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Algemeen 

De rapportage begint met een hoofdstuk over risico’s en ontwikkelingen die afwijken van wat eerder is 

gerapporteerd.   

 

Aansluitend wordt gerapporteerd over de voortgang van de te behalen resultaten. Middels een 

“dashboard” wordt aangegeven of een resulaat wordt behaald of niet.    

Deze rapportage is opgemaakt  aan de hand van de gegevens over de eerste negen maanden van 

2016.   

 

In deze rapportage is verder opgenomen een thermometer, per domein en gesplitst naar lasten en 

baten. Deze thermometer geeft aan hoeveel van het budget inmiddels is ingezet of ontvangen.  

 

Verder is opgenomen een  dashboard waarin wordt aangegeven waar we op dit moment staan met 

de taakstelling. Dit dashboard geeft aan dat we voor 2016 op koers liggen. 

 

. 
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Ontwikkelingen en risico’s 

Voor het jaar 2016 zien wij een aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 

begrotingsresultaat. Hieronder noemen we deze en worden ze kort toegelicht. Dit zijn onderwerpen die 

de komende periode op de bestuurlijke agenda komen. Dan wordt het, indien nodig, uitvoerig 

toegelicht en is er alle ruimte voor debat en discussie. Nu is het een mededeling vanuit de actieve 

informatieplicht. 

 

Economisch Domein 

De Kop Werkt 

Regionaal is met De Kop Werkt! een ambitieus uitvoeringsprogramma afgesproken dat van start gaat in 

2017. De voorbereiding van de projecten is in volle gang. Hier kunnen eventueel voorbereidingskosten 

mee zijn gemoeid.  

 

Grondbeleid 

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe nota grondbeleid. Hiermee richten we ons op de dorpskernen en 

het vastgoed van de gemeente; wat zijn de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen? Deze integrale 

nota geeft ons handvatten om bij te dragen aan de ontwikkelrichting per kern. Ook geeft de nota 

inzicht in de verwachte opbrengsten. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de nota aan de raad 

aangeboden.  

 

Snippergroen 

We gaan door met de pilot snippergroen. Vanaf 2017 worden gronden die in gebruik zijn bij bewoners 

maar niet in hun bezit zijn, meegenomen in de aanpak. 

 

Sociaal domein 

Hulp bij het huishouden 

In juni heeft uw raad besloten dat hulp bij het huishouden 1 (HH1) weer onderdeel is van het pakket 

aan Wmo-voorzieningen. Inmiddels is de hersteloperatie doorgevoerd. Cliënten die voor HH1 in 

aanmerking komen kunnen weer gebruik maken van deze voorziening. Degenen die hebben 

aangegeven dit weer te willen gebruiken zijn voorzien van deze zorg. Zoals het er nu uitziet kunnen we 

dit realiseren binnen de financiële kaders die in uw raadsbesluit zijn vastgesteld.  

 

Domein burger en bestuur 

Precariobelasting 

Met ingang van belastingjaar 2015 heffen wij precariobelasting op kabels en leidingen. Hiertoe hebben 

wij overeenkomsten met Liander opgezegd. Liander is hiertegen in het verweer gekomen en heeft ons 

gedagvaard. 2 november a.s. is de zitting.  
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Op schema 7 

Wijkt af 0 

 

 

Opmerking:   

Resultaat 1.4:  

 Aan de hand van een plan van aanpak (2015) zouden we een visie opstellen voor alle ontwikkelingen 

in/aan de Noordzeekust. Om te voorkomen dat we dubbel werk doen, zullen we geen eigen 

kustvisie/programma maken. We richten ons op een regionaal programma Noord. 

Resultaat 1.7:  

 vastgoed: de aanpak van illegaal grondgebruik wordt gekoppeld aan de aanpak snippergroen. Hierdoor 

verschuift de aanpak naar 2017. 

 

Financieel 

                                                                                                                                                                                                 

      

Toelichting lasten 

 Zoals we bij de 1e lightrapportage (22%) al hadden aangegeven Is het percentage gerealiseerd 

sterk afhankelijk van de tijdstippen waarop (grote) betalingen plaatsvinden.  In de komende 

periode zullen we de bestaande budgetten evalueren en waar nodig aanpassen. Dit nemen we 

mee in de 2e financiële rapportage die de raad in december zal vaststellen. 
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Toelichting baten 

 Voor wat betreft de baten hebben we het merendeel van opbrengsten gerealiseerd. Het gaat 

hierbij dan met name om huren en pachten. Ten opzichte van de 1e lightrapportage hebben we 

een inhaalslag gemaakt. 
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Opmerking   

Resultaat 1.4:  

 De Instroom beschut werken blijft aandacht vragen. Dit wordt meegenomen in de discussie over de 

toekomstplannen voor Noorderkwartier. Hierover wordt u dit jaar nog in de commissie Samenleving 

geïnformeerd.  

Resultaat 2.1:  

 De beleidsvisie openbaar gebied is in mei 2016 vastgesteld door de Gemeenteraad. In afwijking van de 

vorige rapportage melden wij dat de uitwerking van de beheersplannen zal uitlopen. Voorwaarde voor het 

opstellen van beheerplannen is een complete inventaris met daarin opgenomen actuele 

kwaliteitsinformatie. Op basis van de huidige inzichten kan een eerste uitwerking van de beheersplannen in 

het najaar van 2017 worden verwacht. Volledig inzicht wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. 

Resultaat 2.3:  

 Buurtbemiddeling zal operationeel zijn vanaf 1-12-2016 

 Het implementeren van beleid om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan met het Stoplichtconvenant, 

(een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven) vindt plaats na een verbetering van het 

damoclesbeleid (2017). 

Resultaat 3.1:  

 Regionaal onderzoek voor combinatie van vervoer voor verschillende doelgroepen vindt niet plaats, 

omdat de aangevraagde subsidie bij de Provincie is afgewezen. Een dekkend netwerk wordt bereikt door 

een intensieve samenwerking tussen verschillende initiatieven, waarbij ontwikkelingen in het 

vervoersplatform worden besproken. 

Resultaat 3.2:  

 Hulp bij het huishouden valt weer als maatwerkvoorziening onder de Wmo. Beleid van voor februari 2015 is 

weer van kracht (raadsbesluit juni). Uitvoering en voorbereiding voor 2017 op schema. 

 Het doorontwikkelen van het wijkteam (opnemen maatschappelijk werk en opbouwwerk) schuiven we 

door naar 2017. 

 

Op schema 13 

Wijkt af 0 
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Financieel 

                                                                                                                                                                                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting lasten: 

In de lasten is nog beperkt opgenomen de kosten die we maken voor de zorg die we bieden voor de 

wmo en jeugd. De instellingen worden bij voorschot betaald. De werkelijk gemaakte kosten worden de 

komende periode verantwoord. 

 

Toelichting baten: 

De baten worden beïnvloed door bijdragen vanuit de reserves aan de exploitatie. Deze bijdragen 

worden bij het opmaken van de jaarrekening verwerkt.  
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Op schema 5 

Wijkt af 0 

 

Opmerking:   

Resultaat 1.1:  

 Er is gestart met het werken op afspraak voor de balieproducten, voorbereidingen worden getroffen om bij 

de huisvesting aan de Laan in maart 2017 voor alle gemeentelijke producten op afspraak te werken.  

 Het op locatie laten bezorgen van reisdocumenten wordt in een proeftuin-omgeving gestart. Hiervoor is 

een convenant met het ministerie gesloten. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2017 de eerste 

bezorgingen plaatsvinden. 

 De eerste stappen voor de implementatie van een vernieuwd burgerzakenpakket is gestart. Met dit pakket 

wordt een uitbreiding van de elektronische dienstverlening gerealiseerd. 

 De nieuw vormgegeven (vraaggerichte) website,  is op 29 juni gelanceerd. Tegelijk hiermee is een start 

gemaakt met het beantwoorden van vragen via Whatsapp. 

Resultaat: 1.2:  

 Uit de Checklist Minder Regels blijkt dat 86% van alle gemeten producten ‘regelarm’ is (het streven was 

75%, deze norm is dus ruim gehaald). 
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Financieel 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting lasten: 

In de lasten is opgenomen de salariskosten tot en met de maand augustus. Verder worden de lasten 

beïnvloed door mutaties in de reserve. 

 

Toelichting baten: 

De precario opbrengsten zijn nog niet verantwoord. De overige baten lopen in de pas met de 

begroting.   
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Ontwikkeling begrotingssaldo 2016 

 

 

toelichting 

De eerste lightrapportage 2016 geeft een prognose van het saldo met een negatief resultaat van 

€ 885 duizend.  Inmiddels is de septembercirculaire verschenen. Voor 2016 volgt hier een voordeel uit 

van 595 duizend. Daarnaast verwachten we nog voordelen o.a. binnen de diverse budgetten 

Sociaal domein en belastingen (precario. De verwachting is dat 2016 met een plus wordt afgesloten. 

 
 
 
 
Te realiseren taakstelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

Voorgaand dashboard en onderstaande tabel geeft de voortgang van de te realiseren taakstelling 

weer. Deze taakstelling is opgenomen in de begroting 2014 (€ 6.094.000) en aangevuld met een 

taakstelling vanuit de begroting 2015 (€ 602.000). Deze totale taakstelling (€ 6.696.000) is verlaagd met        

€ 48.000 n.a.v. het besluit accommodatiebeleid (raad dec. 2015) en komt dan uit op € 6.648.000. Met 

betrekking tot de realisatie van de taakstelling liggen we op koers. 
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Overzicht voortgang taakstelling 

 

 

 

 

 

. 

 

DOMEIN 2014 2015 2016 2017 2018

economisch domein

Taakstelling 173        430        523        532        580        

Gerealiseerd 129           150           469           576           576           

Planning realisatie restant taakstelling -         -         -         -         -         

Nog in te vullen taakstelling Economisch Domein 43          280        54          -43         4            

DOMEIN 2014 2015 2016 2017 2018

sociaal domein

Taakstelling 1.214     3.028     3.680     3.745     4.079     

Gerealiseerd 1.387        3.028        3.448        3.824        3.959        

Planning realisatie restant taakstelling

Aanpassen budgetten openbare ruimte (beheer) -            12              70              

Aanpassen budgetten openbare ruimte (onderhoud) 80              88              128           

Sportservice 10              10              10              

AED 25              25              25              

Totaal planning realisatie -         -         115        135        233        

Nog in te vullen taakstelling Sociaal Domein -173       0            117        -214       -113       

DOMEIN 2014 2015 2016 2017 2018

Domein burger en bestuur

Taakstelling 427        1.262     1.626     1.866     1.990     

Gerealiseerd 186           1.106        1.388        1.388        1.388        

Planning realisatie restant taakstelling

Inkomstenstijging huren, pachten, leges 203           212           254           

Resultaat project bewegen naar de klant -            232           313           

Huisvesting 186           

Totaal planning realisatie -         -         203        444        753        

Nog in te vullen taakstelling domein Burger en bestuur 241        156        35          35          -151       

Totaal alle domeinen, inclusief planning realisatie 112        436        207        -223       -260       


