000 V

16. Vrijval vacaturegelden (zie toelichting CP60082) € 102.000 V

17. Detacheringsvergoedingen (zie toelichting CP60082) € 67.000 V

18. Renteomslag en bespaarde rente (zie toelichting CP60085) € 118.000 V

19. Algemene uitkering (zie toelichting CP60086) € 475.000 N

20. Saldo voor bestemming (zie toelichting CP60097) € 188.000 N

21. Diverse afwijkingen < € 50.000 € 191.000 V

Totaal € 115.000 V
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De financiële afwijkingen die in deze tweede tussenrapportage 2013 worden gemeld, zijn als volgt over
de hoofdthema's en programma's verdeeld:

Programma (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Hoofdthema Wonen en Leven:
Woonvoorzieningen -1.449.339 -38.970 -60.037 -60.037

Leefvoorzieningen 900.496 1.859.196 -2.240.222 159.778

Wonen, Leven en Veiligheid -23.895 - - -

Wonen, Leven en Milieu 206.489 54.661 40.839 40.807

Wonen, Leven, Bestuur en Communicatie 13.000 - - -

Totaal hoofdthema Wonen en Leven -353.249 1.874.887 -2.259.420 140.548

Hoofdthema Werk:
Werk -1.000 - - -

Werk en Milieu - - - -

Totaal hoofdthema Werk -1.000 - - -

Hoofdthema Welzijn en Zorg:
Onderwijs 125.485 -6.684 -6.684 -1.400

Cultuur en Sport -238.105 63.498 43.498 43.498

Zorg -256.767 -419.943 -567.466 -415.367

Welzijn, Zorg en Veiligheid - - - -

Totaal hoofdthema Welzijn en Zorg -369.388 -363.129 -530.652 -373.269

Hoofdthema Bestuur en Dienstverlening:
Publiekservice 16.000 9.500 58.162 98.162

Bestuur, Communicatie en Veiligheid - - - -

Bestuur en Communicatie 653.227 124.008 350.193 274.793

Totaal hoofdthema Bestuur en Dienstverlening 669.227 133.508 408.355 372.955

Algemene dekkingsmiddelen -374.019 364.745 194.622 19.059

Totaal saldo van baten en lasten -428.429 2.010.010 -2.187.096 159.293

Mutaties reserves 543.161 -1.772.025 2.662.215 7.247

Resultaat afwijkingen 114.732 237.985 475.119 166.540

In hoofdstuk 3.1 worden per programma alle afwijkingen groter dan € 30.000 op het niveau van
collegeproduct, nader gespecificeerd en toegelicht.
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1.3.2 Verloop begrotingssaldo

Het meerjarig begrotingssaldo 2013-2016 ziet er na deze 2e tussenrapportage 2013, inclusief de
mutaties uit de vastgestelde Perspectiefnota 2014-2017 en de nog vast te stellen Begroting 2014, als
volgt uit:

Begrotingssaldo (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Saldo Perspectiefnota 2013-2016 conform boekwerk 214.007 1.284.202 -459.118 1.591.065

Aanpassing uitkering Gemeentefonds n.a.v. junicirculaire
2012 145.591 -444.328 -964.439 -1.623.654

Saldo Perspectiefnota 2013-2016 aangepast 359.598 839.874 -1.423.557 -32.589

Gemiddelde bezuinigingstaakstelling AHAD 3 3.645.829 3.645.829 3.645.829 3.645.829

Bijgesteld saldo Perspectiefnota 2013-2016 na
besluitvorming inclusief bezuinigingstaakstelling

AHAD 3 4.005.427 4.485.703 2.222.272 3.613.240

Mutaties als gevolg van opwerken begroting 2013 -1.041.873 -1.275.105 -982.718 -1.185.568

Bijgesteld meerjarig begrotingssaldo inclusief
bezuinigingstaakstelling AHAD 3 2.963.554 3.210.598 1.239.554 2.427.672

Structueel saldo 2e turap 2012 218.596 173.124 190.218 190.218

Bijgesteld meerjarig begrotingssaldo 3.182.150 3.383.722 1.429.772 2.617.890

Mutaties als gevolg van AHAD 3 (voor een specificatie
wordt verwezen naar de 1e turap 2013) -2.292.948 -580.243 -147.757 287.714

Bijgesteld meerjarig begrotingssaldo conform
overzicht AHAD 3 889.202 2.803.479 1.282.015 2.905.604

Structureel saldo 1e turap 2013 1.886.445 -66.250 315.871 136.196

Bijgesteld meerjarig begrotingssaldo na 1e turap 2013 2.775.647 2.737.229 1.597.886 3.041.800

Vastgestelde mutaties Perpectiefnota 2014-2017 inclusief
meicirculaire gemeentefonds 2013 en oranjeakkoord en
amendement GHC Rapid - 404.498 -1.990.971 -3.197.488

Bijgesteld meerjarig begrotingssaldo na vaststelling
Perspectiefnota 2014-2017 2.775.647 3.141.727 -393.085 -155.688

Mutaties opwerken Begroting 2014 - 258.261 191.810 74.607

Bijgesteld meerjarig begrotingssaldo na Begroting
2014 2.775.647 3.399.988 -201.275 -81.081

Structureel saldo 2e turap 2013 114.732 237.985 475.119 166.540

Meerjarig begrotingssaldo na 2e turap 2013 2.890.379 3.637.973 273.844 85.459
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1.3.3 Verloop saldo algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve ziet er na deze tweede tussenrapportage 2013 als volgt uit:

Saldo algemene reserve (bedragen in € ; - = nadeel) 2012 2013
Saldo begin boekjaar 4.154.721

Mutaties Tweede tussenrapportage 2012:

Saldo ultimo 2012 conform vastgesteld boekwerk 2e turap 2012 -1.596.746

Structureel saldo 2e turap 2012 1.338.071 218.597

Correctie saldo na gereedkoming 2e turap 2012 453

Mutaties Programmabegroting 2013:

Versterken vermogenpositie conform besluit AHAD 2 100.000

Collegebesluiten april tot en met juli 2012 295.154

Terugstorting saldi veerdienst vanuit egalisatiereserve veerdienst 200.433

Terugstorting uit egalisatiereserve tarieven reiniging 41.474

Bijstorting in/terugstorting uit egalisatiereserve veerdienst -134.008

Mutaties grondexploitaties: winst Oost II 1.200.352

Mutaties grondexploitaties: onttrekking i.v.m. BTW op grondexploitaties -157.500

Diverse mutaties 7.140

Saldo Programmabegroting 2013 2.963.555

Mutaties AHAD 3 t.o.v. 2e turap 2012 en Programmabegroting 2013:

Terugdraaien stelposten o.b.v. voorstel AHAD 3:

- Gemiddelde bezuinigingstaakstelling AHAD 3 -3.645.829

- Stelpost motie 5 bij 1e turap 2012 -199.000

- Stelpost motie 5 bij 2e turap 2012 -118.731

- Onttrekking i.v.m. BTW op grondexploitaties 157.500

- Storting i.v.m. versterken vermogenspositie conform besluit AHAD 2 -100.000

Aanpassing begrotingssaldo o.b.v. voorstel AHAD 3:

- Budgetverhoging Wabo-uitvoering -55.400

- Actualisatie raming bouwleges 118.110

- Actualisatie algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2012 -265.698

- Terugdraaiing storting i.v.m. versterken vermogenspositie conform besluit AHAD 2 100.000

- Terugdraaiing onttrekking i.v.m. BTW op grondexploitaties -157.500

Lagere kosten station Papland 1.300.000

Rekenrente riolering 200.000

Wachtgeld Stichting TOON -82.000

Liquidatiekosten Stichting TOON -100.000

Correctie reeds ingeboekt voordeel WMO bij Programmabegroting 2013 -310.000

Vastgestelde bezuinigingsmaatregelen AHAD 3 inclusief moties en amendementen 1.931.100

Mutaties Jaarstukken 2012:

Exploitatieresultaat 2012 6.820.069

Bestemming exploitatieresultaat 2012 -3.878.181

Overige mutaties jaarstukken 2012 -28.945
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Saldo algemene reserve (bedragen in € ; - = nadeel) 2012 2013

Mutaties Eerste tussenrapportage 2013:

Winstneming Handelskade 57.637

Onttrekking i.v.m. herzieningen grondexploitaties -684.291

Storting vanuit de egalisatiereserve veerdienst i.v.m. het negatieve resultaat van de
veerdienst in de jaarstukken 2012 196.211

Terugdraaien primitieve storting i.v.m. de bijdrage aan de egalisatiereserve tarieven
reiniging -41.474

Saldo 1e turap 2013 1.886.445

Mutaties Tweede tussenrapportage 2013:

Onttrekking tbv aanvullen negatief saldo reserve veerdienst -169.517

Winstneming Oost II -573.700

Saldo 2e turap 114.732

Saldo ultimo boekjaar 4.154.721 6.948.513

In de paragraaf Reserves en voorzieningen (hoofdstuk 2.3.2) treft u een volledig verloopoverzicht aan
van alle reserves die de gemeente Gorinchem heeft.
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1.4 Raadsvoorstel (2013-1081)

Wij stellen u voor om:

1. De tweede tussenrapportage 2013 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen mutaties in de
algemene reserve en bestemmingsreserves vermeld in de paragraaf Reserves en Voorzieningen
(hoofdstuk 2.3.2) en de actualisatie van investeringen kapitaalgoederen inclusief nacalculaties
(hoofdstuk 3.3).

2. De programmabegroting 2013 te wijzigen conform de in de tweede tussenrapportage 2013 per
programma opgenomen budgetafwijkingen, wat voor 2013 per saldo een voordeel oplevert van
€ 114.732.

3. Het saldo van de tweede tussenrapportage 2013 ad € 114.732 te storten in de algemene
exploitatiereserve.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,

de secretaris, de burgemeester,
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1.5 Raadsbesluit (2013-1081)

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013

Gelet op de wettelijke bepalingen ex artikel 212 Gemeentewet

Besluit:

1. De tweede tussenrapportage 2013 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen mutaties in de
algemene reserve en bestemmingsreserves vermeld in de paragraaf Reserves en Voorzieningen
(hoofdstuk 2.3.2) en de actualisatie van investeringen kapitaalgoederen inclusief nacalculaties
(hoofdstuk 3.3).

2. De programmabegroting 2013 te wijzigen conform de in de tweede tussenrapportage 2013 per
programma opgenomen budgetafwijkingen, wat voor 2013 per saldo een voordeel oplevert van
€ 114.732.

3. Het saldo van de tweede tussenrapportage 2013 ad € 114.732 te storten in de algemene
exploitatiereserve.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Gorinchem van 7 november 2013,

de griffier, de voorzitter,
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Tweede tussenrapportage 2013
Beleidsmatige voortgang
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2 Beleidsmatige voortgang
In dit hoofdstuk treft u de voortgang aan van alle beleidsmatige aspecten die zijn opgenomen in de
Programmabegroting 2013. Achtereenvolgens zal worden stilgestaan bij de voortgang speerpunten,
de voortgang raadsopdrachten en de ontwikkelingen die zijn te melden met betrekking tot de diverse
paragrafen.

2.1 Voortgang speerpunten

U treft hieronder de beleidsmatige voortgang van de 33 speerpunten aan die in de Programmabegroting
2013 zijn opgenomen.

programma beleidskader speerpunt voortgang
ja/nee

toelichting voortgang speerpunten

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Klimaatbestendige
stad:
Verbeteren
energiezuinigheid
nieuwbouw en
bestaande woningen.

ja Er is, door de gevolgen van de crisis en in
verband hiermee het substantieel lagere
woningbouwtempo, geen mogelijkheid
voor Eneco en gemeente om het huidige
energiesysteem in Hoog Dalem door te
zetten. Besloten is derhalve om in  Hoog
Dalem voor de grondgebonden woningen
een gasinfrastructuur aan te leggen. Hiermee
komt een alternatieve energievoorziening
voor de overige woningen te vervallen. Wel
krijgen de nieuwe bewoners een aanbod
om extra duurzame voorzieningen te
laten realiseren (zoals zonnepanelen en
energieterugwinning).

De actualisatie van het duurzaam
bouwenbeleid is bijna gereed.

Gezien de ontwikkelingen binnen Poort6
heeft zij afgezien van het opstellen van
energiebeleid. Wel denkt Poort 6 nog mee
over de aanleg van een stadsverwarmingsnet
in de Gildenwijk. Dit is een initiatief van het
bedrijf Be Green.

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Besparing
energiekosten.

ja Deze actie is nog volop in uitvoering en wordt
eind 2013 afgerond.

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Duurzame energie. ja Dit onderzoek is voortgezet. Wij oriënteren
ons verder of de exploitatie van  een lokaal
duurzaam energiebedrijf mogelijk geschikt
en haalbaar is voor een gemeente als
Gorinchem.

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Leefbare stad:
Gezonde
leefomgeving:
Het realiseren van een
gezonde leefomgeving
op het gebied van
geluid, luchtkwaliteit,
externe veiligheid,
water, bodem en
ondergrond.

ja Met de uitvoering van het projectvoorstel
geluidsanering woningen A-lijst is een
aanvang gemaakt. Voor geluidsanering
woningen B-lijst (minder urgente
saneringsgevallen) is een projectvoorstel
gereed.
Uit de monitoringsronde 2013 voor de
luchtkwaliteit komen geen wettelijke
knelpunten naar voren.
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programma beleidskader speerpunt voortgang
ja/nee

toelichting voortgang speerpunten

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Het verminderen van
de milieubelasting van
de mobiliteit.

ja Het fietsplan wordt in de tweede helft van
2013 in de raad behandeld. De beleidsregels
elektrisch rijden zijn in juni 2013 vastgesteld.

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Concept
Verantwoordelijke stad:
Verbetering van
scheiding van
huishoudelijk afval.

ja Het afvalbeleidsplan wordt eind 2013 aan het
college voorgelegd en in de raad van februari
2014 behandeld.

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Duurzaam
inkoopbeleid.

ja De duurzaamheidscriteria worden toegepast,
maar gezien de economische situatie wordt
nadrukkelijk ook naar financiële criteria
gekeken.

Wonen, Leven en
Milieu

Milieubeleidsplan
2012-2016

Millenniumgemeente. ja Gemeente Bamenda heeft aangegeven
behoefte te hebben aan meer kennis over
projectmanagement om de overgedragen
kennis toe te passen in de locale praktijk.

Wonen, Leven,
Bestuur en
Communicatie

Niet van
toepassing

Actualisatie
bestemmingsplannen:
-Wijdschild
-Laag Dalem
-Gildenwijk
-Bedrijventerreinen en
Stationsomgeving
-Buitengebied
-Binnenstad en
omgeving
-Gildenwijk
-Correctieve herziening
Hoog Dalem
-Haarwijk
-Lingewijk-Zuid
-Mollenburg
-Woningbouwlocatie
Den Breejen
-Woningbouwlocatie
Merwededijk nabij
nummer 40
-Ontwikkellocatie
Kleine
Haarsekade
-Groote Haar (na
zekerheid ontsluiting)
Beheersverordening
Betuweroute en
rijkswegen A15/A27 en
Molenvliet .

ja Op 27 juni 2013 heeft de raad de volgende
bestemmingsplannen vastgesteld:
- Wijdschild
- Laag Dalem
- Gildenwijk
- Lingewijk Zuid
- Parallelweg 61
en de beheersverordeningen:
- Stalkaarsen
- Betuweroute A15/A27.
In het najaar van 2013 zullen de resterende,
nog niet actuele bestemmingsplannen worden
vastgesteld, waarna voldaan wordt aan de
wettelijke plicht om te werken met plannen
niet ouder dan 10 jaar.

Werk Raadsopdracht
Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
(reeds
afgehandeld,
noot: er is geen
raadsbeleidskader
vastgesteld)

Werklocaties (zie ook
toelichting bij speerpunt
Onderwijsaanbod
bij het programma
Onderwijs).

ja De voorbereiding van de revitalisering van
Avelingen Oost (als vervolg op het project
Ruimte voor de Rivier Avelingen) wordt
gecontinueerd. Recente ontwikkelingen bij het
gevestigde bedrijfsleven worden betrokken bij
de planvorming.

Werk Raadsopdracht
Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
(reeds
afgehandeld)

Versterking sociaal-
economische
structuur (zie ook
toelichting bij speerpunt
Onderwijsaanbod

ja Naast het faciliteren van de ontwikkeling van
het gevestigde bedrijfsleven, worden waar
mogelijk ook potentiële nieuwe vormen van
bedrijvigheid ondersteund.
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toelichting voortgang speerpunten

bij het programma
Onderwijs).

Werk Raadsopdracht
Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
(reeds
afgehandeld)

Aandacht voor
ZZP'ers (zie ook
toelichting bij speerpunt
Onderwijsaanbod
bij het programma
Onderwijs).

ja Lopende initiatieven worden gevolgd.
Aandacht voor de specifieke doelgroep
ZZP’ers bij de planvorming voor
(her)ontwikkelingslocaties.

Onderwijs Beleidsnotitie
Brede Scholen

Regievoering op de
netwerksamenwerking
c.q. complete
programmering op en
rondom brede scholen.

ja Plan van aanpak is opgesteld. Momenteel
wordt er bij de basisscholen en
peuterspeelzalen geïnventariseerd op welke
manier ouderbetrokkenheid wordt ingevuld.
Dit zal worden getoetst aan de landelijke
kaders voor Vroegschoolse Educatie (VVE).

Onderwijs Beleidsnotitie
Brede Scholen

Faciliteren (zorgen voor
adequate huisvesting).

ja Traject actualisatie Integraal Huisvestingsplan
(IHP) is nog steeds actief en wordt
momenteel besproken met de diverse
schoolbesturen.
Het streven is om in 2014 een nieuw voorstel
aan de raad voor te leggen.
Schuttersplein: de vijf partijen presenteren
medio september de plannen, waaruit het
college een keuze maakt.
Lingeplein: renovatie school en gymzaal is
afgerond.
Renovatie overige twee gymzalen
(Heerenlaantje en Dr. Hiemstralaan) wordt in
oktober afgerond.
Lyceum: werkzaamheden zijn gestart.
Koelmanschool: voorbereidingen vergen
meer tijd.
Uitbreiding Gomarus wordt betrokken bij de
actualisering van het IHP.

Onderwijs Beleidsnotitie
Brede Scholen

Subsidiëren (prestatie-
afspraken met grote
instellingen die de
uitvoering van het
onderwijsachter-
standenbeleid
verzorgen).

ja Uit de resultaten van de derde
Onderwijsmonitor blijkt de samenwerking
tussen de betrokken partners in het
onderwijsveld en daarbuiten effect
te sorteren. Er is meer bereidheid tot
medewerking, meer afstemming, cijfers zijn
betrouwbaarder en er zijn vorderingen op taal
en rekenen van doelgroepleerlingen.

Onderwijs Raadsopdracht
Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
(reeds
afgehandeld)

Onderwijsaanbod
(voorzien in
gekwalificeerd
personeel voor met
name techniek en
zorg).

ja De techniekbeurs Game On op 18 en 19 juni
2013 is door 3.149 leerlingen van de groepen
7 en 8 uit Gorinchem en de regio bezocht
en door 931 leerlingen van het Voorgezet
Onderwijs. Daarnaast heeft de beurs op de
open avond nog 900 bezoekers gehad.
Deze beurs heeft als doel om kinderen al
op jonge leeftijd kennis te laten maken met
interessante technische beroepen. Game On
wordt om de 2 jaar gehouden.

Cultuur en Sport Raadsopdracht
Cultuurbeleid

Cultuur
(versterken relatie
onderwijsbibliotheek).

ja Onderwijs en bibliotheek komen in het
kader van de Cultuurvisie samen in de
functionaliteit Huis van Inspiratie. In oktober
neemt de raad een besluit over de beoogde
toekomstbeelden. Daarna volgt de uitwerking
in concrete uitvoeringsplannen.
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Cultuur en Sport Raadsopdracht
Cultuurbeleid

Cultuur (kunstwerken in
de openbare ruimte).

ja Conform bestaand beleid streven wij naar de
plaatsing van kunstwerken in de openbare
ruimte bij nieuwe (bouw)projecten.

Cultuur en Sport Raadsopdracht
Cultuurbeleid

Cultuur (bevorderen
cultuureducatie).

nee Onderdeel van de raadsopdracht Cultuur;
zie verder de toelichting bij Voortgang
raadsopdrachten.

Cultuur en Sport Sport/Sportplan
2012-2015

Sportstimulering
(vasthouden aan hoge
sportdeelname).

ja Via het zomerprogramma en het Sport &
Cultuurspektakel werden diverse sport- en
cultuuraanbieders in de gelegenheid gesteld
om mensen kennis te laten maken met hun
aanbod. Het na-schoolse aanbod is voor
komend seizoen weer verder uitgebreid door
de inzet van enthousiaste partners.

Cultuur en Sport Sport/Sportplan
2012-2015

Sport is meedoen in
de samenleving (sport
en cultuur inzetten
als sociale binding
om mensen uit onder
andere de kwetsbare
groepen mee te laten
doen).

ja In verschillende wijken zijn er succesvolle
wijkevenementen georganiseerd. De partners
in de wijk hebben dit voor een belangrijk
deel vorm en inhoud gegeven. Gorinchem
Beweegt heeft het proces per wijk begeleid.

Cultuur en Sport Sport/Sportplan
2012-2015

Stimulering van een
gezonde leefstijl
(bevorderen gezonde
leefstijl onder alle
Gorcumers).

ja In overleg met de basisscholen wordt
er een programma vastgesteld voor
diverse stimulerende programma’s en
activiteiten. Diverse partners werken mee
aan het bevorderen van gezonde leefstijl in
Gorinchem.

Cultuur en Sport Sport/Sportplan
2012-2015

Sport & fysieke ruimte
(moderne, eigentijdse,
multifunctionele
sportaccommodaties
die stimuleren tot meer
bewegen).

ja Resultaten klanttevredenheidsonderzoek
worden verwerkt in een beleidsvisie
Gorinchemse binnensportaccommodaties.
Renovaties sportpunten Lingewijk en
Centrum (Heerenlaantje) worden half
september 2013 afgerond. Renovatie
sportpunt Stalkaarsen (Hiemstralaan) is in
oktober 2013 gereed.

Cultuur en Sport Sport/Sportplan
2012-2015

Versterken
sportverenigingen
(sterke
maatschappelijke
sportverenigingen).

ja Het goed bijgewoonde Sportcongres heeft
plaatsgevonden op 23 april 2013. Congres
heeft vrijwilligers uit de Gorinchemse
sportwereld en het maatschappelijk veld met
elkaar in contact gebracht.

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Meer vrijwilligers
bereiken.

ja Bij het Vrijwilligerssteunpunt hebben zich de
eerste acht maanden van 2013 163 nieuwe
vrijwilligers aangemeld en zijn 122 vacatures
ingevuld.

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Vrijwilligers en
maatschappelijke stage
vacatures zoeken en
ontwikkelen.

ja Het Vrijwilligerssteunpunt biedt 90 nieuwe
vacatures die veelal ook geschikt zijn voor
leerlingen maatschappelijke stage.

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Iedereen kan meedoen
in de samenleving
(raadsbeleidskader
Meedoen).

ja Tijdens de tweede week van Meedoen
eind juni 2013 was het doel een eerste
inventarisatie en verkenning op deze thema’s
te doen. Hoe kunnen wij invulling geven
aan en wat doen wij samen en waar neemt
de gemeente geen rol? Wij zijn in gesprek
gegaan met maatschappelijke partners.
Verder zijn wij de straat opgegaan om met
inwoners in gesprek te komen, zijn actieve
inwoners van burgerinitiatieven bezocht en
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zijn we op bezoek gegaan bij kwetsbare
inwoners. De resultaten worden verwerkt in
uitvoeringsplannen.

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Regionale
samenwerking op
het thema jeugd
(Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden).

ja De raad heeft de regio AV gekozen als
het verband waarin de transitieopgaven
binnen het domein sociaal in samenhang
worden uitgevoerd en geborgd (raadsbesluit
23 mei 2013). Voor de onderdelen
jeugdbescherming, jeugdreclassering,
advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling en de crisisdienst, is
gekozen voor een aanpak op het niveau van
de regio Zuid-Holland Zuid.

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Inbedden van de
Jeugdzorg in het
gemeentelijk domein
(wetswijziging over
decentralisatie
Jeugdzorg).

ja De planning van het transitieproces
Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid, 2013:
*Beleidsplan en verordening
*Transitiearrangementen in overleg met de
huidige financiers van de jeugdzorg en de
betrokken zorgaanbieders voor cliënten die
op 1 januari 2015 hulp ontvangen.
*Inrichtingsplan voor een inkooporganisatie.

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Decentralisatie
AWBZ functies naar
Wmo (Extramurale
Begeleiding / Zorg
Zwaarte Pakketten
1-4 / Persoonlijke
Verzorging)
(was in Eerste
tussenrapportage
2013: Overheveling
functie- begeleiding
AWBZ naar Wmo-
(Begeleiding/ Zorg
Zwaarte Pakketten
1-4/ Persoonlijke
Verzorging.
Omschrijving speerpunt
aangepast conform
regeerakkoord).

ja De planning van het transitieproces
decentralisatie AWBZ functies naar
Wmo, wordt aangepast aan de actuele
ontwikkelingen. Daarbij wordt het landelijk
stappenplan gevolgd :
2013: uitwerking analyses in  richtinggevende
kaders en beleidsplan (fase 2);
2014: voorbereiding implementatie (fase 3)
2015: implementatie (fase 4).

Zorg Raadsbeleidskader
Meedoen

Kanteling Wmo
verordening;
Invoering nieuwe Wet
maatschappelijke
ondersteuning.
(was in Eerste
tussenrapportage
2013: Overheveling
hulpmiddelen
naar Wmo.
Omschrijving speerpunt
aangepast  conform
regeerakkoord).

ja De huidige Wmo verordening wordt
najaar 2013 aangepast. Daarmee sluit
de verordening aan op de bestaande
'gekantelde' Wmo-uitvoeringspraktijk.
Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning ingevoerd.
De ontwerpwet wordt najaar 2013 ter
advisering voorgelegd aan de Raad
van State. Wetspublicatie nieuwe  Wmo
is gepland voor medio 2014. De Wmo
verordening zal aansluitend hierop in tweede
helft 2014 aangepast worden.

Publieksservice Niet van
toepassing

Verbeteren
gemeentelijke
dienstverlening.

ja De projecten Telefonie, E-dienstverlening,
Update website, Social media en
Kwaliteitshandvest zijn gestart Er is
een nieuw algemeen nummer 14 0183,
Gorinchem heeft antwoord ingevoerd.
Producten melding openbare ruimte en kleine
evenementen digitaal verkrijgbaar.
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Publieksservice Niet van
toepassing

Het verder ontsluiten
van de collectie van
het Regionale Archief
Gorinchem.

ja In de afgelopen periode heeft het Regionale
Archief Gorinchem ongeveer 35% van
de indexering van de bevolkingsregisters
afgerond. Indexering van Burgerlijke Stand
is merendeels geschied. In de tweede helft
van 2013 wordt begonnen (looptijd tot en met
2016) met de gefaseerde digitalisering van de
bevolkingsregisters en de Burgerlijke stand.
De begraaf- en trouwregisters (voorganger
BS) zijn inmiddels geïndexeerd. Aan de
doopregisters wordt nu begonnen.Er zijn
indexen op de notulen van de gemeenteraad
en van B en W vervaardigd. Momenteel
wordt er als vervolg hierop gewerkt aan
het indexeren van de resoluties van het
stadsbestuur. Structureel wordt er gewerkt
aan de verdere toegankelijkheid van de
notariële archieven, de bibliotheekcollectie,
prenten en kaarten en de fotocollectie.
In 2013 zijn de zogenaamde straatfoto’s
beschreven en gedigitaliseerd.
Wat betreft de regionalisering wil de
gemeente Leerdam verzoeken aan te sluiten
bij het Regionaal Archief. Eerder heeft de
gemeente Vianen gekozen voor aansluiting
bij het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht.
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2.2 Voortgang raadsopdrachten

Inleiding

Het beeld ten aanzien van de raadsopdrachten per 1 augustus 2013 ziet er als volgt uit:

1 Aantal afgeronde raadsopdrachten per 1 augustus 2013 6

2 Aantal permanent lopende raadsopdrachten 3

3 Aantal nog openstaande raadsopdrachten in 2013 4*

4 Totaal 13

*Vier raadsopdrachten vragen meer tijd qua uitwerking dan eerder werd verondersteld. Dit zijn de
raadsopdrachten Wonen, Mobiliteit, Leefbaarheid en Cultuurbeleid.

• Raadsopdracht Wonen: deze opdracht heeft bewust een langere doorlooptijd gekregen om zo te
kunnen inspelen op de nieuwe maatregelen van het Rijk, die beogen de woningmarkt weer vlot te
trekken. De vaststelling van de Woonagenda 2.0 (voorheen: Woonvisie) staat geagendeerd voor het
najaar van 2013.

• Raadsopdracht Mobiliteit: in 2013 hebben de verdere voorbereidingen voor het fietsplan
plaatsgevonden. Dit moet leiden tot besluitvorming in het najaar. Dit geldt naar verwachting ook voor
het onderdeel verkeersplan Binnenstad.

• Raadsopdracht Leefbaarheid: Ten aanzien van de raadsopdracht Leefbaarheid wordt gekoerst op
vaststelling van de Visie en Beleidsplan Openbare Ruimte eind 2013.

• Raadsopdracht Cultuurbeleid: Op 27 juni 2013 is ter uitwerking van de raadsopdracht Cultuurbeleid
de cultuurvisie vastgesteld. Op dit moment is de raadsopdracht Cultuurbeleid gedeeltelijk afgerond. In
oktober 2013 staat de keuze van het voorkeursscenario op de rol bij de raad.
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Hieronder wordt een toelichting gegeven op de drie permanent lopende raadsopdrachten plus de vier
raadsopdrachten die naar verwachting in de tweede helft van 2013 tot besluitvorming leiden.

Bestuurlijke Vernieuwing

Sinds het aantreden van de nieuwe raad is een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Wij noemen de
themabijeenkomsten met raadsleden en het werken met raadsopdrachten. Deze werkwijzen functioneren
naar behoren en voldoen aan de verwachtingen. In de eerste helft van 2013 hebben themabijeenkomsten
inzake regionale samenwerking op de agenda gestaan. Dit heeft geleid tot het een raadsbesluit Visie op
regionale samenwerking d.d. 4 juli 2013. De werkvorm themabijeenkomst, in een a-politieke setting, kan
gezien worden als een vorm van bestuurlijke vernieuwing.

Planning- en controlcyclus

Het doel van de raadsopdracht is de vigerende afspraken en documenten te evalueren en te bezien
in het licht van de huidige besturingsfilosofie. Van belang daarbij is het verder optimaliseren van de
informatievoorziening vanuit het college richting de raad (tijdige en relevante raadsinformatie).

In het kader van de uitvoering van de raadsopdracht, is intern gestart met een traject dat moet leiden tot
een meer eenvoudige begroting.
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Bij de opstelling van het raadsbeleidskader garantiestelling / uitgegeven geldleningen heeft de
klankbordgroep Financiën begin 2013 een rol gespeeld waarbij de werkwijze door betrokkenen als
positief is ervaren.

Wonen

Tijdens de themabijeenkomst met de raad en vertegenwoordigers van Poort6 en Rivas (april 2013) is de
richting van de concept-Woonagenda 2.0 besproken. Door de uitwerking van de plannen van het kabinet
is er vooral bij Poort6 nog de nodige onduidelijkheid over de investeringsruimte. Poort6 en de gemeente
bespreken met elkaar welke projecten wel of niet doorgaan en welke aanpassingen dan eventueel nodig
zullen zijn.

Parallel hieraan is nog een vijfde themabijeenkomst georganiseerd, die dieper ingaat welke dilemma’s
er spelen en welk oplossingsrichtingen er zijn. De woonagenda 2.0 zal in het najaar van 2013 worden
vastgesteld door de raad.

Mobiliteit

De raadsopdracht mobiliteit zal in onderdelen uitgevoerd worden. Dit is nodig omdat voor een volledige
visie de toekomstplannen voor de A27 (traject Houten - Hooipolder) en A15 noodzakelijk zijn. Deze
plannen zijn ondermeer door de Rijksbezuinigingen nog niet concreet genoeg zowel qua inhoud en
qua planning. Telkenmale vindt er een versoberings- en faseringsdiscussie plaats naar aanleiding van
rijksbezuiningen.
Daarom zijn er twee deelopdrachten gedefinieerd, te weten het Fietsplan (raad oktober 2013) en
Verkeersplan binnenstad dat naar verwachting aan het einde van 2013 wordt afgerond. Voorafgaand aan
besluitvorming door de raad zal een themabijeenkomst Verkeersplan binnenstad plaatsvinden.

Leefbaarheid (schoon, heel en veilig)

In de raadsopdracht staat het onderhoudsniveau van de openbare buitenruimte centraal met de thema’s
schoon, heel en veilig. Het thema Veilig wordt overigens niet in deze raadsopdracht behandeld, omdat
het onderdeel geworden is van de raadsopdracht Veiligheid. Deze raadsopdracht is afgerond door de
vaststelling door de raad van het Veiligheidsplan in februari 2013.

De contouren van de raadsopdracht zijn grotendeels gereed. Voor de zomer is de bevolking (in de vorm
van een gezamenlijke klankbordgroepvergadering) geraadpleegd. Zij hebben aangegeven hoe zij het
huidige onderhoudsniveau kwalificeren en graag zouden zien. Voor een dergelijke sessie is de raad in het
najaar van 2013 uitgenodigd. Vervolgens wordt de uitwerking van de raadsopdracht in de vorm van een
gedragen Visie en Beleidsplan Openbare Ruimte aan de raad aangeboden.

Het Land van Arkel

De invulling van de raadsopdracht Land van Arkel heeft vorm gekregen door het vaststellen van de visie
op regionale samenwerking (raad 4 juli 2013). In het raadsbesluit is antwoord gegeven op de vijf vragen
inzake regionale samenwerking die door het regiobureau AV zijn geformuleerd en ter beantwoording aan
de colleges van de AV-gemeenten zijn voorgelegd per brief van 2 mei 2013.
Bij het formuleren van de visie op regionale samenwerking zijn de volgende criteria voorop gesteld: het
bevorderen van kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, continuïteit, burgernabijheid, behoud van
eigenheid en betrokkenheid van medewerkers bij de gemeente. In de visie wordt tot uitdrukking gebracht
dat Gorinchem er geen behoefte aan heeft om eenzijdig een discussie over gemeentelijke herindeling
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te beginnen. Gorinchem staat wel open voor een discussie met de buurgemeenten en de regio over wat
de optimale bestuurlijke inrichting in dit gebied zou zijn. Een gemeente op AV-schaal is voor Gorinchem
daarbij geen optie. Daarvoor verschillen de gemeenten teveel van elkaar en liggen er voor Gorinchem
teveel relaties en belangen buiten de AV. Gorinchem is bereid met elkaar de mogelijkheden te verkennen
tot een opschaling, die recht doet aan logische verbanden en die leidt tot evenwichtige bestuurlijke
verhoudingen in de regio met gemeenten met interne samenhang. Verkend kan bijvoorbeeld worden
of een opschaling tot een drietal gemeenten in de AV, die qua inwonertal en functionaliteit / profiel
(stedelijk, platteland, gemengd) gelijkwaardig zijn, kan leiden tot een wederzijdse versterking. Vanuit
Gorinchems perspectief en kijkend naar de functionele en economische relaties met de omgeving ligt
dan een opschaling van Gorinchem met omliggende kernen die op Gorinchem zijn georiënteerd en een
gebied langs de Merwede (economische as) voor de hand. Daarbij ligt de oriëntatie ook buiten de AV.
Deze blik naar buiten is mede ingegeven door de motie ‘Merwede verbindt’, die de raad op 4 juli 2013
heeft aangenomen. De strekking van de motie is dat het college gesprekken met gemeenten ten zuiden
van de Merwede initieert ten behoeve van het verkennen van mogelijkheden voor meer intensievere
samenwerkingsverbanden. Wat betreft ambtelijke samenwerking staat in de visie dat Gorinchem geen
heil ziet in het oprichten van een ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor de AV. Een samenwerking
via het model van de centrumgemeente, waarin Gorinchem voor andere gemeenten vanuit een klant-
leveranciersrelatie taken uitvoert en diensten verleent, kan een meerwaarde opleveren voor alle partijen.
Het Bestuur van de AV heeft in haar vergadering van 16 juli 2013 besloten tot het instellen van een
(externe) commissie 'Bestuurlijke vormgeving AV' onder leiding van de heer G.J. Schutte. Deze krijgt de
opdracht drie bestuurlijke modellen in kaart te brengen en deze af te zetten tegen de huidige bestuurlijke
situatie, te weten de zes zelfstandige gemeenten. Bij het eerste model is de hele regio AV het bestuurlijk
uitgangspunt. Bij het tweede model wordt onderscheid gemaakt tussen een meer stedelijk en een meer
landelijk gebied. Het derde model gaat uit van drie gelijkwaardige gemeenten. De voor- en nadelen
van de drie modellen worden vergeleken met de bestaande bestuurlijke indeling in zes zelfstandige
gemeenten die in de regio samenwerken. Een en ander conform de wens van gemeenten om ook
bestuurlijke zelfstandigheid als een vertrekpunt te kiezen. De commissie heeft uiterlijk 1 februari 2014
haar rapport gereed waarin een aanbeveling wordt gedaan voor een duurzame bestuurlijke vormgeving
van de AV. De raden worden vanaf het begin betrokken in het proces om op deze wijze te onderstrepen
dat het primaat ligt bij de raden. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij de gemeenten zelf.

Cultuurbeleid

Op 27 juni 2013 is de cultuurvisie vastgesteld. Zoals in de visie is beschreven, zien we in Gorinchem
in de toekomst een clustering van culturele functies in 4 functionaliteiten. In oktober 2013 ligt een
toekomstbeeld bij de raad voor ter vaststelling. Als een toekomstbeeld is gekozen worden de
maatschappelijke effecten, speerpunten en doelstellingen in de begroting (2015) benoemd.
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2.3 Paragrafen

2.3.1 Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

In de begroting 2013 is de totale weerstandscapaciteit voor ultimo 2013 geprognosticeerd op € 7,6
miljoen.

Wij prognosticeren de algemene reserve ultimo 2013 op dit moment als volgt (in duizendtallen):

Stand algemene reserve ultimo 2012 1.213.000

Exploitatieresultaat 2012 min bestemming exploitatieresultaat 2012 (besluit 4 juli 2013)
Totaal mutaties algemene reserves in 2013

2.942.000
2.794.000

Stand algemene reserves ultimo 2013 6.949.000

Risicoprofiel

Wij hebben in de Programmabegroting 2013 het risicoprofiel gekwantificeerd op € 10,4 miljoen in
totaal, bestaande uit € 5,0 miljoen risico grondexploitaties en € 5,4 miljoen risico’s bedrijfsvoering en
strategische risico’s.

1. Grondexploitaties

De kaders over de grondexploitaties liggen vast in de nota Grondbeleid (juni 2011).

De in de begroting 2013 ingeschatte risico’s zijn in de jaarstukken 2012, vastgesteld door de raad
op 4 juli 2013, nader ingevuld in de risicotabel paragraaf Grondbeleid. De nadere becijfering wijst op
een risico grondexploitaties van € 5,2 miljoen. Binnen de ontwikkeling van de andere risico’s en de
geprognosticeerde ontwikkeling van de algemene reserve kan deze lichte toename van het risico
grondexploitaties worden opgevangen.

Met optimalisatieplannen wordt gewerkt om tijdig de risico’s in de grondexploitaties te ondervangen.
Op basis van deze analyses wordt nagegaan of een actualisatie van de getroffen voorzieningen en de
aangehouden reserve voor extra risico’s noodzakelijk is.

De totale omvang van de voorzieningen grondexploitaties bedroeg eind 2012 ruim € 36,3 miljoen
(conform jaarstukken 2012). Dit bedrag is exclusief het hierboven genoemde bedrag van € 5,2 miljoen,
dat onderdeel is van het weerstandsvermogen.

Er is geen aanleiding om het reguliere risico in deze tussenrapportage te verhogen.

2. Verbonden partijen

De kaders over de verbonden partijen liggen vast in het raadsbeleidskader verbonden partijen (april
2012).

Wij raamden in de begroting 2013 het risico op € 0,2 miljoen. Een nieuw extra risico van € 0,1 miljoen
ten opzichte van de begroting 2013 heeft te maken met de gemeenschappelijke regelingen Publieke



Gemeente Gorinchem
Tweede tussenrapportage 2013

28

Gezondheid en Jeugd en de Omgevingsdienst. Met de vorming van deze gemeenschappelijke
regelingen ontstond de noodzaak de juridische basis onder de dienstverlening door het Service Centrum
Drechtsteden (SCD) te vernieuwen. Gekozen is voor het continueren van de dienstverleningsrelatie
met het SCD op basis van alleenrecht. Voor de achtergronden hiervan wordt verwezen naar de
raadsinformatiebrief 'Afronden besluitvorming inzake ICT- dienstverlening en gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid' (2013-1022, d.d. 29-7-2013).

De accountant constateert in het accountantsverslag 2012 dat in de huidige economische
omstandigheden de financiële resultaten van verbonden partijen een verhoogd risico vormen. De
accountant adviseert de gemeente Gorinchem de tijdige aanlevering en de uitkomsten van de
accountantscontrole bij de CV’s te bewaken. Via een brief worden de CV’s gewezen op de termijn
van indiening van de jaarstukken bij de gemeente Gorinchem, te weten 1 april. Nog nauwlettender zal
worden nagegaan of de CV’s de stukken op 1 april aanleveren en indien de termijn van 1 april wordt
overschreden, wordt per omgaande contact opgenomen met de desbetreffende CV.

De accountant geeft aan in het accountantsverslag dat uit recente openbare berichtgeving blijkt dat de
financiële positie van HVC onder druk staat. De accountant adviseert de ontwikkelingen omtrent HVC
nauwlettend te volgen. De raad heeft een raadsinformatiebrief, waarin een analyse wordt gegeven van
de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van HVC, ontvangen (brief 2013-1002, d.d. 20-6-2013). In de
brief wordt ingegaan op de financiële situatie en de maatregelen die HVC neemt.

Over het accountantsverslag is de raad geïnformeerd door middel van informatiebrief 2013-1032 d.d. 26
juni 2013.

3. Garanties – uitgegeven geldleningen

Het vertrekpunt voor het inschatten van het risico garanties / uitgegeven geldleningen vormt het
raadbeleidskader garantiestelling / uitgegeven geldlening, zoals vastgesteld door de raad op maart 2013.

Wij raamden in de begroting 2013 het risico op € 3,9 miljoen (€ 3,8 miljoen garanties + € 0,1 miljoen
uitgegeven geldleningen). In de jaarstukken 2012 is het onderdeel garanties – uitgegeven geldleningen
geactualiseerd naar in totaal € 4,1 miljoen (€ 3,8 miljoen garanties en € 0,3 miljoen uitgegeven
geldleningen).

Door middel van een raadsinformatiebrief (2013-98, d.d. 8-5-2013) is de raad geïnformeerd over de
structureel hogere omvang van de garantieportefeuille te weten € 723,1 miljoen (bestaande portefeuille
ad € 357,2 miljoen plus € 359 miljoen hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en € 6,9
miljoen hypotheken zonder NHG. Dit is een uitvloeisel uit het beleidskader garantiestelling.

Recentelijk is een bericht ontvangen van NHG over de definitieve omvang ultimo 2012 hypotheken
met NHG. Deze komt € 21 miljoen hoger uit dan de waarde ultimo 2011 die in de jaarstukken 2012
is aangehouden op grond van de toen bekende informatie. Het bedrag aan lopende garanties is
€ 381 miljoen ultimo 2012. Zoals aangegeven in de raadsinformatiefbrief wordt het risico van deze
garantiestellingen nihil geacht. De NHG heeft een liquiditeitsprognose 2013–2018 afgegeven. Uit
deze prognose blijkt dat het WEW thans voor de jaren 2013–2018 geen aanspraken verwacht op de
achtervang functie van de gemeenten. Er is geen aanleiding tot aanpassing van het risicoprofiel op dit
punt. Het totale risico onderdeel garanties - uitgegeven geldleningen blijft hiermee op € 4,1 miljoen.

Het raadsbeleidskader garantiestelling / uitgegeven geldlening leidt ertoe dat nieuwe aanvragen garanties
volgens zwaardere eisen getoetst worden. Het kader gaat ook in op het stellen van zwaardere eisen aan
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bestaande garantiestellingen. Met het stellen van zwaardere eisen geven wij opvolging aan het BNG
advies dat in het voorjaar van 2012 is uitgebracht.

4. Risicobeheersing en frauderisico - analyse

De accountant geeft in het accountantsverslag het volgende aan (citaat): "De huidige economische
ontwikkelingen kunnen voor gemeenten en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkels of
gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Gelet op het belang van een risicoanalyse
die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing, adviseert
de accountant het proces van frauderisico-analyse een vast onderdeel te laten uitmaken van het interne
controlesysteem dat gericht is op het tijdig onderkennen van bedrijfsrisico’s."

Het advies van de accountant wordt meegenomen bij het verder uitwerken van de principes van
risicomanagement waarbij het punt van risicobewustzijn in de organisatie van eminent belang is. Het gaat
dan om houding en gedrag/ bewustzijn onder de medewerkers.

In de tweede helft van 2013 zullen interne cursussen georganiseerd worden en zal bij de advisering
richting college en raad nadrukkelijker aandacht besteed worden aan risicomanagement.
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2.3.2 Reserves en voorzieningen

In hoofdstuk 3.2 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien wordt u geïnformeerd over de actuele
vermogensontwikkeling. In dit hoofdstuk zijn alle mutaties in de reserves gespecificeerd. Omdat in
het kader van het budgetrecht de wijziging van de begroting per reserve dient te worden vastgesteld,
treft u hieronder een overzicht van de de wijzigingen per reserve. Het gaat hierbij om mutaties die
voortvloeien uit de begrotingswijzigingen april tot en met juli, de mutaties die zijn opgenomen in deze
tweede tussenrapportage 2013 en de storting van het resultaat van de tweede tussenrapportage 2013 in
de algemene exploitatiereserve.

Begrotingswijzigingen april t/m juli, mutaties tweede tussenrapportage 2013 inclusief het resultaat tweede
tussenrapportage 2013

Dotatie Onttrekking
Algemene Reserves
Algemene exploitatiereserve 114.732 169.517

Algemene reserves grondexploitatie -573.700 -

Bestemmingsreserves
Automatisering 2.282 -

Museum - -

Seniorenbeleid - -

Infrastructuurfonds - 6.420

Woningexploitatie 575.169 84.251

Tarieven reiniging 144.118 -

Tarieven riolering 27.895 -

Kritische functies - -

Reserve fasering investeringen - -

ISV Zustersteeg - 25.000

ISV Stegenproject - -

Egalisatiereserve veerdienst 169.517 115.278

Reserve risico bijdrage station papland - -

Reserve aangegane verplichtingen - -

Reserve combinatiefuncties - 1.528

Bonus revitalisering Avelingen - 10.000

Risicotoeslag Ruimte voor de Rivier - -

Reserve NUP-gelden 66.000 -

Onderhoudsreserves

Onderhoudsfonds garage Kazerneplein - -

Opwaardering nieuwbouw Reiniging - 117.231

Egalisatiereserve onderhoud - -

IHP 2011 Elzenhof - -

Onderhoud monumenten SGBA - -

Afschrijvingsreserves

reserve schrobmachine parkeergarage - -
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Dotatie Onttrekking

Bestemmingsreserves grondexploitaties
Bovenwijks nog te bestemmen -666.301 -700.582

Totaal -140.289 -171.358

Per saldo toename eigen vermogen te melden bij de 2e tussenrapportage 2013 31.068
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Verloop reserves t/m Tweedee tussenrapportage 2013

Saldo per
1-1-2013

Primiteve
begroting

2013

Gemelde
mutaties

bij 1e
turap 20131

Begr.wijz.
april t/m
juli 2013

2e turap
2013 (incl.
saldo 2e

turap 2013)
Saldo per

31-12-2013
Algemene Reserves
Algemene exploitatie reserve 24.014.758 3.473.747 2.316.718 - -54.785 29.750.438

Algemene reserve grondexploitaties -22.801.925 1.042.852 -469.152 - -573.700 -22.801.925

Totaal Algemene Reserves 1.212.833 4.516.599 1.847.566 - -628.485 6.948.513

Bestemmingsreserves
Automatisering 930.559 374.212 -39.153 - 2.282 1.267.900

Museum 6.858 - - - - 6.858

Seniorenbeleid 185.972 32.000 - - - 217.972

Infrastructuurfonds 3.619.789 -734.420 734.420 -6.420 - 3.613.369

Woningexploitatie 196.153 -1 -196.153 490.917 - 490.916

Tarieven reiniging 8.112 9.646 413.076 - 144.118 574.953

Tarieven riolering 1.101.391 517.025 -189.094 - 27.895 1.457.217

Kritische functies 100.000 -100.000 - - - -

Reserve fasering investeringen - - - - - -

ISV Zustersteeg 25.000 - - -25.000 - -

ISV Stegenproject 50.000 - - - - 50.000

Egalisatiereserve veerdienst 51.919 -26.709 -79.449 - 54.239 -

Reserve risico bijdrage station papland 1.800.000 - - - - 1.800.000

Reserve aangegane verplichtingen - - - - - -

Reserve combinatiefuncties - - 380.800 - -1.528 379.272

Bonus revitalisering Avelingen - - 1.000.000 - -10.000 990.000

Risicotoeslag Ruimte voor de Rivier - - 1.246.581 - - 1.246.581

Reserve NUP-gelden - - 123.000 - 66.000 189.000

Onderhoudsreserves

Onderhoudsfonds garage Kazerneplein 362.245 68.067 -56.402 - - 373.910

Opwaardering nieuwbouw Reiniging 117.231 - - - -117.231 -

Egalisatiereserve onderhoud 697.386 19.751 - - - 717.137

IHP 2011 Elzenhof 200.000 - - - - 200.000

Onderhoud monumenten SGBA 438.547 - -7.307 - - 431.240

1.815.408 87.818 -63.709 - -117.231 1.722.287

Afschrijvingsreserves

reserve schrobmachine parkeergarage - - 50.762 - - 50.762

Bestemmingsreserves
grondexploitaties

Bovenwijks nog te bestemmen 3.003.056 -3.019.681 3.024.789 - 34.281 3.042.445

Totaal Bestemmingsreserves 12.894.218 -2.860.110 6.405.870 459.497 200.056 17.099.532

Totaal Reserves 14.107.051 1.656.489 8.253.437 459.497 -428.429 24.048.045
1 Dit betreft de bestemming van het rekeningresultaat 2012, de begrotingswijzigingen t/m maart en de mutaties van de 1e turap (voor specificatie zie paragraaf reserves en

voorzieningen 1e turap 2013).
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2.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

De kosten voor het herstel van de extra asfaltschade (calamiteiten) als gevolg van de afgelopen
winterperiode kunnen binnen de totale onderhoudsbegroting Wegen 2013 worden gedekt. Hierdoor
wordt voor het regulier asfaltonderhoud een pas op de plaats gemaakt. Bij het opstellen van het
onderhoudsprogramma wegen voor 2014 houden we hier rekening mee en zullen we voor het
reguliere herstel van onze asfaltverharding een bedrag van circa € 200.000 alloceren binnen de totale
onderhoudsbegroting wegen 2014.

Parkeren

Geen bijzonderheden.

Veerboten

Geen bijzonderheden.

Riolering

Tijdens werkzaamheden aan de oeverconstructie Merwedekanaal, die in opdracht van de Provincie zijn
uitgevoerd, is schade ontstaan aan de persleiding die voor de afvoer van het afvalwater uit de binnenstad
zorgt. De lekkage is door middel van een 'by-pass' tijdelijk verholpen.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de kosten, veroorzaakt door de schade, zullen worden
doorgerekend aan de betrokken partijen. Ten tijde van de opstelling van de jaarstukken 2013 wordt u
nader geïnformeerd.

Water

Geen bijzonderheden.

Havens

Voor 2013 was voorzien dat er een update van het onderhoudsplan Lingehaven zou worden gemaakt
om na te gaan of het verouderingsproces conform de verwachtingen van de inspectie in 2008
verloopt. Deze update is inmiddels gemaakt. De uitkomsten zijn verwerkt in de geactualiseerde
meerjarenonderhoudsplannen (MOP's) die in september 2013 in de raad zijn behandeld.

Kunstwerken/bruggen

In 2013 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Lange Brug. De val van de brug is gerenoveerd en
de staalconstructie is gecoat. De werkzaamheden hebben binnen de bestaande budgetten kunnen
plaatsvinden.

Groen

Geen bijzonderheden.
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Verlichting

Geen bijzonderheden.

Gebouwen

Woningen en panden
In september 2013 worden de panden Havendijk 84, Irenelaan 38 en Molenstraat 61 verkocht. Het pand
Loevesteinlaan 8 wordt in september / oktober 2012 gesloopt.

Onderwijs
De inpandig gerenoveerde gymzalen Lingeplein en Heerenlaanje zijn in september jl. weer in gebruik
genomen. De ook inpandig gerenoveerde gymzaal Dr. Hiemstralaan wordt in oktober 2013 weer in
gebruik genomen.

De gymzaal Johan van Egmondstraat had volgens planning al gesloopt moeten zijn. Omdat de gymzaal
bij de nog te bouwen Brede school Schuttersplein nog niet gereed is, zal deze nog tot zeker 2015 in
gebruik blijven.

Gemeentelijk onroerend goed
Geen bijzonderheden.

Sport
Bij het Caribabad zal worden onderzocht op welke wijze - passend binnen het beleid van de gemeente -
door middel van een Esco constructie energiebesparing kan worden bereikt.

Voormalige gebouwen SBGA (areaaluitbreiding per 1 januari 2012)
In verband met de Cultuurvisie wordt terughoudend omgegaan met het uitvoeren van onderhoud op deze
panden.

Monumenten

Onder de monumenten vallen ook een aantal molens. Er zijn gesprekken gepland met de SIMAV voor
eventuele overdracht van de molens naar deze Stichting.

Grafmonumenten

Geen bijzonderheden.
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2.3.4 Financiering

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) en in ons treasurystatuut worden de kaders
gesteld voor een verantwoorde en beheersbare inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van
onze gemeente. De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2013 een aanvulling op de Wet Fido aanvaard,
die betrekking heeft op het zgn. schatkistbankieren. De Eerste Kamer moet zich hier op dit moment
nog over uitspreken. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide)
middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Het aanhouden van spaartegoeden bij banken is
dus niet meer toegestaan, wel mogen overtollige middelen aan andere decentrale overheden worden
uitgeleend. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere
EMU-schuld van de collectieve sector. Alle decentrale overheden worden “aangesloten” op de schatkist,
ook wanneer zij niet structureel overtollige middelen heeft, zoals de gemeente Gorinchem. Het is immers
mogelijk dat een decentrale overheid in de toekomst alsnog (incidenteel) overtollige middelen heeft.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer in april 2013 de Wet Houdbare Overheidsfinancien (Wet Hof)
aangenomen. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer gaat instemmen met deze wet en dat
deze op 1 januari 2014 in werking treedt. De Wet Hof verankert de Europese begrotingsregels in
nationale wetgeving en regelt onder meer dat rijksoverheid en lagere overheden een gelijkwaardige
inspanning leveren om het overheidstekort (het zgn. EMU-saldo) binnen de grenzen van de Europese
doelstellingen te brengen en te houden. Beheersing van het EMU-saldo (die jaarlijks in onze begroting
wordt gepresenteerd) wordt ook voor onze gemeente dus steeds relevanter. Over de wijze waarop dit in
Gorinchem gebeurt en de eventuele gevolgen voor de investeringsplanning wordt de raad in een later
stadium geïnformeerd.

Op 19 maart 2013 heeft de Raad een apart kader gesteld voor het onderdeel 'garantie- en
leningverstrekking'. Geldleningen zal de gemeente niet meer verstrekken, tenzij omstandigheden hiertoe
aanleiding geven. Nieuwe garanties worden alleen verstrekt als aan een vijftal uitgangspunten wordt
voldaan (waaronder passend binnen het gemeentelijk beleid, zakelijke zekerheden en financiële toets).

In het verleden heeft de gemeente aan de Stichting Hamelfoundation een lening verstrekt, waarvan nog
een bedrag openstaat van € 300.000. De gemeente is op dit moment in overleg met de Stichting om tot
een effectuering van de betalingsverplichting te komen.

Per 1 december 2010 is een voor onze gemeente nieuw financieringsinstrument ingezet. Het betreft
een flexibele roll-over lening met een looptijd van vijf jaar, waarbij periodiek (elk kwartaal) kan worden
bepaald welk bedrag wordt aangetrokken (tot een maximum van € 50 miljoen). Daarbij wordt tevens de
rente vastgesteld op basis van het dan geldende (en op dit moment lage) driemaands Euribor-tarief. Om
het renterisico af te dekken is tevens een maximum rente (de zgn. CAP) afgesproken. Dit renteplafond
bedraagt 2,925% gedurende de looptijd van 5 jaar.

Per 1 september 2013 is van deze flexibele lening het maximale bedrag opgenomen (€ 50 miljoen).
Het rentepercentage over de laatste trekking bedroeg 0,65% (inclusief vaste opslag), ruim onder het
hierboven genoemde renteplafond. De driemaands-Euribor vertoont sinds november 2011 (toen circa
1,5%) opnieuw een dalende trend. De afgelopen 10 maanden stabiliseert dit rentetarief zich op 0,2%.

De meest recente verwachting is dat de korte rente in het restant van 2013 stabiel zal blijven en dat de
lange rentetarieven, onder invloed van een licht economisch herstel, enigszins zullen oplopen.
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2.3.5 Bedrijfsvoering

Kwaliteitszorg

Gorcumse meetlat

In tegenstelling tot hetgeen gemeld is in de begroting 2013, zal het onderzoek Tevredenheid onder
bewoners/ bedrijven van Gorinchem over wonen, leven en veiligheid en dienstverlening ('de Gorcumse
meetlat') een jaar later plaatsvinden. Hierover is een raadsinformatiebrief geschreven (2013-977, d.d.
15-5-2013), waarin is aangegeven dat hiermee wordt afgeweken van de bestaande systematiek om de
Gorcumse meetlat om de twee jaar te laten plaatsvinden.

Wij willen het burgerwaarderingsonderzoek mee laten lopen in het landelijke doorontwikkelde
vergelijkingsinstrument Waar staat je gemeente. Het betreft vergelijkingen op de beleidsterreinen:
voorzieningen, veiligheid, relatie tussen gemeente en haar inwoners, individuele dienstverlening, woon-
en leefklimaat (ook op wijkniveau), lokale economie, arbeidsparticipatie en werkgelegenheid, gezondheid,
zorg en welzijn.

Bij het onderdeel Bestuurlijke planning en control / stand van zaken rekenkameronderzoeken wordt
ingegaan op het onderdeel interbestuurlijk toezicht - waar staat je gemeente. Naar dit onderdeel van
deze tussenrapportage wordt verwezen, omdat waar staat je gemeente ook gebruikt zal worden voor het
bundelen van toezichtsinformatie.

Personeels- en organisatiebeleid

Formatie

De formatie per medio augustus bedraagt 257,85 fte. Ten opzichte van de eerste tussenrapportage 2013
is dit 3,0 fte minder. Oorzaak is een vermindering van de formatie van de afdeling REO (2,0 fte) en het
onderbrengen van 1,0 fte van team Toezicht & Handhaving in de zogenaamde flexibele schil.

Ziekteverzuim

Over de periode januari tot en met juli 2013 bedroeg het ziekteverzuim 2,9%. Het totale verzuim over
2012 bedroeg 3,4%. Het is de verwachting dat, gelet op het verzuim tot nu toe in 2013 en onvoorziene
omstandigheden voorbehouden, het ziekteverzuim voor heel 2013 lager uit zal komen dan 3,4%. Korte
lijnen met de bedrijfsarts en snelle maar verantwoorde re-integratie blijven uitgangspunt.

Inhuur

Ten opzichte van de Eerste tussenrapportage is de inhuur niet toegenomen. Het beleid vanuit de directie
is ongewijzigd: inhuur alleen indien onvermijdelijk en passend binnen budgetten, zoveel mogelijk zoeken
naar interne oplossingen en gebruik maken van collegiale doorlening v.v. Hiermee wordt een zo groot
mogelijke flexibiliteit bereikt zonder toename van kosten.

Bezuinigingen

Ook ten aanzien van de bezuinigingen zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de Eerste
tussenrapportage 2013 te melden. De afgesproken bezuinigingen op de bedrijfsvoering liggen op koers.
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Organisatie

Inmiddels heeft de raad een besluit genomen over regionale samenwerking. Na overleg tussen de AV-
burgemeesters en de Commissaris des Konings is een externe onderzoekscommissie samengesteld
(de Commissie Schutte) die een onderzoek gaat doen naar de gewenste bestuurlijke constellatie
voor de AV (huidige vorm, één grote AV-gemeente, twee gemeenten waarvan één 'platteland' en één
'stedelijk' of drie min of meer qua grootte en oriëntatie gelijkwaardige gemeenten). Rapportage over dit
onderzoek wordt in februari 2014 verwacht, waarna de diverse gemeenteraden rond de zomer van 2014
hun eigen besluit daarover kunnen nemen. In de tussentijd onderzoeken de gemeentesecretarissen
waar onderlinge versterking geleverd kan worden bij knelpunten. Voor Gorinchem staat voorop dat er
- in afwachting van de rapportage over de bestuurlijke constellatie - geen onomkeerbare vormen van
samenwerking aangegaan worden. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar het onderdeel
raadsopdrachten / Land van Arkel.

De onderzoeken bij de afdeling BOR en het team Juridische Zaken zijn afgerond. Op dit moment wordt
voor de afdeling BOR een plan van aanpak opgesteld om de aanbevelingen uit te werken en is bij het
team Juridische Zaken een interim-jurist bezig met de uitwerking van de aanbevelingen. Daarnaast lopen
er nog de volgende onderzoeken: onderzoek naar de vergunningverlening in het licht van toekomstige
wetgeving en de kostendekking, onderzoek naar de verbetermogelijkheden voor de exploitatie van de
veerdienst en een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de Camera Uitlees Ruimte (CUR).

Inkoop en aanbestedingen

In samenwerking met Hardinxveld en Molenwaard zijn de opdrachtgevers binnen de organisaties via
workshops op de hoogte gebracht van de wijzigingen die de nieuwe Aanbestedingswet en de invoering
van TenderNed met zich meebrengen. In september is een tweetal bijeenkomsten gehouden met
regionale ondernemers, waarmee dus ook opdrachtnemers op de hoogte zijn gebracht. Tevens is
het inkoopbeleid inclusief -voorwaarden besproken. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de drie
gemeenten zal vervolgens worden geharmoniseerd.

Bestuurlijke planning en control/stand van zaken rekenkameronderzoeken

Klankbordgroep Financiën

De klankbordgroep Financiën is op 18 juni 2013 bij elkaar gekomen en heeft met de accountant
gesproken over het proces accountantscontrole 2012. Naar verwachting zullen de gesprekken tussen de
accountant en een afvaardiging van de raad een periodiek vervolg krijgen. Hierbij kan gedacht worden
aan de momenten dat de volgende documenten gereed zijn: plan van aanpak accountantscontrole,
rapport interim controle/ managementletter en definitief accountantsverslag.

Horizontaal toezicht - waar staat je gemeente

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. De wet is gericht op
het verminderen van het bestuurlijk toezicht . De wet heeft gevolgen voor de beleidsterreinen ruimtelijke
ordening en huisvesting, vergunningverlening, handhaving en financieel toezicht. De gedachte achter
toezicht nieuwe stijl is vertrouwen in het functioneren van horizontale verantwoording van het college
naar de raad, in plaats van de tot op heden gebezigde verantwoordingslijn van college naar provincie. De
bestuurlijke lasten worden hierdoor verminderd. De controlerol van de raad krijgt hiermee een impuls.
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De informatie op de meest cruciale toezichtterreinen zoals financiën, ruimtelijke ordening,
omgevingsrecht en dergelijke gaat vanaf 2013 lopen via het benchmark instrument
www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten kunnen op deze site hun prestaties vergelijken met die van
collegagemeenten om zo verbeteringen te treffen.

De provincie Zuid-Holland heeft een bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht voor de Zuid-
Hollandse gemeenten opgesteld met een aantal bestuurlijke afspraken tussen de provincie en de
gemeenten, met het verzoek deze te ondertekenen. Gorinchem heeft dit inmiddels gedaan. Het college
spreekt in de bestuursovereenkomst af dat zij jaarlijks door middel van de jaarstukken informatie aan
de provincie verschaft over de stand van zaken met betrekking tot de taakbehartiging op de wettelijke
domeinen zoals financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting, verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht,
externe veiligheid en archief- en informatiebeheer. Dit resulteert uiteindelijk in een zogeheten ‘’Staat van
de gemeente’’ die in de jaarstukken vanaf 2013 zal worden opgenomen.

Stand van zaken aanbevelingen rekenkameronderzoeken

Wij hebben in de eerste tussenrapportage 2013 aangegeven dat de aanbevelingen uit het
rekenkamerrapport Wet maatschappelijke ondersteuning een vervolg hebben gekregen in de
programmabegroting 2013. Daarin is namelijk bij het programma Zorg een matrix koppeling Wmo
prestatievelden en programma’s weergegeven.

Rekenkameronderzoek 'Op weg naar vernieuwend subsidiebeleid' (raadsbesluit 13 juni 2013)
Kennis is genomen van het rekenkamerrapport 'Op weg naar vernieuwend subsidiebeleid'. Besloten is
om het rapport allereerst te betrekken bij de te ontwikkelen kaders subsidiebeleid.

De aanbevelingen uit het rapport luiden als volgt:

• Maak gebruik van het momentum om het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem te evalueren.
• Bepaal samen het ‘’wat’’ en het ‘’hoe’’ van de subsidieverstrekking op het gebied van zorg en welzijn

en overzie de consequenties.
• Richt een nieuwe vorm van subsidieverstrekking in en leer van ervaringen.
• Maak duidelijke afspraken over de taken en rollen van gemeentelijke organisatie, college, raad en

professionals. 

De aanbevelingen zijn toekomstgericht en bevatten handvatten voor het gemeentelijke beleid en de
daaraan te koppelen subsidie-instrumenten specifiek en de wijze van rapporteren binnen de planning en
controlcyclus in het algemeen.

In de raadsvergadering van 13 juni 2013 is naar aanleiding van het rekenkamerrapport unaniem de motie
'Openbaar subsidieregister' aangenomen waarin het college is verzocht om in het najaar de subsidies te
publiceren op de gemeentelijke website en deze publicatie actueel te houden. In de separate paragraaf
Subsidies gaan wij hierop nader in.

Voortgang rechtmatigheid

Er zijn geen opvallendheden op te merken ten tijde van het afsluiten van de tweede tussenrapportage
2013.
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2.3.6 Verbonden partijen

Deelnemingen

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Voortgang /
Ontwikkelingen

Uit cijfers over de eerste helft van 2013 blijkt een nettowinst van € 123 miljoen, een
daling van € 36 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Deze daling wordt
deels veroorzaakt door een waardevermindering van een deelneming. De bank doet
geen uitspraak over de verwachte nettowinst over geheel 2013, een gebruikelijk
standpunt gezien de economische onzekerheden. De omvang van nieuw verstrekte
langlopende leningen was gelijk aan het eerste halfjaar 2012. Dit betrof overwegend
herfinancieringen, want klanten van de bank zijn door het economische klimaat
terughoudend met het aangaan van nieuwe investeringen.

Risico's en
kansen

Geen bijzonderheden.

NV Oasen

Voortgang /
Ontwikkelingen

Het resultaat over 2012 komt uit op € 4,7 mln. Deze winst is geheel toegevoegd aan
de algemene reserve. Dit is gebruikelijk; het dividend dat statutair uitgekeerd zou
kunnen worden aan de aandeelhouders, is zeer gering. De solvabiliteit van Oasen
ontwikkelt zich nog steeds positief (nu ruim 42%, de doelstelling is minimaal 35%).

Risico's en
kansen

Geen bijzonderheden.

NV Eneco Holding

Voortgang /
Ontwikkelingen

Uit cijfers over de eerste helft van 2013 blijkt een nettowinst van € 184 miljoen, een
stijging van € 9 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Deze stijging
is groter als geen rekening gehouden zou worden met de eenmalige bate in 2012
(verkoop deelneming). Een belangrijke oorzaak voor de stijging van de winst is
de lagere financieringslast (door lagere rentetarieven). Eneco blijft investeren in
verduurzaming van de energievoorziening, die in de tweede helft van 2013 een impuls
krijgt door fiscale stimulering. Eneco verwacht over geheel 2013 onder normale
omstandigheden een nettowinst, die gelijk is aan die van 2012.

Risico's en
kansen

Eneco heeft recent te kennen gegeven dat door de huidige ontwikkelingen in de
energiesector de dividenduitkering op termijn onder druk kan komen te staan.
Deze 'lichte winstwaarschuwing' is vooralsnog geen aanleiding de raming van de
dividendopbrengst neerwaarts bij te stellen. Verdere berichtgevingen hierover worden
vanzelfsprekend nauwgezet gevolgd.



Gemeente Gorinchem
Tweede tussenrapportage 2013

40

BV MerwedeLingeLijn

Voortgang /
Ontwikkelingen

De realisatie van de haltes Sliedrecht en Arkel zijn naar 2014 verplaatst. Beesd is in
2013 aangepast en opgeleverd. De aanbesteding van het station Gorinchem is door
een teleurstellende aanbesteding afgelast. Wat betreft het spoordeel dient ProRail een
nieuwe begroting op te stellen. Zodra dit is gebeurd en vastgesteld is dat dit binnen de
beschikbare kredieten past, kan tot uitvoering worden overgegaan.
Gorinchem Noord wordt in de tweede helft van dit jaar voorbelast. Realisatie loopt
conform planning.

Risico's en
kansen

Voor het station Gorinchem wordt ingezet op een nieuwe tunnel. Hiervoor is een
aanvraag ingediend.

Gemeenschappelijke regelingen

GR Publieke Gezondheid en Jeugd

Voortgang /
Ontwikkelingen

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)
Naar aanleiding van een aantal gesprekken heeft het bureau LVS een factsheet
ontwikkeld als eerste stap om de dienstverlening aan de gemeente Gorinchem te
verbeteren. Deze factsheet (als verbijzondering van het jaarverslag Leerplicht), die
tweemaal per jaar zal worden aangeboden, bevat in een notendop alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot het schoolverzuim in de gemeente Gorinchem. 

De dienst Gezondheid en Jeugd
De dienst Gezondheid en Jeugd heeft in 2012 en 2013 grote stappen voorwaarts
gezet. Er is hard gewerkt aan het op orde brengen van de organisatorische en
financiële huishouding. Naast het financieel 'in control' zijn en het verbeteren van de
producten en dienstverlening anticipeert de dienst op mogelijke nieuwe ontwikkelingen
en taken in de zogenaamde 'Strategische agenda'. De dienst manifesteert zich
hiermee als een volwaardige regionale partner.

JGZ Rivas en Careijn
Het consortium is in juli 2012 van start gegaan met de uitvoering van de taken
JGZ. De uitvoering verloopt in 2013 redelijk naar wens, alleen op de wijze van
verantwoording richting de dienst moet nog extra inspanning worden gepleegd. Voor
de uitvoering van het onderdeel maatwerk is nog geen structurele dekking. In het
najaar 2013 wordt een plan gepresenteerd door Rivas en Careijn hoe om te gaan
met het vervolg op de maatwerkafspraken van gemeenten. Uitgangspunt hierbij is
budgettaire neutraliteit.

Risico's en
kansen

O.a. door het huidige economisch tij en de situatie op de arbeidsmarkt, wordt een
flinke inspanning gevergd om de afgesproken jaarlijkse besparing op de frictiekosten
JGZ ad. € 547.000 te kunnen halen.
Besloten is om de dienstverleningsrelatie voor ICT met het SCD op basis van
alleenrecht te continueren. Voor andere informatie hierover wordt verwezen naar
raadsinformatiebrief 2013-1022, d.d. 29-7-2013.
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GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Voortgang /
Ontwikkelingen

De gemeenten Alblasserdam (per 1 juni 2013) en Leerdam (per 1 januari 2014)
hebben besloten om ook hun bouw- en woningtoezichttaken onder te brengen bij de
omgevingsdienst. Voor de gemeente Dordrecht voert de omgevingsdienst deze taken
al uit.
De uitvoering van vergunningverlening en handhaving voor de ca. 460 meest
risicovolle bedrijven in Nederland zal worden geconcentreerd in een zestal
gespecialiseerde regionale uitvoeringsdiensten. Voor het grondgebied van Zuid-
Holland en Zeeland is dit de DCMR Milieudienst Rijnmond. De DCMR Milieudienst
Rijnmond, Omgevingsdienst ZHZ en de gemeente (Gorinchem kent twee van deze
bedrijven) zullen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangaan.
Per 1 juli 2013 voert de Omgevingsdienst ZHZ voor de gemeenten taken uit op het
gebied van bodemenergiesystemen (in verband met de inwerkingtreding AMvB
Bodemenergie die voor gemeenten een aantal nieuwe taken met zich meebrengt).
Dit noopt tot een beperkte aanvulling van het bestaande mandaatbesluit aan de
Omgevingsdienst ZHZ.

Risico's en
kansen

Op 29 mei 2013 heeft het algemeen bestuur van de omgevingsdienst besloten om de
dienstverleningsrelatie voor ICT met het SCD (Servicecentrum Drechtsteden) op basis
van alleenrecht te continueren. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar
raadsinformatiebrief 2013-1022, d.d. 29-7-2013.

GR Publieke Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Voortgang /
Ontwikkelingen

In overleg met de Veiligheidsregio wordt nu de motie 'Alarmbel' uitgevoerd. Als
gevolg daarvan wordt samen met de Veiligheidsregio onderzocht of het risicobewust
zijn en de zelfredzaamheid van mensen kan worden gemeten als indicator in het
leefbaarheidsonderzoek. Dat kan een beter instrument zijn om de effectiviteit van deze
prioriteit van het veiligheidsbeleid te volgen.

Risico's en
kansen

Met de gemeenten worden aparte afspraken gemaakt over de Brandweerkazerne.

GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV)

Voortgang /
Ontwikkelingen

Regionale samenwerking AV
In het kader van regionale samenwerking en ter verdere uitwerking van de Visie AV
2030 hebben de informatiebijeenkomsten over samenwerking in de waterketen en het
regionale verkeer- en vervoerplan 2012–2030 plaatsgevonden.

De raden in de AV hebben medio 2013 een standpunt ten aanzien van regionale
samenwerking ingenomen. Zo heeft de raad van Gorinchem op 4 juli 2013 de visie
regionale samenwerking vastgesteld. Het regiobureau heeft de besluiten van de AV
gemeenten inzake regionale samenwerking naast elkaar gelegd.

Het Bestuur van de AV heeft in haar vergadering van 16 juli jl. besloten tot het
instellen van een (externe) commissie 'Bestuurlijke vormgeving AV' onder leiding
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van de heer Schutte. Deze krijgt de opdracht drie bestuurlijke modellen in kaart te
brengen en deze af te zetten tegen de huidige bestuurlijke situatie, te weten de zes
zelfstandige gemeenten. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het onderdeel
raadsopdrachten / Land van Arkel.

Samenwerking in Participatie
Wij noemen ook het traject Samenwerking in participatie (SIP) inzake de drie
decentralisaties (participatie, AWBZ begeleiding en Jeugdzorg) waarover een
themabijeenkomst heeft plaatsgevonden. Daarin is aangegeven dat de raden ten
aanzien van de decentralisaties in positie moeten worden gebracht. In de tweede helft
van 2013 krijgt dit traject richting de raden een vervolg

Waterketen/ verkeer en vervoer
Medio juni heeft een regionale radenbijeenkomst plaatsgevonden over recente
ontwikkelingen ten aanzien van de samenwerking in de waterketen. Ook heeft een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het regionaal verkeers- en vervoerplan
2012-2030.

Domein Economie & Toerisme

In het eerste halfjaar van 2013 is de regionale bedrijventerreinenstrategie AV
2012-2030 vastgesteld door de colleges en raden. In het vervolg van 2013
ligt het accent op de verdere ontwikkeling, uitvoering en monitoring van het
bedrijventerreinenbeleid. Daarnaast wordt de deelname onderzocht aan het
programma Maritieme Delta wat zich richt op het terugdringen van het dreigend
tekort aan gekwalificeerd personeel in de maritieme sector. Hier ligt nadrukkelijk
een verbinding met het sociale domein. Voorts is besloten tot de uitvoering van het
anticipatieprogramma voorzieningen en economie. In samenspraak met provincie
Zuid-Holland en het Minsterie van BZK worden de gevolgen in beeld gebracht van
het zijn van anticipeerregio op de voorzieningen en de economie. Het programma
eindigt met de oplevering van een transitie-atlas waarin staat hoe te reageren op de
demografische ontwikkelingen. Ook hier is sprake van een verbinding tussen het
economische en sociale domein.

Op het gebied van recreatie & toerisme is een zoektocht gestart naar het meest
wenselijke en haalbare samenwerkingsmodel tussen overheid en ondernemers t.b.v.
de toeristische ontwikkeling van de regio.

Domein sociaal
 
Passend Onderwijs
Binnen het sociale domein op het vlak van onderwijs vraagt de wetgeving rond
Passend Onderwijs de nodige aandacht. De ondersteuningsplannen Passend
Onderwijs (en de voortgang) komen aan de orde in de REA (Regionale Educatieve
Agenda) van oktober 2013. Begin 2014 vindt dan besluitvorming plaats via een
formeel OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)

Samenwerken in participatie (SiP)
De raden van de gemeenten in de regio AV hebben in mei 2013 besloten dat de regio
AV het congruent samenwerkingsgebied is binnen het sociaal domein (participatiewet,
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jeugd, Awbz/Wmo). Voor de onderdelen van specialistische hulp en die onderdelen die
in de concept Jeugdwet zijn opgenomen als bovenlokale onderdelen wordt uitgegaan
van het niveau van Zuid-Holland Zuid.
Dit is een belangrijk vertrekpunt voor de regionale Stuurgroep Samenwerken in
Participatie.
De stuurgroep legt de laatste hand aan een voorstel waarin de visie en uitgangspunten
ten aanzien van de inrichting van het sociaal domein worden vastgelegd.
Gemeenteraden, adviesorganen en clientenvertegenwoordigers worden hier in de
voorbereiding inhoudelijk bij betrokken.
Volgens planning zal het visiedocument in het najaar van 2013 ter vaststelling aan de
gemeenteraden worden aangeboden.

Awbz/Wmo
Het visiedocument over de inrichting van het sociaal domein is belangrijk voor de
uitwerking van de opgaven vanuit de decentralisatie Awbz. Via de structuur van SiP
worden voorstellen gedaan hoe uitvoering gegeven kan worden aan de nieuwe taken.
Alle inzet is erop gericht om per 1-1-2015 de nieuwe taken adequaat uit te kunnen
voeren. 

Liquidatie Toon
De liquidatie van Toon bevindt zich in een vergevorderd stadium. De activiteiten zijn
inmiddels beëindigd en het financiële risico voor de deelnemende gemeenten is
becijferd op maximaal € 2,4 miljoen euro. Voor Gorinchem betekent dit een maximaal
risico van € 648.000 euro. Verwachting is dat het risico substantieel lager kan uitvallen.
Per 31 december 2013 houdt de stichting TOON op te bestaan. 

Risico's en
kansen

De kansen voor de regio AV liggen in de uitwerking van het visietraject AV 2030 en
regionale samenwerking.
De koppelingen met het sociale domein bieden kansen om tot nieuwe invullingen te
komen voor economische ontwikkeling.

GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo, Huisvuilcentrale, HVC te Alkmaar)

Voortgang /
Ontwikkelingen

HVC is bezig met de uitgezette koerswijzigingen.

Risico's en
kansen

De bijsturing in de koers van HVC moet HVC door de komende twee à drie moeilijke
jaren heen helpen en HVC uitzicht te bieden op een gezonde bedrijfsvoering in de
jaren daarna. Zie voorts raadsinformatiebrief 2013-1002, d.d. 20-6-2013.

GR Regionale Sociale Dienst (RSD)

Voortgang /
Ontwikkelingen

De komende maanden zal duidelijk worden hoe de nieuwe Participatiewet er uit gaat
zien. Het in april gesloten sociaal akkoord leidt tot wijzigingen van de Participatiewet,
zoals deze was voorzien in het regeerakkoord. Doordat er nieuwe bezuinigingen nodig
zijn, staat het sociaal akkoord onder druk. Dat neemt niet weg dat het kabinet wil
dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving.
Het kabinet wil kansen creëren, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.
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Uitgangspunt van de Participatiewet blijft om bestaande regelingen voor mensen met
arbeidsvermogen die zijn aangewezen op ondersteuning, op te nemen in één regeling.

De landelijke trend dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Sociale Dienst
stijgt, is ook in Gorinchem waarneembaar. Het aantal cliënten van de RSD is in een
jaar tijd met ongeveer 100 gestegen. Ook het aantal mensen dat een beroep doet op
de schulddienstverlening en minimabeleid neemt toe. Dit alles betekent een toename
van de werkdruk bij de RSD met als gevolg het oplopen van de doorlooptijden van
aanvragen.

Verder heeft de RSD in samenwerking met o.a. Avelingen Groep, Uitzendbureaus,
het UWV en andere partijen, in het kader van het arbeidsmarktbeleid met succes een
beroep gedaan op diverse landelijke subsidieregelingen. Zo is een aanvraag voor de
digitale ontsluiting van c.v.’s van werkzoekenden gehonoreerd, evenals de aanvraag
voor het leerwerkloket. De aanvraag waarmee een beroep zal worden gedaan op de
landelijk beschikbare gelden voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid is vóór 1 juli
ingediend. Eerdaags hoort de RSD of deze aanvraag wordt gehonoreerd.

Ten aanzien van de Alfacheque moet worden opgemerkt dat het aantal afgenomen
zorguren behoorlijk achter blijft bij de verwachtingen. In regionaal verband is daarom
een onderzoek ingesteld naar mogelijkheden om het gebruik van de Alfacheque toe te
laten nemen.

Risico's en
kansen

Alhoewel het aantal uitkeringsgerechtigden in onze regio toeneemt, is de stijging
minder groot dan op landelijk niveau. Een eerste voorzichtige berekening geeft aan
dat wellicht ook dit jaar afgesloten wordt met een positief saldo op het inkomensdeel.
Echter, binnenkort verschijnt de brief van het ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid, waarin de aanpassingen van de landelijke uitkering voor 2013
kenbaar worden gemaakt. Dit kan tot gevolg hebben dat de voorzichtige plus die
zich nu aftekent, omslaat in een min. Door het toegenomen beroep op de diensten
van de RSD stijgen ook de apparaatskosten en de kosten van het minimabeleid en
de schulddienstverlening. Kosten die rechtstreeks ten laste van de deelnemende
gemeenten komen. Er worden extra mensen ingezet om de doorlooptijden
aanvaardbaar te houden.

Als ten aanzien van de Alfacheque het aantal zorguren dat wordt afgenomen
achterblijft bij de aannames bij de start van het traject wordt een financieel risico
gelopen. Vooralsnog kan dit nog worden opgevangen binnen het reguliere Wmo-
budget.

GR Werkvoorzieningschap De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (de Avelingen Groep)

Voortgang /
Ontwikkelingen

Evenals bij de RSD worden ook bij de Avelingen Groep de landelijke ontwikkelingen
t.a.v. de Participatiewet op de voet gevolgd. Duidelijk is in ieder geval dat in de 35
arbeidsmarktregio's werkbedrijven de schakel zullen vormen tussen werkgever en
werkzoekende met een arbeidshandicap. De regio AV is sinds 1 januari 2013 één
van deze arbeidsmarktregio’s. Vanaf 2015 zullen er geen mensen meer instromen in
de Wsw. De huidige Wsw-ers behouden hun rechten en er komen landelijk nieuwe
vormen van beschut werken voor maximaal 30.000 mensen. Dit betekent dat de
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Avelingen Groep ten aanzien van het beschutte werken geherstructureerd zal moeten
worden voor de toekomst.

Ondanks dat er voorlopig nog veel onduidelijkheden zijn over de uitwerking van
de nieuwe wet blijven de Avelingen Groep en de RSD gestalte geven aan de
samenwerking in WerkWaard.

De Avelingen Groep is de eerste maanden van het jaar 2013 goed gestart. Ondanks
het economisch slechte getij, is men er in geslaagd om meer werk binnen te halen en
om een hogere toegevoegde waarde te realiseren. Alleen de opbrengsten van de re-
integratieactiviteiten blijven achter op de ramingen.

Daarnaast is er met Syndion een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin
afspraken zijn gemaakt over een pilot, waarin gezocht wordt naar mogelijkheden om
de overgang van een SW-dienstverband naar dagbesteding en vice versa soepeler te
laten verlopen.

Risico's en
kansen

Indien de trend ten aanzien van de toegevoegde waarde zich bij de Avelingen Groep
doorzet, kan dit leiden tot een voordeel ten opzichte van de begroting 2013.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Voortgang /
Ontwikkelingen

Reinigingsdienst Waardlanden heeft een aanbod gedaan aan de gemeente Vianen om
ook deelnemer te worden in de Gemeenschappelijke Regeling. Er wordt op bestuurlijk
en ambtelijk niveau gewerkt aan nieuw regionaal afvalbeleid, dat in de planning staat
om begin 2014 aan de respectievelijke gemeenteraden te worden voorgelegd ter
vaststelling. In Gorinchem is in de Gildenwijk een pilot gestart met de gescheiden
inzameling van drankenkartons. Ook wordt dit najaar een inzamelingsactie opgestart
voor elektrische apparaten.
Over het eerste half jaar is een positief resultaat behaald van € 243.022. Dit is
voornamelijk het gevolg van besparingen op de inzet van personeel.

Risico's en
kansen

De risico's bij overname van de afvalinzameling van de gemeente Vianen zijn
vergelijkbaar met de andere overnames, zoals Leerdam. Door Vianen op te nemen
in de Gemeenschappelijke Regeling onstaat de kans om een efficiencyverbetering te
maken.

GR Bureau Openbare Verlichting

Voortgang /
Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Risico's en
kansen

Geen bijzonderheden
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Commanditaire Vennootschappen

CV Stadhuisplein

Voortgang /
Ontwikkelingen

De oorspronkelijk geplande ontwikkeling van de stationsomgeving is volledig
gerealiseerd. De solitaire ontwikkeling van de hoek Bullekeslaan-Schelluinsestraat
zal niet binnen CV-verband worden opgepakt. Op dit moment is er overigens een
kandidaat-koper voor deze locatie, maar dit gaat buiten de CV om. Gezien deze
ontwikkeling lijkt het niet langer zinvol de CV Stadhuisplein in stand te houden.

Risico's en
kansen

Opheffing van de CV leidt tot een (beperkte) verlaging van administratieve lasten.

CV Hoog Dalem

Voortgang /
Ontwikkelingen

Per 1 januari 2013 zijn in Hoog Dalem 189 bouwrijpe kavels verkocht en geleverd
(circa 150 verkochte woningen). Voor 2013 en 2014 wordt rekening gehouden met de
verkoop/kaveluitgifte van 120 woningen en 24 zorgappartementen.
In 2013 wordt de onteigening van het middengebied verder doorgezet waarmee deze
grond naar verwachting dit jaar in eigendom van de gemeente komt. De wederpartij
heeft een vervroegd onteigeningsvonnis gevraagd, waardoor beoordeling van de
schadeloosstelling vooraf aan dat vonnis niet meer mogelijk is. Daarom is nieuw
overleg met de ontwikkelaars noodzakelijk om een antwoord te krijgen op de vraag
wat er gebeurt als de schadeloosstelling hoger uitpakt dan de in de grondexploitatie
opgenomen € 4 miljoen. Zolang dat onduidelijk is blijft dit een risico voor de gemeente.
Voor 2013 wordt de aanleg van de (nieuwe) Graaf Reinaldweg als onderdeel van de
hoofdinfrastructuur voorzien. Door de afgenomen vraag naar woningen is de looptijd
van het plan met drie jaar verlengd tot 2025.

Risico's en
kansen

In de gesloten samenwerkingsovereenkomst Hoog Dalem is bepaald, dat de CV
een sluitende grondexploitatie wenst te voeren voor het gebied dat zij in uitvoering
heeft. De grondexploitatie Hoog Dalem staat, net als andere grondexploitaties,
bloot aan diverse risico's, waaronder markt- en afzetrisico's. Aanhoudende slechte
economische omstandigheden (grondprijzen staan onder druk) en vertragingen
(rentelasten) beïnvloeden het resultaat van de grondexploitatie in negatieve zin.
Voor deze grondexploitatie is op dit moment een voorziening gevormd van ruim
€ 8,9 miljoen. Met deze voorziening kunnen, naast 50% van het verwachte verlies,
ook de historische kosten van de gemeente worden afgedekt. Vooralsnog zal de
huidige voorziening op dit niveau worden gehandhaafd. In het weerstandsvermogen is
bovendien een reservering opgenomen voor risico’s die samenhangen met het verder
uitblijven van marktherstel. Vooralsnog is er geen aanleiding om deze reservering
verder te verhogen.
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CV Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM-S), Beheer BV ROM-S

Voortgang /
Ontwikkelingen

De voorbereidingen om te komen tot een besluit over de ontwikkeling van fase
2 van Schelluinen-West worden voortgezet om in de tweede helft van 2013 tot
besluitvorming te komen. De gesprekken met potentiële kandidaten voor vestiging
op Schelluinen-West worden voortgezet. Verder is een onderzoek afgerond naar de
mogelijkheden voor een verdere verduurzaming van het bedrijventerrein.

Risico's en
kansen

De vooruitzichten op een winstgevende exploitatie zijn nog steeds aanwezig, hoewel
de economie zich nog steeds in een periode van laagconjunctuur bevindt.

CV Lingewijk Noord

Voortgang /
Ontwikkelingen

Voor 2013 is de ontwikkeling van 21 rijwoningen voorzien. De ontwikkelaars
verwachten onvoldoende verkoopresultaat, op basis waarvan zij in verkoopacties
willen investeren. In 2013 is discussie ontstaan tussen de partners over een verdere
afwaardering van de grondprijzen en de verdeling van bijbehorende verliezen en/of
garantstellingen. Met name de ontwikkelaars verwachten alleen bij extra afwaardering
verkoopresultaat. Veelvuldig overleg heeft niet geleid tot overeenstemming waardoor
middels arbitrage, conform de SOK, wordt geprobeerd tot ontbinding van de
samenwerking te komen. Middels deze arbitrage zal duidelijk worden onder welke
voorwaarden de marktpartijen de samenwerking kunnen verlaten.

Risico's en
kansen

De herziening grondexploitatie CV Lingewijk Noord per 1-1-2013 laat een tekort zien
van ca. € 13,3 miljoen. De gemeente heeft een voorziening getroffen van € 5,85
miljoen. Vanuit deze voorziening zijn de middelen beschikbaar voor het dekken van
25% van het verlies op de grondexploitatie CV Lingewijk Noord. Daarnaast kan vanuit
deze voorziening aan de verplichtingen voortkomend uit de SOK worden voldaan.
De voorziening van de gemeente houdt rekening met het gelijk verdelen tussen
de vier partners in de samenwerking van het verlies op de grondexploitatie CV
Lingewijk Noord. Indien bij arbitrage wordt afgeweken van het principe om het verlies
gelijk te verdelen neemt het financiële risico voor de gemeente mogelijk toe. In
het weerstandsvermogen is hier een reservering voor opgenomen. Vooralsnog is
geen aanleiding om de reservering in het weerstandsvermogen te verhogen. Niet
uitgesloten is dat partijen nog tot een schikking komen en dat het arbitragetraject niet
behoeft te worden doorgezet.

Stichtingen

Stichting Openbaar Onderwijs (OVO)

Voortgang /
Ontwikkelingen

Met OVO zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze, waarop men de gemeente
transparant, actief, volledig en tijdig informeert over de financiële ontwikkelingen.
Evenals bij andere schoolbesturen heeft OVO de komende jaren te maken met diverse
risico’s, zoals onder andere krimp van leerlingen (4-12-jarigen).
Niet alleen in de formatiesfeer, maar ook in de huisvestingssfeer zullen besparingen
moeten worden gerealiseerd. Stichting OVO zal qua bedrijfsvoering hier adequaat op
moeten inspelen.
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Per 1 januari 2013 bedraagt het eigen vermogen uit op € 4,05 miljoen. Het bij de
jaarrekening 2012 gevoegde accountantsverslag beoordeelt de financiële positie
van OVO als 'van een goed niveau'. De toekomstige financiële ontwikkelingen bij
de Stichting OVO zullen blijvend worden gevolgd. Binnen het Gemeenschappelijk
Orgaan, waar tevens de gemeente Hardinxveld-Giessendam in participeert, wordt de
voortgang en de ontwikkelingen met OVO besproken.
 
Onderwijswetgeving legt het primaat van goedkeuring/instemming van de begroting/
jaarrekening en mutaties van bestuursleden in het algemeen bestuur specifiek bij de
gemeenteraad. De verantwoording aan de gemeenteraad verloopt in principe, conform
de huidige beleidslijn, via de planning- en controlcyclus. OVO heeft aangegeven om
een zogenaamd 'Raad van Toezichtmodel' in te willen voeren, zodat wordt voldaan
aan de 'Wet goed onderwijs, goed bestuur'.
In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 heeft hierover besluitvorming
plaatsgevonden.

Risico's en
kansen

Mocht OVO niet meer aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen dan is de
gemeente financieel verantwoordelijk (artikel 23 Grondwet). Echter de omvang van het
eigen vermogen van OVO is dusdanig groot dat eventuele verliezen voorlopig kunnen
worden opgevangen binnen de stichting. Vooralsnog zijn hieraan voor de gemeente
dus geen consequenties verbonden. Een eventueel nadelig exploitatieresultaat bij
het openbaar onderwijs dat aangevuld wordt door de gemeente resulteert in een
doorbetaling aan het bijzonder onderwijs.

Stichting Staerk (Sterk in Welzijn)

Voortgang /
Ontwikkelingen

Vanwege de bezuiniging, in het kader van AHAD-3, op het budget sociaal-cultureel
werk van € 610.000 heeft Stichting Staerk besloten de activiteiten per 1 januari 2014
te staken en de afbouw van Staerk in gang te zetten. Om te voorkomen dat er eind
december nog geen zicht is op de voortgang van belangrijke welzijnsfuncties en het
gebruik en (dagelijks) beheer van bepaalde accommodaties is het proces in tweeën
geknipt, in een aanpak voor de korte termijn, het overgangsjaar 2014, en een aanpak
voor de langere termijn (zie ook raadsinformatiebrief 2013-1064, d.d. 18-9-2013).
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan voor de korte termijn; een transitie van
het sociaal cultureel werk naar Meedoen. De huidige functies in het welzijnswerk
zijn in beeld gebracht en bekeken wordt welke functies passen bij de rol van de
gemeente zoals beschreven in de visie op de stad in de rode draden en Meedoen.
De welzijnsfuncties zijn uitgewerkt vanuit de Meedoen gedachte van eigen kracht en
zorg voor kwetsbaren. Verder is in beeld gebracht welke accommodaties nu gebruikt
worden voor welzijnsactiviteiten en hoe we daar in toekomst vorm aan willen geven.
In het overgangsjaar 2014 blijven de gemeentelijke buurthuizen in principe in gebruik
en wordt de exploitatie zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan met een financiële
ondersteuning vanuit de gemeente. Daarna kan voor de lange termijn een plan
opgesteld worden.
Van inwoners wordt een actieve en ondernemende rol verwacht voor hun
directe leefomgeving. De ideeënmakelaar gaat een belangrijke rol spelen om
maatschappelijke initiatiefnemers te ondersteunen in het ontwikkelen en realiseren
van hun plannen. De invulling daarvan wordt vanuit de wijkteams opgepakt en
vormgegeven.
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Als het gaat om zorg voor kwetsbaren dan neemt de gemeente dit als kerntaak op
zich. Ook daarin wordt 2014 als overgangsjaar een jaar waarin mogelijk zaken anders
doorlopen als in het verleden.

Risico's en
kansen

De afbouw van Staerk (per 1 januari 2014) en de opbouw en invulling vanuit de
bewonersinitiatieven lopen niet parallel. Er moet voor gewaakt worden dat m.n. de
kwetsbare groepen in deze overgangsfase niet tussen wal en schip geraken.

Stichting Kindercentra

Voortgang /
Ontwikkelingen

Inmiddels zijn de eerste gewenste veranderingen als gevolg van de omschakeling
naar de nieuwe subsidiemethode conform het beleidskader Voor- en vroegschoolse
Educatie  (o.a. verhoging eigen bijdrage) waarneembaar bij de instellingen

Risico's en
kansen

Geen bijzonderheden.

Stichting De Nieuwe Doelen

Voortgang /
Ontwikkelingen

Op dit moment wordt een toekomstbeeld voorbereid dat recht doet aan de in juni
vastgestelde cultuurvisie. Dit beeld wordt in oktober in de raad behandeld. Het nieuwe
toekomstbeeld kent ook een nieuwe verdeling van de budgetten, rekening houdend
met AHAD3-. Bij de uitwerking hiervan zal duidelijk worden wat de gevolgen voor DND
zijn.

Risico's en
kansen

De uitkomsten van de besluitvorming in de raad zouden ertoe kunnen leiden dat de
hoogte van de subsidie aan De Nieuwe Doelen verandert. Dit kan consequenties
hebben voor het voortbestaan van de Nieuwe Doelen in de huidige vorm. Dit is een
keuze die het bestuur van de stichting aangaat en niet de gemeente.

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

Voortgang /
Ontwikkelingen

Uit de eerste en tweede kwartaalrapportage van SGS blijkt dat de nieuwe systematiek
van financiering, alleen een bijdrage voor de huur en gebruikersonderhoud, afdoende
is.
De RvT van SGS heeft besloten om het jaarrekeningresultaat 2011 in 2012/2013 in te
zetten voor:
1. Vervanging van de onderwaterverlichting door energiezuinige LED verlichting van
het uitzwembad.
2. Vervanging van de sterk verouderde stoomcabines in de recreatiezaal inclusief
vervanging van de houten omhuizingen door metsel- en tegelwerk.
3. Het vervangen van de gecoate zwembadvloer door zwembadtegels.
4. Het renoveren van de ballet- en welzijnsruimte in de Oosterbliek.
Op basis van de nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst vindt de besteding van
eventuele exploitatie-overschotten pas na goedkeuring door de gemeente plaats. Over
het jaarrekeningresultaat 2012 hebben wij daarom op dit moment overleg met de RvT.
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Risico's en
kansen

Indien er door tegenvallende bezoekersaantallen en door het wegvallen van bepaalde
activiteiten veel minder inkomsten zijn dan dient SGS deze tegenvallers binnen hun
exploitatie op te vangen.

Stichting Bibliotheek

Voortgang /
Ontwikkelingen

Op dit moment bereiden wij een voorkeursscenario voor dat recht doet aan de in juni
vastgestelde cultuurvisie. Het voorkeursscenario waarbij de bibliotheek onderdeel
uitmaakt van het Huis van Inspiratie wordt in oktober in de raad behandeld.

Risico's en
kansen

Besluitvorming over het toekomstbeeld kan gevolgen hebben voor de bibliotheek.

Stichting A27

Voortgang /
Ontwikkelingen

De uitvoering van het project A27 Houten - Hooipolder is door de bezuinigingsronden
van begin 2013 op het Infrastructuurfonds vertraagd. Deze bezuiniging heeft geleid
tot een uitgestelde planning voor de uitvoering. Op dit moment wordt uitgegaan van
start uitvoering in 2019 en gereed in 2023/2025. Het in de afgelopen jaren al verlaagde
taakstellend budget, is overeind gebleven in deze bezuinigingsronde.

Risico's en
kansen

De keuze voor één uit te werken variant in Ontwerp - Tracébesluit en Milieu Effect
Rapportage wordt verwacht eind 2013. Tot die tijd kunnen de gevolgen voor het
onderliggende wegennet (gezien de verschillen in de voorliggende varianten) niet
worden ingeschat. Wanneer het voor ons van belang zijnde tracédeel Werkendam -
Scheiwijk zal worden uitgevoerd is evenmin duidelijk, uiteraard ligt dit wel binnen de
hiervoor aangegeven bandbreedte van realisatie.

Stichting Security 5

Voortgang /
Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Risico's en
kansen

Geen bijzonderheden.
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2.3.7 Grondbeleid

1. Beleidsontwikkelingen 
Als vervolg op de Nota Grondbeleid (structurerende werking in de wijze van vastleggen en rapporteren
over grondbeleid) wordt gewerkt met procedures die vastgelegd zullen worden in de Uitvoeringsnota
Grondbeleid, die wij in 2014 verwachten af te ronden. Bij de uitvoering van het grondbeleid en het
controleren en sturen van de grondexplotaties is vooral de "hoe-vraag" relevant. Jaarlijks worden de
Nota Grondprijzen en de Nota Parameters herzien; daarnaast wordt bepaald welke grondexploitaties
afgesloten kunnen worden. Dit laatste houdt in dat per af te sluiten grondexploitatie de specifiek te treffen
maatregelen wordenvastgesteld.

2. Algemene ontwikkelingen
Ten opzichte van de eerste tussenrapportage zijn de economische omstandigheden niet wezenlijk
verandert: de crisis duurt voort, hoewel een verdere achteruitgang niet wordt waargenomen.

3. Ontwikkelingen binnen de grondexploitaties
Voor de jaarrekening 2012 zijn de grondexploitaties herzien, inclusief de meerjarige fasering van
inkomsten en uitgaven. Bij de Eerste tussenrapportage 2013 zijn deze herzieningen, aangevuld met
actuele inzichten, gebruikt om de begroting 2013 aan te passen. Bij deze (Tweede) tussenrapportage
kunnen de volgende mutaties worden gemeld:

• Oost II: bij dit complex verschuiven naar verwachting alle opbrengsten door naar (minimaal) 2014. De
winstraming 2013 wordt daarom verder verlaagd van € 574.000 naar € 0.

• Kleine Haarsekade: bij dit complex verschuift een deel van de verwachte opbrengst door naar 2014.
• Ook binnen de CV’s Hoog Dalem en Lingewijk Noord vinden minder verkopen plaats dan verwacht,

waardoor minder bijdrages aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen plaatsvinden. Voor alle
grondexploitaties gezamenlijk wordt aan deze reserve ca. € 650.000 minder afgedragen dan geraamd.

• Kon. Emmastraat, Bastion II en 7e Bastion /Nonnenveld: deze complexen worden naar verwachting in
het lopende jaar (2013) afgesloten. Vanwege reeds gevormde voorzieningen zullen deze afsluitingen
niet of nauwelijks effect hebben op de algemene reserve.
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2.3.8 Lokale heffingen

Geen bijzonderheden.
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2.3.9 Subsidies

Wij beperken ons in deze paragraaf tot het geven van een toelichting op de volgende onderwerpen:

Subsidiebeheer

De accountant heeft in zijn rapport Interimcontrole aangegeven dat het proces Subsidies de
rechtmatigheid in opzet voldoende borgt. Toch is door de accountant geconstateerd dat vier
subsidieaanvragen niet tijdig zijn binnengekomen. Wij nemen dit punt mee in de bestuurdersverklaring
rechtmatigheid die onderdeel uitmaakt van de paragraaf Bedrijfsvoering jaarstukken. Het punt is ook
onderwerp van gesprek met betrokkenen hoe tijdige ontvangst van subsidieaanvragen en -vaststellingen
bewerkstelligd kan worden.

De accountant concludeert dat er voldoende inzicht is in de verstrekte subsidiestromen.

Rubricering subsidies

Gorinchem kent conform de Algemene subsidieverordening vier soorten subsidies, te weten:
waarderingssubsidies, budgetsubsidies, investingssubsidies en exploitatiesubsidies. Bij een groot aantal
subsidies worden prestatieafspraken geformuleerd.

Subsidiebedragen

In de Programmabegroting 2013 is een paragraaf Subsidies opgesteld. Wij hebben voor een totaal
bedrag van € 6,6 miljoen in 2013 structureel aan subsidiemiddelen geraamd. Er zijn op dit moment ten
opzichte van de eerste tussenrapporage 2013 geen substantiële afwijkingen te melden.

Rekenkamerrapport

Wij hebben in juni kennis genomen van het rekenkameronderzoek 'Op weg naar een vernieuwend
subsidiebeleid'. De aanbevelingen van het rekenkamerrapport worden meegenomen bij de opstelling van
de kaders van het te ontwikkelen subsidiebeleid.

Openbaar subsidieregister

De raad heeft op 13 juni 2013 in een unaniem aangenomen motie het college verzocht (citaat) "om
de vanaf 1 oktober 2012 verleende subsidies te publiceren op de gemeentelijke website en hierbij
in elk geval te vermelden: (sub) beleidsveld / programmaniveau, subsidieontvanger, hoogte van het
subsidiebedrag, omschrijving subsidieaanvraag. Deze publicatie actueel te houden door de lijst bij te
werken indien nieuwe subsidies verleend worden. Te onderzoeken of ook garanties en leningen in de
lijst opgenomen kunnen worden, waarbij de gemeente primaire garantiesteller of leningverstrekker is. De
gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn het openbaar register is te realiseren."

De planning is erop gericht het subsidieregister in de tweede helft van 2013 op het internet te plaatsen.
Dit ter uitvoering van de motie Subsidieregister die unaniem door de raad is aangenomen op 13 juni
2013.
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Tweede tussenrapportage 2013
Financiële voortgang
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3 Financiële voortgang
In dit hoofdstuk worden alle financiële afwijkingen groter dan € 30.000 op het niveau van collegeproduct
behandeld inclusief een toelichtig op deze afwijkingen. In een aantal gevallen worden ook afwijkingen
kleiner dan € 30.000 gerapporteerd, als dit voor een aansluiting met een ander collegeproduct of reserve
van belang is. Tevens wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij het verloop van de vermogenspositie en de
post onvoorzien en zijn de wijziging in de investeringen opgenomen.

3.1 Financiële afwijkingen > € 30.000 inclusief toelichting

3.1.1 Programma Woonvoorzieningen

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60002 vergunningen milieu en bwt 25.000 15.000 15.000 15.000

CP60003 expl. woningen, panden & erfpachtgronden 24.000 24.000 24.000 24.000

CP60004 grondexploitatie 7.428.992 - - -

Overig -14.952 11.048 11.048 11.048

Totaal lasten 7.463.040 50.048 50.048 50.048

Baten:
CP60002 vergunningen milieu en bwt -215.893 -110.893 -110.893 -110.893

CP60003 expl. woningen, panden & erfpachtgronden -27.493 21.875 808 808

CP60004 grondexploitatie -8.668.994 - - -

Overig - - - -

Totaal baten -8.912.379 -89.018 -110.085 -110.085

Totaal saldo van baten en lasten -1.449.339 -38.970 -60.037 -60.037

Mutaties reserves:
Reserves grondexploitatie -34.281 -1.099.418 1.800.000 -

Totaal mutaties reserves -34.281 -1.099.418 1.800.000 -

Resultaat afwijkingen -1.483.620 -1.138.388 1.739.963 -60.037

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60002 Vergunningen milieu en bwt

Aan de lastenkant van dit collegeproduct is een voordeel in 2013 zichtbaar van € 25.000 in 2013
en € 15.000 vanaf 2014. Deze voordelen zijn het gevolg van lagere kosten van inschakeling van
adviseurs/specialisten bij bouwvergunningen en welstandstoetsing als gevolg van terugloop in en
uitstel van bouwprojecten. Tegenover dit voordeel staat echter ook een nadeel aan de batenzijde van
€ 15.893 in 2013 en € 10.893 vanaf 2014 op de doorberekende kosten welstandscommissie doordat de
doorberekening gelijkgesteld wordt aan de werkelijke kosten. Per saldo resteert derhalve slechts een
voordeel van € 9.107 in 2013 en € 4.107 vanaf 2014.
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Daarnaast is op de baten Vergunningen milieu en bwt een nadeel van € 200.000 in 2013 en € 100.000
vanaf 2014 zichtbaar. Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten leges bouwvergunningen,
doordat geplande bouwprojecten goedkoper worden uitgevoerd of later worden aangevraagd dan
verwacht.

CP60003 Exploitatie woningen, panden & erfpachtgronden

Het structurele voordeel van € 24.000 aan de lastenzijde van dit collegeproduct wordt veroorzaakt
doordat de opstalverzekeringen van onderwijsgebouwen en de overige gemeentelijke eigendommen bij
een andere verzekeraar zijn ondergebracht. Door deze overstap is een premiebesparing bereikt.

Aan de batenzijde zijn de volgende voor- en nadelen ontstaan:

• Nadeel van € 80.011 in 2013, voordeel van € 5.875 in 2014 en een nadeel van € 15.192 vanaf 2015. In
2013 zijn een aantal huurovereenkomsten aangepast (wijziging huurders en oppervlaktes). Daarnaast
hebben een aantal huurders de huurovereenkomst opgezegd en zijn er hiervoor nog geen nieuwe
huurders gevonden. Dit alles resulteert in gewijzigde huurinkomsten en inkomsten uit servicekosten.

• Incidenteel voordeel van € 20.398 in 2013 door met name de afkoop van erfpacht Damen. Dit leidt
structureel tot lagere erfpachtopbrengsten. Deze structurele effecten zijn reeds meegenomen in
de meerjarenbegroting. Zie ook toelichting bij Algemene Dekkingsmiddelen; CP60097 Saldo voor
bestemming.

• Incidenteel voordeel van € 16.120 in 2013 door meer inkomsten als gevolg van doorberekende kosten
van goederen en diensten.

• Structureel voordeel van € 16.000 als gevolg van het overhevelen van het budget huuropbrengsten
archeologische dienst Avelingen Oost naar dit collegeproduct vanuit programma Cultuur en Sport; CP
60045 Archeologie/monumenten. Aangezien het budgetoverheveling betreft, is er concernbreed echter
geen sprake van een voor- of nadeel.

CP60004 Grondexploitatie

Per saldo (lasten en baten) ontstaat op het collegeproduct Grondexploitatie een incidenteel nadeel
in 2013 van € 1.240.001. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat bij de grondexploitatie Oost II de
opbrengsten doorschuiven van 2013 naar 2014 e.v. De winstraming 2013 wordt daarom bij de
2e tussenrapportage 2013 met € 573.700 afgeraamd. Ook bij ander complexen vinden in 2013
minder verkopen plaats dan verwacht, hetgeen een nadeel van € 666.301 tot gevolg heeft. Beide
nadelen worden echter verrekend met de reserves (€ 573.700 ten laste van de algemene reserve
grondexploitaties (zie mutaties reserves bij Algemene Dekkingsmiddelen) en € 666.301 ten laste van de
reserve bovenwijks (zie mutaties reserves hieronder)), waardoor er op concernniveau geen sprake is
van een voor- of nadeel. Overigens zijn de structurele effecten (het weer opnemen van de winstraming in
latere jaren) reeds meegenomen bij de Perspectiefnota 2014-2017 en daarmee verwerkt in de Begroting
2014.

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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Reserves grondexploitatie

Op de mutaties reserves grondexploitatie is in 2013 een nadeel ontstaan van € 34.281. Dit nadeel is als
volgt te specificeren:

• Nadeel van € 700.582 (en € 700.582 voordeel in 2014) als gevolg van een lagere onttrekking
aan de reserve bovenwijks. Deze lagere onttrekking heeft betrekking op het doorschuiven van de
afschrijvingslasten van de investering Rotondes Spijksesteeg van 2013 naar 2014 (zie programma
Leefvoorzieningen; CP60014 Wegeninfrastructuur).

• Voordeel van € 666.301 als gevolg van een lagere storting in de reserve bovenwijks door minder
grondverkopen. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel op CP60004 Grondexploitaties (zie toelichting
hierboven), waardoor er per saldo geen sprake is van een voor- of nadeel.

Daarnaast is in 2014 een nadeel van € 1.800.000 ontstaan (en € 1.800.000 voordeel in 2015) als gevolg
van een lagere onttrekking aan de reserve risicobijdrage station Papland. Deze lagere onttrekking heeft
betrekking op het doorschuiven van de afschrijvingslasten van de investering station Papland van 2013
naar 2014 (zie programma Leefvoorzieningen; CP60014 Wegeninfrastructuur). Tegenover het nadeel
in 2014 en het voordeel in 2015 staan voor- en nadelen op een ander collegeproduct, waardoor op
concernniveau geen voor- of nadeel ontstaat.
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3.1.2 Programma Leefvoorzieningen

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60013 verkeersbeleid -243.942 - - -

CP60014 wegeninfrastructuur 700.582 1.699.418 -2.400.000 -

CP60111 graffiti, kadavers, vegen Waardlanden 159.778 159.778 159.778 159.778

Totaal lasten 616.418 1.859.196 -2.240.222 159.778

Baten:
CP60013 verkeersbeleid 259.067 - - -

CP60014 wegeninfrastructuur - - - -

CP60111 graffiti, kadavers, vegen Waardlanden 25.012 - - -

Totaal baten 284.079 - - -

Totaal saldo van baten en lasten 900.496 1.859.196 -2.240.222 159.778

Mutaties reserves:
Reserves verkeersbeleid - -600.000 600.000 -

Totaal mutaties reserves - -600.000 600.000 -

Resultaat afwijkingen 900.496 1.259.196 -1.640.222 159.778

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60013 Verkeersbeleid

Incidenteel nadeel van € 243.942 in 2013 aan de lastenzijde door het ophogen van de budgetten van de
producten stadsbusdienst en duurzaam veilig verkeer. Door het ophogen van de budgetten worden deze
in lijn gebracht met de beschikking van de provincie met betrekking tot de BDU-gelden. Tegenover dit
nadeel staat een voordeel voor hetzelfde bedrag aan de batenzijde, waardoor er per saldo geen nadeel
ontstaat.

Daarnaast is in 2013 een incidenteel voordeel van € 15.125 ontstaan door het alsnog opnemen van een
bijdrage van de GR Regio AV voor duurzaam veilig verkeer.

CP60014 Wegeninfrastructuur

Aan de lastenzijde van dit collegeproduct zijn de volgende voor- en nadelen ontstaan:

• De investering met betrekking tot de rotondes Spijksesteeg wordt later dan gepland. Hierdoor
verschuift de afschrijving van deze investering van 2013 naar 2014. Dit resulteert op dit collegeproduct
in een voordeel van € 700.582 in 2013 en een nadeel in 2014 voor hetzelfde bedrag. Op
concernniveau ontstaat echter geen voor- of nadeel, omdat de afschrijvingslasten worden gedekt uit de
reserve bovenwijks (zie mutaties reserves bij programma Woonvoorzieningen).

• De fasering van de uitgaven van het krediet Infra halte Gorinchem-Noord is een jaar naar achteren
geschoven. Hierdoor verschuiven de afschrijvingslasten van 2014 naar 2015, hetgeen in 2014 een
voordeel van € 600.000 oplevert en in 2015 een nadeel van € 600.000. Op concernniveau ontstaat
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echter geen voor- of nadeel, omdat de afschrijvingslasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve
infrastructuurfonds (zie mutaties reserves hieronder).

• De fasering van de uitgaven van het krediet station Papland is een jaar naar achteren geschoven.
Hierdoor verschuiven de afschrijvingslasten van 2014 naar 2015, hetgeen in 2014 een voordeel van
€ 1.800.000 oplevert en in 2015 een nadeel van € 1.800.000. Op concernniveau ontstaat echter geen
voor- of nadeel, omdat de afschrijvingslasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve risico bijdrage
station Papland (zie mutaties reserves bij programma Woonvoorzieningen).

CP60111 Graffiti, kadavers, vegen Waardlanden

Op de bijdrage aan de GR Waardlanden is in totaal een structureel voordeel van € 159.778 ontstaan. Dit
voordeel wordt veroorzaakt door twee onderdelen, te weten:

• Structureel voordeel van € 99.000 op de kosten met betrekking tot kadavers opruimen. In onze
begroting hebben wij een budget voor kadavers opruimen van structureel € 99.000. Dit is onjuist. Bij
de overgang van de reiniging naar de GR Waardlanden is destijds een stukje overlap ontstaan tussen
de plaagdierenbestrijding en kadavers opruimen. Het budget voor kadavers opruimen kan daarom
structureel met € 99.000 worden afgeraamd.

• Structureel voordeel van € 60.778 op de kosten met betrekking tot straatvegen. Als gevolg van de
definitieve verwerking van de begroting van GR Waardlanden in onze begroting kan het budget
voor straatvegen structureel met € 60.778 worden afgeraamd. Omdat 50% van de kosten voor
straatvegen worden meegenomen in de tariefsberekening Riolering, wordt structureel € 30.389 in
de egalisatiereserve tarieven riolering gestort (zie programma Wonen, Leven en Milieu; mutaties
reserves).

Daarnaast is aan de batenzijde in 2013 een incidenteel voordeel ontstaan van € 25.012 als gevolg van
de afrekening 2012 van de GR Waardlanden met betrekking tot de kosten van straatvegen. Aangezien
deze kosten voor 50% worden meegenomen in de tariefsberekening riolering, wordt 50% van dit voordeel
gestort in de egalisatiereserve tarieven riolering (zie programma Wonen, Leven en Milieu; mutaties
reserves).

Reserves verkeersbeleid

Nadeel van € 600.000 in 2014 (en € 600.000 voordeel in 2015) als gevolg van een lagere onttrekking
aan de reserve infrastructuurfonds. Deze lagere onttrekking heeft betrekking op het doorschuiven van de
afschrijvingslasten van de investering infra halte Gorinchem-Noord van 2014 naar 2015 (zie toelichting
aan de lastenzijde).
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3.1.3 Programma Wonen, Leven en Veiligheid

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60017 wijkveiligheid -34.000 - - -

Overig 10.105 - - -

Totaal lasten -23.895 - - -

Baten:
CP60017 wijkveiligheid - - - -

Overig - - - -

Totaal baten - - - -

Totaal saldo van baten en lasten -23.895 - - -

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen -23.895 - - -

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60017 Wijkveiligheid

Incidenteel nadeel van € 34.000 in 2013 als gevolg van de ophoging van het inhuurbudget. Deze
ophoging is het gevolg van vrijvallende vacatures, waardoor er bij het programma Bestuur en
Communicatie; CP60082 Saldi van kostenplaatsen een voordeel tegenover staat. In plaats van deze
vacatures structureel in te vullen, wordt ervoor gekozen deze flexibel in te vullen door inhuur.

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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3.1.4 Programma Wonen, Leven en Milieu

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60018 baten afval.heffing en rioolrechten huish. - - - -

CP60022 rioolinfrastructuur - 16.218 2.396 2.364

CP60110 afval huishoudens Waardlanden 38.443 38.443 38.443 38.443

Totaal lasten 38.443 54.661 40.839 40.807

Baten:
CP60018 baten afval.heffing en rioolrechten huish. 50.000 - - -

CP60022 rioolinfrastructuur - - - -

CP60110 afval huishoudens Waardlanden 118.046 - - -

Totaal baten 168.046 - - -

Totaal saldo van baten en lasten 206.489 54.661 40.839 40.807

Mutaties reserves:
Egalisatiereserves tarieven reiniging en riolering -172.013 -6.607 7.215 7.247

Totaal mutaties reserves -172.013 -6.607 7.215 7.247

Resultaat afwijkingen 34.476 48.054 48.054 48.054

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60018 Baten afvalstoffenheffing en rioolrechten huishoudens

Op zowel de opbrengst afvalstoffenheffing als de opbrengst rioolrechten is in 2013 een incidenteel
voordeel van € 25.000 ontstaan als gevolg van areaaluitbreiding (in totaal derhalve € 50.000 incidenteel
voordeel). Deze extra opbrengsten worden gestort in de egalisatiereserve tarieven reiniging en riolering
(zie mutaties reserves), waardoor er per saldo geen voordeel resteert.

CP60022 Rioolinfrastructuur

Voordeel van € 16.218 in 2014, € 2.396 in 2015 en € 2.364 in 2016 op de kapitaallasten door het
doorschuiven van kredieten riolering. Deze voordelen worden gestort in de egalisatiereserve tarieven
riolering (zie mutaties reserves) waardoor er per saldo geen voor- of nadelen ontstaan.

CP60110 Afval huishoudens Waardlanden

Als gevolg van de definitieve verwerking van de begroting van de GR Waardlanden in onze begroting,
kan het budget voor plaagdierenbestrijding en verwijdering graffiti structureel met € 38.443 worden
afgeraamd. Dit levert derhalve een structureel voordeel op aan de lastenzijde van dit collegeproduct.
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Daarnaast is er aan de batenzijde van dit collegeproduct een incidenteel voordeel in 2013 ontstaan
van € 118.046 als gevolg van de afrekening 2012 van de GR Waardlanden. Dit voordeel is als volgt
opgebouwd:

• € 103.708 door het onterecht in rekening gebrachte voorschot voor kadavers opruimen in 2012.
• € 14.338 door te veel betaalde kosten in verband met de ongediertebestrijding.

Reserves baten afvalstoffenheffing en rioolrechten huishoudens

De structureel gepresenteerde voor- en nadelen bij de reserves baten afvalstoffenheffing en rioolrechten
huishoudens zijn als volgt te specificeren:

• Structureel nadeel van € 30.389 als gevolg van extra stortingen in de egalisatiereserve tarieven
riolering. Deze extra stortingen zijn het gevolg van lagere lasten straatvegen. Zie hiervoor de
toelichting bij programma Leefvoorzieningen; CP60111 Graffiti, kadavers, vegen Waardlanden.

• Incidenteel nadeel in 2013 van € 12.506 als gevolg van een extra storting in de egalisatiereserve
tarieven riolering. Deze extra storting is het gevolg van een afrekening 2012 van Waardlanden met
betrekking tot de kosten van straatvegen. Zie hiervoor de toelichting bij programma Leefvoorzieningen;
CP60111 Graffiti, kadavers, vergen Waardlanden.

• Nadeel van € 16.218 in 2014, € 2.396 in 2015 en € 2.364 in 2016 door extra stortingen in de
egalisatiereserve tarieven riolering als gevolg van lagere kapitaallasten van kredieten riolering (zie
toelichting hierboven bij CP60022 Rioolinfrastructuur).

• Incidenteel nadeel in 2013 van € 117.231 als gevolg van een extra storting in de egalisatiereserve
tarieven reiniging. Deze extra storting heeft betrekking op de toevoeging van het saldo van de
bestemmingsreserve opwaardering nieuwbouw reiniging. Deze opheffing zorgt bij het programma
Bestuur en Communicatie een nadeel op de mutaties reserves voor hetzelfde bedrag, waardoor er op
concernniveau geen sprake is van een voor- of nadeel.

• Incidenteel nadeel in 2013 van € 1.887 als gevolg van een extra storting in de egalisatiereserve
tarieven reiniging. Deze extra storting is het gevolg van de verrekening van de huurinkomsten Boezem
3 met de egalisatiereserve tarieven reiniging.

• Incidenteel nadeel in 2013 van € 25.000 als gevolg van een extra storting in de egalisatiereserve
tarieven reiniging. Deze extra storting is het gevolg van de extra opbrengsten afvalstoffenheffing door
areaaluitbreiding (zie toelichting bij CP60022 Rioolinfrastructuur).

• Incidenteel nadeel in 2013 van € 25.000 als gevolg van een extra storting in de egalisatiereserve
tarieven riolering. Deze extra storting is het gevolg van de extra opbrengsten rioolrechten door
areaaluitbreiding (zie toelichting bij CP60022 Rioolinfrastructuur).

• Structureel voordeel van € 40.000 als gevolg van een extra onttrekking aan de egalisatiereserve
tarieven rioleren als gevolg van structureel hogere kwijtscheldingslasten (zie toelichting bij programma
Zorg; CP 60053 Kwijtschelding).
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3.1.5 Programma Wonen, Leven, Bestuur en Communicatie

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
Overig 13.000 - - -

Totaal lasten 13.000 - - -

Baten:
Overig - - - -

Totaal baten - - - -

Totaal saldo van baten en lasten 13.000 - - -

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen 13.000 - - -

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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3.1.6 Programma Werk

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
Overig -10.000 - - -

Totaal lasten -10.000 - - -

Baten:
Overig 9.000 - - -

Totaal baten 9.000 - - -

Totaal saldo van baten en lasten -1.000 - - -

Mutaties reserves:
Overig 10.000 - - -

Totaal mutaties reserves 10.000 - - -

Resultaat afwijkingen 9.000 - - -

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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3.1.7 Programma Werk en Milieu

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
Overig - - - -

Totaal lasten - - - -

Baten:
Overig - - - -

Totaal baten - - - -

Totaal saldo van baten en lasten - - - -

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen - - - -

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

Geen afwijkingen.
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3.1.8 Programma Onderwijs

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60040 onderwijshuisvesting 20.000 20.000 20.000 20.000

CP60041 gymnastieklokalen -22.056 - - -

CP60042 onderwijs ondersteunende activiteiten -26.925 -22.925 -22.925 -22.925

Overig - - - -

Totaal lasten -28.981 -2.925 -2.925 -2.925

Baten:
CP60040 onderwijshuisvesting 53.648 - - -

CP60041 gymnastieklokalen - -5.284 -5.284 -

CP60042 onderwijs ondersteunende activiteiten 99.297 - - -

Overig 1.521 1.525 1.525 1.525

Totaal baten 154.466 -3.759 -3.759 1.525

Totaal saldo van baten en lasten 125.485 -6.684 -6.684 -1.400

Mutaties reserves:
Reserves onderwijshuisvesting - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen 125.485 -6.684 -6.684 -1.400

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60040 Onderwijshuisvesting

Het budget voor het (calamiteiten)onderhoud aan het schoolgebouw Lange Slagenstraat kan worden
afgeraamd, omdat wordt uitgegaan van het vertrek van de Gomarus SG uit dit pand. Dit levert aan
de lastenzijde van dit collegeproduct een structureel voordeel op van € 20.000. Eventueel incidenteel
onderhoud kan vooralsnog binnen de overige onderhoudsbudgetten onderwijs worden opgevangen.

Daarnaast heeft in 2013 de definitieve afwikkeling van de CV Stichting WLZ plaatsgevonden. Dit levert in
2013 een incidenteel voordeel op van € 53.648 (batenzijde).

CP60041 Gymnastieklokalen

De Belastingdienst heeft in 2013 een onderzoek verricht naar de toepassing van de Wet op het BTW
compensatiefonds (BCF) en de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting over de jaren
2008-2011. Onlangs is het rapport van de Belastingdienst gepresenteerd, wat erin resulteert dat er enkele
naheffingen dienen te worden betaald. Deze hebben vooral betrekking op de systematiek van belaste
verhuur van de sporthal de Hoefslag. De totale naheffingsaanslag die is opgelegd, levert in 2013 een
incidenteel nadeel op van in totaal € 146.455.
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Dit nadeel is verdeeld over de volgende collegeproducten:

• € 22.056 op CP60041 Gymnastieklokalen (programma Onderwijs);
• € 15.766 op CP60049 Sport, sportbevordering en speelgelegenheden (programma Cultuur en Sport);
• € 11.908 op CP60078 Financiën en administratie (programma Bestuur en Communicatie);
• € 96.725 op CP60085 Geldleningen en overige financiële middelen (Algemene Dekkingsmiddelen);

Daarnaast is als gevolg van de controle van de Belastingdienst tevens de hoogte van het krediet
Hoefslag aangepast. De verhoging van het krediet levert hogere kapitaallasten op, hetgeen op CP60068
Stelposten concerncontrol een structureel nadeel oplevert vanaf 2014 (€ 20.382 in 2014, € 17.525 in
2015, € 14.584 in 2016 en € 11.554 in 2017).

Tevens is aan de batenzijde in 2014 en 2015 een klein nadeel ontstaan van € 5.284 door de
latere oplevering van de Brede School Schuttersplein. Hierdoor worden in 2014 en 2015 nog geen
huurinkomsten voor het gymnastieklokaal ontvangen.

CP60042 Onderwijs ondersteunende activiteiten

Op dit collegeproduct is een structureel nadeel van € 22.925 ontstaan, doordat het budget voor
schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs bij zowel bij de ZBB-operatie als bij AHAD2
afgeraamd is. Hierdoor is een negatief budget ontstaan. Correctie zorgt voor een structurele tegenvaller
van € 22.925. De dekking van het schoolmaatschappelijk werk PO vindt nu plaats binnen het OAB-
budget.

Daarnaast zijn aan de lastenzijde de volgende mutaties zichtbaar:

• Een incidenteel voordeel in 2013 van € 5.000, doordat het budget voor frictiekosten als gevolg van de
IHP-implementatie (bijvoorbeeld juridische- of notariële kosten) incidenteel kan worden afgeraamd. In
2013 worden geen uitgaven meer verwacht.

• Een incidenteel nadeel in 2013 van € 9.000 op het budget voor schoolzwemmen. De oorzaak houdt
verband met het feit dat de bezuiniging voor 2013 (een halvering van het budget) niet gelijke pas houdt
met de schoolperiode waarover de bezuiniging zich uitstrekt. Feitelijk had het schoolzwemmen eind
mei 2013 (na 5 maanden) moeten worden stopgezet, hetgeen redelijkerwijs niet heeft plaatsgevonden.

Aan de batenzijde is tevens een incidenteel voordeel in 2013 zichtbaar van € 99.297. Dit voordeel is
ontstaan door de definitieve vaststelling van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid
2006-2010.

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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3.1.9 Programma Cultuur en Sport

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60045 archeologie / monumenten - - - -

CP60047 vormings- en ontwikkelingswerk -142.000 98.000 98.000 98.000

CP60049 sport, sportbevord. en speelgelegenheden -31.767 4.119 4.119 4.119

CP60050 kunst -20.000 20.000 - -

Overig - - - -

Totaal lasten -193.767 122.119 102.119 102.119

Baten:
CP60045 archeologie / monumenten -20.897 -20.897 -20.897 -20.897

CP60047 vormings- en ontwikkelingswerk - - - -

CP60049 sport, sportbevord. en speelgelegenheden -4.119 -4.022 -4.022 -4.022

CP60050 kunst -13.820 -33.703 -33.703 -33.703

Overig -5.502 - - -

Totaal baten -44.338 -58.622 -58.622 -58.622

Totaal saldo van baten en lasten -238.105 63.498 43.498 43.498

Mutaties reserves:
Overig 1.528 - - -

Totaal mutaties reserves 1.528 - - -

Resultaat afwijkingen -236.577 63.498 43.498 43.498

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60045 Archeologie / monumenten

Op dit collegeproduct is aan de batenzijde een structureel nadeel van in totaal € 20.897 ontstaan. Dit
structurele nadeel wordt met name veroorzaakt door het overhevelen van het budget huuropbrengsten
archeologische dienst Avelingen Oost naar programma Woonvoorzieningen; CP60003 Exploitatie
woningen, panden en erfpachtgronden. Dit levert op CP60045 een structureel nadeel van € 16.000
op. Aangezien het budgetoverheveling betreft, is er concernbreed echter geen sprake van een voor- of
nadeel.

Daarnaast is er een structureel nadeel van € 4.897 ontstaan als gevolg van het aframen van een stelpost
huuropbrengsten.

CP60047 Vormings- en ontwikkelingswerk

Het liquidatierisico van TOON komt lager uit dan oorspronkelijk was geraamd. Met een aanzienlijk deel
van de TOON-medewerkers is een afkoopregeling getroffen. Dit heeft geleid tot een verlaging van het
door ons geraamde bedrag en een herziene fasering van de te verwachten liquidatiekosten. Dit alles leidt
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in 2013 tot een nadeel van € 142.000 en een voordeel van € 98.000 in de jaren 2014 tot en met 2016.
Over de gehele periode 2013 tot en met 2016 ontstaat derhalve een voordeel van € 152.000.

CP60049 Sport, sportbevordering en speelgelegenheden

Op dit collegeproduct zijn in 2013 twee incidentele nadeel ontstaan, te weten:

• € 20.120 op inhuurkosten voor het product combinatiefuncties. Tegenover dit nadeel staat echter
een voordeel op de algemene uitkering waardoor er op concernniveau geen sprake is van een voor-
of nadeel (zie ook toelichting bij Algemene Dekkingsmiddelen; CP60086 Algemene uitkering). De
structurele verhoging vanaf 2014 is reeds in de Begroting 2014 verwerkt middels de Perspectiefnota
2014-2017.

• € 15.766 als gevolg van de opgelegde naheffingsaanslag naar aanleiding van de controle van de
Belastingdienst. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op CP60041 Gymnastieklokalen bij
programma Onderwijs.

Daarnaast is er aan de lastenzijde een structureel voordeel ontstaan van € 4.119 op de bijdrage aan de
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties. Tegenover dit voordeel staat echter ook een structureel
nadeel aan de batenzijde door de aanpassing van de huuropbrengsten (€ 4.119 in 2013 en € 4.022 vanaf
2014). Per saldo is er derhalve nagenoeg geen voor- of nadeel vanaf 2014.

CP60050 Kunst

Doordat De Nieuwe Doelen ook in 2012 heeft voldaan aan de prestaties zoals vastgelegd in de
subsidiebeschikking, heeft zij recht heeft op de afgesproken bonus van € 20.000. Deze bonus is in 2013
uitgekeerd, maar was nog niet in onze begroting opgenomen, waardoor dit tot een incidenteel nadeel
leidt.

Daarnaast is er sprake van een structureel nadeel aan de batenzijde als gevolg van de beëindiging
van de huurovereenkomst met Stichting TOON per 1-8-2013. Dit levert een nadeel van € 13.820 in
2013 (€ 8.820 lagere huurinkomsten; € 5.000 lagere inkomsten uit servicekosten) en € 33.703 vanaf
2014 (€ 21.703 lagere huurinkomsten; € 12.000 lagere inkomsten uit servicekosten) op. Tegenover
dit structurele nadeel aan de batenzijde staat echter ook een incidenteel voordeel in 2014 aan
de lastenzijde. Dit houdt verband met het feit dat in het college van 2 juli 2013 is besloten dat de
bezuinigingen voor 2014 op cultuur een netto bedrag betreffen (dus inclusief frictie- en transitiekosten).
Het wegvallen van de huuropbrengsten (en niet de inkomsten uit servicekosten) wordt tot de frictie-
en transitiekosten gerekend, waardoor besloten is in dit geval de bezuinigingstaakstelling cultuur te
verhogen met € 20.000. Voor de meerjarige frictie- en transitiekosten (2015 e.v.) is afgesproken dat bij de
Perspectiefnota 2015-2018 een beleidslijn wordt voorgelegd hoe omgegaan dient te worden in algemene
zin met frictie- en transitiekosten en aan te geven in welke gevallen die wel of niet in alle redelijkheid
zijn toe te rekenen aan het product/de bezuinigingstaakstelling cultuur. Daarom wordt het structureel
nadeel vanaf 2015 als gevolg van de wegvallende inkomsten vooralsnog niet gecompenseerd in deze
tussenrapportage.

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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3.1.10 Programma Zorg

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60053 kwijtschelding -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

CP60055 bijstandsverlening - -611.497 -611.497 -611.497

CP60056 werkgelegenheid -48.592 -28.751 -28.751 -28.751

CP60057 gem. minimabeleid en kwijtschelding - -8.452 -8.452 -8.452

CP60058 maatschappelijke zorg 42.293 -47.707 -47.707 -47.707

CP60059 kinderopvang - -250 -250 -250

CP60060 wet maatschappelijke ondersteuning -99.536 - - -

CP60061 gezondheidszorg -159.524 -159.524 -159.524 -159.524

Totaal lasten -305.359 -896.181 -896.181 -896.181

Baten:
CP60053 kwijtschelding - - - -

CP60055 bijstandsverlening - 452.063 452.063 452.063

CP60056 werkgelegenheid 48.592 28.751 28.751 28.751

CP60057 gem. minimabeleid en kwijtschelding - - - -

CP60058 maatschappelijke zorg - - - -

CP60059 kinderopvang - -4.576 -152.099 -

CP60060 wet maatschappelijke ondersteuning - - - -

CP60061 gezondheidszorg - - - -

Totaal baten 48.592 476.238 328.715 480.814

Totaal saldo van baten en lasten -256.767 -419.943 -567.466 -415.367

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen -256.767 -419.943 -567.466 -415.367

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60053 Kwijtschelding

Structureel nadeel van € 40.000 op de kwijtscheldingslasten rioolrechten. Als gevolg van de crisis doen
meer mensen een beroep op kwijtschelding. Tegenover deze structurele last staat echter een structurele
onttrekking uit de egalisatiereserve tarieven riolering (zie programma Wonen, Leven en Milieu; mutaties
reserves) waardoor er op concernniveau geen sprake is van een nadeel.

CP60055 Bijstandsverlening

Op basis van de vastgestelde RSD begroting 2014 voorzien wij een tekort ten opzichte van onze
meerjarenbegroting. Dit verschil wordt vooral verklaard door de toename van de apparaatskosten (zie
ook de paragraaf Verbonden partijen, onderdeel RSD). In de begroting 2014 is hiermee geen rekening
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gehouden, daarom worden middels deze 2e tussenrapportage 2013 de budgetten 2014 e.v. alsnog
bijgeraamd. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel vanaf 2014 van circa € 170.000 (€ 168.136). Dit
nadeel is als volgt over de verschillende collegeproducten verdeeld:

• € 159.434 op CP60055 Bijstandsverlening (€ 611.497 N op de lasten + € 452.063 V op de baten)
• € 8.452 op CP60057 Gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding
• € 250 op CP60059 Kinderopvang

CP60056 Werkgelegenheid

Door het kabinetsbesluit om de gestegen sociale werkgeverslasten te vergoeden, ontvangen wij
structureel een extra bedrag van € 28.751. Daarnaast ontvangen wij in 2013 incidenteel een bedrag van
€ 19.841 vanwege onderuitputting van het Wsw macrobudget. Beide bedragen worden doorgesluisd naar
de Avelingen Groep. Dit leidt in de 2e tussenrapportage 2013 tot een nadeel aan de lastenzijde (2013
€ 48.592; 2014 e.v. € 28.751) en een voordeel aan de batenzijde voor dezelfde bedragen. Per saldo
verloopt e.e.a. derhalve budgetneutraal voor de gemeente.

CP60057 Gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding

Structureel nadeel van € 8.452 vanaf 2014 als gevolg van de vastgestelde RSD begroting 2014. Zie voor
een verdere toelichting de toelichting bij CP60055 Bijstandsverlening.

CP60058 Maatschappelijke zorg

Op dit collegeproduct zijn de volgende voor- en nadelen ontstaan:

• Voordeel van € 38.948 in de jaren 2013 tot en met 2016 doordat het budget voor het project Homestart
kan worden afgeraamd, omdat dit integraal in de CJG begroting van de GR Regio AV is opgenomen.

• Structureel voordeel van € 3.345 doordat het budget voor subsidie aan speeltuinverenigingen en de
Speel- o-theek structureel kan worden afgeraamd. Dit komt doordat de Speel-o-theek minder leden
heeft en het aantal speeltuinverenigingen dat een subsidie aanvraagt, is gedaald tot één.

• Nadeel van € 90.000 vanaf 2014 op de bezuinigingstaakstelling sociaal cultureel werk. Bij de
vaststelling van het bezuinigingspotentieel op het sociaal cultureel werk is niet uitgegaan van de
juiste cijfers. Om invulling te geven aan de door de raad beoogde bezuiniging van 50%, wordt de
bezuinigingstaakstelling vanaf 2014 met € 90.000 verlaagd.

CP60059 Kinderopvang

Structureel nadeel van € 250 vanaf 2014 als gevolg van de vastgestelde RSD begroting 2014. Zie voor
een verdere toelichting de toelichting bij CP60055 Bijstandsverlening. 

Daarnaast ontvangen wij, door de verwachte oplevering van de brede school Schuttersplein eind 2015,
de bijdragen in de investeringshuur van de participerende partijen naar alle waarschijnlijkheid pas
vanaf 2016. Dit zorgt in 2014 voor een tekort van € 4.576 en in 2015 van € 152.099. Het voordeel in
kapitaallasten door het later opleveren van de school is reeds in de begroting verwerkt.  

CP60060 Wet maatschappelijke ondersteuning

In het rijksbegrotingsakkoord 2013 is besloten om de lichte zorgzwaartepakketten (ZZP's) in de AWBZ
voor nieuwe gevallen (23 jaar en ouder) te extramulariseren per 1 januari 2013. De invoering van
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deze maatregel geldt in 2013 voor de sectoren verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg
en verstandelijke gehandicaptenzorg. In 2014 komen daar de groepen lichamelijk gehandicapten en
zintuigelijk gehandicapten bij. De maatregel heeft vooral betrekking op ouderen met lichte beperkingen.
Deze mensen zullen mogelijk langer een beroep doen op de WMO. In 2013 wordt hiervoor € 35.170
toegevoegd aan de integratie-uitkering huishoudelijke hulp. De structurele effecten van deze maatregel
zijn al verwerkt via de Perspectiefnota 2014-2017 in de Begroting 2014. Daarnaast wordt het budget als
gevolg van de actualisatie van de criteria (inwoners) nogmaals met € 9.973 verhoogd. In totaal levert
bovenstaande een incidenteel nadeel in 2013 op van € 45.143.

Daarnaast is middels de algemene uitkering € 54.393 ontvangen voor de invoeringskosten van
de decentralisatie Jeugdzorg. Deze inkomst is reeds verwerkt in de totale bate met betrekking
tot de algemene uitkering (Algemene dekkingsmiddelen). Het opvoeren van het budget voor de
invoeringskosten heeft echter nog niet plaatsgevonden en wordt nu middels deze tussenrapportage
bijgeraamd. Dit levert op dit collegeproduct een nadeel op van € 54.393.

Beide incidentele nadelen worden gedekt door een incidenteel voordeel op de algemene uitkering
waardoor er op concernniveau geen sprake is van een voor- of nadeel (zie ook toelichting bij Algemene
Dekkingsmiddelen; CP60086 Algemene uitkering).

CP60061 Gezondheidszorg

De GR Zuid-Holland Zuid is opgeheven en maakt nu onderdeel uit van de GR Publieke Gezondheid
en Jeugd. De in de begroting geraamde inwonerbijdrage aan de GR Zuid-Holland Zuid moet derhalve
overgeheveld worden naar de inwonerbijdrage van de GR Publieke Gezondheid en Jeugd. Dit levert
een structureel nadeel op van € 159.524 op dit collegeproduct en een structureel voordeel van
hetzelfde bedrag bij CP60071 Bestuurlijke samenwerking (programma Bestuur en Communicatie). Op
concernniveau is er derhalve geen sprake van een voor- of nadeel.
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3.1.11 Programma Welzijn, Zorg en Veiligheid

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
Overig - - - -

Totaal lasten - - - -

Baten:
Overig - - - -

Totaal baten - - - -

Totaal saldo van baten en lasten - - - -

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen - - - -

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

Geen afwijkingen.
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3.1.12 Programma Publieksservice

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60064 burgerlijke stand en persoonsdocumenten -19.000 -6.500 42.162 82.162

Totaal lasten -19.000 -6.500 42.162 82.162

Baten:
CP60064 burgerlijke stand en persoonsdocumenten 35.000 16.000 16.000 16.000

Totaal baten 35.000 16.000 16.000 16.000

Totaal saldo van baten en lasten 16.000 9.500 58.162 98.162

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen 16.000 9.500 58.162 98.162

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60064 Burgerlijke stand en persoonsdocumenten

Per saldo (lasten en baten) worden op dit collegeproduct de volgende voordelen verantwoord: 2013
€ 16.000, 2014 € 9.500, 2015 € 58.162 en 2016 € 98.162.

Door de toename van het aantal afgegeven ID-kaarten is in 2013 een voordeel van € 30.000 ontstaan.
De verwachting is dat deze trend zich voortzet, waardoor in deze tussenrapportage ook voor 2014 e.v.
een voordeel van € 15.000 wordt opgenomen. Daarnaast is er een structureel voordeel van € 5.000
te melden doordat er meer ID-documenten worden afgegeven na verlies/zoekraken van documenten.
Tegenover deze voordelen staan echter ook nadelen doordat meer afgegeven ID-kaarten ook leiden tot
extra kosten. Dit levert een nadeel op van € 10.000 in 2013 en € 5.000 vanaf 2014. Per saldo levert het
product ID-kaarten derhalve een voordeel van € 25.000 in 2013 en € 15.000 vanaf 2014 op.

Op de kosten van eigen verklaringen ontstaat vanaf 2014 een structureel voordeel van € 4.000, omdat
de keuringsleeftijd vanaf 1 januari 2014 naar 75 jaar gaat. Tegenover dit voordeel staat echter ook een
nadeel aan de batenzijde voor hetzelfde bedrag omdat er door deze maatregel minder eigen verklaringen
worden afgegeven. Per saldo ontstaat er derhalve geen voor- of nadeel.

Daarnaast zijn aan de lastenzijde van dit collegeproduct de volgende voor- en nadelen ontstaan:

• Nadeel van € 7.500 in 2013 en € 4.000 vanaf 2014 op de kosten van lijkbezorging, doordat de kosten
voor de gemeentelijke lijkschouwingsarts voor rekening komen van de gemeente terwijl dit voorheen
voor rekening van de politie kwam.

• Structureel nadeel van € 1.500 door abonnementskosten verkiezingsprogramma.
• Voordeel van € 48.662 in 2015 en € 88.662 in 2016 op het product Verkiezingen. In de begroting was

het budget voor verkiezingen structureel op hetzelfde bedrag geraamd. Dit is onjuist, omdat er niet elk
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jaar (hetzelfde aantal) verkiezingen zijn. De budgetten zijn daarom in overeenstemming gebracht met
het aantal geplande verkiezingen per jaar.
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3.1.13 Programma Bestuur, Communicatie en Veiligheid

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
Overig - - - -

Totaal lasten - - - -

Baten:
Overig - - - -

Totaal baten - - - -

Totaal saldo van baten en lasten - - - -

Mutaties reserves:
N.v.t. - - - -

Totaal mutaties reserves - - - -

Resultaat afwijkingen - - - -

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

Geen afwijkingen.
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3.1.14 Programma Bestuur en Communicatie

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60068 stelposten concerncontrol -159.314 -275.799 -20.614 27.176

CP60069 voorlichting 4.500 4.500 4.500 4.500

CP60070 college van burgemeester en wethouders 34.332 - - -

CP60071 bestuurlijke samenwerking 159.524 159.524 159.524 159.524

CP60076 gemeentelijk onroerend goed 1.840 - - -

CP60077 facilitaire ondersteuning 124.438 103.938 103.938 37.938

CP60078 financiën en administratie -11.908 - - -

CP60079 bel. en verzekeringen gem. accommodaties 75.000 75.000 75.000 75.000

CP60080 personele bestuur- en managementonderst. 48.631 84.000 55.000 22.000

CP60082 saldi van kostenplaatsen -79.922 - - -

CP60103 directie 306.533 - - -

Overig 6.000 - - -

Totaal lasten 509.654 151.162 377.348 326.138

Baten:
CP60068 stelposten concerncontrol - - - -

CP60069 voorlichting - - - -

CP60070 college van burgemeester en wethouders - - - -

CP60071 bestuurlijke samenwerking - - - -

CP60076 gemeentelijk onroerend goed 125.565 - - -

CP60077 facilitaire ondersteuning -10.117 -13.679 -13.679 -37.869

CP60078 financiën en administratie - - - -

CP60079 bel. en verzekeringen gem. accommodaties - - - -

CP60080 personele bestuur- en managementonderst. -55.499 - - -

CP60082 saldi van kostenplaatsen 83.624 -13.476 -13.476 -13.476

CP60103 directie - - - -

Overig - - - -

Totaal baten 143.573 -27.155 -27.155 -51.345

Totaal saldo van baten en lasten 653.227 124.008 350.193 274.793

Mutaties reserves:
Reserves gemeentelijk onroerend goed 117.231 - - -

Reserves facilitaire ondersteuning -68.282 -66.000 255.000 -

Totaal mutaties reserves 48.949 -66.000 255.000 -

Resultaat afwijkingen 702.175 58.008 605.193 274.793
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Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60068 Stelposten concerncontrol

Op de stelposten concerncontrol worden in deze tussenrapportage de volgende voor- en nadelen
gemeld:

• Nadeel van € 175.000 in 2013, € 350.000 in 2014 en € 175.000 in 2015 als gevolg van een
administratieve overboeking van een stelpost die onder de onvoorziene uitgaven staat. Tegenover
deze nadelen staan daarom voordelen voor dezelfde bedragen bij Algemene Dekkingsmiddelen;
CP60087 Onvoorziene uitgaven. Op concernniveau is er derhalve geen sprake van voor- of nadelen.

• Incidenteel voordeel van € 21.373 in 2013 als gevolg van de afrekening RSD 2012. Naar aanleiding
van de accountantscontrole bij de RSD is de verplichting van de gemeente aan de RSD naar beneden
bijgesteld. Dit voordeel is echter niet meer verwerkt in de verplichting die is opgenomen bij de
jaarstukken 2012. Daarom kan het voordeel nu vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

• Incidenteel nadeel van € 5.687 in 2013 als gevolg van hogere afschrijvingslasten diverse activa.
• Voordeel van € 75.523 in 2014, € 152.251 in 2015 en € 22.100 in 2016 als gevolg van het

doorschuiven van diverse investeringen, waardoor de afschrijvingslasten naar een later moment
schuiven.

• Nadeel van € 20.382 in 2014, € 17.525 in 2015 en € 14.584 in 2016 als gevolg van het ophogen van
de kapitaallasten van het krediet Hoefslag. De oorzaak van de aanpassing van het krediet Hoefslag
heeft te maken met de controle die de Belastingdienst heeft uitgevoerd. Zie voor een nadere toelichting
de toelichting bij CP60041 Gymnastieklokalen bij programma Onderwijs.

• Voordeel van € 19.060 in 2014 en € 19.660 vanaf 2015 op kapitaallasten als gevolg van het verlagen
van diverse kredieten.

CP60069 Voorlichting

Als gevolg van een budgetoverheveling is op CP60069 Voorlichting een structureel voordeel van € 4.500
ontstaan en op CP60077 Facilitaire ondersteuning een structureel nadeel van € 4.500 (zie ook toelichting
hieronder). Per saldo is er derhalve geen sprake van een voor- of nadeel.

CP60070 College van burgemeester en wethouders

Het incidentele voordeel van € 34.332 in 2013 wordt veroorzaakt door:

• de vrijval van voormalige kosten bestuurders in verband met neveninkomsten en overlijden ex-
wethouder (€ 43.000 voordeel; het structurele effect is reeds verwerkt in de Begroting 2014));

• de vrijval van personeelslasten wethouders doordat de wethouder die begin 2013 is vertrokken niet
fulltime is vervangen (€ 20.000 voordeel);

• een extra storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders in verband met de lage rentestand
(€ 25.000 nadeel);

• vergoedingen college en bijramen kosten verhuiskostenregeling (€ 3.668 nadeel).

CP60071 Bestuurlijke samenwerking

De GR Zuid-Holland Zuid is opgeheven en maakt nu onderdeel uit van de GR Publieke Gezondheid
en Jeugd. De in de begroting geraamde inwonerbijdrage aan de GR Zuid-Holland Zuid moet derhalve
overgeheveld worden naar de inwonerbijdrage van de GR Publieke Gezondheid en Jeugd. Dit levert
een structureel voordeel op van € 159.524 op dit collegeproduct en een structureel nadeel van hetzelfde
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bedrag op CP60061 Gezondheidszorg (programma Zorg). Op concernniveau is er derhalve geen sprake
van een voor- of nadeel.

CP60076 Gemeentelijk onroerend goed

In 2013 heeft een verbouwing van de brandweerkazerne plaatsgevonden. Met deze kosten van deze
verbouwing is in de begroting geen rekening gehouden. Dit levert op dit collegeproduct derhalve een
nadeel op van € 92.000. Op concernniveau ontstaat echter geen nadeel, omdat de totale kosten van de
verbouwing gedekt worden uit de vrijval van € 92.000 uit het directiebudget (zie toelichting hieronder bij
CP60103 Directie). 

Daarnaast zijn de bouwkosten uitbreiding Boezem 3 lager uitgevallen. Dit levert in 2013 een incidenteel
voordeel op van € 93.840. Boezem 3 inclusief de uitbreiding zal echter worden verkocht. Hierdoor staat
tegenover het voordeel van de lagere bouwkosten aan de lastenzijde een nadeel als gevolg van lagere
opbrengstwaarde aan de batenzijde. Per saldo is er derhalve geen sprake van een voor- of nadeel. 

De geplande verkoop van Boezem 3 is reeds in de begroting 2013 verantwoord. Op grond van het
verkoopvoorstel Boezem 3 waren de huurinkomsten voor een half jaar afgeraamd. Het pand blijft echter
tot 1-12-2013 in eigendom van de gemeente, waardoor toch nog vijf maanden huur wordt ontvangen.
Daarnaast krijgt de gemeente een extra huurinkomst van € 44.291 voor de uitbreiding van Boezem 3 voor
de periode 1 juli - 1 december 2013. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. Dit alles
levert bij deze tweede tussenrapportage 2013 een incidenteel voordeel in 2013 op van € 219.405. 

CP60077 Facilitaire ondersteuning

Aan de lastenzijde van dit collegeproduct zijn de volgende voor- en nadelen ontstaan:

1. Structurele voor- en nadelen (totaal € 37.438 voordeel in 2013 en € 37.938 voordeel vanaf 2014):

• voordeel van € 20.000 op de huur/pacht kopieerapparaten door een zeer goede aanbesteding;
• voordeel van € 17.938 op huurkosten roerende goederen omdat scholen etc. niet meer onder ons

mantelcontract vallen en zelfstandige contracten met leveranciers hebben. Hierdoor vervallen echter
ook onze inkomsten als gevolg van doorberekende kosten, waardoor er tegenover dit voordeel een
structureel nadeel aan de batenzijde staat van € 13.642;

• nadeel van € 4.500 als gevolg van een budgetoverheveling is op CP60077 Facilitaire ondersteuning
een structureel nadeel van € 4.500 ontstaan en op CP60069 Voorlichting een structureel voordeel van
€ 4.500. Per saldo is er derhalve geen sprake van een voor- of nadeel;

• voordeel van € 2.500 op de kosten fotografisch materiaal omdat de Smartphone de kleine camera’s
vervangt;

• voordeel van € 1.000 in 2013 en € 1.500 vanaf 2014 door budgetverlaging boekwerken-tijdschriften
omdat er meer digitaal gaat;

• voordeel van € 500 op portokosten.

2. Incidentele voordelen in 2013 (totaal € 21.000 voordeel):

• € 9.000 als gevolg van het feit dat de vervanging dienstfietsen dit jaar nog niet nodig is;
• € 5.000 op papierkosten door de omschakeling naar ander papier. De ontwikkeling in 2014 moet nog

bezien worden, waardoor het voordeel niet structureel wordt doorgetrokken;
• € 4.000 als gevolg van de verlaging van het budget voor kantoorartikelen;
• € 3.000 als gevolg van minder drukwerk.
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Daarnaast is er nog een voordeel van € 66.000 in 2013 tot en met 2015 ontstaan als gevolg van de vrijval
stelpost NUP-gelden. Deze vrijgevallen NUP-gelden worden echter gestort in de bestemmingsreserve
NUP-gelden ( zie mutaties reserves) waardoor er per saldo geen voor- of nadeel ontstaat. 

Aan de batenzijde is een structureel nadeel van € 13.642 ontstaan op doorberekende kosten reprografie
omdat scholen etc. niet meer onder ons mantelcontract vallen en zelfstandige contracten met
leveranciers hebben. Hierdoor vervallen echter ook onze kosten, waardoor er tegenover dit nadeel een
structureel voordeel aan de lastenzijde staat van € 17.938 (zie toelichting hierboven). 

Tevens zijn aan de batenzijde de volgende voor- en nadelen ontstaan:

• incidenteel voordeel in 2013 van € 3.500 als gevolg van extra inkomsten;
• structureel voordeel van € 1.000 op bijdragen derden catering;
• nadeel van € 975 in 2013 en € 1.037 vanaf 2014 als gevolg van het opheffen van het

opbrengstenbudget abonnementen wegens digitale verzending;
• nadeel van € 24.190 vanaf 2016. Zoals het er nu uitziet treedt per 1 januari 2015 de wet

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in werking. Hierdoor zal per 1 januari 2016 de BGT
gratis aan derden beschikbaar moeten worden gesteld. Hierdoor vervallen deze inkomsten met ingang
van 2016.

CP60078 Financiën en administratie

Incidenteel nadeel in 2013 van € 11.908 als gevolg van de opgelegde naheffingsaanslag naar aanleiding
van de controle van de Belastingdienst. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op CP60041
Gymnastieklokalen bij programma Onderwijs.

CP60079 Belastingen en verzekeringen gemeentelijke accommodaties

Door de opstalverzekeringen van onderwijsgebouwen en de overige gemeentelijke eigendommen bij een
andere verzekeraar onder te brengen is een premiebesparing bereikt, hetgeen een structureel voordeel
van € 75.000 oplevert op dit collegeproduct.

CP60080 Personele bestuur- en managementondersteuning

Aan de lastenzijde van dit collegeproduct zijn diverse incidentele voor- en nadelen gepresenteerd, met
een totaalbedrag van € 31.831 voordelig. Deze voor- en nadelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

• Nadeel van € 167.000 ontstaan door de vorming van een voorziening wachtgeldverplichtingen
voor twee voormalige personeelsleden en € 33.250 voordeel door de aanpassing van de bij de 1e

tussenrapportage gevormde voorziening wachtgeldverplichting (per saldo derhalve € 133.750 nadeel).
Op grond van aangescherpte wet- en regelgeving dienen wij met ingang van 2013 een voorziening
te vormen voor de totale verplichtingen aan voormalig personeel als de jaarlijkse last die hiermee
gemoeid is binnen een periode van vier jaar niet gelijkblijvend is. Tegenover het incidentele nadeel
van het vormen van de voorziening staat op dit collegeproduct echter ook een voordeel in 2014
van € 74.000, in 2015 van € 45.000 en in 2016 van € 12.000 doordat de oorspronkelijk geraamde
uitkeringslasten vrijvallen. Daarnaast staat tegenover dit nadeel in 2013 een voordeel van € 44.533 in
2013 op CP60103 Directie als gevolg van het vrijvallen van een reservering in het directiebudget (zie
toelichting hieronder).
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• Voordeel van € 125.000 door de vrijval van de stelpost stijging ABP premies die bij de 1e

tussenrapportage 2013 is opgevoerd. De stijging van de ABP premies is meegenomen in de
personeelskosten. Structureel is deze stelpost meegenomen bij het opwerken van de Begroting 2014.

• Voordeel van € 66.000 op uitkeringslasten voormalig personeel door lagere FPU-uitkeringen en het
wegvallen van uitkeringslasten van een voormalig medewerkster. Tegenover dit voordeel staat een
nadeel van € 61.000 als gevolg van wegvallende detacheringsopbrengsten (zie batenzijde), waardoor
er per saldo slechts een voordeel van € 5.000 ontstaat.

• Nadeel van € 43.208 als gevolg van een uitgevoerde WGA-scan die niet was voorzien. Deze scan
is uitgevoerd om twee afgekeurde medewerkers in de IVA te krijgen. Hierdoor betalen we op termijn
minder WGA-premie.

• Voordeel van € 28.300 op de inschakeling van adviseurs en specialisten doordat er minder juridisch
advies, organisatieadvies en advies op het gebied van werving en selectie ingewonnen is.

• Nadeel van € 17.080 als gevolg van een naheffingsaanslag die is opgelegd naar aanleiding van een
controle van de belastingdienst.

• Voordeel van € 6.569 als gevolg van diverse kleine budgetaanpassingen.

Daarnaast is er in 2013 minder werving van nieuwe personeelsleden geweest, hetgeen in 2013 een
voordeel van € 16.800 tot gevolg heeft. Gebleken is dat het budget structureel te hoog in de begroting zit,
waardoor er vanaf 2014 € 10.000 kan vrijvallen.

Aan de batenzijde van dit collegeproduct is een incidenteel nadeel gepresenteerd van € 61.000 op
detacheringsopbrengsten voormalig personeel in verband met de afloop van een detacheringscontract.
Tegenover dit nadeel staat echter ook een voordeel op de uitkeringen voormalig personeel (zie toelichting
lastenzijde). Daarnaast is nog een incidenteel voordeel ontstaan van € 5.501 als gevolg van een niet
geraamde inkomst.

CP60082 Saldi van kostenplaatsen

Aan de lastenzijde van dit collegeproduct is een incidenteel nadeel in 2013 verantwoord va € 79.922. Dit
nadeel kan als volgt worden gespecificeerd:

• Nadeel van € 200.000 op de dekking vanuit grondexploitaties en investeringen. Door de vertraging in
grondverkopen en het temporiseren van investeringen vanwege de financiële situatie, ontstaat een
lagere dekking van uren vanuit de grondexploitaties en investering. Het teruglopen van de uren die ten
laste van grondexploitaties en investeringen worden gebracht, is reeds een bekend probleem. Hierdoor
is vanaf 2012 reeds begonnen met het “inboeken” van nadelen in de begroting. Het probleem zet zich
echter voort, waardoor er in 2013 wederom een nadeel ontstaat van naar verwachting € 200.000 (het
structurele effect vanaf 2014 is reeds meegenomen in de Begroting 2014). Op dit nadeel is reeds deels
geanticipeerd door een medewerker van de afdeling BOR te detachering bij de gemeente Barendrecht.
Hiervoor ontvangen wij een vergoeding van € 26.000 (dit voordeel is verwerkt in het totaalvoordeel
van € 67.100 dat aan de batenzijde is gepresenteerd als extra detacheringsopbrengsten). Per
saldo ontstaat in deze tussenrapportage derhalve een nadeel van € 132.900 op de dekking vanuit
grondexploitaties en investeringen. Het volledige nadeel op de dekking vanuit grondexploitaties en
investeringen ad € 200.000 wordt echter onttrokken uit het directiebudget (zie toelichting bij CP60103
Directie), waardoor er op concernniveau in deze tussenrapportage geen nadeel wordt gepresenteerd,
maar zelfs een voordeel als gevolg van extra detacheringsopbrengsten.

• Voordeel van € 164.078 op de personeelslasten door de vrijval van vacaturegelden. Een deel van
dit voordeel wordt ingezet voor de ophoging van het inhuurbudget wijkveiligheid met € 34.000 (zie
toelichting bij programma Wonen, Leven en Veiligheid; CP60017 Wijkveiligheid), waardoor op
concernniveau een voordeel van € 130.078 resteert.
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• Nadeel van € 40.000 op de personeelslasten als gevolg van verkoop vakantieuren.
• Nadeel van € 27.000 op de personeelslasten van de veerdienst. Dit nadeel wordt verrekend met de

egalisatiereserve veerdienst (zie mutaties reserves bij Algemene Dekkingsmiddelen), waardoor er per
saldo geen voor- of nadeel ontstaat.

• Voordeel van € 15.000 op inhuurkosten P&O, doordat minder wordt ingehuurd dan voorzien
(terughoudend inhuurbeleid).

• Voordeel van € 8.000 als gevolg van de vrijval van een deel van het opleidingsbudget bij de afdeling
Financiën. 

Aan de batenzijde is een structureel nadeel van € 13.476 ontstaan door aanpassing van het contract met
de RSD en terugloop van inkomsten uit de dienstverleningovereenkomst met Waardlanden. Als gevolg
van minder personeelsleden, kunnen we minder doorberekenen, hetgeen een structureel nadeel op de
inkomsten tot gevolg heeft.

Daarnaast zijn aan de batenzijde twee incidentele voordelen gepresenteerd, te weten:

• € 67.100 als gevolg van uitleen van personeel (detacheringsvergoedingen).
• € 30.000 als gevolg van extra detacheringsopbrengsten door de uitleen van personeel aan de CV

Molenhopper. Voor 2014 e.v. is de detachering nog niet zeker, waardoor de extra bate vooralsnog
als incidenteel is opgenomen. Op concernniveau ontstaat echter geen voordeel, omdat de extra
detacheringopbrengsten worden toegevoegd aan het directiebudget (zie toelichting bij CP60103
Directie). 

CP60103 Directie

Het incidentele voordeel in 2013 van € 306.533 op het directiebudget is ontstaan door:

• De vrijval van € 200.000 ter dekking van het nadeel op de dekking vanuit grondexploitaties en
investeringen (zie toelichting bij CP60082 Saldi van kostenplaatsen). Structureel is bij de begroting
2014 reeds circa € 280.000 afgeraamd ter dekking van dit nadeel.

• De vrijval van een reservering van € 92.000 die bij de regionalisering van de brandweer is getroffen
voor de dekking van de kosten van de verbouwing brandweergarage (zie toelichting bij CP60076
Gemeentelijk onroerend goed).

• De vrijval van een reservering van € 44.533 die bij de 1e tussenrapportage was gemaakt
door bezuinigingen in de bedrijfsvoering. Dit specifieke bedrag had te maken met het
vertrek van een medewerker, waar nu bij de 2e tussenrapportage 2013 een voorziening
wachtgeldverplichtingen voor moet worden gevormd (zie ook toelichting bij CP60080 Personele
bestuur- en managementondersteuning).

• De storting van € 30.000 als gevolg van het toevoegen van extra detacheringsopbrengsten door uitleen
van personeel aan de CV Molenhopper (zie toelichting bij CP60082 Saldi van kostenplaatsen).

Overig

Betreft diverse afwijkingen < € 30.000; derhalve geen toelichting.
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Reserves gemeentelijk onroerend goed

Incidenteel voordeel van € 117.231 als gevolg van de vrijval van het saldo van de bestemmingsreserve
opwaardering nieuwbouw reiniging. Het saldo van deze reserve wordt toegevoegd aan de
egalisatiereserve tarieven reiniging, waardoor er op concernniveau geen voor- of nadeel ontstaat. Zie ook
toelichting bij programma Wonen, Leven en Milieu; mutaties reserves.

Reserves facilitaire ondersteuning

Bij de reserves facilitaire ondersteuning ontstaat een nadeel van € 66.000 in 2013, 2014 en 2015 als
gevolg van extra stortingen in de bestemmingsreserve NUP-gelden. Deze extra stortingen zijn het gevolg
van de vrijval van de stelpost NUP-gelden (zie toelichting bij CP60077 Facilitaire ondersteuning).
In 2015 ontstaat bij de mutaties reserves een incidenteel voordeel van € 321.000, omdat op dat moment
het saldo van de bestemmingsreserve NUP-gelden vrijvalt. Deze vrijval houdt verband met het feit dat wij
in 2015 ‘gekort’ worden op de algemene uitkering, doordat de uitkering in verband met de NUP-gelden,
die wij over de periode 2011 tot en met 2015 ontvangen, stopt. Deze korting op de algemene uitkering is
reeds verwerkt in het totale bedrag van de algemene uitkering die in onze begroting is verwerkt. Hierdoor
leidt de vrijval van de bestemmingsreserve NUP-gelden in deze tussenrapportage tot een voordeel.

Daarnaast is een incidenteel nadeel van € 2.282 in 2013 ontstaan als gevolg van een extra storting in de
reserve automatisering.
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3.1.15 Algemene Dekkingsmiddelen

Collegeproduct (bedragen in € ; - = nadeel) 2013 2014 2015 2016
Lasten:
CP60085 geldleningen en overige financiële middelen 14.516 - - -

CP60086 algemene uitkering - - - -

CP60087 onvoorziene uitgaven 203.667 350.000 175.000 -

CP60097 saldo voor bestemming -188.191 14.745 19.622 19.059

Totaal lasten 29.992 364.745 194.622 19.059

Baten:
CP60085 geldleningen en overige financiële middelen 21.084 - - -

CP60086 algemene uitkering -425.095 - - -

CP60087 onvoorziene uitgaven - - - -

CP60097 saldo voor bestemming - - - -

Totaal baten -404.011 - - -

Totaal saldo van baten en lasten -374.019 364.745 194.622 19.059

Mutaties reserves:
Algemene exploitatie reserve 169.517 - - -

Algemene reserve grondexploitaties 573.700 - - -

Bestemmingsreserves -54.239 - - -

Totaal mutaties reserves 688.978 - - -

Resultaat afwijkingen 314.959 364.745 194.622 19.059

Toelichting lasten, baten en mutaties reserves

CP60085 Geldleningen en overige financiële middelen

Per saldo (lasten en baten) is op dit collegeproduct een incidenteel voordeel in 2013 ontstaan van
€ 35.600. Dit voordeel bestaat uit:

• een rentevoordeel van € 14.516 als gevolg van afgeboekte deelnemingen bij jaarrekening 2012;
• een nadeel van € 96.725 als gevolg van de opgelegde naheffingsaanslag naar aanleiding van

de controle van de Belastingdienst. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op CP60041
Gymnastieklokalen bij programma Onderwijs;

• een voordeel van € 79.993 op de bespaarde rente als gevolg van de verwerking van het
rekeningresultaat 2012 in de reserves en voorziening. Hierdoor is de stand van de reserves en
voorzieningen aangepast, hetgeen leidt tot een incidenteel voordeel op de bespaarde rente;

• een voordeel op de renteomslag van € 37.816; de meerjarige effecten zijn reeds meegenomen in de
Begroting 2014.
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CP60086 Algemene uitkering

Als gevolg van de meicirculaire gemeentefonds 2013 is een incidenteel (bruto) nadeel van € 450.095
ontstaan. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Netto- nadeel meicirculaire € 569.751

Voordeel stelpost WMO (o.a. maatwerkvoorzieningen) € 45.143

Voordeel stelpost combinatiefuncties € 20.120

Voordeel stelpost invoeringskosten jeugdzorg € 54.393

Bruto-nadeel meicirculaire € 450.095

Het structurele effect van de meicirculaire 2013 is reeds meegenomen in de Perspectiefnota 2014-2017
en is daarmee in de Begroting 2014 verwerkt. Daarnaast is als gevolg van het bijstellen van maatstaven
een incidenteel voordeel in 2013 van € 25.000 ontstaan.

CP60087 Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene incidentele uitgaven is € 100.000 per jaar geraamd. Na het opstellen van de 2e

tussenrapportage 2013 (begin september 2013) resteren er nog vier maanden waarin uitgaven kunnen
plaatsvinden. Voor deze vier maanden is naar evenredigheid een budget van € 33.333 beschikbaar. Het
restantbudget is op dit moment € 62.000, derhalve kan een bedrag van € 28.667 vrijvallen.

Daarnaast is onder het collegeproduct Onvoorziene uitgaven een stelpost voor de drie grote
decentralisaties opgenomen. Aangezien deze stelpost gelabeld is, mag deze conform wet- en
regelgeving niet onder de onvoorziene uitgaven staan (hieronder staan alleen algemene uitgaven die
nog geen bestemming hebben). Daarom wordt middels deze tussenrapportage de stelpost overgeheveld
naar het programma Bestuur en Communicatie; CP60068 Stelposten concerncontrol. Deze administratie
correctie levert op CP60068 een nadeel op van € 175.000 in 2013, € 350.000 in 2014 en € 175.000 in
2015. Op CP60087 staan tegenover deze nadelen dezelfde voordelen, waardoor per saldo geen voor- of
nadeel ontstaat.

CP60097 Saldo voor bestemming

Het nadeel in 2013 en de voordelen vanaf 2014 op dit collegeproduct worden veroorzaakt door
collegebesluiten in de periode april 2013 tot en met juli 2013 (na het opstellen van de 1e tussenrapportage
2013). De voor- en nadelen kunnen als volgt gespecificeerd worden.
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 2013 2014 2015 2016

Verkoop Boezem 3 € 142.931 N - - -

Aangepast exploitatie-resultaat veerdienst € 100.821 N - - -

Vestiging recht van opstel € 64.600 V - - -

Afkoop erfrecht Damen € 12.320 N € 11.063 N € 11.063 N € 11.063 N

Vrijval lasten verkochte panden - € 31.247 V € 30.685 V € 30.122 V

Lening Stichting Lingeburcht € 3.281 V € 5.439 N - -

Totaal € 188.191 N € 14.745 V € 19.622 V € 19.059 V

Het nadeel van het aangepaste exploitatieresultaat veerdienst (ad 2) valt weg tegen een onttrekking
uit de egalisatiereserve veerdienst (zie mutaties reserves), waardoor er op concernniveau geen nadeel
ontstaat.

Algemene exploitatiereserve

Het incidentele voordeel bij de algemene exploitatiereserve wordt veroorzaakt door de vrijval
van € 169.517. Dit voordeel wordt echter direct ingezet ten behoeve van de extra storting in de
egalisatiereserve veerdienst om het saldo van deze egalisatiereserve weer positief (op nul) te krijgen (zie
ook toelichting bij Bestemmingsreserves). Per saldo hebben deze mutaties derhalve geen effect op het
begrotingsresultaat. Het weerstandsvermogen neemt hierdoor echter wel af.

Algemene reserve grondexploitaties

Het incidentele voordeel bij de algemene reserve grondexploitaties wordt veroorzaakt door een lagere
storting van € 573.700. Deze lagere storting is het gevolg het doorschuiven van de winstneming Oost II
naar latere jaren. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel op CP60004 Grondexploitaties (zie toelichting bij
programma Woonvoorzieningen; CP60004 Grondexploitaties), waardoor er per saldo geen sprake is van
een voor- of nadeel.

Bestemmingsreserves

Het incidentele nadeel in 2013 van € 54.239 bij de bestemmingsreserves wordt geheel veroorzaakt door
mutaties in de egalisatiereserve veerdienst. Deze mutaties zijn als volgt te specificeren:

• Onttrekking van € 88.278 om de exploitatie van de veerdienst sluitend te krijgen (= voordeel).
• Onttrekking van € 27.000 als gevolg van de hogere personeelslasten veerdienst (zie toelichting bij

programma Bestuur en Communicatie; CP60082 Saldi van kostenplaatsen) (= voordeel).
• Storting van € 169.517 als gevolg van een extra storting in de egalisatiereserve veerdienst, ten laste

van de algemene exploitatiereserve, teneinde het saldo van de egalisatiereserve weer positief te
krijgen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: negatieve stand bij 1e tussenrapportage 2013 € 54.239,
negatieve exploitatie veerdienst € 88.278 (zie hierboven), hogere personeelslasten € 27.000 (zie
hierboven).
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3.2 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

3.2.1 Verloop vermogenspositie

In de onderstaande tabel is aangegeven wat de verwachte toename van de algemene reserve en
bestemmingsreserves was conform de primitieve begroting en wat de verwachte toename is na de
tweede tussenrapportage 2013.

Op grond van onderstaande tabel kan geconcludeerd worden dat als gevolg van de bestemming van het
rekeningresultaat 2012, de begrotingswijzigingen t/m juli, de mutaties eerste en tweede tussenrapportage
en de saldi eerste en tweede tussenrapportage, de reserves zich als volgt ontwikkelen:
- Algemene reserve, toename van € 1.219.082 (-2.451.212 + 4.298.779 - 628.485)
- Bestemmingsreserves, toename van € 7.065.424 (-302.732 + 6.708.602 + 459.497 + 200.056)

+ = toename / - = afname

Mutaties
primitieve
begroting

2013

Mutaties
begr.wijz. t/m
maart 2013

Mutaties 1e
turap 2013
incl. best.

rek. res. 2012

Mutaties
begr.wijz.
april t/m
juli 2013

Mutaties 2e
turap 2013

incl. saldo 2e
turap 2013

Totaal
mutaties

Algemene reserve 4.516.599 -2.451.212 4.298.779 - -628.485 5.735.680

Bestemmingsreserves -2.860.110 -302.732 6.708.602 459.497 200.056 4.205.314

Totaal 1.656.489 -2.753.945 11.007.381 459.497 -428.429 9.940.994

Hieronder volgt een specificatie van bovengenoemde mutaties in algemene reserve en
bestemmingsreserves.

ALGEMENE RESERVE

Mutaties 2e turap 2013

- onttrekken tbv aanvullen negatief saldo reserve veerdienst 169.517 N
- winstneming Oost II 573.700 N

743.217 N
Verwachte mutaties

Saldo 2e turap 2013 114.732 V

BESTEMMINGSRESERVES

Begrotingswijzigingen april t/m juli 2013

- reserve isv Zustersteeg 25.000 N
- reserve infrastructuurfonds 6.420 N
- reserve woningexploitatie: verkoopresultaat Groenmarkt 3 267.522 V
- reserve woningexploitatie: verkoopresultaat Molenstraat 61 84.249 N
- reserve woningexploitatie: afkoop erfpacht Damen 2 N
- reserve woningexploitatie: verkoopresultaat Havendijk 84 120.520 V
- reserve woningexploitatie: verkoopresultaat Irenelaan 38 187.126 V

459.497 V
Mutaties 2e turap 2013

- opheffing opwaardering nieuwbouw Reiniging 117.231 N
- storting saldo reserve nieuwbouw Reiniging in reserve reiniging 117.231 V
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- overige stortingen reserve reiniging 26.887 V
- storting voordelen riolering 27.895 V
- storting reserve automatisering 2.282 V
- storting reserve veerdienst ivm negatief saldo 169.517 V
- storting reserve NUP gelden 66.000 V
- onttrekking reserve veerdienst ivm dekking resultaat 88.278 N
- onttrekking reserve veerdienst agv nadeel salarissen 27.000 N
- onttrekking reserve combinatiefuncties 1.528 N
- onttrekking reserve bonus revitalisering Avelingen 10.000 N
- lagere storting reserve bovenwijks door minder grondverkopen 666.301 N
- lagere onttrekking reserve bovenwijks ivm doorschuiven investering 700.582 V

200.056 V
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3.2.2 Verloop post Onvoorzien

Onderwerp
Begrotingswijziging in
raadsvergadering d.d. Bedrag

Saldo onvoorzien per 1 januari 2013 € 100.000

Af: Kroningscadeaus collegebesluit 26 maart 2013 - € 13.000

Af: Vrijval deel budget bij 1e turap 2013 - € 25.000

Af: Vrijval deel budget bij 2e turap 2013 - € 28.667

Stand per 31 juli 2013 € 33.333
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3.3 Investeringen kapitaalgoeden (inclusief nacalculaties)

In deze paragraaf geven wij u een overzicht van investeringen waarbij wij reeds bij machtiging besloten
hebben, maar nog niet in de begroting zijn verwerkt. Daarnaast leggen wij u via deze tussenrapportage
nieuwe investeringen voor die voortvloeien uit het gevoerde beleid. Hierover hebben wij nog geen besluit
genomen, maar wij onderkennen de noodzaak hiervan voor het kunnen voortzetten van het ingezette
beleid. Dit is conform het gemeentelijk financieel afwijkingenbeleid dat u in april 2009 heeft vastgesteld
waarbij u achteraf bij het vaststellen van het programmaverslag of de tussenrapportage de uitgaven
goedkeurt. De uitgaven passen namelijk binnen het reeds vastgestelde beleid in kwestie.
Tenslotte informeren wij u over het verloop van de reeds besloten en inmiddels opgeleverde en
afgesloten investeringskredieten (de zogenaamde nacalculaties). Volgens de voorschriften BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording) en ons afwijkingenbeleid dient u (in dit geval achteraf) deze investeringen,
eventuele gevolgen hiervan voor de reservepositie en de nacalculaties te accorderen en in te stemmen
met de financiele (meerjaren)gevolgen.

3.3.1 Investeringen kapitaalgoederen (al besloten door het college)

Herstelwerkzaamheden verdedingswerken Oostgracht (€ 10.176)
Het College van B&W heeft op 15 april besloten om deze investering van € 110.000 te splitsen in drie
kredieten en deze uit te voeren, mits er een subsidie van de provincie beschikbaar werd gesteld. B&W
heeft hiertoe € 34.500 beschikbaar gesteld. Na overleg met de provincie is er een subsidieverzoek
ingediend. Voorwaarde is, dat de investering in 2013 gerealiseerd moet worden. Dit leidt tot een
beschikbaar krediet van € 122.399 en een subsidie van € 77.723, derhalve een netto krediet van
€ 44.676.

Restauratie sluis Oostgracht (Vurense sluisje) (- € 13.412)
Het College van B&W heeft op 15 april besloten om de investering herstelwerkzaamheden
verdedigingswerken Oostgracht te splitsen in drie kredieten en deze investering uit te voeren, mits er
een subsidie van de provincie beschikbaar werd gesteld. Zij heeft hiertoe € 34.500 beschikbaar gesteld.
Na overleg met de provincie is er een subsidieverzoek ingediend. Voorwaarde is, dat de investering in
2013 gerealiseerd moet worden. Dit leidt tot een beschikbaar krediet van € 57.777 en een subsidie van
€ 36.689, derhalve een netto krediet van € 21.088.

Illuminatie vestingwalstructuren (€ 34.500)
Het College van B&W heeft op 15 april besloten om deze investering uit te voeren, mits er een subsidie
van de provincie beschikbaar word gesteld. Zij heeft hiertoe € 34.500 beschikbaar gesteld. De provincie
beslist in 2014 of dit krediet voor subsidie in aanmerking komt.

3.3.2 Investeringen kapitaalgoederen (nieuw als gevolg van bedrijfsvoering)

Riolering Bagijnenwalstraat - onderdeel GRP (- € 55.000)
De riolering Bagijnenwalstraat is onderdeel van het GRP 2013. Gelet op de ontwikkelingen in de
Bagijnenwalstraat zal de riolering dit jaar niet vervangen worden. Hiervoor in de plaats komt relinen
Arkelse Onderweg en riolering Laantje.

Relinen Arkelse Onderweg - onderdeel GRP (€ 22.000)
In het GRP 2013 is het vervangen van de riolering Bagijnenwalstraat opgenomen. Dit gaat echter
niet door. In plaats hiervan komen twee nieuwe investeringen, waaronder het krediet Relinen Arkelse
Onderweg.



Gemeente Gorinchem
Tweede tussenrapportage 2013

93

Riolering Laantje - onderdeel GRP (€ 33.000)
In het GRP 2013 is het vervangen van de riolering Bagijnenwalstraat opgenomen. Dit gaat echter niet
door. In plaats hiervan komen twee nieuwe investeringen, waaronder het krediet riolering Laantje.

Afkoppelen 2013 (deelplan 9 noord) - onderdeel GRP (- € 48.000)
In het GRP 2013 is er een krediet van van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van
deelpan 9 noord. Hiervoor is in 2013 een subsidie van het Waterschap ontvangen van € 48.000. De
lagere kapitaallasten worden verrekend met de egalisatiereserve riolering.

Software 2013 (PM)
In het onderhoudsplan I&A is besloten dat het restantbudget wordt overgeheveld naar het volgende jaar.
Bij de rekening 2013 zal er dus een restantbudget worden overgeheveld naar 2014. Het is momenteel
nog niet duidelijk om welk bedrag dit gaat.

Hardware 2013 (PM)
In het onderhoudsplan I&A is besloten dat het restantbudget wordt overgeheveld naar het volgende jaar.
Bij de rekening 2013 zal er dus een restantbudget worden overgeheveld naar 2014. Het is momenteel
nog niet duidelijk om welk bedrag dit gaat.

Erfpacht Haarstraat 61 (€ 100.000)
Het pand Haarstraat 61 is verkocht en de bijbehorende ondergrond is in erfpacht uitgegeven. De
erfpachter betaalt een jaarlijkse canon van € 3.820.

Vervangen personenlift bibliotheek (- € 35.537)
De lift zal niet worden vervangen.

Renovatie Mozartstraat 2a (- € 29.000)
Dit pand wordt dit jaar niet gerenoveerd.

Renovatie Dr. Bauerstraat 154-156 (- € 27.000)
Dit pand wordt dit jaar niet gerenoveerd. De renovatie wordt opgenomen in het IHP

Brede school Gildenplein inclusief sporthal en openbare ruimte (- € 400.000)
De brede school is met start schooljaar 2012/2013 in gebruik genomen. Op dat moment waren er nog
restpunten met betrekking tot de definitieve oplevering en het overgaan naar het beheer van het gebouw.
Dit jaar worden de laatste werkzaamheden verwacht die hoofdzakelijk te maken hebben met de sporthal.
Op basis hiervan en het voordeel op de btw wordt het krediet vooralsnog met € 400.000 verlaagd. In het
krediet was rekening gehouden met € 700.000 btw.

Sporthal Hoefslag (€ 733.739) 
Tijdens de bouw van de sporthal is de btw via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd. Bij controle
door de belastingdienst is gebleken, dat de btw niet via het BTW-compensatiefonds mocht worden
teruggevorderd. De gemeente krijgt hiervoor een naheffingsaanslag van € 733.739. Vanaf 2012 is de
verhuur van deze sporthal met btw belast. Dit betekent dat wij vanaf vanaf 2014 nog circa € 500.000 BTW
kunnen verrekenen, terug te vragen in zeven jaar.

Uitbreiding reiniging (- € 93.840)
De geplande uitgaven vallen lager uit. Doordat dit pand aan het eind van het jaar tegen boekwaarde
wordt verkocht, levert deze aframing geen voordeel op in de begroting.
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Realisatie steiger de vluchthaven (- € 200.000)
Voor de realisatie van de steiger vluchthaven ten behoeve van de veertaxi is een krediet
beschikbaar gesteld van € 200.000. Na studies van Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden voor
overnachtingsmogelijkheden vluchthaven, is besloten dat de steiger niet op deze locatie zal worden
gerealiseerd, maar Buiten de Waterpoort.

Steiger voorhaven Buiten de Waterpoort (€ 200.000)
Voor de realisatie van de steiger voorhaven Buiten de Waterpoort is een krediet beschikbaar gesteld van
€ 250.000. De steiger voor de veertaxi zal in plaats van de vluchthaven, Buiten de Waterpoort worden
gerealiseerd. Het krediet van de steiger vluchthaven wordt dus overgeheveld naar het krediet steiger
Buiten de Waterpoort. Het totaal beschikbare krediet wordt dus € 450.000.

3.3.3 Nacalculaties investeringen kapitaalgoederen

In de notitie Financieel Afwijkingen Beleid Budgetregels, vastgesteld door uw raad in april 2009, is voor
wat betreft het nacalculeren van investeringen de volgende afspraak gemaakt:
Nacalculaties moeten - na oplevering van de dienst of goed (dus achteraf) - gemaakt worden als bij een
investering groter dan € 0,2 miljoen een afwijking optreedt die groter is dan 10% en/of er sprake is van
een overschrijding van minimaal € 50.000. De termijn dat een investeringskrediet in de administratie
openstaat is maximaal drie jaar.
Op grond van bovenstaande zijn bij de Tweede tussenrapporage onderstaande investeringen gereed
gemeld die geen nacalculatie nodig hebben.

Onderstaande investeringen zijn gereed gemeld :

Vervangen meetinstrumenten € 67.000

Renovatie openbare verlichting 2011 € 265.000

Renovatie Emmaparkje € 125.000

Erpacht Molenstraat 61 € 100.000

Renovatie Molenstraat 32 € 80.000

Renovatie Stadhuisplein 2011 € 180.000

Revisie veerboot Gorinchem VI € 0 revisie is gedekt door een bijdrage van
de provincie

Op grond van bovenstaande criteria worden onderstaande investeringen gereedgemeld en
nagecalculeerd.

Onderstaande investering is gereedgemeld en nagecalculeerd :

Energiebesparing Openbare verlichting 2012

Geraamde uitgaven € 96.000

Besteed bedrag € 37.000

Overschot € 59.000
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Toelichting
Er is een theoretische berekening gemaakt wat wij zouden kunnen uitvoeren. In de praktijk blijkt dit niet
altijd haalbaar in verband met de locatie van de lichtmasten en infrastructuur.

Op grond van bovenstaande criteria worden de investeringen die langer dan drie jaar openstaan
toegelicht:
Uitbreiding Mariengaarde (BS Gildenplein) (2005) - bouw gestart in 2010, oplevering in 2011, laatste
uitgaven in 2013;
Brede school SOW (BS Schuttersplein) (2006) - start bouw in 2013, geplande oplevering 2015;
Emmaparkje (2006) - start werkzaamheden in 2013;
Herstel aarden verdedigingswerken Oostgracht (2007) - in 2013 subsidieverzoek ingediend;
Gemeente Gorinchem deelneming BV (2007) - door vertraging ontwikkeling bedrijventerrein Schelluinen
West is de deelneming nog niet volgestort;
Vervanging auto 30 (2008) - i.v.m. langere technische levensduur pas in 2013 vervangen;
Station Papland (2008) - in 2012 grond aangekocht en oplevering verwacht in 2015;
Opwaardering station Gorinchem (2008) - werkzaamheden starten in 2014;
Vervanging auto 33 (2009) - i.v.m. langere technische levensduur pas in 2013 vervangen;
Schoolontwikkeling Hoog Dalem (2009) - besluit ihp 2011 start bouw gepland in 2015;
Restauratie Lingehaven (2009) - laatste uitgaven in 2016 en afwikkeling subsidie in 2017;
Openbare ruimte Gildenplein (2009) - door start bouw school in 2011, laatste uitgaven pas in 2013;
Infra halte Papland (2009) - in 2012 grond aangekocht en oplevering verwacht in 2015;
Aanpassen Haarweg/opwaardering Vlietskade (2009) - oplevering verwacht in 2015;
Vervangen personenlift bibliotheek (2010) - planning 2013;
Uitbreiding reiniging (2010) - oplevering in 2013;
Infra en openbare ruimte brede school SOW (BS Schuttersplein) (2010) - oplevering school 2015.
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