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Jaarverslag

1.Voorwoord / Inleiding
Algemeen
Voor u liggen de Jaarstukken 2019 van Barendrecht. Graag leggen we verantwoording af over de realisatie van de begroting.
De Jaarstukken 2019 zijn opgesteld in een periode die beheerst wordt door het COVID-19 (Corona) virus.De uitbraak van
het virus eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende
omstandigheden. Voor de aanpak kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen
voor inwoners en maatschappelijke partners. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo
adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen, naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen
genomen. Naar verwachting heeft het virus gevolgen voor veel beleidsterreinen in onze begroting 2020 en mogelijk voor
de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van
onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie
goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
Het saldo van de jaarrekening is uitgekomen op een negatief jaarresultaat van € 2,6 miljoen. Het negatieve saldo na de 2e
tussenrapportage en de septembercirculaire 2019 was € 2,8 miljoen. Dit betekent dat de mutaties na de 2e
tussenrapportage een voordeel hebben opgeleverd van € 0,2 miljoen. In de saldoverklaring wordt nader ingegaan door
welke mee- en tegenvallers dit uiteindelijke saldo wordt veroorzaakt.
Bestuurlijk gezien laat het jaar 2019 zich kenmerken door een tweetal hoofdzaken. Allereerst zijn we hard aan de slag
gegaan om de ambities en activiteiten uit ons collegeprogramma Barendrecht Toekomstbestendig! vorm te geven. Samen
met onze partners hebben we hier mooie stappen in gezet. Het tweede is dat we in 2019 ook veel aandacht hebben besteed
aan onze financiële huishouding die onder druk staat. Voor de begroting van 2020 hebben we samen met de raad forse
bezuinigingen moeten doorvoeren. Met name landelijke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. Via de VNG zijn we
in 2019 samen met andere gemeenten in gesprek hierover gegaan met het kabinet om onze belangen zo goed mogelijk
voor het voetlicht te brengen.
In onze hoofddossiers zijn verschillende stappen gezet. De verkenning op het terrein van duurzaamheid heeft geleid tot het
opstellen van de visie Klimaatopgave Barendrecht die door de gemeenteraad unaniem is vastgesteld. We zijn aan de slag
gegaan met de uitwerking van de opgave. Het proces rond de Regionale Energie Strategie heeft geresulteerd in de
oplevering van het Energieperspectief 2050 waarin een beeld wordt geschetst van de energievoorziening in 2050.
In 2019 heeft de gemeenteraad het ’Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’ vastgesteld. Restafval wordt voortaan
ingezameld met PMD en dit wordt via een scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. Ook wordt een variabel tarief op
PMD+restafval en een toegangscontrole op ondergrondse containers en cocons geïntroduceerd. Inwoners hebben
minicontainers ontvangen en op veel plekken zijn GFT-cocons geplaatst. De eerste tekenen van een beter
scheidingspercentage worden zichtbaar
We werken integraal samen met onze partners in onze aanpak van ondermijning. In 2019 zijn 26 bedrijfspanden en zestien
horecaondernemingen integraal gecontroleerd. Ook hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met
ondernemers, maatschappelijke partners uit verschillende sectoren en overheidsorganisaties die bezig zijn met de aanpak.
In 2019 is de Innovation Board Barendrecht opgericht. Met deze board is inmiddels een innovatieprogramma met 10 acties
ontwikkeld. Hiervoor is eind 2019 een zogenaamde MKB-deal binnen gehaald. Hiermee is rond de € 200.000 beschikbaar
om in 3 jaar te besteden aan versterking van het innovatie-klimaat. In 2019 is Dutch Fresh Port (DFP) gestart en is de
samenwerking in DFP verder versterkt. DFP is het internationale knooppunt voor AgroVersFood logistiek. Dit economische
cluster staat op de bestuurlijke agenda en in het licht van het investeringsfonds en andere innovatieprogramma’s worden
de mogelijkheden verkend om de ambities samen met de MRDH verder te brengen.
Het welzijnskader en het preventief jeugdbeleid zijn door de raad vastgesteld. Er zijn in Barendrecht vele organisaties en
vrijwilligers(organisaties) actief op deze gebieden. Met deze nieuwe werkwijze gaan we met het werkveld allianties vormen
en zoeken naar de meest effectieve mogelijkheden om onze doelen te realiseren. We zijn nu stappen aan het zetten voor
intensievere samenwerking, voorkomen van versnippering, aansluiting en kennen en gekend worden.
De drukwerkafdeling van Kijk op Welzijn kwam als zodanig niet meer terug in het nieuwe welzijnskader en is in december
overgenomen door De Bondt Grafimedia Communicatie met een eenmalige tegemoetkoming van de gemeente om de
overname financieel mogelijk te maken.
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Het Koersdocument Stationstuinen is unaniem door de raad vastgesteld. Voor dit gebied zien we veel kansen in een
combinatie van wonen, werken, recreëren, leren en innoveren. Het Rijk en de provincie delen deze visie en samen zetten
we in op een versnelling van de woningbouw in de komende 5 tot 15 jaar. In de uitwerking gaan we ook nadrukkelijk
aandacht besteden aan het realiseren van betaalbare woningen. Verder speelt in het woondossier ook de voorgenomen
liberalisatie van de sociale huurvoorraad door Vestia. Dit veroorzaakt in onze gemeente een fors verlies van sociale
huurwoningen. Dit voornemen is absoluut onwenselijk en belemmert het recht op betaalbare huisvesting voor iedere
huurder. We zijn samen met andere gemeenten die hier door geraakt worden in gesprek gegaan met het ministerie en de
bestuurlijk regisseur om onze belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Leeswijzer
Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste gemeentelijke activiteiten in 2019 en bestaat uit de programmaverantwoording
en de paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. Daarna is de jaarrekening opgenomen
met onder andere de balans en het overzicht van baten en lasten en als laatste de overige gegevens (bijlagen).
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2.Jaarrekening in één oogopslag
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3.Saldoverklaring
Overzicht
Het saldo na de 2e tussenrapportage en de septembercirculaire 2019 was € 2.861.200 negatief. Het uiteindelijke saldo van
de jaarrekening is uitgekomen op een jaarresultaat van € 2.674.934 negatief , dat wil zeggen dat de mutaties na de 2e
tussenrapportage een voordeel hebben opgeleverd van € 186.266. In de analyse van het saldo hierna worden de
afwijkingen groter dan € 100.000 toegelicht. In onderstaand overzicht zijn deze opgenomen:
Saldo na 2e tussenrapportage en septembercirculaire 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lokale jeugdhulp ZIN
Voorziening pensioenen wethouders
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura
Leerlingenvervoer
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Jaarsaldo 2019 GR BAR
Algemene uitkering
OZB opbrengst
Planmatig onderhoud wegen
Inzet in wijkteams
Voorziening dubieuze debiteuren
Planmatig onderhoud waterwegen
Re-integratieprojecten
Baten begraafplaatsrechten
Bouw- en woningtoezicht
Overige voor- en nadelen
Totaal mutaties na 2e Turap 2019

2.861.200
tekort
822.256
749.324
350.558
323.355
123.817
105.043
-782.163
-452.010
-281.673
-226.426
-214.034
-211.270
-186.196
-178.390
-133.710
-132.802
138.056
-186.266

nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
nadeel

Saldo jaarrekening 2019

2.674.934
tekort
De overige afwijkingen (vanaf € 25.000 tot € 100.000) worden in de programma’s toegelicht.

Analyse saldo
1. Lokale Jeugdhulp ZIN (€ 822.256 nadeel)
Het aantal trajecten zorg in natura voor lokale jeugdhulp is toegenomen en zorgt voor een overschrijding op het budget
van € 822.256. Bij de 2e Tussenrapportage 2019 is deze ontwikkeling al gesignaleerd en € 719.600 bijgeraamd. Belangrijke
oorzaak van deze toename is de verschuiving van zwaardere zorgvormen naar lichtere en lokaal gecontracteerde vormen
van jeugdhulp. Dit geldt voor hulp en ondersteuning van jeugdigen met een beperking en basis GGz. Het gaat om een
toename in het aantal cliënten, maar ook om een toename van de kosten per cliënt, specifiek voor jeugdigen met een
beperking. Deze ontwikkeling in cliënten en kosten wordt nog nader onderzocht.
Ten aanzien van het gebruik van de specialistische voorzieningen, die zijn ingekocht door de GR Jeugdhulp, zien we
vooralsnog op basis van de verkregen cijfers van de GRJR een afname. Dit resulteert niet in een lager resultaat in de
jaarrekening, omdat de bijdrage voor 2019 gebaseerd is op een middeling van het zorggebruik over 2016, 2017 en 2018.
De jaarrekening van de GR Jeugdhulp wordt pas in juli 2020 definitief vastgesteld, dan is ook meer zicht op het definitieve
aantal cliënten en de zorgkosten.
2. Voorzieningen pensioenen wethouders (€ 749.324 nadeel)
De storting in de voorziening pensioenen wethouders (6 huidige wethouders en 18 voormalige wethouders) was voor 2019
begroot op € 192.500. Bepalend voor de hoogte van de werkelijke storting is vooral de rekenrente van 2019 die moet
worden gehanteerd voor het bepalen van de stand van deze voorziening op waarde peildatum 31 december 2019. De
hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van actuariële berekeningen van Raet. In de 2e Tussenrapportage
2019 was de storting verhoogd met € 363.200, omdat de rekenrente aangepast was van 1,577% naar 1,105%. Eind 2019 is
8
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de rekenrente nog verder gedaald naar 0,290% en dat heeft ertoe geleid dat bij de jaarrekening 2019 nog een keer extra
€ 749.324 in de voorziening moet worden bijgestort.
Technische uitleg
De daling van de rekenrente heeft grote financiële consequenties voor de hoogte van de voorziening per 31 december
2019. Onderstaand cijfervoorbeeld geeft een goed inzicht welke verschillen hierbij ontstaan:
rente

voorziening t-20

voorziening t-10

eindvermogen=t

1,105%

80

90

100

0,290%

94

97

100

verschil

14

7

0

Voorziening t-20:
Het bedrag dat op 31 december 2019 in de voorziening zit, groeit in 20 jaar tijd aan tot het eindvermogen=t. Dit is het
bedrag dat dan in de pensioenpot moet zitten als de pensioengerechtigde daadwerkelijk met pensioen gaat. Bij een rente
van 1,105% groeit het vermogen met 20 en bij een rente van 0,290% slechts met 6. In dit voorbeeld betekent een daling
van de rekenrente van 1,105% naar 0,290 dat er 14 extra bijgestort dient te worden. Deze systematiek telt vanzelfsprekend
ook wanneer de voorziening in 10 jaar tijd moet aangroeien tot het eindvermogen=t.
Verder is er ook gerekend met een stijgende AOW leeftijd en in het verlengde daarvan een aangepaste sterftetafel waarin
de leeftijdsverwachting is toegenomen. Dat betekent dat er over een langere periode pensioen wordt opgebouwd en dat
gedurende een langere periode pensioen moet worden uitgekeerd. Daardoor stijgt ook het eindvermogen=t en dus de
voorziening ten opzichte van de berekening in de 2e Tussenrapportage.
3. Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (€ 350.558 nadeel)
Bij de 1e Tussenrapportage 2019 is rekening gehouden met een toename van het gebruik van de huishoudelijke verzorging.
Op basis van een voorzichtige inschatting is de begroting toen bijgeraamd met € 328.200. Uiteindelijk blijkt er nog een
nadeel van € 350.558 ten opzichte van de begroting.
Ten opzichte van 2018 zijn in 2019 inderdaad meer opdrachten (ZIN & PGB) gegeven voor ondersteuning aan inwoners
(circa 20%). Hierbij is een verschuiving te zien van de maatwerkvoorziening naar de algemene voorziening. De groei in het
aantal zorgopdrachten komt door drie factoren:
 Brede maatschappelijke trends (vergrijzing/langer thuis blijven wonen/ambulantisering/verzilveringsgraad);
 Lokale factoren (toenemende bekendheid van de Wmo-loket en de toenemende druk op mantelzorgers);
 Abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen. Door de lage eigen bijdrage is de
drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk steeds kleiner. De doorstroom naar de Wlz is door het grote
verschil in eigen bijdrage moeilijker te realiseren).
Naast een stijging in aantallen is de stijging in de uitgaven ook veroorzaakt door een kostprijsstijging van circa 20%.
4. Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (€ 323.355 nadeel)
Het tekort voor 2019 van de GR Jeugdhulp Rijnmond is, op basis van de voorlopige jaarrekening 2019, geprognosticeerd op
€ 11.050.413. Dit vanwege de inzet van meer trajecten van de ambulante zorgvormen van de GR Jeugdhulp Rijnmond. Op
basis van het inlegpercentage voor 2019 is de extra bijdrage van de gemeente Barendrecht € 323.355.
5. Leerlingenvervoer (€ 123.817 nadeel)
Het doelgroepenvervoer is per augustus 2019 op een nieuwe manier ingekocht: regie en daadwerkelijk vervoer apart. Het
verwachte resultaat is hoge kwaliteit, duurzaamheid en sturingsinformatie. Op termijn verwachten we dat deze inrichting
ook zal leiden tot (kosten)efficiency. Alvorens (kosten)efficiency te bereiken moet de basis goed staan. Er was rekening
gehouden met een kostenbesparing van 10%.
6. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) (€ 105.043 nadeel)
Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen is een geoormerkt budget. De gemeente verstrekt leningen voor het opzetten van
een eigen bedrijf. Hiervoor wordt een vergoeding van 75% ontvangen van het rijk. Het nadeel komt doordat er meer
leningen (€ 79.275) zijn verstrekt aan zelfstandigen en de rijksbijdrage hiervoor (€ 25.768) lager is dan begroot.
7. Jaarsaldo 2019 GR BAR (€ 782.163 voordeel)
Dit voordeel komt door het positieve rekeningsaldo 2019 van de GR BAR. Dit saldo bedraagt € 2.083.138, waardoor
Barendrecht een bedrag terug ontvangt van € 782.163. Dit bestaat uit een bedrag van € 263.800 aan onderbesteding op
budgetten die voor een specifiek doel ter beschikking gesteld waren en een overig voordeel van € 518.363. Voor de
9
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onderbesteding van de budgetten worden verder op in het stuk voorstellen gedaan om deze als doorgeschoven prestaties
mee te nemen naar 2020.
8. Algemene uitkering (€ 452.010 voordeel)
Het voordeel van € 452.010 wordt veroorzaakt door een positieve afrekening van aantallen maatstaven over 2019 en
eerdere jaren en de ontvangst van € 250.000 aan Klimaatgelden in 2019. Deze laatste gelden worden in een aparte
bestemmingsreserve gestort bij de resultaatbestemming 2019. Hierover bent u geïnformeerd via een raadsinformatiebrief
d.d. 21 januari 2020 over de decembercirculaire gemeentefonds 2019.
9. OZB opbrengst (€ 281.673 voordeel)
De opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bestaat uit twee gedeelten:
 OZB gebruikersdeel, dit betreft alleen de niet woningen;
 OZB eigenarendeel, dit betreft de woningen en niet woningen.
Als gevolg van de jaarlijkse herwaardering van de woningen, blijken de definitieve WOZ-waarden hoger te zijn dan waarvan
aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Daarnaast zijn ook minder OZB-teruggaven toegekend als gevolg van WOZbezwaren. Dit leidt tot een incidentele extra opbrengst van € 281.673.
10. Planmatig onderhoud wegen (€ 226.426 voordeel)
De uitvoering van grootschalig onderhoud aan de Portlandse Baan is uitgesteld naar 2020. De oorzaak is dat eerst een extra
rijbaan bij de parkeergarage en opstelplaatsen bij de bushaltes moesten worden aangelegd. Ook moesten diverse
kruispunten worden aangepast. Verder is met de winkeliers van Carnisse Veste afgestemd geen werkzaamheden aan de
Portlandse Baan uit te voeren in oktober tot en met december. Dit omdat een algehele stremming leidt tot omzetverlies
voor de winkeliers.
Voorgesteld wordt het voordeel van € 226.400 als doorgeschoven prestatie mee te nemen naar 2020 voor de uitvoering
van het grootschalig onderhoud aan de Portlandse Baan. Hiervoor is namelijk geen ruimte in het budget voor 2020.
11. Inzet in wijkteams (€ 214.034 voordeel)
Het voordeel is te verklaren door een aantal langdurig zieken, waarvan vervanging lastig/onmogelijk bleek vanwege
schaarste op de markt. In die gevallen wordt gekeken hoe andere partijen (passende) uren kunnen leveren. Dit is vanwege
specifieke expertise niet in alle gevallen mogelijk gebleken en zijn dus niet de afgesproken hoeveelheid uren geleverd.
Daarnaast zien we dat een aantal medewerkers is vertrokken en niet direct konden worden vervangen. Dit gold met name
voor gedragsdeskundigen.
De verhuizing van een wijkteam binnen Carnisselande heeft nog niet plaatsgevonden. Voor de verwachte kosten van deze
verhuizing is éénmalig € 50.000 beschikbaar gesteld. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2020.
12. Voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein (€ 211.270 voordeel)
Het gaat hier om de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren in het sociale domein. Deze debiteuren betreffen
voornamelijk de (terug)vordering van teveel verstrekte uitkeringen zoals bijstandsuitkeringen, IOAW/IOAZ, BBZ, bijzondere
bijstand, WMO en Bbz-leningen. De (terug)betalingscapaciteit van deze debiteuren is lager dan in ons normale
debiteurenverkeer, waardoor wij hiervoor automatisch een hogere voorziening dubieuze debiteuren op moeten nemen.
Met deze voorziening wordt het risico gedekt van die vorderingen die niet meer worden terugbetaald. Een recente analyse
bracht aan het licht dat over de periode 2015-2019 gemiddeld 43% van de opgeboekte vorderingen (nog) niet zijn
terugbetaald. Aan de hand van dit percentage en het openstaande debiteurensaldo per 31 dec 2019 hebben wij de
voorziening opnieuw berekend en vastgesteld. De uitkomst hiervan was dat er € 211.270 teveel in de voorziening zat. Dat
bedrag kan nu vrijvallen en is een voordeel in de jaarrekening 2019.
13. Planmatig onderhoud waterwegen (€ 186.196 voordeel)
Door de tijdelijke stillegging van werkzaamheden als gevolg van de stikstof en PFAS maatregelen is er in 2019 in Barendrecht
bijna geen baggerwerk uitgevoerd. Dit werk is nu in januari en februari 2020 alsnog uitgevoerd. Voorgesteld wordt het
overschot op baggeren van € 173.300 als doorgeschoven prestatie mee te nemen naar 2020. De rest van het overschot
betreffen onderhoudskosten.
14. Re-integratieprojecten (€ 178.390 voordeel)
In 2019 is ruim 70% van de re-integratiemiddelen gebruikt om mensen naar werk, opleiding, zelfstandigheid of een
garantiebaan te begeleiden. Een deel van de re-integratiemiddelen hebben we niet kunnen gebruiken voor de doelgroep,
deels omdat beschikbare instrumenten en werkwijzen nog niet goed genoeg aansloten bij de doelgroep. Door het goede
economische klimaat zijn alle personen die kunnen werken aan het werk. Er blijft een doelgroep over met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep zijn niet alle re-integratie instrumenten passend.
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De overheid neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat klanten makkelijker en duurzamer de stap naar de arbeidsmarkt
kunnen maken. Ook neemt zij maatregelen om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om arbeidsbeperkten in dienst
te nemen door verdergaande harmonisatie in de arbeidsmarktregio. Lokaal zijn we via de arbeidsmarktregio aangesloten
bij deze ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkelen we zelf leerlijnen voor klanten om de afstand tot de arbeidsmarkt te
overbruggen en kopen we nieuwe instrumenten waardoor we beter maatwerk aan onze klanten kunnen bieden.
15. Baten begraafplaatsrechten (€ 133.710 voordeel)
De toename van de inkomsten heeft deels te maken met het opnieuw uitgeven van graven na de herinrichting van de
begraafplaats aan de Scheldestraat, begin 2019. Het betreft met name reserveringen van nieuwe graven, verlengingen van
bestaande graven (totaal ca. € 51.000) en het uitgeven en omzetten/verlengen van het grafrecht voor bepaalde tijd naar
grafrecht voor onbepaalde tijd (totaal ca. € 82.000).
16. Bouw- en woningtoezicht (€ 132.802 voordeel)
In 2019 was € 138.000 begroot voor digitalisering van bouwdossiers en € 45.000 voor projectmatige controles van illegale
bouw en gebruik. Voor het project digitalisering van bouwdossiers is € 30.168 uitgegeven en voor de controles van illegale
bouw en gebruik € 20.704. In verband met de hoge kosten van aanbesteding worden de verschillende onderdelen van de
digitalisering van de bouwdossiers separaat onderzocht. De digitalisering bestaat uit 4 fases, schonen, scannen, opslaan en
ontsluiten bouwdossiers. In 2019 is de 1e fase (schonen) gestart. Beide projecten lopen door in 2020 en voorgesteld wordt
om het restantbedrag € 132.100 mee te nemen naar 2020 als doorgeschoven prestatie. Per saldo blijft er nog een klein
voordeel over van € 702.
17. Overige voor- en nadelen (€ 138.056 nadeel)
De overige voor- en nadelen kleiner dan € 100.000 bedragen € 138.056 nadelig. Deze afwijkingen (vanaf € 25.000 tot
€ 100.000) worden bij de programma’s toegelicht.
Jaaroverschrijdende Projecten / Doorgeschoven prestaties
In de jaarrekeningen 2019 van de GR BAR-organisatie en Barendrecht is sprake van een onderbesteding op enkele
budgetten die voor een specifiek doel ter beschikking gesteld waren. Voorgesteld wordt om deze budgetten mee te nemen
naar 2020. Deze bedragen worden in 2019 aan de algemene reserve onttrokken en opnieuw beschikbaar gesteld. Het
betreft:
Jaaroverschrijdende Projecten jaarrekening 2019 GR BAR-organisatie (totaal € 263.800)
Dit zijn de volgende budgetten (18 en 19):
18. Fundament Maatschappij (€ 179.800)
Medio 2018 hebben de gemeenteraden middelen beschikbaar gesteld om de transformatie binnen het sociaal domein
vorm te geven (het Fundament Maatschappij). Het beoogde doel was de transformatie binnen het sociaal domein binnen
twee jaar te realiseren. Nu anderhalf jaar verder zijn de doelstellingen van het fundament maatschappij gerealiseerd. Er is
inzet geleverd om de autonome ontwikkelingen te kunnen verwerken en er zijn verdere stappen gezet in de verbetering
van de bedrijfsvoering. Er is één doelstelling die nog niet volledig is gerealiseerd; de integrale toegang. Dit betreft het
project GIDS, waarover de raad inhoudelijk separaat is geïnformeerd. De eerste stappen voor het realiseren van de
integrale toegang zijn gezet in 2019, de afronding van het project volgt in 2020. Om de afronding te kunnen realiseren,
wordt voorgesteld het restantbudget van 2019 over te hevelen naar 2020.
19. Implementatie omgevingswet (€ 84.000)
De planning van het Programma Omgevingswet wordt mede beïnvloed door landelijke ontwikkelingen, met name door het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke voorziening). Met het vrijkomen van de testversie van het DSO in 2020,
breekt dat jaar het moment aan om nieuwe software aan te schaffen, nieuwe processen in te richten en medewerkers op
te leiden. Hierdoor is het noodzakelijk om het beschikbare budget voor de implementatie van de Omgevingswet door te
schuiven. De beoogde invoering op 1 januari 2021 is uitgesteld, maar de voorbereidende werkzaamheden lopen door.
Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2019 Barendrecht (totaal € 979.400)
Dit zijn de volgende budgetten (20 t/m 30):
20. Inzet in wijkteams (€ 50.000)
Zie toelichting bij nr. 11.
21. Klimaattgelden (€ 250.000)
Zie toelichting bij nr. 8.
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22. Grootschalig onderhoud Portlandse Baan (€ 226.400)
Zie toelichting bij nr. 10.
23. Baggeren waterwegen (€ 173.300)
Zie toelichting bij nr. 13.
24. Digitalisering bouwdossiers (€ 107.800)
Zie toelichting bij nr. 16.
25. Projectmatige controles illegale bouw (€ 24.300)
Zie toelichting bij nr. 16.
26. Bijdrage fractieondersteuning (€ 4.700)
Volgens de verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning mag de raad het niet gebruikte gedeelte van de
financiële vergoeding tot maximaal 30% van het budget reserveren voor volgend jaar, in dit geval € 4.700.
27. Herstellen wimpels (€ 27.700)
In de 1e Tussenrapportage 2019 is € 60.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van het kunstwerk ‘de wimpels’. Niet
alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2019, omdat voor aanvang van de restauratie is gebleken dat de kunstwerken in
dermate slechte staat waren, dat zij deels opnieuw vervaardigd moesten worden. Dat heeft meer tijd gekost. Voorgesteld
wordt om het restantbedrag van € 27.700 over te hevelen naar 2020 voor het afronden van het project.
28. AED netwerk (€ 32.000)
Er is voor een dekkend 24/7 AED netwerk een budget van € 32.000 beschikbaar gesteld. De aanschaf van de AED’s vindt
echter begin 2020 plaats, waardoor het budget door moet schuiven.
29. Onderzoek verduurzaming vastgoed (€ 60.000)
Het project verduurzaming heeft vertraging opgelopen en is opgeknipt in fases. De panden zijn geïnspecteerd op basis van
de zogenaamde Erkende Maatregelenlijst (treffen van maatregelen die zich binnen 5 jaar terug verdienen). Vervolgens is
vóór 1 juli 2019 voldaan aan de zogenaamde Informatieplicht Energiebesparing. In de eerste helft van 2020 volgt een
rapportage van de verplichte maatregelen en aanvullende maatregelen. Hierdoor zijn nog niet alle budgetten besteed in
2019. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 60.000 mee te nemen naar 2020.
30. Planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 23.200)
Door krapte op de arbeidsmarkt had de aannemer onvoldoende capaciteit
onderhoudswerkzaamheden in 2019 uit te voeren. Deze worden in 2020 uitgevoerd.
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Overzicht algemene reserve
In onderstaand overzicht is te zien wat de gevolgen zijn voor de algemene reserve na verwerking van het jaarresultaat 2019
en de voorstellen voor het doorschuiven van prestaties:

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stand algemene reserve 31 december 2019
Negatief jaarresultaat 2019
Fundament Maatschappij
Implementatie omgevingswet
Jaarrekening 2019 GR BAR-organisatie
Inzet in wijkteams
Klimaatgelden
Grootschalig onderhoud Portlandse Baan
Baggeren waterwegen
Digitalisering bouwdossiers
Projectmatige controles illegale bouw
Bijdrage fractieondersteuning
Herstellen wimpels
AED netwerk
Onderzoek verduurzaming vastgoed
Planmatig onderhoud openbare verlichting
Jaarrekening 2019 Barendrecht

14.634.347
-2.674.934
-179.800
-84.000
-263.800
-50.000
-250.000
-226.400
-173.300
-107.800
-24.300
-4.700
-27.700
-32.000
-60.000
-23.200
-979.400

Stand algemene reserve na bestemming resultaat 2019

10.716.213

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACIEIT
WEERSTANDSRATIO

5.365.655
2,0

Na verwerking van de voorstellen daalt de ratio weerstandsvermogen van 2,73 (klasse uitstekend) naar 2,0 (klasse
uitstekend).
Structurele mutaties jaarrekening 2019
Een aantal afwijkingen in de jaarrekening is structureel van aard. Dit zijn:
2020

2021

2022

2023

2024

a Gebouw De Dubbeldekker

40.000

23.000

b Belastingen MFA Zichtwei

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

c Huurinkomsten Sporthal De Bongerd

-22.500

-22.500

-22.500

-22.500

-22.500

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

e Vergunningen kabels en leidingen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

f Kwijtscheldingen rioolheffing

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

d Belastingen gronden

f Kwijtscheldingen (gesloten financiering)
g Vennootschapsbelasting
h Storting voorziening dubieuze debiteuren
Totaal

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

-33.300

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

65.200

48.200

25.200

25.200

25.200

A. Gebouw De Dubbeldekker
Per 1 augustus 2019 zijn er vier klassen van de Schaepmanschool tijdelijk gehuisvest in de Dubbeldekker. Voor het jaar 2020
bedraagt het nadeel € 40.000 en voor 2021 € 23.000 in verband met het gebruik door de Schaepmanschool in ieder geval
tot en met schooljaar 2020/2021.
B. MFA Zichtwei
De belastingen (OZB, rioolheffing, waterschapslasten) voor MFA Zichtwei zijn abusievelijk dubbel begroot op zowel het
gebouw MFA Zichtwei en op huisvestingskosten BVO. Een bedrag van € 14.000 kan daarom structureel afgeraamd worden.
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C. Huuropbrengsten Sporthal De Bongerd
De huurinkomsten zijn structureel € 22.500 hoger vanwege hogere rijkstarieven voor bewegingsonderwijs.
D. Belasting gronden
De lasten voor belastingen (watersysteemheffing) gronden zijn de afgelopen jaren toegenomen. Echter het budget is (nog)
niet aangepast aan de werkelijke lasten en moet daarom stuctureel verhoogd worden met € 20.000 van € 5.000 naar
€ 25.000.
E. Vergunningen kabels en leidingen
Het aantal afgegeven vergunningen en graafmeldingen kabels en leidingen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Voor
beiden worden leges betaald. De baten kunnen structureel met € 10.000 verhoogd worden van € 40.000 naar € 50.000.
F. Kwijtscheldingen rioolheffing
De kwijtscheldingen voor rioolheffing kunnen structureel met € 25.000 afgeraamd worden. Dit voordeel blijft binnen de
gesloten financiering van riolering.
G. Vennootschapsbelasting
In 2019 is een voordeel van € 33.300 op de vennootschapsbelasting gerealiseerd. Dit houdt verband met een verandering
in het aantal en hoogte van de belaste clusters van activiteiten, zoals het opheffen van de Stichting Gebouwenbeheer
Barendrecht. De verwachting is dat het voordeel structureel is.
H. Storting voorziening dubieuze debiteuren
De storting in de voorziening dubieuze debiteuren is begroot op € 10.000. Op basis van de afgelopen jaren blijkt telkens
dat er bij de jaarrekening een extra storting gedaan moet worden om de oninbare vorderingen af te boeken. Ook in de
jaarrekening 2019 is een extra storting van € 84.128 nodig. Op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren is een
structurele verhoging van € 85.000 nodig.
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4. Programma’s
Programma 1 Besturen

Beschrijving
Binnen het programma Besturen komen de activiteiten op het gebied van bestuur en ondersteuning om te besturen in de
breedste zin van het woord aan bod. Voor een specificatie van de activiteiten verwijzen wij naar het overzicht van lasten
en baten aan het einde van dit programma.

Doelstelling
Onze inwoners en andere partners willen een open en transparante gemeente. Een gemeente die samen mét hen bouwt
aan de lokale samenleving. En door contacten te onderhouden ziet en voelt wat er speelt in de samenleving. Een gemeente
die helder en duidelijk communiceert en informeert. De wijze waarop is zoveel mogelijk digitaal, maar waar gewenst of
nodig persoonlijk (in levende lijve). Voor complexe vragen is een persoonlijke ontmoeting prettiger. De ontmoeting tussen
gemeente en inwoners en partners is vaak niet meer in het gemeentehuis, maar zoveel mogelijk in de wijk en ín de
samenleving. Digitaal contact is tijd- en plaatsonafhankelijk, eenvoudig en laagdrempelig. Het op orde hebben van de
dienstverlening is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners te betrekken bij het bouwen aan en het onderhouden van
de lokale samenleving. Wanneer dit niet op orde is, wordt de bereidheid bij inwoners om samen te werken met de
gemeente minder.

Ontwikkelingen en Beleidsvoornemens
In de begroting 2019 zijn ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen. In dit jaarverslag geven wij aan welke dat zijn
en wat de resultaten zijn in 2019.
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1. Goed Openbaar Bestuur in een Veranderende Samenleving
 Ondermijning
We werken integraal samen met onze partners voor onze aanpak van ondermijning. In 2019 zijn 26 bedrijfspanden en
zestien horecaondernemingen integraal gecontroleerd. Ook heeft het burgemeestersontbijt met het thema
ondermijning plaatsgevonden. Ondernemers en maatschappelijke partners uit verschillende sectoren gingen in gesprek
over ondermijning met de Douane, het RIEC, de politie en de gemeente. Tevens heeft er een cybercrime avond voor
ondernemers plaatsgevonden. Hierbij waren 250 aanwezigen. Zie voor meer informatie Programma 2: veiligheid –
ondermijning, nr.4 blz. 21.
 Code goed digitaal openbaar bestuur
De maatschappelijke trend vraagt om meer transparantie en open data – zeker vanuit de overheid. In dit kader is in
2019 het bestuurlijke besluitvormingsproces vanaf ‘voorstel tot besluit’ voor onze gemeente verder gedigitaliseerd. Dit
leidt onder meer tot automatische publicatie van (openbare) raadsbesluiten op onze raadsinformatiesystemen.
 Weerbare medewerkers
In 2019 hebben we voorgesorteerd op de BAR-organisatie 2020 waarbij de organisatie anders wordt ingericht. Er zijn
vier doelen gesteld waar wij de komende jaren aan werken: Meer aandacht voor de medewerker, beter sturen, beter
inspelen op maatschappelijke opgaven en betere aandacht voor het bestuur. De lijnen zijn korter en de inzet van
teamleiders zorgt voor meer aandacht voor de medewerker. De nieuwe inrichting maakt samenwerken tussen teams
en clusters mogelijk. We kijken over schotten heen en weten zo beter in te spelen op onze omgeving die voortdurend
in beweging is. Met alle teams in de organisatie geven we het werk voor onze inwoners zo goed mogelijk vorm. We
krijgen daarbij steeds meer te maken met uitdagingen die niet enkel vanuit 1 team op te pakken zijn. Om deze
uitdagingen op te kunnen pakken, vormen we over de teams heen gelegenheidsteams. Deze teams werken integraal
aan de verschillende uitdagingen en kunnen daarbij voor verschillende werkvormen kiezen: opgavegericht werken,
programmatisch werken en projectmatig werken.
2. Ontwikkelingen bij Burgerzaken
In 2019 was er een daling van het aantal klantcontacten aan de balies. Dit wordt veroorzaakt doordat de nieuw
uitgegeven reisdocumenten tien jaar geldig zijn in plaats van vijf jaar. Ook de gemeentelijke legesinkomsten namen af.
Naast de afname van klantcontacten bij reisdocumenten zien wij een toename van werkzaamheden bij Burgerzaken.
Deze werkzaamheden zijn het gevolg van landelijke ontwikkelingen, zoals de komst van wetgeving over registratie
levenloos geboren kinderen, verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen, het aanscherpen
van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers.
Daarnaast is er een verhoogd aantal naturalisaties dossiers ter opzichte van voorgaande jaren.
3. Ontwikkelingen communicatie
Als lokale overheid willen wij dicht bij onze inwoners staan. Wij kiezen daarom waar mogelijk voor persoonlijk contact.
Wij proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijken en in sociale netwerken. Wij maken het voor inwoners
makkelijk om rechtstreeks bij ons aan te kloppen. Bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens nodigen we
inwoners ook steeds vaker uit om met ons mee te denken. Wij gebruiken communicatiemiddelen zoals de website, de
Blik op Barendrecht en social media. Het belang van social media in onze contacten met inwoners groeit nog steeds.
Zij bieden de mogelijkheid om te communiceren op momenten en plaatsen waarop gebruikers daaraan behoefte
hebben. De trend om naast tekst vooral ook beeld te gebruiken in communicatie heeft zich verder doorgezet.
4. Dienstverlening
In 2019 is op veel vlakken gewerkt aan het verder verbeteren van onze dienstverlening:


Online dienstverlening
De structuur, webpagina’s en online formulieren voor het sociaal domein zijn met hulp van onze inwoners verbeterd.
Ook zijn de webpagina’s en formulieren voor Burgerzaken herijkt. Waar mogelijk zijn producten gedigitaliseerd.
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 Digitale toegankelijkheid
Wij hebben onze gemeentelijke website toegankelijk gemaakt voor alle inwoners, ook de inwoners met een
(functie)beperking. Inmiddels is onze website in hoge mate toegankelijk. Winst valt nog te behalen op de formulieren
en de PDF-documenten. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt.
 Nieuw klachtenproces
Er is een nieuw klachtenproces ontwikkeld. De implementatie hiervan loopt. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe
proces zijn:
 De behandelaar zoekt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met de klager;
 Alle klachten worden op 1 plek geregistreerd;
 Er is nazorg;
 Er is continue procesverbetering.


Kanalenstrategie
Aan de hand van het advies Kanalen maken wij keuzes in de communicatie- en dienstverleningskanalen. Dit helpt ons
om onze ambitie op het gebied van communicatie en dienstverlening waar te maken. Wij hanteren daarbij de
uitgangspunten: zijn waar de inwoners zijn, van zenden naar dialoog en gebruik van data, statistieken en klantfeedback.

5. Meedoen/overheidsparticipatie
De eerste helft van 2019 is heel oriënterend geweest op hoe we verder gaan met Meedoen. Er waren gesprekken met
enkele maatschappelijke partners over dit onderwerp en welke rol zij zouden willen spelen. Verder zijn leden van de
Aanjaaggroep uitgenodigd bij een workshop over leefstijlen. Het doel hiervan was meer inzicht te krijgen in hoe we
betrokkenheid in Barendrecht kunnen vergroten en hoe we initiatieven vanuit de verschillende typen inwoners kunnen
faciliteren. Ook organiseerden we samen met Kijk op Welzijn in mei en juni de verkiezing ‘Barendrechts Beste’voor het
beste maatschappelijk initiatief en op 3 oktober de Daadwerkelijk in de Buurt Dag met 6 projecten op diverse locaties in
Barendrecht.
Na de zomer startten verkennende gesprekken met een externe partij, om de participatieambities door te vertalen naar
nieuwe stappen en aanknopingspunten voor het vervolg van Meedoen.
6. Wijkoverleg
In 2019 is het periodiek wijkoverleg voortgezet in de wijken Binnenland en Noord (Buurt Bestuurt), Middeldijkerplein e.o.
(Buurt Bestuurt), Buitenoord, Vrouwenpolder en Lagewei. In het algemeen zien we een trend van verminderde deelname
aan de wijkoverleggen. Ook worden er vanuit dit verband minder wijkactiviteiten georganiseerd. Daarentegen gaan collegeen raadsleden meer de wijken in om in gesprek te gaan met bewoners. Diverse wijkwethouders hebben een periodiek
spreekuur in de wijk waar bewoners eveneens terecht kunnen met vragen en ideeën. In de praktijk zien we dat de
spreekuren ook gebruikt worden om meldingen aan de gemeente door te geven (over de buitenruimte).
Het team vrijwillige buurtbemiddelaars heeft in 2019 in totaal 18 zaken bemiddeld, waarvan 1 lang en intensief
pendelbemiddelingstraject. Van bewoners die de Advieslijn Woonoverlast Barendrecht belden, zijn er tenminste 4 zaken
doorgezet naar Buurtbemiddeling. Er zijn in 2019 diverse trainingen geweest: basistrainingen voor nieuwe bemiddelaars,
opfristrainingen, een thematraining over pendelbemiddeling, intervisie- en teambijeenkomsten.
7. Informatieveiligheid
Informatieveiligheid heeft tot doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatie en
informatiesystemen te waarborgen. Dit is een doorlopend proces, omdat de cyberdreigingen continu veranderen. Op het
gebied van informatieveiligheid zijn we in 2019 gestart met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO). De BIO betreft het verplichte normenkader voor de informatieveiligheid binnen gemeenten. Daarnaast
hebben we uitvoering gegeven aan de projecten vermeld in de roadmap informatieveiligheid en privacy, zoals het uitvoeren
van circa 20 Data Protection Impact Analyses (DPIA’s). Een DPIA is een instrument om vooraf de risico’s van een
gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Woonlasten
éénpersoonshuishouden
(bron: Coelo)

2.

Woonlasten
meerpersoonshuishouden
(bron: Coelo)

3.

WOZ-waarde woningen
(bron: CBS)
Formatie1
(bron: totaal
BAR-Organisatie)

Het gemiddelde
totaalbedrag in euro's per
jaar dat een
éénpersoonshuisouden
betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde
totaalbedrag in euro's per
jaar dat een
meerpersoonshuisouden
betaalt aan woonlasten.
De gemiddelde WOZ waarde
van woningen in euro’s
Toegestane formatie in fte
per 1.000 inwoners van het
ambtelijk apparaat voor het
begrotingsjaar op peildatum
1 januari.
Werkelijk aantal fte per
1.000 inwoners dat
werkzaam is op peildatum 1
januari t-1
Alle personele en materiële
kosten per inwoner die
verbonden zijn aan het
functioneren van de
organisatie, exclusief griffie
en bestuur in euro’s
Uitvoeren van
werkzaamheden door
externe medewerkers
zonder dat daarbij een
arbeidsovereenkomst of
aanstelling aan ten
grondslag ligt in euro’s en
percentage.
Alle kosten die
samenhangen met de sturing
en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire
proces (de kosten die
opgenomen worden in de
programma's) als percentage
van de totale kosten.
Zie punt 8 inclusief de
gemeentelijke
overheadkosten als
percentage van de totale
kosten.

4.

5.

Bezetting1
(bron:totaal
BAR-Organisatie)

6.

Apparaatskosten1
(bron: totaal
BAR-Organisatie)

7.

Externe inhuur1
(bron: totaal
BAR-Organisatie)

8.

Overhead1
(bron: totaal
BAR-Organisatie)

9.

Overhead1
(bron: totaal BAROrganisatie inclusief
overhead gemeente
Barendrecht)

2019

2019

2018

2018

BD
€558

NL
€669

BD
€515

NL
€649

€815

€739

€769

€721

€288.000

€248.000

€263.000

€230.000

6,46

n.v.t

6,44

n.v.t

6,32

n.v.t.

6,30

n.v.t.

€ 604

n.v.t.

€ 560

n.v.t.

€7.241.900

n.v.t.

€5.917.100

n.v.t.

11,8%

10,2%

47,8%

n.v.t.

43,4%

n.v.t.

49,2%

n.v.t

44,8%

n.v.t.

1

De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens van het totaal van de BAR-organisatie die intern bij de BARorganisatie beschikbaar zijn. Op dit moment is er nog geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes kan
vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven.
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Wat heeft het gekost?

Primitieve Begroting

Begrotingswijziging

Begroting

Rekening

2019

2019

2019

2019

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

0.1

bestuur

2.655.900

809.300

1.154.500

110.300

3.810.400

0.2

burgerzaken

2.179.700

628.500

-256.900

500

0

bestuur en ondersteuning

4.835.600

1.437.800

897.600

totaal programma 1 Besturen

4.835.600

1.437.800

897.600

baten

Afwijking
2019

lasten

baten

lasten

919.600

4.948.198

1.204.927

1.137.798

baten

1.922.800

629.000

1.825.293

661.979

-97.507

32.979

110.800

5.733.200

1.548.600

6.773.492

1.866.906

1.040.292

318.306

110.800

5.733.200

1.548.600

6.773.492

1.866.906

1.040.292

318.306

285.327

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < €100.000)
0.1 Bestuur
 College (€ 784.030 nadeel)
De storting in de voorziening pensioenen (ex) wethouders levert een nadeel op van € 749.034. Dit is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 2 op blz. 8). Het restant van de overschrijding
wordt veroorzaakt door diverse kleine incidentele verschillen.
 Gemeenteraad (€ 39.641 nadeel)
In 2019 is voor raadsleden een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden ingevoerd. Eenmaal per jaar wordt een bedrag ter hoogte van de vergoeding voor
werkzaamheden voor één maand uitgekeerd, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Deze kosten zijn niet
geraamd.
 Griffie (€ 30.991 nadeel)
Het nadelige saldo wordt met name veroorzaakt door externe inhuur in verband met ziekte van medewerkers van de griffie. Daarnaast hebben er aanvullende werkzaamheden
plaatsgevonden door de accountant met betrekking tot de audit 2018.
Burgerzaken
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
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Programma 2 Veilig en leefbaar

Beschrijving
Binnen het programma Veilig en Leefbaar komen de activiteiten op het gebied van de fysieke veiligheid (brandweer -en
rampenbestrijding, crisisbeheersing ) en de sociale veiligheid (openbare orde en veiligheid) aan bod.

Doelstelling
Barendrecht is een gemeente, waar inwoners zich zowel fysiek als sociaal veilig voelen in hun straat, in hun wijk, in de
gehele gemeente. Je veilig voelen is onmisbaar voor een prettig leefklimaat. Onze wijken zijn leefbaar en hiervoor is
iedereen in onze gemeente verantwoordelijk. Sociale binding onder betrokken bewoners, die elkaar aanspreken en
misstanden melden, vormen een noodzakelijk onderdeel van een veilig en leefbaar Barendrecht. Veilige wijken, die maken
wij samen!

Ontwikkelingen en Beleidsvoornemens
In de begroting 2019 zijn ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen. In dit jaarverslag geven wij aan welke dat zijn
en wat de resultaten zijn in 2019.
1. Omgevingswet
Na een fase van temporiseren in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet, heeft de organisatie
in 2019 verdere stappen gezet in de voorbereiding op de implementatie van de wet. De focus van het programma
Omgevingswet is een goed gestroomlijnd proces voor de omgevingsvergunningverlening binnen 8 weken na invoering van
de wet op 1-1-2021. Vanuit de deelprojecten Processen, Informatievoorziening en Strategie/Beleid werkt de organisatie
aan het ontwerpen, ontwikkelen en leren van nieuwe processen, ICT-toepassingen en regelgeving. Voor het programma
Omgevingswet is budget gereserveerd tot en met 2021. De beoogde invoering op 1 januari 2021 is uitgesteld, maar de
vervolgtermijnen worden niet uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.
2. Private kwaliteitsborging
De Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen hevelt uitvoering van de technische toetsingen aan het Bouwbesluit en
het toezicht op de technische aspecten uit het Bouwbesluit over naar private partijen. In 2019 is begonnen met het
inventariseren van de impact van deze wetgeving en het voorbereiden van proefprojecten met gevolgklasse 1. Dit zijn o.a.
grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. De Wkb zal waarschijnlijk in 2021 in werking treden.
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3. WABO
De kerntaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn adequaat uitgevoerd. De afdeling kampte
echter wel met een formatietekort. Een aanvullend onderzoek van de afdeling Concerncontrol bevestigt dat de afdeling
daardoor niet kon voldoen aan de wettelijke minimum formatie. Op het gebied van toezicht op meldingen en
handhavingsverzoeken is de monitoring en behandeling verbeterd. Naast de reguliere werkzaamheden zijn medewerkers
van VTH-Wabo ook betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Ten slotte
is het onderzoek naar brandveiligheid van gevels van hoge gebouwen, zoals verzocht door het ministerie, door de afdeling
afgerond.
4. Ondermijning
In 2019 hebben we uitvoering gegeven aan het Actieplan Ondermijnende Criminaliteit. In dit plan staat beschreven dat wij
ondermijnende criminaliteit integraal aanpakken langs diverse sporen. Alle acties uit dit actieplan zijn in 2019 uitgevoerd
of nog in uitvoering. Samen met bewoners, ondernemers en met veiligheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie,
Belastingdienst, Douane en het RIEC hebben wij ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te
voorkomen en aan te pakken. Hierbij zijn we gebiedsgericht en themagericht te werk gegaan. Zo hebben wij integrale
controles uitgevoerd op diverse bedrijventerreinen, bij horecaondernemingen en specifiek gericht op goederenvervoer.
Ook besteedden wij aandacht aan het versterken van bestuurlijke weerbaarheid en het creëren van awareness rond het
thema. Zo hebben wij in samenwerking met M. (Meld Misdaad Anoniem) een voorlichtingscampagne uitgevoerd met inzet
van diverse communicatiemiddelen. Daarnaast is in 2019 een opleidingstraject afgesloten voor medewerkers van de BARorganisatie met een zgn. “oog- en oorfunctie”, zoals BOA’s en baliemedewerkers. In het afgelopen jaar zijn tevens de
voorbereidingen gestart om het Bibob beleid uit te breiden naar meerdere toepassingsgebieden. We zetten onze integrale
aanpak van ondermijnende criminaliteit onverminderd voort. Om het thema ondermijning structureel te borgen is het
opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024.
5. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
Preventie is hét beleidsrecept om slachtofferschap van cybercrime terug te dringen. Net als in voorgaande jaren heeft de
gemeente in 2019 ingezet op het tijdig signaleren van cybercrime (awareness) om de gevolgen hiervan te minimaliseren.
Naast het implementeren van technische maatregelen en het inrichten van processen en procedures is een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor ondernemers. De voorlichtingsbijeenkomst is BAR breed georganiseerd in
samenwerking met het CCV, de politie, MKB Rotterdam Rijnmond en de VAR (Veiligheidsalliantie Rotterdam). Peter R. de
Vries was aanwezig als dagvoorzitter. In het programma van de bijeenkomst is een relatie gelegd met de wet- en regelgeving
ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming (AVG). De bijeenkomst is door veel ondernemers bezocht.
Door de aanwezige deskundigen zijn handvatten geboden om de digitale veiligheid te vergroten.
6. Veiligheidspost
De toekomstbestendige invulling voor de bibliotheek Carnisselande heeft ertoe geleid dat de Veiligheidspost in
Carnisselande gaat verhuizen. Naast de bibliotheek komen dan ook de sociale wijkteams en de Veiligheidspost in hetzelfde
gebouw (’t Plein). De spreekuren voor bewoners door BOA`s en veiligheidspartners blijven onderdeel uitmaken van de
Veiligheidspost.
Voor het Centrum wordt een tweede Veiligheidspost gevestigd. We hebben daarvoor een locatie onderzoek gedaan en
meerdere panden onderzocht op geschiktheid. De benedenverdieping van het pand aan de Maasstraat (politiebureau) is
bruikbaar bevonden voor het vestigen van een tweede Veiligheidspost. De politie gaat de bovenverdieping huren. De
Veiligheidspost in het Centrum krijgt een ruime openstelling voor publiek (10 dagdelen). De focus van de Veiligheidsposten
is gericht op “Verbinden en ontmoeten” van de deelnemende veiligheidspartners met als doel het versterken van de
integrale aanpak veiligheid.
7. Extremisme en radicalisering
De verbinding met het Zorg & Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is in 2019 versterkt op het gebied van Extremisme en
Radicalisering. Er is gestart met de integrale lokale aanpak en deze zal in 2020 doorontwikkeld worden. Er is een aandachtfunctionaris binnen de gemeente die de regie heeft gekregen over opgeschaalde casussen en die contacten heeft met het
NCTV,AIVD, VHRR, en andere benodigde instanties.
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8. Jeugd
In 2019 heeft de gemeente regie gevoerd op de aanpak van jeugdoverlast door jeugdgroepen. Het is in 2019 niet nodig
gebleken om een specifieke groep te prioriteren voor de groepsaanpak 2.0. Er is gebleken dat er behoefte is aan een nieuw
convenant voor de gegevensdeling omtrent de aanpak van jeugdoverlast en de inventarisatie en aanpak van risico jongeren.
9. Horeca en terrassenbeleid (meerjarenbeleid)
In 2019 is de verruiming van de horecaterrastijden tot en met 24:00 uur aan het Doormanplein, de Middenbaan en in
Smitshoek in stand gelaten. Tegelijk is er aan het begin van het terrasseizoen, eind april, gestart met een pilot met
verruiming van de terrastijden aan het Havenhoofd. In die periode heeft de gemeente het platform Havenhoofd geïnitieerd,
waarin betrokkenen in dit gebied meedenken over het zo goed mogelijk leefbaar houden van het Havenhoofd voor
eenieder. Vanuit de afdeling OAB monitoren we niet alleen de overlastklachten, maar in zijn totaliteit de aanpak van de
aanbevelingen die voortkwamen uit het rapport ‘Onderzoek geluidsbeleving Havenhoofd’. De evaluatie van de pilot leidt
mogelijk tot een definitieve verruiming van de terrastijden. Dit zal worden meegenomen in de te actualiseren APV
Barendrecht 2020.
10. Mensenhandel/Uitbuiting
Voor zover wij weten is er in 2019 geen sprake geweest van mensenhandel/uitbuiting in Barendrecht. De aanpak van
mensenhandel/uitbuiting is binnen het thema ondermijning (zie punt 4 blz. 21) opgenomen.
11. Aanpak illegale hennepteelt
In 2019 is uitvoering gegeven aan het in 2017 vastgestelde Damoclesbeleid (Artikel 13 b Opiumwet). Het beleid maakt het
mogelijk om bij overtreding van de Opiumwet betrokken woningen en lokalen te sluiten. Naast de handel in drugs is ook
het faciliteren ervan een ernstige aantasting van de openbare orde. De wetswijziging van artikel 13B van de Opiumwet
maakt het sinds 1 januari 2019 ook mogelijk om over te gaan tot sluiting wanneer in een pand voorwerpen of stoffen
worden aangetroffen die bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs.
In 2019 zijn vijf hennepkwekerijen ontmanteld en heeft een woningsluiting plaatsgevonden. Daarnaast is bedrijfsruimte
gesloten waar goederen en apparatuur werd aangetroffen die worden gebruikt bij het opzetten van hennepkwekerijen. De
bestrijding van drugscriminaliteit wordt in samenwerking met de convenantpartners in 2020 gecontinueerd.
12. Risicocommunicatie Externe Veiligheid
Mede door de komst van de omgevingswet hebben we risicocommunicatie en omgevingswet aan elkaar gekoppeld. Er is
een regionale werkgroep gestart met dit thema dat is gekoppeld aan het lokale project ‘Samen Doen’. We zijn in gesprek
met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aangrenzende gemeenten en Veiligheidsregio’s op het gebied van
externe veiligheid. De suïcidepreventie bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 26 september. Hierbij waren verschillende
veiligheidspartners aanwezig, namelijk de politie, GGZ, ProRail en de brandweer. In samenwerking met ProRail worden de
cijfers gemonitord. Daarnaast zijn de ‘Ik Luister-waarschuwingsborden' geplaatst bij het Dierensteinviaduct.
13. Crisisbeheersing
In 2019 zijn er op teamniveau trainingen geweest volgens het OTO(Opleiden, Trainen en Oefenen)-principe. Het
gemeentelijke beleidsteam is op verschillende momenten getraind en beoefend om de kennis up to date te houden en om
in geval van crisis over voldoende know-how te beschikken. Er is een voorstel geschreven over de doorontwikkeling van
gemeentelijke crisisorganisatie, dit plan is geschreven in de geest van de organisatieontwikkeling BAR 2020 en gespiegeld
aan het Regionale Crisisplan van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De intergemeentelijke samenwerking is
versterkt. De contacten binnen de Veiligheidsregio zijn aangehaald en binnen verschillende overlegstructuren van de VRR
is er vanuit de BAR-organisatie (Barendrecht) een ambtelijke vertegenwoordiging.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

2019

2019

2018

2018

1.

Winkeldiefstal per 1.000
inwoners
(bron: CBS)
Geweldsmisdrijven per
1.000 inwoners
(bron: CBS)

Het aantal winkeldiefstallen per
1.000 inwoners.

BD
0,7
(2018)

NL
2,2
(2018)

BD
0,6
(2017)

NL
2,2
(2017)

Het aantal geweldsmisdrijven, per
1.000 inwoners. Voorbeelden van
geweldsmisdrijven zijn seksuele
misdrijven, levensdelicten zoals
moord en doodslag en dood en
lichamelijk letsel door schuld
(bedreiging, mishandeling, etc.).
Het aantal diefstallen uit
woningen, per 1.000 inwoners.

2,8
(2018)

4,8
(2018)

2,6
(2017)

5
(2017)

2,3
(2018)

2,5
(2018)

3,4
(2017)

2,9
(2017)

Het aantal vernielingen en
beschadigingen, per 1.000
inwoners.
Het aantal verwijzingen naar Halt,
per 10.000 inwoners in de leeftijd
van 12-17 jaar.

5,1
(2019)

6,3
(2019)

4,1
(2018)

5,4
(2018)

90
(2019)

132
(2019)

89
(2018)

119
(2018)

2.

3.

4.

5.

Diefstal uit woning per
1.000 inwoners
(bron: CBS)
Vernieling en beschadiging
per 1.000 inwoners
(bron: CBS)
Verwijzingen Halt
(bron: Stichting Halt)
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Wat heeft het gekost?
Primitieve Begroting

Begrotingswijziging

Begroting

Rekening

2019

2019

2019

2019

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Afwijking
2019

taakveld

lasten

baten

lasten

1.1

crisisbeheersing en brandweer

2.176.300

0

6.200

0

2.182.500

0

2.169.140

0

-13.360

baten
0

1.2

openbare orde en veiligheid

1.227.600

48.000

60.400

-5.000

1.288.000

43.000

1.197.463

41.255

-90.537

-1.745

1

veiligheid

3.403.900

48.000

66.600

-5.000

3.470.500

43.000

3.366.603

41.255

-103.897

-1.745

totaal programma 2 Veilig en Leefbaar

3.403.900

48.000

66.600

-5.000

3.470.500

43.000

3.366.603

41.255

-103.897

-1.745

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < €100.000)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
1.2 Openbare orde en veiligheid
 Ondermijning (€ 43.759 voordeel)
Conform het Actieplan Ondermijnende Criminaliteit hebben in 2019 in elk kwartaal integrale controles op onze bedrijventerreinen plaatsgevonden / meerdere bedrijven hebben de
instap gemaakt. Deze controles vinden signaal gestuurd plaats. In de raming zijn we uitgegaan van maximaal 60 adressen in totaal op jaarbasis. Op basis van binnengekomen signalen
en door ziekte bij medewerkers hebben we in de praktijk in 2019 26 bedrijven gecontroleerd.
Daarnaast was in 2019 geld beschikbaar ten behoeve van het herijken van onze Bibob-beleidslijn. De voorbereidingen hiervan zijn gestart in het laatste kwartaal van 2019. Dit
verklaart de onderschrijding. Vanaf 2020 verwachten we dit budget volledig te benutten.
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Programma 3 Samen leven, leren en werken

Beschrijving
Binnen het programma Samen leven, leren en werken komen de activiteiten op het gebied van economie, onderwijs en
kinderopvang, sport, kunst, cultuur en recreatie en het sociaal domein aan bod.

Doelstelling
Barendrecht is een gemeente waar iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen. De transformatie van het sociaal domein
naar de gemeente, waardoor er veel zorgtaken zijn overgeheveld, is in 2019 verder in gang gezet. Wij zetten in op het
versterken van zelfredzaamheid en het netwerk van mensen. Daarnaast werken wij als gemeente aan hoogwaardige
voorzieningen en aan een omgeving die ontmoeting stimuleert. Dit alles doen wij bij voorkeur samen met onze
(maatschappelijke) partners.

Ontwikkelingen en Beleidsvoornemens
In de begroting 2019 zijn ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen. In dit jaarverslag geven wij aan welke dat
zijn en wat de resultaten zijn in 2019.
Economie
1. Algemeen
In 2019 is de innovation board opgericht. Met deze board is inmiddels een innovatieprogramma met 10 acties ontwikkeld.
Hiervoor is eind 2019 een zogenaamde MKB-deal binnen gehaald. Hiermee is rond de € 200.000 beschikbaar om in 3 jaar
te besteden aan versterking van het innovatie-klimaat. In 2019 is Dutch Fresh Port (DFP) gestart en is de samenwerking in
DFP verder versterkt. Het gebiedsperspectief van DFP is vastgesteld en de belangrijkste bouwstenen van dit perspectief zijn
samen met ondernemers vertaald in een uitvoeringsprogramma. DFP is tevens aangesloten op de agenda van de Greenport
Westland Oostland. In het Koersdocument Stationstuinen wordt ook nadrukkelijk ingezet op onderwijs, innovatie en
bedrijvigheid, welke ondersteunend en aanvullend zijn op de logistieke activiteiten in Nieuw Reijerwaard en de rest van
DFP.
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In 2019 zijn 4 zogenaamde burgemeestersontbijten georganiseerd. Per keer zijn er ongeveer 40 ondernemers /
maatschappelijke partijen aanwezig. De thema’s waren: de gemeente als partner voor personeel, blockchain en big data,
mobiliteit en ondermijning.
2. MRDH
Vanuit de MRDH is er voortdurende aandacht voor Dutch Fresh Port. Dit economische cluster staat op de bestuurlijke
agenda en in het licht van het investeringsfonds en andere innovatieprogramma’s worden de mogelijkheden verkend om
de ambities samen met de MRDH verder te brengen. Het afgelopen jaar is op economisch vlak de relatie met diverse
partners in het innovatie ecosysteem versterkt, bijvoorbeeld met innovationQuarter, RotterdamPartners, fieldlabs,
YesDelft en de provincie.
3. Bedrijventerreinen
1. De revitalisering van Dierenstein is in 2019 naar tevredenheid afgerond. De BIZ Dierenstein heeft in het eerste jaar
diverse onderwerpen aangepakt.
2. Op het perceel ‘Het Midden’ aan de Spoorlaan, is het pand van Fresh2you ontwikkeld.
3. De ontwikkeling van de kavels aan de Riga is eveneens afgerond.
4. De rotonde Augustapolder is in 2019 aangelegd en heeft de veiligheid vergroot.
5. Tevens is de rotonde Tuindersweg verplaatst, vergroot en in beton uitgevoerd.
6. Ondernemers in Barendrecht kunnen vanaf 2019, gebruik maken van de collectieve aanpak van L2Fiber, om glasvezel
aan te laten leggen.
7. Eind 2019 is het koersdocument De Stationstuinen door de gemeenteraad vastgesteld.
4. Duurzaamheid en energie
Zoals bekend is de informatieplicht voor bedrijven die grootverbruiker zijn geïntensiveerd. Ondanks alle inzet van zowel de
DCMR als VBO en gemeente heeft circa 35 % van de bedrijven aan deze plicht voldaan. Met DCMR zijn afspraken gemaakt
hoe met de resterende bedrijven moet worden omgegaan. Ook is in het afgelopen jaar de inzet van de Energieke Regio
financieel en met menskracht ondersteund. Het meest in het oog springende project van de Energieke Regio is de inzet op
de energietransitie van Vaanpark en de subsidieaanvragen voor zonnepanelen bij de panden van de OZHW als
grootverbruiker. Naast deze concrete zaken is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke potentie van
restwarmte uit bestaande koelsystemen. Duidelijk is geworden dat deze bron direct afhankelijk is van de warmtevisie die
in dit jaar is opgestart. De duurzaamheidskring heeft haar bijdrage geleverd aan de Slim Verbouwen beurs en
Klimaatconferentie.
5. Veiligheid
De bedrijfsterreinen in Barendrecht hebben alle het keurmerk veilig ondernemen. Dit betekent dat er samengewerkt wordt
tussen politie, beveiliging, brandweer, ondernemers en gemeente. In 2019 en 2020 zijn/worden extra camera’s geplaatst,
om de veiligheid op de bedrijfsterreinen verder te vergroten. In 2019 hebben vier integrale controles plaats gevonden in
Barendrecht. Hierbij zijn 25 bedrijfspanden integraal gecontroleerd in samenwerking met partners als brandweer, politie,
DCMR, Belastingdienst, hennepteam, Douane en Stedin. In 2019 zijn ook zestien horecaondernemingen integraal
gecontroleerd. Hierbij is door ondernemers en maatschappelijke partners gesproken met de douane, het RIEC, de politie
en de gemeente over de aanpak van ondermijning. Ook heeft er een cybercrime avond plaatsgevonden. Hierbij waren 250
aanwezigen, die veel tips hebben gekregen over dit onderwerp.
6. Winkelcentra
Winkelcentrum Middenbaan heeft in 2019 de 4e ster keurmerk Veilig ondernemen behaald. En winkelcentrum Carnisse
Veste de 3e ster. In Carnisse Veste zijn de bewoners ook steeds meer bij dit traject betrokken. Hierdoor zijn de positieve
effecten groter dan sec het winkelcentrum.
In 2019 is gewerkt aan een betere waterberging in het gebied rond de Middenbaan. Het pand van Wesdijk is gesloopt en
aan het Achterom is gewerkt aan de aanleg van meer parkeerplaatsen. Ook is er een vergunning afgegeven om aan
Middenbaan 74a 8 appartementen te ontwikkelen. Dit is een mooi voorbeeld van de herontwikkeling van vastgoed.
In 2019 heeft de Culturele Alliantie de etalages van leegstaande winkels gevuld met kunst. Dit heeft zij gedaan op verzoek
van de gemeente. Verschillende eigenaren werkten daaraan mee, waarbij zelfs 1 eigenaar zijn pand ter beschikking stelde
voor de inrichting van een pop up galerie. De leegstand bood ook kansen voor een enkele ondernemers om te verhuizen
naar ander, groter pand.
Met het BIZ Centrum bestuur (ondernemers) is er maandelijks ambtelijk en bestuurlijk overleg. De samenwerking ervaren
we als positief. In november 2019 heeft het BIZ bestuur een nieuw BIZ plan opgesteld voor de verlenging van de BIZ voor
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de periode 2020-2025. Met een intensieve samenwerking hebben we daarvoor in de raad van december de BIZ verordening
kunnen vaststellen.
In Carnisse Veste is de lift gereviseerd en zijn de roltrappen vervangen. Dit zorgt voor een betere toegang tot het
winkelcentrum. Tevens zijn er in en rond het centrum door de eigenaar en beheerder diverse reparaties uitgevoerd.
7. Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB)
Op 1 oktober is het 2e techniekfestival voor leerlingen van de basisscholen georganiseerd. Zowel ondernemers als de 371
deelnemende leerlingen waren zeer tevreden over de inhoud. Vanuit de scholen werd als cijfer een 8,5 gegeven. Hiermee
is het techniekfestival, als voorlichting aan jonge leerlingen over technische beroepen, een groot succes. Naast het
techniekfestival zijn vele bedrijfsbezoeken afgelegd en gastlessen gegeven. Tevens heeft SOB meegewerkt aan diverse
sollicitatietrainingen en geparticipeerd in het traject ‘Sterk techniek onderwijs Barendrecht-Ridderkerk’. Voor dit laatste is
in 2019 een grote subsidie ontvangen.
Onderwijs
1. Aanpassing investeringsbedragen nieuwbouw scholen
Naar aanleiding van de nieuwe VNG-normen voor onderwijshuisvesting is in 2019 gewerkt aan aanpassing van de
verordening Onderwijshuisvesting.
2.

Uitvoering Integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) 2017-2022

 Vervangende nieuwbouw obs de Tweemaster en cbs de Ark
We hebben onderzocht of de nieuwbouw van de Tweemaster en de Ark samen op één locatie plaats kon vinden. Uit de
resultaten van dat onderzoek bleek dat bouwen op één locatie veel duurder is.
 Uniformering huurtarieven voor kinderopvang in gemeentelijke (school)gebouwen
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke uniformering van huurtarieven voor kinderopvang. De uitkomst
is dat de gebouwen zoveel van elkaar verschillen in met name bouwjaar, ligging en kwaliteit, dat uniformering van de
tarieven niet mogelijk is.
 Voormalige obs Dubbeldekker
De geplande sloop van obs De Dubbeldekker is uitgesteld. Het gebouw blijft in stand als mogelijke overlooplocatie voor
bouwprojecten, zoals de Tweemaster en de Ark. Op dit moment gebruikt de Dr. Schaepmanschool het gebouw als
tijdelijke huisvesting voor vier groepen.
3.

Gebouw Edudelta, Dierensteinweg 2
Door de liquidatie van de voormalige onderwijskoepel Edudelta staat het pand Dierensteinweg 2 te koop. Wij hebben
onderzocht of het voor de gemeente mogelijk is om het pand te kopen. De raad is hierover vertrouwelijk over
geïnformeerd.

4.

Klimaatonderzoek
We hebben met de schoolbesturen kaders vastgesteld waarbinnen het binnenklimaat op scholen moet worden
verbeterd. In 2019 zijn we daarvoor op twee scholen gestart met een pilot. De ervaringen worden gebruikt om ook op
andere scholen te kunnen toepassen.

5.


Inkoop Volwasseneneducatie
Lokale en regionale ontwikkelingen
Eind 2018 is de toenmalige taalaanbieder (Delken en Boot) failliet gegaan. Met deze aanbieder voerde de bibliotheek
de lokale taaltrajecten uit. In 2019 hebben we op basis van ingediende offertes een nieuwe taalaanbieder gevonden.
Vanaf het tweede kwartaal 2019 heeft de bibliotheek in dit kader samengewerkt met ROC Da Vinci. De contracten
met de taalaanbieder die de regionaal ingekochte taaltrajecten verzorgt, lopen per 1 januari 2020 af. In 2019 heeft
een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Het resultaat van deze aanbesteding is dat voor regio Rijnmond-Zuid
(waar Barendrecht onder valt) NL-educatie de non-formele trajecten gaat uitvoeren. Sagenn zal de formele trajecten
uitvoeren voor de periode van twee jaar (2020 en 2021). Dit betekent dat het Albeda College, die al vele jaren in
Barendrecht volwasseneneducatie verzorgde, dit per 2020 niet meer voor Barendrecht zal doen.



Realisatie
Ruim 30 Barendrechtse inwoners hebben lokale educatietrajecten gevolgd (bibliotheek in samenwerking met ROC Da
Vinci). Ongeveer 40 inwoners hebben non-formele educatietrajecten gevolgd bij NL-educatie en Sagenn. Zo’n 50
inwoners hebben formele regionale trajecten gevolgd bij Albeda College. Non-formele educatietrajecten leiden op tot
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een certificaat. De trajecten zijn bedoeld om de basisvaardigheden te verbeteren, zodat mensen beter kunnen
participeren in de samenleving. Formele educatietrajecten leiden op tot een diploma. Deze trajecten zijn bedoeld voor
mensen die een bepaald niveau op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden nodig hebben voor het
volgen van een opleiding MBO, HBO of Universiteit of voor het vinden of behouden van een betaalde baan.
6. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De gemeente heeft op grond van de nieuwe verdeelsystematiek een aanzienlijk groter bedrag uit de Rijksmiddelen
ontvangen voor de aanpak van Onderwijsachterstanden. Onderdeel daarvan zijn de geoormerkte middelen voor het bieden
van voor- en vroegschoolse educatie aan doelgroepkinderen. Dit is verdubbeld om het aanbod van 8 uur op te hogen naar
16 uur per week per kind (640 uur per jaar). In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de uitbreiding van het vveaanbod en de versterking van de begeleiding van deze doelgroepkinderen. In 2019 zijn we de samenwerking aangegaan
met het Jeugdeducatiefonds. Vijf Barendrechtse scholen krijgen via het Jeugdeducatiefonds middelen waaruit zij aanvragen
mogen doen voor individuele kinderen of groepen kinderen.
7. Passend onderwijs
In 2019 is met de onderwijspartners ingezet op de verdere doorontwikkeling van de interprofessionele samenwerking op
en rondom scholen met partners uit zorg (wijkteams) en welzijn. De gemeente voert regie op het realiseren van brede
lokale afspraken met de onderwijspartners in de (sub)regio. Hiertoe vinden geregeld overleggen plaats op bestuurlijk niveau
tussen de wethouders onderwijs & zorg met de directeur-bestuurders van de schoolbesturen en de directeur-bestuurders
van samenwerkingsverbanden RiBA, Bersheba en KOERS-VO.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad een motie over Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) aangenomen. Na overleg met de
scholen hebben we in 2018 uitvoering gegeven aan deze motie. Na de zomer van 2018 is op alle scholen van het Voortgezet
Onderwijs extra SMW ingezet. De uren SMW per school zijn in overleg met de scholen vastgesteld. Elke school kreeg
minimaal de beschikking over een extra inzet van 4 uur per week. Afhankelijk van het aantal leerlingen is dit uitgebreid tot
maximaal 11 uur per week. In 2019 is deze inzet positief geëvalueerd en de inzet SMW wordt gecontinueerd.
Eind 2019 hebben de scholen primair onderwijs en de voorschoolse voorzieningen in het LEA aandacht gevraagd om het
Schoolmaatschappelijk werk op alle basisscholen en kinderopvanglocaties, net als op de scholen voor het voortgezet
onderwijs, structureel uit te breiden. Wij onderzoeken hoe en met welke middelen dit gerealiseerd kan worden.
8. Inburgering
Dit jaar zijn wij gestart met de voorbereiding op de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering. Deze wet treedt op 1
juli 2021 in werking. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod en de begeleiding van de
inwoners die vanaf dat moment inburgeringsplichtig zijn. We hebben in samenwerking met maatschappelijke organisaties
die betrokken zijn bij deze doelgroep, een nieuwe aanpak vormgegeven. Vanaf 2020 wordt met deze nieuwe aanpak
gewerkt binnen de huidige middelen en wettelijke mogelijkheden.
Sport, cultuur en educatie
1. Cultuureducatie
 Trends en ontwikkelingen
In de plannen van de Rijksoverheid die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, staat dat in 2020 definitief moet worden
besloten over de financiering en organisatie van kunst en cultuur over de periode van 2021 tot en met 2024. In deze
nieuwe 'cultuurstelsel'-periode moeten er in ieder geval ruimere mogelijkheden komen voor meer kunstvormen dan
nu het geval is. Dit zodat er een breder en gevarieerder publiek kan worden bereikt.
Instellingen moeten de Fair Practice Code (eerlijke beloning) onderschrijven. De Fair Practice Code is een gedragscode
voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit,
diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Dit jaar is een vervolg op de Rijksregeling’ Cultuureducatie
met Kwaliteit’ aangekondigd per 1 januari 2021.


Cultuurnota
We hebben met de culturele partners uitvoering gegeven aan de Cultuurnota. De belangrijkste thema’s zijn:
 Cultuureducatie in de breedte.
De culturele partners hebben in 2019 voor iedereen toegankelijke activiteiten georganiseerd. Mooie voorbeelden
hiervan zijn de gratis (film)voorstellingen in Het Kruispunt, concerten door CultuurLocaal in De Baerne, concerten
van Harmonievereniging Barendrecht en soirees bij Kunst Creatief Barendrecht.
 Samenwerking
Theater Het Kruispunt, Bibliotheek AanZet, CultuurLocaal, Kunst Creatief Barendrecht, Jeugdtheater Hofplein en
KCR, Kenniscentrum voor Cultuureducatie Rotterdam (cultuurregisseur) werken samen aan cultuureducatie voor
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het basisonderwijs. De ontwikkelingen rondom ’t Trefpunt hebben geleid tot een intensivering van de
samenwerking tussen CultuurLocaal, Harmonievereniging Barendrecht en Kunst Creatief Barendrecht. De
Culturele Alliantie Barendrecht organiseert Culturele cafés. Tijdens de Culturele cafés kunnen culturele partners
elkaar ontmoeten, netwerken en de mogelijkheden tot samenwerken verder verkennen.
Onderwijs- en culturele partners hebben in 2019 gewerkt aan de rijksregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.
Deze regeling helpt het onderwijs (leerkrachten, directies, cultuurcoördinatoren) bij een duurzame verankering
van cultuureducatie in het curriculum. Er zijn inspiratiedagen, cursussen en Cultuurproeven (stimuleringsregeling
waarbij je samen met een culturele partner werkt aan een van je ambities voor cultuuronderwijs) gerealiseerd.
Vraaggericht werken en bijdragen aan de ontwikkeling van 21 -eeuwse vaardigheden van de doelgroepen.
In de bestaande culturele basisinfrastructuur wordt ook vraaggericht gewerkt. De belangrijkste doelgroepen zijn:
onderwijs, jongeren, ouderen, minima en kwetsbare doelgroepen.
Cultureel ondernemerschap.
Culturele organisaties streven ernaar om voor activiteiten nieuwe financieringsmixen te realiseren. Denk aan
landelijke- en lokale sponsor en fondsmogelijkheden.
Carnisselande
Cultuureducatie in Carnisselande wordt aangeboden door middel van lessen van CultuurLocaal en Kunst Creatief
Barendrecht in Carnisselande. De activiteit ‘theater on tour ’ is specifiek voor Carnisselande uitgevoerd door
theater Het Kruispunt.



Het Kruispunt
Er is met de partners in het gebouw intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van ‘het concept’. Dit heeft geresulteerd
in een bedrijfsplan van de overkoepelende Stichting ‘Kruispunt Live’ en een samenwerkingsovereenkomst tussen de
partners in het gebouw.



Kunst
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het terugplaatsen van de Wimpels. De werkzaamheden ter voorbereiding
van de terugplaatsing van de Wimpels zijn gestart (zie toelichting nr. 27 blz. 12).



Bibliotheek
De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan van de doorontwikkeling van de vestiging Carnisselande van
Bibliotheek Aanzet. In 2020 wordt aan dit plan uitvoering gegeven. In het huidige pand worden naast de bibliotheek,
ook de wijkteams 3 en 4 en de Veiligheidspost Carnisselande gehuisvest. We verwachten dat het aangepaste pand eind
2020 gereed is. Voorgenoemd plan sluit goed aan bij de doorontwikkeling van de bibliotheek naar een meer
maatschappelijke voorziening. Een plek die mensen voorziet van informatie, inspiratie en vaardigheden om optimaal
deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dit in plaats van een plek waar je alleen boeken kunt lezen en lenen. Er
zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een programmeur op locatie Het Kruispunt. Vanaf 2020 wordt er weer
geprogrammeerd op deze locatie. Hierdoor worden de voorzieningen beter benut en kan het maximale uit deze
multifunctionele locatie gehaald kan worden. Hiermee wordt o.a. de samenwerking, gebruik van de voorzieningen en
bereik van de doelgroepen bedoeld.

2. Uitvoering Visie Sportpark De Bongerd
De visie op het sportpark “de Bongerd “ geeft richting aan en biedt een raamwerk voor het (toekomstig) gebruik op de
korte en langere termijn. Uitvoering van de plannen gebeurt in overleg met initiatiefnemers/ gebruikers en verenigingen.
Een integraal projectteam bewaakt de voortgang van de acties. Begin 2019 is de overeenkomst met gebruiker van het
voormalige clubgebouw van de fietscross beëindigd. Er heeft een onderzoek naar de maatschappelijke invulling en een
technische inspectie van het gebouw plaatsgevonden. Vanwege het ontbreken van een gebruiker, de verpaupering van de
locatie en de grote aanhoudende kans op vandalisme/brandstichting heeft het college tot de sloop van het gebouw
besloten. Op 1 oktober 2019 is het pand gesloopt.
3. Inge de Bruijn zwembad
Het project verduurzaming van het zwembad is succesvol afgerond. Het zwembad verbruikt momenteel 65% minder
energie. Door verhoging van energietarieven en -heffingen heeft de verduurzaming echter niet geleid tot substantiële
financiële besparingen ten opzichte van 2018. Verder laat het bezoekersaantal een gestage afname zien en is dit aantal ook
mede door de werkzaamheden afgenomen. Om de continuïteit van het zwembad voor de hele korte termijn te waarborgen
is de exploitatievergoeding in 2019 verhoogd met € 16.500. Ultimo 2019 is de directie verzocht enkele realistische
toekomstscenario’s op te stellen om de continuïteit te waarborgen, ook voor de middellange en lange termijn.

29

Programma 3 Samen leven, leren en werken

Jaarverslag
4. Evenementen
In het jaar 2019 hebben diverse evenementen plaatsgevonden in Barendrecht, o.a. Aubade, kermis, Koningsdag,
herdenking 4 mei, Veteranendag, Roparun, Avondvierdaagse, Picknick in het Park, Wielerronde, intocht Sinterklaas, Zomeren Winterfeest. Er is een samenwerking tot stand gekomen met de evenementenkalender Barendrecht Bruist. De gemeente
levert de evenementen, die een vergunning hebben ontvangen en voor een breed publiek zijn, aan bij de beheerder van de
website. Hij zorgt ervoor dat deze evenementen, tezamen met andere activiteiten binnen de gemeente, op een centrale
kalender zichtbaar zijn voor iedereen. De initiatiefnemers van evenementen worden via een evenementenloket, dat wordt
gevormd door de evenementencoördinator en een medewerker van APV, beter begeleid bij het organiseren van
evenementen en het aanvragen van evenementenvergunningen. Er ontstaan nieuwe initiatieven en dit leidt tot meer
evenementen in Barendrecht.


75 jaar Vrijheid
In de zomer van 2019 zijn er op initiatief van de gemeente werkgroepen gevormd, zowel intern als extern, die zich
bezighouden met de activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid. De externe werkgroep heeft zich steeds verder
uitgebreid en hierbij zijn diverse maatschappelijke partners aangesloten. De organisatie van de activiteiten rondom dit
thema ligt in handen van de maatschappelijke partners. Zij worden hierin ondersteund door de recent opgerichte
stichting Barendrecht Viert Vrijheid en vanuit de gemeente door de betrokken afdelingen. De initiatiefnemers hebben
een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente, dit is de evenementencoördinator.
Sociaal Domein

Wmo en Welzijn
1. Innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven
In 2019 hebben wij de regeling Innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven voortgezet. Onder maatschappelijke
initiatieven vallen ideeën van inwoners of verenigingen die met vrijwilligers werken. Het project ‘Buurtman/Buurtvrouw’ is
vorig jaar als een effectieve preventieve voorziening beoordeeld. Het project is dan ook gecontinueerd en uitgevoerd door
Stichting IJsselmonde. Naast Buurtman/Buurtvrouw zijn ook de projecten buurtcirkel en valpreventie voortgezet. Inwoners
die recht hebben op een uitkering, hebben o.a. in het kader van participatie zorg verleend aan inwoners die gebruik maken
van een Wmo-voorziening. Daarnaast kunnen inwoners deelnemen aan een re-integratietraject. Dit traject zorgt er voor
dat ze weer arbeidsfit worden en arbeidsvaardigheden aanleren.
2. Maatwerkvoorzieningen Wmo
Een toenemend aantal inwoners doet een beroep op en maakt gebruik van maatwerkvoorzieningen Wmo. Deze toename
heeft ook consequenties voor de organisatie en haar medewerkers. Er is hard gewerkt om samen met inwoners te zoeken
naar passende en duurzame oplossingen op maat. De stijging komt door een drietal factoren. Ten eerste liggen brede
maatschappelijke trends ten grondslag aan het toenemende beroep op de Wmo. Dit zijn trends zoals een vergrijzende
bevolking, inwoners die langer thuis blijven wonen en ambulantisering van de zorg. Ten tweede spelen ook lokale factoren
een rol. Inwoners weten de gemeente steeds beter te vinden. Hierdoor neemt de druk op de mantelzorgers toe. Om
mantelzorgers een blijk van waardering te geven, hebben zij ook in 2019 de mantelzorgpluim van € 150 ontvangen. In de
derde plaats zorgt het abonnementstarief voor een stijging van het aantal aanvragen. Doordat inwoners een lagere eigen
bijdrage betalen, doen meer inwoners een beroep op de Wmo. Voorheen werd er naar particuliere oplossingen gezocht.
Dit is vooral het geval onder de hogere inkomensklasse. De lagere eigen bijdrage zorgt er ook voor dat er minder snel een
beroep wordt gedaan op het eigen netwerk. Als laatste zien we dat de doorstroom van de Wmo naar de Wet langdurige
zorg (Wlz) door het grote verschil in eigen bijdrage tussen de regelingen, moeilijker te realiseren is. Inwoners maken
hierdoor langer gebruik van de Wmo maatwerkvoorzieningen. De kosten nemen toe doordat meer inwoners langer en
intensiever gebruik maken van Wmo maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is de gemeente verplicht om een marktconforme
en reële kostprijs te betalen. Door deze algemene maatregel van bestuur is het tarief voor de huishoudelijke hulp verder
gestegen en zal verder stijgen.
3. Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang
Het Regionaal Plan van Aanpak doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen December 2019 is
opgesteld en aan het college ter vaststelling aangeboden. Dit plan is de basis voor een verdere uitwerking van deze
decentralisatie. Met ingang van 1 januari 2022 worden de financiële middelen voor Beschermd Wonen herverdeeld. De
middelen voor Maatschappelijke Opvang worden met ingang van 1 januari 2025 herverdeeld. Gemeenten hebben de
gezamenlijke opdracht om in het licht van deze ontwikkelingen de samenwerking in de komende jaren verder met elkaar
te concretiseren.
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4. GGZ problematiek en personen met verward gedrag
Het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag’ is vastgesteld.
Hiermee is er een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en voldoen we aan de opdracht van de ministeries.
In dit plan zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente opgenomen vanuit de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) die met ingang van 1 januari 2020 in werking zijn getreden. De
taken en verantwoordelijkheden, de huidige invulling van taken en de benodigde acties zijn beschreven in het actieplan.
Dit actieplan is gebruikt bij de implementatie van de nieuwe wetten en de bouwstenen.
5. Goede aansluiting op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet
Er zijn twee bijeenkomsten in samenwerking met het zorgkantoor georganiseerd om de samenwerking tussen
zorgverzekeraars en de gemeente te verbeteren. Er is onderzocht welke projecten de gemeente en zorgkantoren kunnen
uitvoeren op het gebied van preventie. Denk hierbij aan het oplossen van het huisartsentekort, een dementievriendelijke
gemeente en op welke manier de Wlz beter aan kan sluiten bij de Wmo.
6. Platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ)
Het Platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ) is ongeveer zes keer bij elkaar gekomen. Met partijen hebben we gesproken over
trends en ontwikkelingen, alsmede over het doel van het Platform WWZ. Gezamenlijk zijn we eind 2019 tot de conclusie
gekomen dat het efficiënter kan. Een partij sluit nu aan per geagendeerd onderwerp. In 2020 zetten we deze nieuwe
werkwijze in.
7. Kijk op Welzijn
We hebben verdergaande afspraken gemaakt met Stichting KijkopWelzijn (KoW) over de maatschappelijke opgaven, de rol
van welzijn daarin en waarop we als gemeente willen sturen. Voor dit laatste zijn zogenaamde kritische prestatie
indicatoren (KPI’s) opgesteld. Doelstelling was onder andere om de verbinding tussen de vrijwilligers, mantelzorgers en
professionals te verbeteren en de positie van de mantelzorgers te versterken, waaronder ook de jonge mantelzorgers. KoW
heeft hierin een belangrijke rol vervuld door onder andere de inzet van mantelzorgondersteuning, het Signalerend
Huisbezoek en als organisator van de week van de Mantelzorg. Ook is ingezet op vroegtijdige aanpak van eenzaamheid en
behoud van zelfregie.
8. Buurtkamer
De twee Buurtkamers hebben we voortgezet. De mogelijkheden van eetcafé ‘Heel Gewoon’ van Humanitas geeft bewoners
uit de wijk Nieuweland de gelegenheid te koken of te eten in een gezellige sfeer. Een plek waarin ontmoeting, verbinding
en samen dingen delen centraal staan. Dit gebeurt samen met de cliënten van Humanitas DMH en andere organisaties,
buurtbewoners, vrijwilligers en begeleiders.
9. BLOK0180
Dit jaar zijn de eerste stappen gezet om het gebruik van het jongerencentrum BLOK0180 verder te optimaliseren. KoW
heeft hiertoe een plan uitgewerkt, o.a. om het gebouw zowel commercieel als niet commercieel te mogen exploiteren. We
stimuleren het gebruik van de ruimte in de daluren voor buurtactiviteiten en andere maatschappelijke doeleinden. Dit
vergroot het ondernemerschap en de zichtbaarheid van KoW. Het gebouw wordt niet enkel meer gebruikt voor
jongerenactiviteiten. Het jongerenwerk breidt zich uit naar de wijken, waar natuurlijke ontmoetingsplaatsen zijn. Dit in
samenwerking met relevante partners. Hiermee zet KoW in op de gewenste werkwijze: vraaggericht; in de wijken en
integraal.
10. Vergunninghouders
In 2019 hadden wij de taak om 41 vergunninghouders (inclusief kinderen) te huisvesten. Dit doel hebben wij bereikt. Wij
hebben 42 vergunninghouders gehuisvest. Daarnaast hebben wij voorbereidingen getroffen om de 16 vergunninghouders
die tijdelijk gehuisvest zijn bij Spring Housing BV, te herhuisvesten, dit omdat per 1 juni 2020 het huurcontract van de eerste
10 vergunninghouders eindigt.
11. Sociale kaart
We zijn gestart met het ontwikkelen van een Sociale Kaart. Dit doen we in samenwerking met Mijn Buurtje. De nieuwe
naam is ‘Wie Wat Waar Barendrecht’. De opdracht tot oplevering van de website ligt Mijn Buurtje. Ze zijn gestart met het
vullen van de sociale kaart. In april 2020 is de live-gang van deze nieuwe sociale kaart.
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12. Welzijnskader
Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Barendrechts Welzijnskader 2019 vastgesteld. Het doel van dit Welzijnskader is
om een beleidsmatig toetsingskader te geven om de publieke middelen en de vele actieve Barendrechtse partners gericht
in te zetten op het gebied van Welzijn en deze inzet te koppelen aan de Barendrechtse maatschappelijke opgaven. Ten
behoeve van de concrete uitvoering van het Welzijnskader hebben in juli en september 2019 diverse werkbijeenkomsten
plaatsgevonden, op basis waarvan het rapport ‘Uitvoeringsplannen, sturing en monitoring Barendrechts Welzijnskader’ is
opgesteld. Dit rapport is door de gemeenteraad op 15 oktober 2019 vastgesteld.
De uitvoeringsplannen voor 2020 voor KijkopWelzijn, en daarmee de subsidieaanvraag voor 2020, zijn op basis van het
Barendrechts Welzijnskader opgesteld en tevens beschikt. Een belangrijke doelstelling van de gemeente is daarmee in 2019
bereikt, te weten dat KijkopWelzijn zich aantoonbaar ontwikkelt als een ondernemende, zichtbare en wendbare organisatie
in het lokale maatschappelijke veld. Die tevens een voortrekkersrol vervult in het realiseren van integrale dienstverlening
door de verschillende professionele – en vrijwilligersorganisaties. De drukwerkafdeling van Kijk op Welzijn kwam als zodanig
niet meer terug in het nieuwe welzijnskader en is in december overgenomen door De Bondt Grafimedia Communicatie met
een eenmalige tegemoetkoming van € 60.000 van de gemeente om de overname financieel mogelijk te maken.
Werk en inkomen
 Participatie & werk
Het aantal uitkeringsgerechtigden is, na aanvankelijk een stijging, uiteindelijk over het gehele jaar genomen licht gedaald
met 0,2%; dat is voor het eerst sinds de invoering van de Participatiewet. Het aantal nieuwe klanten neemt af omdat door
de gunstige arbeidsmarkt meer mensen werk vinden vóórdat ze een uitkering aanvragen. Het aantal mensen dat werk heeft
via een garantiebaan is met 30% gestegen tot 30 personen. Daarnaast zijn er vier personen begeleid naar Beschut werk.
We streven ernaar dat iedereen die onder de Participatiewet valt, participeert naar vermogen. De uitdaging voor ons is om
uitkeringsgerechtigden te ondersteunen om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De instrumenten die we
daarvoor hebben moeten we beter aan laten sluiten bij onze doelgroepen. Daarom zijn we met nieuwe partners gaan
samenwerken die beter aansluiten bij onze doelgroepen en zijn we gestart met de ontwikkeling van leerlijnen die aansluiten
bij de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende tijd aandacht vragen. Ook hebben we de interne organisatie aangepast om
de dienstverlening aan de klanten te verbeteren.
In de arbeidsmarktregio nemen we deel in projecten om ervoor te zorgen dat werkgevers de juiste kandidaten kunnen
vinden en dat de instrumenten voor werkgevers in de arbeidsmarktregio hetzelfde zijn.
 Minimabeleid
We hebben gewerkt aan onze informatievoorzieningen op het gebied van minimaregelingen. De folder over onze
regelingen is aangepast. De informatievoorziening voor de inwoners is verbeterd, de website is met behulp van de WMOraad toegankelijk en overzichtelijk gemaakt. We hebben uitvoering gegeven aan de motie ’Uitvoering ondersteuning in
natura voor kinderen die opgroeien met armoedeproblematiek’. Eind 2019 hebben 439 kinderen een extraatje gekregen in
natura.
 Schulddienstverlening
Schuldenproblematiek houdt vaak verband met andere problematiek. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium
aandacht te hebben voor schulden. In de werkprocessen van (het voorbereidingsteam) van de wijkteams is daar aandacht
voor. We hebben op regelmatige basis overleg gehad met onze uitvoerder PLANgroep, op beleidsmatig en casusniveau.
Daarnaast hebben we ons meer gericht op de begeleiding van de inwoners, zowel voor als tijdens het traject bij onze
uitvoerder. Op het gebied van preventie hebben wij ons voornamelijk geconcentreerd op de voortzetting van de bestaande
preventie-activiteiten. We hebben de projecten Moneyways van Diversion en MoneyMaker van Jonge Krijger voortgezet.
Met deze activiteiten bereiken we de jongeren en vergroten we de financiële kennis onder de jeugd. De teksten op de
gemeentelijke website zijn aangepast op inhoud en leesbaarheid. Dit hebben wij in samenwerking met de WMO-raad
gedaan. Om onze inwoners beter te bereiken en de drempel te verlagen, hebben we de NIBUD Geldkrant huis-aan-huis
verspreid. Het project financieel maatje bij KoW is wederom voortgezet. In het kader van de prestatie-afspraken hebben
we met de woningcorporaties gesprekken gevoerd over hoe we de samenwerking kunnen verstevigen, en dan met name
op het gebied van het voorkomen van huisuitzettingen. In 2020 wordt hiertoe een convenant opgesteld.
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Jeugd
1. Van transitie naar transformatie
De eerste tekenen van de transformatie zijn zichtbaar geworden. Dit jaar is wederom de inzet van ambulante, lokaal
gecontracteerde jeugdhulp toegenomen ten gunste van de inzet van specialistische jeugdhulp (gecontracteerd vanuit de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond). Deze trend willen we de komende jaren voortzetten.
2. Wijkteams
Er is sinds de start van de decentralisatie Jeugdzorg zowel landelijk, regionaal als lokaal sprake van een stijgende trend ten
aanzien van de inzet van jeugdhulp. Hiermee gaat ook een stijging van de kosten gepaard. Het beroep op de wijkteams blijft
groot. Dat leidt er toe dat de ondersteuningsvragen oplopen en daarmee ook de wachttijden.
Omdat de wachttijden in de wijkteams oplopen, werken de wijkteams met een voorbereidingsteam. Het doel van het
voorbereidingsteam is het overzicht houden op het aantal meldingen, de juiste toeleiding en verbeterde sturing op
wachttijden door:
• Screenen van de aanmeldingen op aard (voor wijkteam of CJG) en urgentie;
• Waar nodig voorafgaand aan doorgeleiding naar wijkteams: extra vraagverheldering.
Hiermee sturen we beter op de instroom. Onder andere de casusregisseurs en gedragsdeskundigen vanuit de wijkteams en
een jeugdverpleegkundige nemen deel aan het voorbereidingsoverleg. We hebben meer zicht gekregen op de
aanmeldingen en er is naast een verbeterde sturing op de instroom ook een verbetering op de doorstroom gerealiseerd.
In het kader van het optimaliseren van de instroom, doorstroom en uitstroom hebben we eenduidige werkprocessen
beschreven en hebben we een caseloadnormering opgesteld.
Per 1 januari 2019 geldt de nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierbij geldt de professionele norm
om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Daarom is verder
geïnvesteerd in de samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Veilig Thuis. Er zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Veilig Thuis over de onderlinge
samenwerking met de wijkteams en het gebruik van de nieuwe meldcode.
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds
opgericht. De 42 jeugdhulpregio’s hadden de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een het plan “Transformeren kun je leren” opgesteld en vastgesteld. Op basis van dit plan
is een aanvraag bij het Transformatiefonds ingediend en gehonoreerd.
Naar aanleiding van het toegekende budget is vanuit de GRJR een subsidiemeetlat opgesteld op basis waarvan de 15
samenwerkende gemeenten een aanvraag in konden dienen.
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend en deze is eind
2019 gehonoreerd. De aanvraag heeft betrekking op:
• Het vormen van een coalitie rondom de eerste 1000 dagen van een kind;
• Het investeren in het lokale netwerk om de samenwerking met de partners in de eerstelijns gezondheidszorg te
versterken;
• Het subregionaal inzetten van 0,6 FTE om de samenwerking tussen de wijkteams en de jeugdbescherming en Veilig
Thuis te versterken.
Huisartsen en jeugdartsen vervullen een belangrijke rol rond de hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen. De
wijkteams werken nauw met hen samen.
3. Maatwerkvoorzieningen Jeugd
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat
het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen.
De wijziging heeft gevolgen voor de verdeling van de financiële middelen. Daarnaast heeft het invloed op het organiseren
van de administratieve processen en de afspraken in de uitvoering. Begin 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport op advies van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten besloten de ingangsdatum van het nieuwe
woonplaatsbeginsel uit te stellen. Naar verwachting zal het wettelijke traject eind 2020 worden afgerond.
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Eind 2019 zijn voor Veilig Thuis en Jeugdbescherming op basis van onderzoek door de GR jeugdhulp Rijnmond reële tarieven
vastgesteld. Hiermee zijn Jeugdbescherming en Veilig Thuis in staat om conform de wettelijke taak hun werk te kunnen
uitvoeren.
Door het verder optimaliseren van de resultaat gestuurde inkoop, hebben wij meer maatwerk kunnen leveren aan onze
jeugdigen. Ook hebben wij de samenwerking tussen de wijkteams, contractmanagent en beleid verbeterd, zodat we de
gecontracteerde zorgaanbieders beter kunnen sturen.
We hebben een bijeenkomst georganiseerd met de lokaal gecontracteerde zorgaanbieders. Dit om de samenwerking te
evalueren en afspraken te maken over het eerder inzetten van lokaal gecontracteerde jeugdhulp ter voorkoming van inzet
van zwaardere vormen van jeugdhulp.
4. Jeugdpreventie
Het nieuwe beleidsplan Preventief Jeugdbeleid is vastgesteld. In dit plan wordt ingegaan op de ontwikkeling van drie
allianties: kansrijk, gezondheid en veiligheid. In deze nieuwe werkwijze gaan we samen met het werkveld inzetten op
preventieve activiteiten, waarbij de input vanuit het werkveld van groot belang is. De speerpunten lopen uiteen van
opvoedvragen- en problemen, pesten tot schermgebruik en kwetsbare gezinnen.
Hiermee is een start gemaakt en zijn de allianties gevormd. Vanuit de Agenda Jeugd is ingezet op preventie. We hebben
verschillende preventieve cursussen aangeboden, orthopedagogen ingezet bij opvoedvragen, Home Start en de Pak je
Kans trajecten.
5. Jeugdgezondheidszorg
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Het gaat dan om het toedienen van de vaccinaties en bijbehorende werkzaamheden, zoals het verzorgen van de
communicatie en voorlichting over het RVP op lokaal niveau.
De landelijke stabilisatie van de vaccinatiegraden voor jonge zuigelingen wordt nog niet gezien in de regio Rotterdam
Rijnmond. De vaccinatiegraad van verslagjaar 2019 van het RIVM laat in de gemeente Barendrecht voor de jonge
zuigelingenvaccinaties een hele lichte daling zien. Voor het humaan papillomavirus (HPV) wordt een sterkere daling gezien.
De bof, mazelen en rode hond (BMR) en difterie, tetanus en poliomyelitis-vaccinatie (DTP) voor de schoolkinderen laten
een lichte stijging zien. Behalve voor HPV, liggen de meeste vaccinatiegraden ruim boven het landelijk gemiddelde.
De signalen over de dalende vaccinatiegraad hebben er onder meer toe geleid dat Stichting CJG Rijnmond haar website is
gaan verbeteren. De speciale themapagina’s over vaccineren spelen in op de vragen van ouders en ook worden er
antwoorden gegeven op veelgestelde vragen. De websiteteksten over vaccineren zijn per 1 mei 2019 verder verbeterd en
geïntegreerd in www.eenprikzogepiept.nl. Op deze manier is alle informatie over de individuele vaccinaties en de
groepsvaccinaties op één plek te vinden. Acties die erbij ondersteunen de vaccinatiegraad te verhogen zijn reeds ingezet,
in samenwerking met de GGD.
6. Jeugd voorzieningen
In 2019 heeft de gemeente meerdere jeugdvoorzieningen gerealiseerd. Inmiddels is de jongerenontmoetingsplek (JOP) aan
de Carnisseweg bij het zonnepark in Vrijenburg goedgekeurd. Deze JOP is geplaatst op woensdag 12 februari 2020.
Daarnaast is er een wifi-paal geplaatst bij de JOP bij het skatepark aan de Henry Dunantlaan, waar jongeren gratis gebruik
kunnen maken van de wifi.
Volksgezondheid en milieu
Barendrecht is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GGD-RR). De gemeente geeft
samen met de GGD Rotterdam Rijnmond uitvoering aan het lokale gezondheidsbeleid, zoals het voorkomen van
infectieziekten, medische milieukundige zorg en inspecties kinderopvang.
In 2019 heeft Barendrecht zich ingezet om een hogere dekking van AED’s te realiseren. Concreet betekent dit dat er zeven
AED’s vanuit de gemeente beschikbaar gesteld worden, die op noodzakelijke plekken binnen Barendrecht geplaatst
worden. Daarnaast wordt er een werkgroep AED’s opgericht met sportverenigingen, inwoners, ondernemers etc. Beide
activiteiten worden in samenwerking met STAN (partner HartslagNu) opgepakt.
In 2019 heeft op initiatief van een huisarts en een voedingsadviseur in Carnisselande het project Happy Fitkids
plaatsgevonden voor kinderen met overgewicht. De buurtsportcoach van Kijk op Welzijn heeft hierbij ondersteuning
geboden. De eerste resultaten zijn positief.
34

Programma 3 Samen leven, leren en werken

Jaarverslag
Ook heeft de gemeenteals onderdeel van de BAR-organisatie een Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie
gesloten met ketenpartners. Het doel is om de zorg aan mensen met dementie op een zo goed mogelijke en aansluitende
manier te organiseren, met aandacht voor de inbreng van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
In 2019 is Maas van der Graaf benoemd tot kinderburgemeester. Hij heeft zich onder andere ingezet voor een rookvrije
generatie met als resultaat dat er een aantal sportverenigingen rookvrij zijn geworden. Daarnaast is het gesprek met
scholen gestart om rookvrije schoolpleinen te realiseren.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Demografische druk
(bron: CBS)

2.

Niet-sporters
(bron:
Gezondheidsmonitor
volw+ouderen, GGD’en,
CBS en RIVM)
Banen
(bron: CBS/LISA)

De som van het aantal personen
van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of
ouder in verhouding tot de
personen van 20 tot 65 jaar.
Het percentage inwoners dat niet
sport ten opzichte van het totaal
aantal inwoners.

3.

4.

5.

6.

Vestigingen
(van bedrijven)
(bron: LISA)
Lokale inkoop
(bron: gemeente
Barendrecht)
Netto arbeidsparticipatie
(bron: CBS)

7.

Functiemenging
(bron: CBS/LISA)

8.

Bijstandsuitkeringen
(bron: CBS)

9.

Lopende reintegratievoorzieningen
(bron: CBS)

10.

Wmo-cliënten met
maatwerkarrangement
(bron: CBS)

11.

% kinderen in armoede
(bron: CBS)

Het aantal banen, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-74
jaar1.
Het aantal vestigingen van
bedrijven, per 1.000 inwoners in
de leeftijd van 15-74 jaar2.
Het percentage lokale inkoop ten
opzichte van de totale inkoop
(streven is 30%).
Het percentage van de werkzame
beroepsbevolking ten opzichte
van de beroepsbevolking.
De functiemengingsindex (FMI)
weerspiegelt de verhouding
tussen banen en woningen, en
varieert tussen 0 (alleen wonen)
en 100 (alleen werken). Bij een
waarde van 50 zijn er evenveel
woningen als banen.
Het aantal personen met een
bijstandsuitkering, per 10.000
inwoners.
Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per
10.000 inwoners in de leeftijd van
15-64 jaar.
Een maatwerkarrangement is een
vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader
van de Wmo, per 10.000
inwoners.
Het percentage kinderen tot 18
jaar dat in een gezin leeft dat van
een bijstandsuitkering moet

2019

2019

2018

2018

BD
75,4%
(2019)

NL
69,8%
(2019)

BD
75%
(2018)

NL
69,6%
(2018)

52,2%
(2016)

48,7%
(2016)

52,2%
(2016)

48,7%
(2016)

867,3
(2019)

792,1
(2019)

846,4
(2018)

774
(2018)

131,3
(2019)

151,6
(2019)

126,8
(2017)

139,7
(2017)

27%
(2018)

n.v.t.

26%
(2017)

n.v.t.

71,7%
(2018)

67,8%
(2018)

69,8%
(2017)

66,6%
(2017)

58,6%
(2019)

53,2%
(2019)

57,9%
(2018)

52,8%
(2018)

192
(2019)

381,7
(2019)

200
(2018)

401
(2018)

214,6
(2018)

305,2
(2018)

212
(2017)

290
(2017)

510
(2019)

610
(2019)

460
(2018)

580
(2018)

3%
(2018)

7%
(2018)

3,1%
(2015)

6,58%
(2015)
35

Programma 3 Samen leven, leren en werken

Jaarverslag
Nr.

12.
13.

BBV Indicator

% jeugdwerkloosheid
(bron: CBS)
Voortijdige
schoolverlaters tot
(VO + MBO) %
(bron: DUO/Ingrado)

14.

Absoluut verzuim1
(bron: DUO/Ingrado)

15.

Relatief verzuim1
(bron: DUO/Ingrado)

16.

Jongeren met jeugdhulp
(bron: CBS)

17.

Jongeren met
jeugdbescherming
(bron: CBS)

18.

Jongeren met
jeugdreclassering
(bron: CBS)

19.

Jongeren met een delict
voor de rechter
(bron: CBS)

Beschrijving indicator

rondkomen.
Het percentage werkeloze
jongeren (16-22 jaar).
Het percentage van het totaal
aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat
voortijdig, dat wil zeggen zonder
startkwalificatie, het onderwijs
verlaat.
Het aantal leerplichtigen dat niet
staat ingeschreven op een school,
per 1.000 leerlingen.
Het aantal leerplichtigen dat wel
staat ingeschreven op een school,
maar ongeoorloofd afwezig is, per
1.000 leerlingen.
Het percentage jongeren tot 18
jaar met jeugdhulp ten opzicht
van alle jongeren tot 18 jaar.
Het percentage jongeren tot 18
jaar met een
jeugdbeschermingsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren tot 18
jaar.
Het percentage jongeren (12-22
jaar) met een
jeugdreclasseringsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren (12-22
jaar).
Het percentage jongeren (12-21
jaar) dat met een delict voor de
rechter is verschenen.

2019

2019

2018

2018

BD

NL

BD

NL

1%
(2018)
1,5%
(2018)

2%
(2018)
1,9%
(2018)

1,23%
(2015)
1,4%
(2017)

1,52%
(2015)
1,7%
(2017)

2
(2018)

1,9
(2018)

0,45
(2017)

1,82
(2017)

25
(2018)

23
(2018)

19,65
(2017)

26,58
(2017)

7%
(2019)

10%
(2019)

6,6%
(2018)

9,2%
(2018)

0,7%
(2019)

1,1%
(2019)

0,7%
(2018)

1%
(2018)

0,3%
(2019)

0,3%
(2019)

0,2%
(2018)

0,3%
(2018)

0%
(2018)

1%
(2018)

0,93%
(2015)

1,45%
(2015)

1

De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de
jaarverslagen van Bureau Leerplicht. De gemeente heeft contact opgenomen met DUO en Ingrado om de verschillen tussen
de cijfers nader te kunnen duiden. Zodra deze bekend zijn, zal de gemeenteraad hierover nader worden geïnformeerd.
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Wat heeft het gekost?
Primitieve Begroting

Begrotingswijziging

Begroting

Rekening

2019

2019

2019

2019

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

0.3

beheer overige gebouwen en gronden

1.475.200

1.516.000

13.400

3.1

economische ontwikkeling

305.500

95.000

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

30.100

3.3

bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3
4.2

Afwijking
2019

lasten

baten

lasten

baten

lasten

-800

1.488.600

1.515.200

1.524.634

1.538.254

36.034

baten
23.054

48.000

0

353.500

95.000

386.197

156.660

32.697

61.660

0

4.600

0

34.700

0

32.259

0

-2.441

0

0

309.600

0

0

0

309.600

11.633

358.768

11.633

49.168

economie

1.810.800

1.920.600

66.000

-800

1.876.800

1.919.800

1.954.723

2.053.682

77.923

133.882

onderwijshuisvesting

4.758.300

1.094.400

1.011.300

-39.100

5.769.600

1.055.300

5.866.983

1.293.256

97.383

237.956

4.3

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.897.900

704.700

811.100

647.100

2.709.000

1.351.800

2.518.770

1.098.712

-190.230

-253.088

4

onderwijs

6.656.200

1.799.100

1.822.400

608.000

8.478.600

2.407.100

8.385.752

2.391.968

-92.848

-15.132

5.1

sportbeleid en activering

640.300

0

38.900

0

679.200

0

679.400

0

200

0

5.2

sportaccommodaties

3.775.500

1.495.400

232.300

15.300

4.007.800

1.510.700

4.352.822

2.073.350

345.022

562.650

5.3

cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.848.100

335.200

132.400

-43.400

1.980.500

291.800

1.943.371

290.430

-37.129

-1.370

5.5

cultureel erfgoed

62.500

0

10.500

0

73.000

0

66.314

0

-6.686

0

5.6

media

804.800

121.000

151.200

2.200

956.000

123.200

924.697

123.739

-31.303

539

5.7

openbaar groen en (openlucht)recreatie

5

sport cultuur en recreatie

6.1
6.2

5.125.100

43.100

303.100

24.000

5.428.200

67.100

5.484.435

146.744

56.235

79.644

12.256.300

1.994.700

868.400

-1.900

13.124.700

1.992.800

13.451.040

2.634.263

326.340

641.463

samenkracht en burgerparticipatie

2.831.600

173.800

349.100

-4.500

3.180.700

169.300

3.063.553

141.883

-117.147

-27.417

wijkteams

3.120.000

0

-70.100

0

3.049.900

0

2.833.313

0

-216.587

0

6.3

inkomensregelingen

9.483.500

7.477.400

1.147.100

462.100

10.630.600

7.939.500

10.597.174

8.014.851

-33.426

75.351

6.4

begeleide participatie

33.000

0

0

0

33.000

0

34.101

0

1.101

0

6.5

arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk

1.217.500

0

642.100

0

1.859.600

0

1.622.639

32.281

-236.961

32.281

6.6

maatwerk-voorzieningen (WMO)

1.506.800

0

93.900

0

1.600.700

0

1.600.066

12.389

-634

12.389

6.71

maatwerkdienstverlening 18+

4.832.600

503.100

1.242.800

-287.600

6.075.400

215.500

6.407.631

312.711

332.231

97.211

6.72

maatwerkdienstverlening 18-

6.998.600

0

747.900

0

7.746.500

0

8.952.583

126.418

1.206.083

126.418

6.81

geëscaleerde zorg 18+

125.600

0

27.600

0

153.200

0

138.038

0

-15.162

0

6.82

geëscaleerde zorg 18-

1.716.400

0

45.200

0

1.761.600

0

1.756.418

0

-5.182

0

6

sociaal domein

31.865.600

8.154.300

4.225.600

170.000

36.091.200

8.324.300

37.005.516

8.640.534

914.316

316.234

7.1

volksgezondheid

1.754.100

22.900

113.400

4.100

1.867.500

27.000

1.861.661

28.887

-5.839

1.887

7

volksgezondheid en milieu

1.754.100

22.900

113.400

4.100

1.867.500

27.000

1.861.661

28.887

-5.839

1.887

54.343.000

13.891.600

7.095.800

779.400

61.438.800

14.671.000

62.658.692

15.749.335

1.219.892

1.078.335
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < €100.000)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
 Omzet benzinestations (€ 40.316 nadeel)
Er zijn kosten gemaakt voor het afsluiten van de nieuwe contracten van zowel station de Boom als station Ziedewij.
Daarnaast waren de inkomsten van de jaarafrekeningen, op basis van het aantal liters, lager dan verwacht.
 Overige gebouwen (€ 60.477 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de doorgeschoven prestaties (nr. 29 blz. 12)
3.1 Economische ontwikkeling
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
3.3 Bedrijfsloket en regelingen
 Reclame (€ 33.708 voordeel)
In 2018 waren abusievelijk enkele reclame-opbrengsten niet verantwoord. Hierdoor zijn de opbrengsten in 2019 eenmalig
hoger.
4.2 Onderwijshuisvesting
 Gebouw De Dubbeldekker (€ 56.491 nadeel)
Per 1 augustus 2019 zijn er vier klassen van de Schaepmanschool tijdelijk gehuisvest in de Dubbeldekker. Om het voormalige
schoolgebouw weer geschikt te maken voor de onderwijsfunctie moesten er diverse kosten gemaakt worden. Dit levert
een nadeel op van € 56.400 voor het jaar 2019.
 Huisvestingskosten BVO (€ 39.103 voordeel)
Het voordeel komt door lagere kosten voor belastingen (OZB, rioolheffing en waterschapslasten) en lagere kosten voor
verzekeringen van opstal voor het bijzonder voortgezet onderwijs.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 Leerlingenvervoer (€ 123.817 nadeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 5 blz. 9).
5.1 Sportbeleid en activering
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpresentatie
 Cultuur (€ 30.185 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de doorgeschoven prestaties (nr. 27 blz. 12).
5.5 Cultuureel erfgoed
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
5.6 Media
 Bibliotheek (€ 44.800 voordeel)
In de 1e Tussenrapportage 2019 zijn er twee bedragen, namelijk € 118.000 (structureel) en € 30.000 (eenmalig) beschikbaar
gesteld t.b.v. de bibliotheek Carnisselande. De bibliotheek heeft vervolgens alleen een extra subsidieaanvraag ingediend
voor € 103.200. Hierdoor is er een overschot ontstaan van € 44.800. In 2020 zal de bibliotheek wel het volledig beschikbare
bedrag aanvragen, waardoor de bibliotheek weer de volledige dienstverlening kan leveren op deze locatie.
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
 Wijkoverleg (€ 39.434 voordeel)
In 2019 is minder beroep gedaan op initiatievengeld in het kader van (overheids)participatie. In de praktijk wordt vaak
gekeken of vakafdelingen kunnen bijdragen aan initiatieven. Daarnaast is een afname te zien in de besteding van
voorlichtingskosten voor wijkoverleggen. De ondersteuning vanuit de gemeente is ongewijzigd. Er is echter een afname in
het aantal gezamenlijk georganiseerde activiteiten. In het algemeen zien we een trend van verminderde deelname aan de
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wijkoverleggen en aan de andere kant meer mogelijkheden voor inwoners om direct in gesprek te gaan met college- en
raadsleden in de wijk. De kosten voor het oppakken van daaruitvolgende zaken komen terecht bij de vakafdeling.
 Snippergroen (€ 64.452 voordeel)
Het project Ongeregistreerd Grondgebruik is bijna afgerond. Hierbij is minder gebruik gemaakt van inhuur van personeel.
Daarnaast is in 2019 meer gemeentegrond verkocht. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
 Vluchtelingen (€ 56.435 voordeel)
In de meicirculaire 2019 is een bedrag van € 56.400 additioneel geld beschikbaar gesteld voor de intensivering begeleiding
inburgering en de voorbereiding voor de Wet inburgering 2021. Dit bedrag is in de 2e Tussenrapportage 2019 aangevraagd
om een projectleider in te huren. De kosten van de projectleider zijn ten laste gebracht van de personeelsbudgetten binnen
de BAR-organisatie, waardoor het hier onbenut is gebleven.
 Mantelzorgwaardering (€ 47.450 voordeel)
Elk jaar geven we de bestaande mantelzorgers en aangemelde mantelzorg een waardering in de vorm van een pluim van
€150. In 2019 zijn er weliswaar iets meer pluimen verstrekt dan voorgaande jaren. Het totaal aantal aangevraagde pluimen
is echter minder dan verwacht, vandaar het voordeel op dit budget.
6.2 Wijkteams
 Inzet in wijkteams (€ 214.034 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 11 blz. 10).
6.3 Inkomensregelingen
 Wet BUIG uitkeringen (€ 56.729 voordeel)
De uitgaven voor uitkeringen en loonkostensubsidies zijn in totaal lager dan begroot. Dit komt doordat het aantal
uitkeringen in 2019 met 0,2% is gedaald, meer inkomsten uit terugvordering en verhaal en een daling van advieskosten.
Daar staat tegenover dat het aantal mensen met werk in een garantiebaan is gestegen, en daarmee de kosten voor
loonkostensubsidie.
 Besluit bijstand zelfstandigen (BBZ) (€ 105.043 nadeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 6 blz. 9).
 Kwijtscheldingen (€ 29.259 voordeel, gesloten financiering)
Dit voordeel komt met name door minder kwijtscheldingen voor rioolheffing. Per saldo levert dit geen voordeel op, omdat
dit binnen de gesloten financiering van riolering valt.
6.4 Begeleide participatie
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
6.5 Arbeidsparticipatie
 Re-integratieprojecten (€ 178.390 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 14 blz. 10).
6.6 Maatwerk voorzieningen Wmo
 Voorzieningen Wmo (€ 29.427 nadeel)
De totale uitgaven voor voorzieningen Wmo zijn in 2019 gestegen. Bij de 2e Tussenrapportage is €200.000 bijgeraamd.
Uiteindelijk blijkt er nog een nadeel van €29.427 ten opzichte van de begroting. Het nadeel komt doordat voor
woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen meer is besteed dan begroot. Aan rolstoelvoorzieningen is minder besteed
dan begroot. Ten opzichte van 2018 zijn in 2019 meer (circa 16%) opdrachten voor woonvoorzieningen geïndiceerd. Deze
stijging in opdrachten komt zowel door brede maatschappelijke trends (vergrijzing/langer thuis blijven
wonen/ambulantisering), als door het abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen. Door
de lage eigen bijdrage is de drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk en vermogen steeds kleiner).
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
 Schuldhulpverlening (€ 90.364 voordeel)
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Het aantal lopende dossiers is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal aanmeldingen en gestarte schuldbemiddeling is echter
in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. Het voordeel komt grotendeels voort uit een overschot in de preventiegelden.
Voor 2020 en verder is dit structureel afgeraamd in de Begroting 2020.
 Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (€ 350.558 nadeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 3 blz. 9)
 Wmo collectief vervoer (€ 28.490 nadeel)
Zie de toelichting bij leeerlingenvervoer (nr. 5 blz. 9).
 Wmo begeleiding en overige in natura (€ 91.441 nadeel)
Ten opzichte van 2018 zijn de totale uitgaven begeleiding in 2019 gestegen. Bij de 1e Tussenrapportage hebben we hier
met een voorzichtige inschatting rekening mee gehouden (bijraming €420.000). Uiteindelijk blijkt er nog een nadeel van
€91.441 ten opzichte van de begroting. De totale stijging in de uitgaven komt vooral doordat ten opzichte van 2018 meer
(circa 11%) opdrachten (ZIN en PGB) voor ondersteuning aan inwoners zijn geïndiceerd. Dit komt door:
1. Brede maatschappelijke trends (vergrijzing/langer thuis blijven wonen/ambulantisering);
2. Lokale factoren (toenemende bekendheid van de Wmo-loket en de toenemende druk op mantelzorgers);
3. Abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen; Door de lage eigen bijdrage is de
drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk steeds kleiner. De doorstroom naar de Wlz is door het grote
verschil in eigen bijdrage moeilijker te realiseren).
 Wmo eigen bijdrage (€ 88.181 voordeel)
Doordat in 2019 meer inwoners gebruik maken van Wmo-voorzieningen, zijn ook meer inkomsten ontvangen vanuit de
eigen bijdrage. Het resultaat van 2019 komt hiermee op een voordeel van € 88.181 ten opzichte van de begroting.
Kantekening hierbij is dat de uitgaven voor Wmo-voorzieningen, waarvan inwoners gebruik maken, hoger liggen dan de
ontvangen eigen bijdragen.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18 Lokale jeugdhulp ZIN (€ 822.256 nadeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 1 blz. 8).
 Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (€ 323.355 nadeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 4 blz. 9).
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
6.82 Geëscaleerde zorg 18Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
7.1 Volksgezondheid
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
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Programma 4 Ruimte en wonen

Beschrijving
Binnen het programma Ruimte en Wonen komen de activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer, volksgezondheid en
milieu en volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV) aan bod.

Doelstelling
De gemeente streeft ernaar een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn. Met het ontwikkelen van het wonen, de
woonomgeving en de leefomgeving in wijken en buurten werken wij aan het duurzaam vitaal maken van Barendrecht.
Hierbij is het uitgangspunt: behoud en/of versterking van eigenheid, karakter en sfeer van onze gemeente.

Ontwikkelingen en Beleidsvoornemens
In de begroting 2019 zijn ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen. In dit jaarverslag geven wij aan welke dat zijn
en wat de resultaten zijn in 2019.
1. Herinrichting begraafplaats Scheldestraat
De eerste fase van de werkzaamheden op de begraafplaats Scheldestraat is medio 2018 opgeleverd. In 2019 is de tweede
fase uitgevoerd. In deze fase is een grafveld opnieuw ingericht. Tevens worden sinds begin 2019 weer nieuwe graven
uitgegeven. De herinrichting wordt afgesloten met het plaatsen van een gedenkmonument in 2020.
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2. Integraal afvalbeleid
 Afvalbeleidsplan
In 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’ vastgesteld. Restafval wordt voortaan
ingezameld met PMD en dit wordt via een scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. Ook wordt een variabel tarief op
PMD+restafval en een toegangscontrole op ondergrondse containers en cocons geïntroduceerd. Inwoners hebben
minicontainers ontvangen en op diverse plekken zijn GFT-cocons geplaatst.
 Afvalstoffenverordeningen
In 2019 is de afvalstoffenverordening opgesteld. De verordening geeft de randvoorwaarden aan die benodigd zijn om
uitvoering te kunnen geven aan het afvalbeleid. Aan het eind van 2019 heeft, overeenkomstig bestuursrechtelijke
procedure, de ontwerp-Afvalstoffenverordeningen ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Vaststelling van de verordening
door de raad vindt plaats in 2020.
 Communicatie over het nieuwe Afvalbeleidsplan
Om het nieuwe afvalbeleidsplan te ondersteunen hebben we diverse activiteiten ondernomen op het gebied van
communicatie. Zo is er een nieuwe website voor NV BAR Afvalbeheer live gegaan en zijn de social mediakanalen (Facebook,
Instagram en Twitter) opgezet. Daarnaast zijn informatie-, en inloopavonden voor inwoners georganiseerd. We hebben
twee keer een Duurzaamheidskrant uitgebracht. Ook zijn in Barendrecht de eerste bewustwordingscampagnes van start
gegaan door middel van advertenties in huis-aan-huis kranten, straatborden en website. We hebben op marktjes gestaan
om inwoners van informatie te voorzien. Verder is er een nieuwe app, de BAR Afval-app, in gebruik genomen. Hiermee
voorzien we de inwoners direct van relevantie informatie. We hebben ook de inwoners middels persberichten en berichten
in de BOB op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 Bewonersvragen
De invoering van het nieuwe afvalbeleid riep veel vragen op bij inwoners. Voornamelijk in het tweede halfjaar van 2019 is
er veel tijd geïnvesteerd in het beantwoorden van de bewonersvragen.
 Afval Loont
Afval Loont, een inzamelingsmethode waarbij inwoners afval in konden leveren en daar een vergoeding voor konden
krijgen, is gestopt per november 2019. Door middel van verschillende vormen van communicatie op de website en in de
duurzaamheidskrant hebben wij de inwoners geïnformeerd. De medewerkers van Afval Loont zijn in samenwerking met de
BAR-organisatie naar passend werk begeleid.
 GFE-boxjes
In november en december heeft BAR Afvalbeheer bij ca. 6000 huishoudens in de hoogbouw een GFE-boxje, inclusief flyer
en rol composteerbare zakjes, laten bezorgen. Hiermee maken we het ook bewoners in de hoogbouw gemakkelijk om hun
groente- fruit- en etensresten in de keuken te scheiden.
 Werkbezoek aan het Upcyclecentrum Almere en aan Buurman Rotterdam
Op 7 juni organiseerde BAR Afvalbeheer een werkbezoek voor bestuurders naar het Upcyclecentrum Almere en Buurman
Rotterdam. Directe aanleiding voor dit werkbezoek zijn de ambities uit het beleidsplan “Afval en Grondstoffen” om het
afvalaanbiedstation in Barendrecht logistiek beter en aantrekkelijker in te richten. De portefeuillehouders en een aantal
raadsleden bezochten twee innovatieve initiatieven waarbij hergebruik en het weer waardevol maken van materialen
centraal staan.
 Apothekersroute
In 2019 is er door NV BAR-Afvalbeheer een apothekersroute gerealiseerd. Dit houdt in dat de gemeente, via een erkende
verwerker, zorg draagt voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval en de naaldenbekers die patiënten inleveren bij
apotheken. De NV BAR-Afvalbeheer regelt de afvoer en verwerking van medicijnafval en naaldenbekers nu centraal,
waardoor uniformiteit in het beleid ontstaat. Hiervoor is een contract afgesloten met een erkende verwerker van KCA. NV
BAR-Afvalbeheer mist namelijk de vereiste expertise en certificering om zelf de afvoer en verwerking van dit soort chemisch
afval te verzorgen. Er zijn verschillende vormen van communicatie gebruikt om de apothekersroute kenbaar te maken bij
de apothekers en de burgers.
 VvE’s
De NV heeft in 2019 een informatieavond gehouden voor VvE-besturen in Barendrecht. Het nieuwe afvalbeleid werd tijdens
deze avonden uitgelegd. De VvE’s die op de bestuurdersavond aanwezig waren hebben na afloop een brief gekregen waarin
ze een voorkeurslocatie voor de GFT-cocon konden aangeven. Een voorstel voor afvalinzameling voor de betreffende
appartementencomplexen werd besproken en, indien gewenst en mogelijk, aangepast.
3. Bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart van 2014 is herzien en gewijzigd vastgesteld voor de duur van 5 jaar. Met deze kaart kan zoveel
mogelijk grond en baggerspecie binnen de gemeente als grond hergebruikt worden, zonder daarmee het duurzaam
functioneel gebruik van de bodem te belemmeren. De Nota Bodembeheer is op basis van de evaluatie niet aangepast.
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4. Balans op de lokale woningmarkt/sociale en middeldure woningvoorraad
Het woningbouwprogramma van de gemeente Barendrecht draagt bij aan een betere balans op de lokale woningmarkt.
Onderzoek van ABF uit 2019 bevestigt dit. In januari 2019 ondertekenden de 14 gemeenten uit de regio het Regioakkoord.
Daarin staat het streven naar een betere balans op de regionale woningmarkt. Om die reden heeft de gemeente
Barendrecht de opgave gekregen om met name het aandeel sociale huurwoningen te vergroten. Dit geldt ook voor de
andere randgemeenten.
Het nieuwe project Stationstuinen speelt in op zowel die regionale behoefte als op de lokale behoefte aan middeldure
woningen. Ook de Botter-locatie is een mooi voorbeeld van een project met woningen in verschillende prijssegmenten in
vooral de huursector. In 2019 is afgesproken dat Patrimonium de sociale sectorwoningen realiseert. Dit betreft de helft van
het totale aantal woningen. Verder is besloten om circa een kwart van het project in de middeldure huursector te realiseren.
De gemeente wil de middeldure huurwoningen (circa €720-850) voor langere tijd (20 jaar) behouden. In december 2019
heeft de raad om die reden de Verordening middeldure huurwoningen gemeente Barendrecht vastgesteld. Dit voorkomt
dat de woningen te snel in prijs stijgen, waardoor deze niet meer tot de middeldure sector zouden behoren.
Om meer sociale eengezinswoningen voor gezinnen vrij te krijgen, is in 2019 wederom de doorstroomregeling grote
woningen uitgevoerd voor maximaal 10 verhuizingen. In 2019 is het volledige budget, zijnde €22.500, benut. Tot slot zijn
er in 2019 weer prestatieafspraken gemaakt met de belangrijkste corporaties en is de bestaande huisvestingsverordening
geëvalueerd, zodat deze in 2020 door de raad kan worden vastgesteld.
5. Huisvesting vergunninghouders
De gemeente Barendrecht heeft in 2019 van het rijk een taakstelling gekregen van 41 personen. Dit was een lastige opgave
(onder andere omdat er bij sommige corporaties vrijwel geen woningen zijn vrijgekomen en omdat enkele eerder
gehuisveste gezinnen moesten worden verhuisd vanuit hun tijdelijke huisvesting). Toch is het gelukt om 2019 af te sluiten
met een plus: er is één extra vergunninghouder gehuisvest (dit voorschot wordt in mindering gebracht op de taakstelling
van 2020).
6. Waalvisie
Om tot realisatie van de nieuwe haven voor kleine plezierboten te komen is het ontwerp uitgetekend en afgerond. De
overleggen met de opgerichte watersportvereniging zijn in 2019 voortgezet om afspraken te maken over het beheer van
de toekomstige haven.
Naast de haven is in 2019 gestart met de revitalisering van de Wevershoek.
Voor het gebied De Nes is een ontwerp gemaakt. Vervolgens is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering en de
procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De uitvoering van dit project wordt gefinancierd vanuit de
bestemmingsreserve Waalvisie. Hiertoe volgt een separaat raadsvoorstel.
7. Toekomst Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
Het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde heeft in 2019 verdere stappen gezet naar een organisatiewijziging, Dit om beter
te kunnen omgaan met mogelijk fors afnemende bijdragen per 2026. Het bestuur heeft eind 2018 opdracht gegeven om te
kijken naar kerntaken, efficiëntie en organisatiestructuuur van het NRIJ. Dit is uitgezocht door een kwartiermaker die een
aantal maatregelen heeft voorgesteld aan het bestuur van het NRIJ. Eind 2019 is hiervan vastgesteld als verder uit te voeren
maatregel:
 Een bestuurssecretaris in directe dienst van het NRIJ;
 de advies- en ontwikkeltaak uit het NRIJ terug naar de gemeenten
 zoeken naar kansen voor soberder beheer
 beperktere beleidsdoelen
 het mogelijk maken van periodieke mutaties in beheerareaal
 tenslotte een contractduur van 2x4 jaar met evaluatie elke 4 jaar
8. Centrumaanpak
Binnen de Centrumaanpak is de gemeente aan de slag voor vernieuwing van de buitenruimte en faciliteert ze eigenaren
om tot herontwikkeling te komen van hun vastgoed. De basis daarvoor is de Ruimtelijke Kansenverkenning en het
Beeldkwaliteitsplan, beide uit 2015.
Ten aanzien van de locatie ’t Vlak is in december 2018 een motie door de raad aangenomen om verschillende opties in
overleg met betrokkenen nader te bezien. In het eerste kwartaal 2019 zijn door wethouder Bults verkennende gesprekken
gevoerd met de ondernemers. Na de zomer zijn we gestart met het onderzoek en opstellen van scenario’s. Enerzijds richten
we ons daarbij op een concrete invulling van ’t Vlak met inrichtingsopties. Anderzijds kijken we ook ruimer dan ’t Vlak naar
scenario’s in het centrum. Via een digitale enquête bevroegen we bewoners, bezoekers en ondernemers van het Centrum.
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Circa 800 personen hebben deze enquêtes volledig ingevuld. Het vormt daarmee een goede bron van informatie voor de
scenariovorming.
Aan het Onderlangs is in 2019 het pand van warenhuis Wesdijk gesloopt. De plek is ingericht met tijdelijke parkeerplaatsen,
vooruitlopend op de toekomstige herinrichting van het Onderlangs. Het plan om de achter- en zijgevel van Wesdijk deels
te laten staan als erfafscheiding bleek niet haalbaar. Een nieuw gebouwde erfafscheiding zal worden geplaatst.
Op het Binnenhof is de maatregel uitgevoerd die in het validatierapport Binnenhof was aanbevolen: het aanbrengen van
een plateau ter hoogte van de kruising Onderlangs / Binnenlandse Baan. Verder zijn een aantal maatregelen getroffen om
het gebruik van het plein overzichtelijker en veiliger te maken. De trap en het plein voor Het Kruispunt zijn in 2019
verschillende keren succesvol gebruikt voor evenementen zoals de start van het Cultureel seizoen en de ontvangst van
Sinterklaas.
Langs de Binnenlandse Baan is begin 2019 het eerste deel van de singel doorgetrokken. Het talud is ingezaaid met
bloemmengsel om het centrum aantrekkelijker te maken en de leefruimte te bieden voor bijen en andere insecten. De
singel is belangrijk vanuit het thema klimaatadaptatie en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.
De herontwikkeling van de Rabolocatie is in een nieuwe fase gekomen. Medio 2019 heeft de raad de stedenbouwkundige
randvoorwaarden geamendeerd vastgesteld. Vervolgens is de grondovereenkomst opgesteld en in december tussen
gemeente en ontwikkelaar vastgesteld. De ontwikkelaar doorloopt vervolgens de gebruikelijke omgevingsvergunnings
procedure.
De sloop van het voormalige waterschapsgebouw aan de Rijnstraat is in het najaar gestart om de ontwikkeling van het
appartementencomplex “de Heemraedt” mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan Mr Lohmanstraat voor de realisatie van 93 sociale huurappartementen en de inrichting van het
parkeergebied Achterom is door de raad vastgesteld. In december vond de zitting in het kader van het beroep bij de Raad
van State plaats.
Patrimonium is in het najaar van 2019 gestart met de eerste voorbereidende sloopwerkzaamheden van de woningen Mr
Lohmanstraat (oneven zijde)/ Albardastraat.
Aan het Achterom / Mr Lohmanstraat (even zijde) heeft Patrimonium 16 woningen gesloopt. De grond heeft een tijdje
braak gelegen vanwege nader asbest- en pfas bodemonderzoek. In het najaar is de grond aan de gemeente overgedragen
en zijn ter plaatse 40 tijdelijke parkeerplekken ingericht. Het overige deel ligt braak en dient als waterberging. De
definitieve inrichting van dit gebied houdt ook verband met de herontwikkeling van ’t Trefpunt.
Het centrum heeft te maken met leegstand, voornamelijk aan de zuidzijde.
In 2019 heeft de Culturele Alliantie op verzoek van de gemeente het initiatief genomen de etalages van leegstaande winkels
te vullen met kunst. Verschillende eigenaren werkten daaraan mee, waarbij zelfs 1 eigenaar zijn pand ter beschikking stelde
voor de inrichting van een pop up galerie.
De leegstand bood ook kansen voor enkele ondernemers om te verhuizen naar ander, groter pand. Verschillende
pandeigenaren denken na over de toekomst van hun vastgoed. De gemeente is met hen in gesprek.
Met het BIZ Centrum bestuur (ondernemers) is er maandelijks ambtelijk en bestuurlijk overleg. De samenwerking ervaren
we als positief. In november 2019 heeft het BIZ-bestuur een nieuw BIZ-plan opgesteld voor de verlenging van de BIZ voor
de periode 2020-2025. Met een intensieve samenwerking hebben we daarvoor in de raad van december de BIZ verordening
kunnen vaststellen. In 2020 volgt de draagvlakmeting onder de deelnemers. We hopen dat dit leidt tot een officiële
voortzetting van de BIZ, zodat alle ondernemers in gezamenlijkheid deelnemen aan een aantrekkelijk centrum met leuke
evenementen.
9. Herhuisvesting ’t Trefpunt
De raad heeft in november 2018 een motie vastgesteld om te onderzoeken of de functies van De Baerne ook gehuisvest
kunnen worden in ’t Trefpunt. Voor ’t Trefpunt is in 2019 intensief overleg gevoerd met de hoofdgebruikers. In juni hebben
Harmonie, KCB, CultuurLokaal en gemeente een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Er is vervolgens verder
gewerkt aan de hoofdpunten om te komen tot een voorstel over de keuze voor ’t Trefpunt. Medio 2020 verwachten we
uitgewerkte scenario’s aan de raad te presenteren.
10. Gebiedsvisie Station-Oost
Op 29 oktober 2019 is door de gemeenteraad het Koersdocument voor de Stationstuinen vastgesteld. Hierin staat de
ambitie om het bedrijventerrein te transformeren naar een gemengd woonwerkgebied. In vervolg op dit Koersdocument
is eind 2019 gestart met het uitwerken van deze ambitie tot een gebiedsvisie en zijn er verschillende
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.
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11. Landschapstafel
De Landschapstafel IJsselmonde heeft in 2019 haar visie ‘Landschapspark Eiland IJsselmonde’ vastgesteld. Hierin zijn de
kwaliteiten, de kansen en de belangen van de groengebieden benoemd en onderstreept. Hiermee hebben alle
deelnemende partijen op IJsselmonde een (inspirerend maar nog niet-bindend) kader voor groeninrichting. Deze visie is
een toetsingskader voor co-financiering vanuit het Groenprogramma Zuid Holland.
12. Beheer en onderhoud openbare ruimte


Aula Den Ouden Dijck
In 2019 is de gebruiksovereenkomst met uitvaartorganisatie Klink opgezegd. De gemeente heeft de exploitatie en het
beheer van het gebouw overgenomen.

 Wateroverlast centrum / Onderlangs en Achterom
In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast in het centrum. Er is gekeken naar de gebieden Onderlangs en
Achterom. Er is een tweesporen aanpak gevolgd:
Herberekening van het rioolstelsel;
Het stelsel is geïnspecteerd op het functioneren.
Op basis van de herberekening en de inspectie is een adviesrapport opgesteld. Er worden verschillende maatregelen
voorgesteld: het omvormen van het stelsel naar een gescheiden stelsel, extra verbindingen naar het oppervlaktewater, het
doorkoppelen van rioleringsbuizen, aanbrengen van waterbergende fundering en het vergroten van riolen.
Met de uitvoering van deze maatregelen zal het rioolstelsel beter gaan functioneren. De maatregelen worden gefaseerd
uitgevoerd, zoveel mogelijk aansluitend op en gecombineerd met werkzaamheden in de omgeving. In 2019 is gestart met
de voorbereiding en is een deel van de maatregelen uitgevoerd. Niet alle overlast kan met maatregelen aan het riool
opgelost worden. Het vergt ook aanpassingen in de openbare ruimte. Deze aanpassingen worden gecombineerd met de
reconstructies.
 Beheer- en onderhoudsplan Koedoodse en Gaatkensplas
In 2018 heeft het waterschap de verantwoordelijkheid voor het planmatig wateronderhoud (baggeren, waterplanten
maaien en oeveronderhoud) van de Gaatkensplas overgedragen aan de gemeente. Dit is de aanleiding geweest om een
beheer- en onderhoudsplan op te stellen voor deze plas en de aangrenzende waterpartijen en groengebieden. Het plan
bevat streefbeelden voor ecohydrologie (welke soorten waterplanten), beleving door de bewoners, visstandbeheer,
waterdiepte en blauwalgbestrijding. Deze aspecten beïnvloeden elkaar onderling.
De natuur laat zich niet makkelijk sturen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een partij die ons kan helpen bij het
onderhoud en waar nodig aanpassing van het gebied, zodat de streefbeelden zo goed mogelijk kunnen worden benaderd.
Daarbij moet in de Gaatkensplas ook rekening worden gehouden met de archeologische vindplaats in de waterbodem. De
grond mag daar namelijk niet worden geroerd.
Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden om uit te zoeken of er partijen op de markt zijn die mogelijkheden zien om
het gebied daadwerkelijk een boost te geven met het beschikbare budget in een periode van 10 jaar.
Na een positieve uitkomst van de marktconsultatie is er een Europese aanbestedingsprocedure volgens de
‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ gestart. Deze procedure biedt de mogelijkheid om een aannemer te zoeken
met de beste kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar
aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding.
 Operatie Steenbreek 2019
Sinds november 2017 is de gemeente Barendrecht aangesloten bij Operatie Steenbreek. Het doel van de actie Operatie
Steenbreek is bewoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden
daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij
aan bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente
het verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van stedelijk gebied. Met andere woorden: ‘Stenen eruit,
planten erin’.
In 2019 is Operatie Steenbreek verder uitgebreid. Zo is de nieuwe pop up tuin ingezet bij evenementen. Een prachtig middel
om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met inwoners over de groene of juist stenige tuin. Maar ook over de
effecten van klimaatverandering en over biodiversiteit.
Er is een lokale huisstijl ontwikkeld met het personage ’Stijn Breken’. Deze stijl is terug te vinden in een nieuwe folder, een
informatiewaaier en een animatiefilmpje. Daarin staan tips over hoe een tuin op een gemakkelijke manier kan worden
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vergroend. Daarnaast is er ook veel over Operatie Steenbreek gepubliceerd in De Schakel en op de Facebookpagina van de
gemeente.
Er is samengewerkt met landelijke acties als de Nationale Tuinvogeltelling en Nederland Zoemt (distributie bijenhotels).
Het netwerk in Barendrecht is verder uitgebreid met o.a. tuinders (Het Kwekerijtje) en woningcorporaties (Patrimonium)
en bewoners/maatschappelijke organisaties (Kijk op Welzijn, ATV Barendrecht, Bobo, Buurt Bestuurt Binnenland, Kleine
Duiker, etc.).
Ook is er samenwerking met Waterschap Hollandse Delta, zij hebben hetzelfde doel voor ogen. Onder andere promoot de
gemeente de Stimuleringsregeling Ruimtelijke Adaptatie van het waterschap en droegen beiden financieel bij aan de
realisatie van de pop up tuin.
 Volkstuinencomplex 1e Barendrechtseweg
In 2019 zijn de laatste percelen van het volkstuincomplex, die de gemeente aan de 1e Barendrechtseweg nog in eigendom
had, verkocht. Dit maakt de weg vrij om tot een definitieve overlegstructuur te komen tussen de eigenaren van de
volkstuinen en de gemeente. 2020 is het jaar waarin het streven is dit de realiseren.
 Zwerfafval
Vanuit een vergoeding die beschikbaar is gesteld door de verpakkingsindustrie zijn er extra maatregelen genomen in de
strijd tegen zwerfafval. De extra aanpak bestond uit drie onderdelen: monitoring, een afvalbakkenplan en
educatie/communicatie.
Uit de monitoring blijkt dat de hoeveelheid aanwezig zwerfafval binnen de norm van het vastgestelde kwaliteitsbeeld lag.
Dat neemt niet weg dat inwoners zich ergeren aan het zwerfafval. De vergoeding maakt het mogelijk om extra in te zetten
op vermindering van het zwerfafval.
Afvalbakken die op de juiste plaats staan worden beter gebruikt en zorgen voor minder zwerfafval. In 2019 zijn alle
afvalbakken in Barendrecht geïnventariseerd. Er is een start gemaakt met het verplaatsen en soms ook verwijderen van
afvalbakken. Een aantal inwoners heeft vragen gesteld over de verwijderde afvalbakken en bij de meesten is het opgelost
door een extra toelichting te geven. In een aantal gevallen is in goed overleg de afvalbak niet verwijderd.
Er zijn diverse communicatiemiddelen ingezet om inwoners te stimuleren mee te helpen in de strijd tegen zwerfafval.
Inwoners kunnen via de website (verwijzing naar www.onzetoekomstisduurzaam.nl) een zwerfafvalpakket aanvragen. Bijna
vijftig Barendrechters hebben daar gebruik van gemaakt. Verschillende scholen hebben materialen aangevraagd en zijn
daarmee aan de slag gegaan.
 Eikenprocessierups
Ook in Barendrecht was er in 2019 overlast van de eikenprocessierups. De eiken op sportpark De Bongerd, sportpark
Ziedewij en aan de Albert Schweitzerstraat/Van Foreestlaan zijn preventief bespoten met insectparasitaire nematoden.
Deze aaltjes dringen de rupsen binnen en ontwikkelen daar een darminfectie waaraan de rupsen doodgaan voordat ze de
vervelende brandharen hebben gevormd. Daarnaast is de eikenprocessierups ook curatief bestreden door de nesten op te
zuigen of te fixeren met lijmspray en weg te plukken. Feit is dat als de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups
goed wordt uitgevoerd, de kans fors kleiner is dat later in het jaar actief nesten verwijderd moeten worden. Het plan is dan
ook om in 2020 meer eiken preventief te bespuiten met nematoden.
Een van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is de koolmees. Om het aantal koolmezen te vergroten, zijn 100
nestkasten besteld om gratis uit te geven aan geïnteresseerde bewoners. In februari 2020 zijn de nestkasten geleverd en
uitgegeven.
 Japanse Duizendknoop en Grote Berenklauw
Groei van exoten als de Japanse Duizendknoop en Grote Berenklauw is in 2019 toegenomen. Ook inwoners deden in
toenemende mate melding van de aanwezigheid van deze planten. Onder andere doordat landelijk in de media aandacht
is geschonken aan dit oprukkende probleem. Ook bij groenbeheer waren meer waarnemingen van groeilocaties. Alle
gemelde en waargenomen locaties zijn intensief bestreden om verdere overlast te voorkomen. Alle locaties zijn na
bestrijding gemonitord om verdere verspreiding tegen te gaan. In een aantal gevallen moest er nazorg geleverd worden in
de vorm van een extra behandeling. Sommige locaties moesten zelfs drie keer behandeld worden.
 Boomfeestdag
De jaarlijkse Boomfeestdag heeft op woensdagochtend 13 november 2019 plaatsgevonden. Leerlingen van de RoomsKatholieke Montessori Basisschool (RKMBS) De Trinoom hebben die dag 16 bomen langs de Kreeftwater geplant.
Barendrecht wijkt met deze datum af van de Nationale Boomfeestdag, die traditiegetrouw in het voorjaar is. Dit omdat de
beste planttijd het najaar is. De bomen kunnen dan beter aanslaan en hebben minder last van vaak droge omstandigheden
in het voorjaar. Er zijn amberbomen geplant.
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 Vervangen bomen Voordijk
In oktober 2019 zijn op de Voordijk 14 grote Canadese populieren gekapt. De kapwerkzaamheden zijn gecombineerd met
de aanlegwerkzaamheden voor de snelfietsroute F15. Hierdoor is ten onrechte een beeld ontstaan dat deze bomen
moesten wijken voor de fietsroute. Dat is niet het geval. De bomen veroorzaakten overlast, schade en gevaar voor de
bewoners en weggebruikers. Bewoners van de Voordijk hebben dit afgelopen juni met een getekende brief aan de
wethouder laten weten en verzocht de bomen te verwijderen.
Om het groene straatbeeld op de Voordijk duurzaam in stand te houden zijn voor het einde van het jaar nieuwe bomen
aangeplant. Gekozen is voor de boomsoorten Ulmus ‘Dodoens’ (iep) en Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn). Deze
boomsoorten zijn geschikt voor deze locatie en de bomen krijgen zowel onder- als bovengronds voldoende ruimte om uit
te groeien tot volwassen bomen.
 Biodiversiteit
In 2019 is op ruim 12 hectare ruw gras een ander maairegime toegepast. In plaats van 2x, 3x of 5x klepelen is daar het gras
2x gemaaid en is het maaisel afgevoerd. Het effect van deze wijziging in maairegime is gemonitord. Belangrijkste conclusies
zijn dat in de bermen met een aangepast maaibeheer meer vlinders/sprinkhanen zijn geteld en meer soorten zijn
waargenomen. Met deze relatief eenvoudige beheerwijziging is een groot voordeel op het gebied van biodiversiteit
gehaald. Plan is om in 2020 door te gaan met het gewijzigde maairegime op dezelfde percelen. Om arbo-technische redenen
wordt wel gekeken naar aanpassing van het maairegime op gedeeltes van het steile talud van de Stationsoverkapping
(indien van toepassing wordt het areaal gecompenseerd elders in Barendrecht).
 Groen-blauwe schoolpleinen
Het project 10 groene schoolpleinen in de gemeente Barendrecht Albrandswaarde en Ridderkerk is begin 2019 afgerond.
De scholen Schaepmanschool, Groen van Prinsterer ( 2*) en MFA Kruidentuin zijn in de periode 2017-2019 verzien van een
groen/gedeeltelijk groen schoolplein. In 2019 is het overleg gestart met CBS Vrijenburg om het schoolplein te vergroenen.
Zowel het waterschap als de provincie verstrekken sinds 2019 subsidie voor een groenblauw (blauw is water) schoolplein.
 Bladkorven
Het plaatsen van bladkorven is enkele jaren geleden gestart als pilot. Wegens een groot succes onder inwoners, is het
plaatsen van bladkorven op strategische plekken ieder jaar in oktober een vanzelfsprekendheid geworden. Ook in 2019
hebben inwoners met deze bladkorven hun aandeel geleverd in het opruimen van bladafval van de gemeentelijke bomen.
Verschillende inwoners hebben van de mogelijkheid om een gewenste plek aan te geven voor het plaatsen van een bladkorf
gebruik gemaakt. Het overige bladafval is met behulp van veegmachines en bladblazers verwijderd. Dit geldt ook voor het
wekelijks ledigen van volle bladkorven.
 Wijkschouwen
In 2019 zijn wijkschouwen gehouden waarbij wijkbewoners samen met de wijkwethouders, vertegenwoordigers van de
gemeent, de politie (bijvoorbeeld de wijkagent), de woningcoöperatie(s) en andere betrokken organisaties door de wijk
hebben gewandeld. Tijdens deze wandeling kwamen allerlei zaken aan bod die in de wijk spelen, zoals inrichting en
onderhoud van de openbare ruimte, onveilige verkeerssituaties en wensen vanuit de wijk. Inwoners en vertegenwoordigers
van de diverse instanties zijn via verschillende media vooraf geïnformeerd over de te houden wijkschouw en hoe zij zich
konden aanmelden. De opkomst bij de 12 gehouden wijkschouwen was vrij laag. Daarom zal gekeken worden hoe de
wijkschouwen in de toekomst het best vorm gegeven kunnen worden, naast de reeds georganiseerde wijkspreekuren.
 Meldpunt Openbare Ruimte (MOR)
Het aantal meldingen openbare ruimte is in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018: in heel 2018 ging het nog om 5.802
meldingen voor gemeente Barendrecht, terwijl dit in 2019 is opgelopen naar 6.523 meldingen. Dit betekent voor 2019 een
stijging van ruim 12% ten opzichte van 2018. De toename zit vooral in de categorie lantaarnpalen en verkeerslichten
vanwege storingen aan het netwerk van Stedin. Bij veel regen komen netwerkstoringen vaker voor en duren ze ook langer
voordat de echte oorzaak is gevonden. Wel moet opgemerkt worden dat bij netwerkstoringen veel bewoners in een straat
een melding deden over dezelfde (netwerk)storing.
Omnschrijving
Afval
Bomen en plantsoenen
Dode dieren

2018
624
1.319
93

2019
690
1.244
154
47

Programma 4 Ruimte en wonen

Jaarverslag
Omnschrijving
Graffiti
Grond, zand, puin
Lantaarnpalen en verkeerslichten
Riool en putten
Sloten en vijvers
Speeltoestellen
Straatmeubilair
Wegen en straten
Overige
Totaal

2018
25
23
1.347
485
106
81
363
1.326
10
5.802

2019
20
14
2.024
621
163
75
385
1.129
4
6.523

Om het stijgend aantal meldingen openbare ruimte goed te kunnen verwerken en daarnaast een betere terugkoppeling te
geven aan de melders, is de capaciteit bij het meldpunt in de loop van 2019 uitgebreid met 1FTE. Deze uitbreiding heeft
ervoor gezorgd dat het toegenomen aantal meldingen geen negatief effect heeft gehad op de gemiddelde afhandeltermijn
daarvan: het percentage meldingen dat binnen de streeftermijn is afgehandeld ligt in 2019 op 62%. Dit is vergelijkbaar met
2018.
Daarnaast is in 2019 het traject “Verbetering meldingsprocessen openbare ruimte, overlast en afval” uitgevoerd. De
resultaten van dit traject zijn in december 2019 gepresenteerd. Dit omvat o.a. een sterk versimpeld meldingsformulier op
de website, tussentijdse statusupdates voor de melder, een verbeterde inrichting van het zaaksysteem, nieuwe
managementdashboards om de actuele status van meldingen inzichtelijk te maken en een advies voor evaluatie en verdere
doorontwikkeling in 2020. Deze verbeteringen dragen bij aan de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de afhandeling
en terugkoppeling van meldingen door het meldpunt openbare ruimte.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Nieuwbouw woningen
(bron: ABF Research)
Huishoudelijk restafval
(bron: CBS)
Hernieuwbare
elektriciteit
(bron: RWS leefomgeving)

Het aantal nieuwbouwwoningen,
per 1.000 woningen.
De hoeveelheid restafval per
bewoner per jaar (kg).
Hernieuwbare elektriciteit is
elektriciteit die is opgewekt uit
wind, waterkracht, zon of
biomassa (%).

2.
3.

2019

2019

2018

2018

BD
6,2
(2019)
283kg
(2018)
3,4%
(2018)

NL
9,2
(2019)
172kg
(2018)
Niet
bekend
(2018)

BD
2,8
(2018)
283kg
(2017)
1,6%
(2017)

NL
8,6
(2018)
174kg
(2017)
13,2%
(2017)
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Wat heeft het gekost?
Primitieve Begroting

Begrotingswijziging

Begroting

Rekening

2019

2019

2019

2019

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Afwijking
2019

taakveld

lasten

baten

lasten

2.1

verkeer en vervoer

6.065.600

238.400

14.300

67.000

6.079.900

305.400

6.024.459

504.792

-55.441

baten
199.392

2.2

parkeren

70.200

48.800

10.800

0

81.000

48.800

55.582

54.357

-25.418

5.557

2.4

economische havens en waterwegen

518.100

0

23.000

0

541.100

0

465.947

0

-75.153

0

2.5

openbaar vervoer

318.500

0

-1.900

0

316.600

0

349.674

355

33.074

355

2

verkeer en vervoer

6.972.400

287.200

46.200

67.000

7.018.600

354.200

6.895.661

559.505

-122.939

205.305

7.2

riolering

2.644.600

4.067.800

267.800

290.000

2.912.400

4.357.800

2.880.002

4.184.456

-32.398

-173.344

7.3

afval

5.126.200

5.553.600

585.800

531.500

5.712.000

6.085.100

6.010.779

6.416.194

298.779

331.094

7.4

milieubeheer

1.043.700

35.000

51.100

-35.000

1.094.800

0

1.096.142

37.741

1.342

37.741

7.5

begraafplaatsen

607.100

453.700

-35.500

0

571.600

453.700

635.943

587.285

64.343

133.585

7

volksgezondheid en milieu

9.421.600

10.110.100

869.200

786.500

10.290.800

10.896.600

10.622.866

11.225.676

332.066

329.076

8.1

ruimtelijke ordening

1.361.300

0

273.000

0

1.634.300

0

1.299.937

103.978

-334.363

103.978

8.2

grondexploitatie

20.237.100

20.237.100

-10.316.100

-10.316.100

9.921.000

9.921.000

4.933.295

4.719.350

-4.987.705

-5.201.650

8.3

wonen en bouwen

992.300

683.500

157.000

-7.000

1.149.300

676.500

1.155.446

786.233

6.146

109.733

8

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

22.590.700

20.920.600

-9.886.100

-10.323.100

12.704.600

10.597.500

7.388.678

5.609.561

-5.315.922

-4.987.939

totaal programma 4 Ruimte en Wonen

38.984.700

31.317.900

-8.970.700

-9.469.600

30.014.000

21.848.300

24.907.204

17.394.742

-5.106.796

-4.453.558
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < €100.000)
2.1 Verkeer en vervoer
 Planmatig onderhoud wegen (€ 226.426 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 10 blz. 10).
 Dagelijks onderhoud wegen (€ 36.884 nadeel)
Het nadeel komt door hogere onderhoudskosten voor verhardingen in verband met de reparatie van oneffenheden en er
zijn meer schades geweest in 2019 die niet volledig verhaald konden worden.
 Planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 35.973 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de doorgeschoven prestaties (nr. 30 blz. 12).
 Kabels en leidingen (€ 25.580 voordeel)
Het aantal afgegeven vergunningen en graafmeldingen voor kabels en leidingen is hoger dan begroot. De baten kunnen
structureel verhoogd worden met € 10.000.
 Verkeersmaatregelen (€ 26.753 voordeel)
Dit voordeel komt door minder kosten voor onderhoud belijningen, plaatsen van drempels en parkeerregulerende
maatregelen.
 Electricteitsvoorziening (€ 71.949 nadeel)
In 2019 zijn zonnepanelen geplaatst op 6 daken van gemeentelijke gebouwen. De aansluiting van de zonnepanelen op de
electrische installaties in de gebouwen heeft vertraging opgelopen, waardoor de baten (opbrengsten zonnepanelen en
subsidies) lager zijn dan begroot.
2.2 Parkeren
 Parkeren grote voertuigen (€ 26.998 voordeel)
De opbrengst van parkeergelden voor vrachtwagens levert voor 2019 een voordeel op van € 26.998.
2.4 Economische havens en waterwegen
 Planmatig onderhoud waterwegen (€ 186.196 voordeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 13 blz. 10).
 Dagelijks onderhoud waterwegen (€ 25.579 nadeel)
Door de lange periode met hoge buiten- en watertemperatuur is de groei van waterplanten tot ver in het najaar
doorgegaan. Hierdoor moesten er meer waterplanten en kroos afgevoerd worden om de singels en waterpartijen veilig te
houden.
2.5 Openbaar vervoer
 Gratis openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (€ 30.515 nadeel)
Dit jaar is er meer gebruik gemaakt van het gratis openbaar vervoer door pensioengerchtigden, waardoor het budget met
€ 30.515 overschreden is.
7.2 Riolering (€ 149.913 voordeel, gesloten financiering)
Het voordeel komt met name door een hogere opbrengst rioolheffing voor niet-woningen op basis van het waterverbruik.
Het voordeel valt binnen de gesloten financiering van riolering. Bij de toelichting op de balans is een overzicht van de
mutatie in de voorziening riolering plus een toelichting opgenomen.
7.3 Afval (€ 23.349 voordeel, gesloten financiering)
Aan de lastenkant komt de overschrijding met name doordat de verwerkingskosten van het afval hoger zijn uitgevallen. Dit
heeft verschillende oorzaken. De uitrol van het afvalbeleidsplan is eind 2019 begonnen, de effecten hiervan zijn daardoor
nog niet volledig zichtbaar in 2019. De waarde van het oud papier is in een jaar tijd meer dan met de helft gedaald, waardoor
er minder inkomsten zijn binnengekomen voor het oud papier. De belasting op het restafval is harder gestegen dan begroot.
Daarnaast is ook de hoeveelheid GFT dat is ingezameld hoger uitgevallen dan verwacht. Aan de batenkant is hierdoor,
vanwege de gesloten financiering, de onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing hoger dan begroot. Bij de
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toelichting op de balans is een overzicht van de mutatie in de voorziening afvalstoffenheffing plus een toelichting
opgenomen.
7.4 Milieubeheer
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
7.5 Begraafplaatsen
 Begraafplaats Scheldestraat (€ 31.377 nadeel)
 Begraafplaats Den Ouden Dijck (€ 58.756 nadeel)
In 2019 moesten meer onderhoudswerkzaamheden uitbesteed worden vanwege capaciteitsdruk als gevolg van ziekte van
eigen personeel. Daarnaast moesten de drainages op de begraafplaatsen vanwege de hoge grondwaterstand worden
doorgespoten. De gemeente heeft de exploitatie van de aula op de begraafplaats Den Ouden Dijck in eigen beheer
genomen. Hiervoor zijn diverse roerende goederen van de vorige exploitant overgenomen.
 Baten begraafplaatsrechten (€ 133.710 voordeel)
Dit is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 15 blz. 11).
8.1 Ruimtelijke ordening
Gebiedsvisie De Stationstuinen (€ 377.674 voordeel, onttrekking reserve grondbedrijf)
Voor de uitwerking van de gebiedsvisie De Stationstuinen is op 29 oktober 2019 een bedrag van € 500.000 door de
gemeenteraad beschikbaar gesteld ten laste van de reserve grondbedrijf. Er is in 2019 € 122.326 uitgegeven, waardoor er
€ 377.674 overblijft. Dit levert geen voordeel op, omdat de onttrekking aan de reserve grondbedrijf ook lager is voor
hetzelfde bedrag. Per saldo dus budgettair neutraal.
8.2 Grondexploitatie
Dit betreft de grondexploitaties die momenteel lopen bij de gemeente Barendrecht. De systematiek is dat de kosten gedekt
worden door de inkomsten en dat het resultaat genomen wordt, wanneer het project is afgerond. Omdat dergelijke
projecten vaak over meerdere jaren lopen, worden aan het einde van het boekjaar de uitgaven en inkomsten gesaldeerd
en naar de balans geboekt (balanspost voorraden). Van een resultaat is dan nog geen sprake.
 Bedrijventerrein Oost (€ 6.420.361 nadeel, balansboeking)
Dit nadeel is een gevolg van de vertraging van de gronduitgifte, met als gevolg dat ook de subsidies later ontvangen worden.
 Stationstuin (€ 3.044.299 voordeel, balansboeking)
Dit voordeel komt omdat de grond een jaar eerder is getransporteerd.
 Zuidpolder (€ 323.419 nadeel, onttrekking uit bestemmingsreserve Zuidpolder)
Dit is een project en geen grondexploitatie. De gemaakte kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Zuidpolder. Dit
zijn de reguliere uitgaven voor planvoorbereiding, inrichting, fase 1.4.
 Lagewei (€ 634.227 voordeel, balansboeking), Vrouwenpolder (€ 344.396 voordeel, balansboeking)
Het nadeel op Lagewei komt door een vertraging van de uitgifte, verwerving en uitvoering. Het voordeel op Vrouwenpolder
is een gevolg van de vertraging van de bouw- en woonrijpmaak werkzaamheden.
 Carnisselande (€ 1.188.518 nadeel, balansboeking)
De vertraging van de uitgifte van de nog uit te geven kavels genereert dit nadeel.
 De Botter (€ 208.139 voordeel, balansboeking)
 Het voordeel is een gevolg van de vertraging van de bouw- en woonrijpmaak werkzaamheden.
 Centrumplan (€ 22.178 voordeel, balansboeking)
De plankosten waren lager, waardoor er in 2019 een voordeel was.
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8.3 Wonen en bouwen
 Wijkbeheer (€ 26.445 nadeel)
Dit nadeel is ontstaan doordat er is ingehuurd om extra inzet te plegen op water geven en bladruimen. Door de hoge
temperaturen was er meer inzet nodig.
 Volkshuisvesting (€ 34.700 nadeel)
Er zijn meer bijdragen voor de doorstroomregeling grote woningen uitgekeerd dan verwacht. Als 55-plussers vanuit een
grote sociale eengezinshuurwoning naar een levensloopbestendig appartement doorstromen, krijgen zij een bijdrage van
€1.000. De woningbouwcorporatie krijgt per verhuizing een bijdrage van € 1.250.
 Bouw- en woningtoezicht (€ 132.802 nadeel)
Deze afwijking is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 16 blz. 11).
 Huisvesting statushouders (€ 63.655 nadeel)
De onderhoudskosten voor de aanpassingen van woningen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Daarnaast zijn ook de
beheervergoedingen voor leegstand hoger geweest dan verwacht.
 Baten Wabo vergunningen (€ 64.525 voordeel)
De legesopbrengsten zijn sterk afhankelijk van bouwplannen met hoge bouwkosten. Deze zijn vooraf niet exact in te
schatten.
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5.Paragrafen
Inleiding
De 8 paragrafen geven voor het desbetreffende onderwerp een dwarsdoorsnede door de jaarstukken. Een paragraaf is een
verplicht onderdeel uit het BBV, met uitzonedering van de paragraaf Duurzaam Barendrecht. Hieronder is een overzicht
gegeven van de paragrafen die van toepassing zijn voor de gemeente Barendrecht.
1. § Lokale heffingen
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. § Onderhoud kapitaalgoederen
4. § Financiering
5. § Bedrijfsvoering
6. § Verbonden Partijen
7. § Grondbeleid
8. § Duurzaam Barendrecht
Deze paragrafen zullen hierna worden behandeld.
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1. § Lokale heffingen
In deze paragraaf staat informatie over het gevoerde beleid en de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en
heffingen. Lokale heffingen zijn te verdelen in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is. De gebonden
heffingen worden besteed aan een aanwijsbare taak, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, leges, begraafrechten en
markt- en kadegelden. Deze heffingen worden daarom niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Ongebonden
lokale heffingen, zoals de OZB, honden- en toeristenbelasting worden wel tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
De besteding van deze heffingen is niet gebonden aan een bepaalde taak.
Uitgangspunten lokale heffingen 2019
Woonlasten
In het coalitieakkoord en in het collegeprogramma is afgesproken dat de belastingen voor inwoners en bedrijven met niet
meer dan het inflatiepercentage van 2,3% worden verhoogd.
De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad heeft in
december 2018 de tarieven voor 2019 vastgesteld. De tariefontwikkeling ten opzichte van 2018 staat in onderstaande tabel
weergegeven.
Heffing

Tariefwijziging 2019

Onroerende zaakbelasting
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

-3,6 %
0,0 %
2,3 %

Overzicht gerealiseerde inkomsten lokale heffingen
Hieronder ziet u een totaaloverzicht van de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit de belastingen en de gebonden
heffingen. We verklaren de verschillen per onderdeel als deze ten opzichte van de (gewijzigde) begroting met een bedrag
van € 25.000 of meer afwijken.
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Toelichting
Onroerendezaakbelasting
In 2019 is er sprake van minder leegstand van bedrijfspanden en zijn er minder OZB-verminderingen in het kader van
afhandeling van WOZ-bezwaren toegekend dan begroot. De raming van de gevolgen van WOZ-bezwaren en leegstand is
uitgegaan van een hogere raming. Daarnaast blijkt uit de hertaxatie van woningen en niet-woningen dat de totale
definitieve WOZ-waarden inclusief areaaluitbreiding en waardestijging hoger is uitgevallen dan waarvan in de begroting
2019 is uitgegaan.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Het komt voor dat een belastingplichtige niet, of slechts deels, de aanslag kan betalen. Onder wettelijk vastgestelde
voorwaarden kan deze belastingschuldige kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Binnen de
gemeente Barendrecht wordt de hondenbelasting niet kwijtgescholden. Het hebben van een hond is immers een keuze. De
behandeling van kwijtscheldingen gaat via het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
(SVHW). Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de normbedragen van de Participatiewet toegepast. Deze
normbedragen gelden voor verschillende huishoudtypen en worden elk jaar bijgesteld. Als het inkomen van een aanvrager
boven deze norm ligt, wordt het verzoek om kwijtschelding afgewezen.
In onderstaand overzicht treft u een vergelijking aan tussen de geraamde en de gerealiseerde kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. Ten opzichte van 2018 is het bedrag dat aan kwijtschelding is uitgegeven nagenoeg gelijk gebleven.

Onderstaand treft u een overzicht aan van het aantal kwijtscheldingsverzoeken dat in 2019 is binnengekomen en
afgehandeld. In 2019 is 82% van het totale aantal ingediende verzoeken gehonoreerd. Het percentage toegekende
kwijtscheldingsverzoeken is ten opzichte van 2018 met 2% toegenomen. Het aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken
is gestegen van 708 naar 724 in 2019.

Lokale woonlasten
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit van Groningen
brengt jaarlijks het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten in beeld. Bij het vergelijken van de woonlasten wordt er
onder andere gekeken naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Het Coelo brengt hierover jaarlijks de ‘Atlas van
lokale lasten’ uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland.
In deze jaarrekening hebben we een vergelijking gemaakt tussen de lokale lastendruk van de gemeente Barendrecht met
die van omliggende gemeenten en een vergelijking met gemeenten met de laagste en de hoogste woonlasten.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:
A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner)
 Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een koopwoning
B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner)
 Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een huurwoning
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Vergelijkende grafieken
Woonlastenvergelijking met omliggende gemeenten
In vergelijking met de woonlasten van de omliggende gemeenten laat het Coelo het volgende zien:
A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner)

B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner)

Concluderend kunnen we stellen dat in vergelijking met de regio de woonlasten voor eenpersoons huishoudens onder het
gemiddelde zitten. Meerpersoonshuishoudens hebben in Barendrecht bovengemiddelde woonlasten.
Woonlastenvergelijking met gemeenten met laagste en hoogste woonlasten
In deze vergelijking is zowel de gemeente met de laagste woonlasten (rangnummer 1) als de gemeente met de hoogste
woonlasten (rangnummer 372) opgenomen. De volgende grafiek laat dit zien.
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A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner)

De gemeente met de laagste woonlasten is de gemeente Gilze en Rijen. De hoogste woonlasten worden in Bloemendaal
(372e op de ranglijst) betaald. De gemeente Barendrecht neemt de 276e plek op de ranglijst in.
B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner)

Nijmegen blijft nog steeds een erg aantrekkelijke gemeente voor huurders; de woonlasten voor huurders zijn daar zeer
laag. Bergen is verreweg de duurste gemeente op de 387e plaats. Barendrecht neemt hierin de 317e plaats in.
De woonlasten voor een éénpersoonshuishouden in Barendrecht zijn lager dan het gewogen landelijk gemiddelde, de
woonlasten voor een meerpersoonshuishouden zijn hoger dan het gewogen landelijk gemiddelde.
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2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
1. Aanleiding en achtergrond
De Gemeente Barendrecht voert actief beleid op de beheersing van de risico’s die de gemeente loopt. Gekeken wordt naar
de maatregelen die worden getroffen om de risico’s af te dekken. Voor de risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen
kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer noodzakelijk is.
Dit is het weerstandsvermogen. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de resultaten van de meest recente
inventarisatie van risico’s en maatregelen, afgezet tegen het risicoprofiel ten tijde van het opstellen van de begroting 2019
en het risicoprofiel eind 2018. Op basis van de recent geïnventariseerde risico’s en de beschikbare financiële middelen
(weerstandscapaciteit) is het weerstandvermogen berekend.
2. Risicoprofiel
Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente in beeld wat de risico’s zijn en is het mogelijk om het
weerstandsvermogen te bepalen. Alle risico’s worden voor zover mogelijk 2 maal per jaar herijkt en er wordt continu
geanticipeerd op nieuwe risico’s. Het getoonde risicoprofiel is bepaald vanuit de herijking/ inventarisatie, zoals uitgevoerd
t/m 21 februari 2020.
In het volgende overzicht worden de 10 belangrijkste (geconsolideerde) risico's gepresenteerd die de grootste invloed
hebben bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij ieder risico worden kort de beheersmaatregelen
weergegeven. Deze top omvat ruim 92% van alle geïdentificeerde risico’s.
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Totaal grote risico's: € 10.999.000
Totaal alle risico’s: 12.505.000
Legenda:
Risico neemt af
Risico neemt toe
!

Risico blijft gelijk
Aandachtvestiging/opmerking in verband met ontwikkelingen

Het bovenstaande overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren met daarbij het maximale financiële
gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd. Bijgevoegde tabel geeft aan hoe de spreiding
in tijd is terug te vertalen.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het
reserveren van het maximale bedrag (€ 12.505.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun
maximale omvang optreden.
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Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.365.655 (benodigde
weerstandscapaciteit).
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel
gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De
benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

De normtabel biedt de landelijk geaccepteerde waardering van het berekende ratio.

Het ratio van de gemeente Barendrecht valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.
5. Kengetallen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag worden kengetallen
opgenomen voor de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de
solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken
het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.
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De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen.
Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat bij leningen
er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote
onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier
wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.
De berekening van de netto schuldquote ziet er als volgt uit:

Vaste schuld
Vlottende schuld
Overlopende passiva
Uitzettingen < 1 jaar en liquide middelen
Overlopende activa
Totaal
Baten exclusief mutaties reserves
Netto schuldquote

rekening 2018 rekening 2019
111.372.445
127.848.016
25.633.974
21.378.458
17.492.889
7.632.662
-10.462.362
-7.218.603
-24.934.590
-17.709.459
119.102.356
131.931.074
103.300.194
105.256.733
115%
125%

De schuldquote stijgt van 115% (middel risico) in 2018 naar 125% (middel risico) in 2019. De vaste schulden zijn toegenomen
met € 16,5 mijoen en de vlottende schulden afgenomen met € 4,3 miljoen. Per saldo een toename van € 12,2 miljoen.
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De berekening van de netto schuldquote gecorrigeerd voor de verstrekte leningen is:

Vaste schuld
Vlottende schuld
Overlopende passiva
Uitzettingen < 1 jaar en liquide middelen
Overlopende activa
Totaal
Baten exclusief mutaties reserves
Netto schuldquote

rekening 2018 rekening 2019
111.372.445
127.848.016
25.633.974
21.378.458
17.492.889
7.632.662
-10.462.362
-7.631.918
-24.934.590
-17.709.459
119.102.356
131.517.759
103.300.194
105.256.733
115%
125%

Een kengetal, dat aangeeft welk deel van de bezittingen is gefinancierd met schulden, is de zogenaamde schuldratio.

Vaste schuld
Vlottende schuld
Overlopende passiva
Uitzettingen < 1 jaar en liquide middelen
Overlopende activa
Verstrekte leningen
Totaal
Baten exclusief mutaties reserves
Netto schuldquote gecorrigeerd

rekening 2018 rekening 2019
111.372.445
127.848.016
25.633.974
21.378.458
17.492.889
7.632.662
-10.462.362
-7.631.918
-24.934.590
-17.709.459
-2.305.173
-2.037.443
116.797.183
129.480.316
103.300.194
105.256.733
113%
123%

De schuldratio laat zien dat 81% (hoog risico) van de bezittingen in 2019 gefinancierd is met vreemd vermogen. In 2018
was dit nog 78% (middel risico). Dit komt met name doordat het eigen vermogen in 2019 met € 7,8 miljoen afgenomen is.
Dit is te zien in onderstaand overzicht bij de berekening van de solvabiliteitsratio. De afname van het eigen vermogen komt
door het negatieve jaarresultaat 2019 van € 2,6 miljoen en een afname van reserves met € 5,2 miljoen.
rekening 2018 rekening 2019
48.557.281
40.742.624
48.557.281
40.742.624
223.443.752
218.690.760
22%
19%

Eigen vermogen
Totaal
Balanstotaal
Solvabiliteitsratio

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om
de eigen lasten te dragen. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering en opbrengsten uit de onroerende
zaak belasting. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (inclusief
rente en aflossingen van leningen) te dekken. Voor 2019 is sprake van een tekort van 2% (hoog risico).
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De
boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Hoe
lager het percentage hoe beter. Bij de grondexploitaties is sprake van een laag risico.
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke
gemiddelde. Barendrecht zit iets boven het landelijk gemiddelde met 105%. In 2018 was dit 102%. Dat was echter inclusief
een belastingteruggave per huishouden van € 21,50 op de afvalstoffenheffing uit de opbrengsten precariobelasting. Dit is
vanaf 2019 niet meer het geval.
7. Ontwikkeling risicoprofiel Barendrecht
Samenvatting risicoprofiel
Het Risicoprofiel toont ondanks veel ontwikkelingen binnen de lagere overheid een stabiel beeld. De benodigde capaciteit
is nagenoeg gelijk gebleven. Op dit moment moet er tenminste € 5.365.000 beschikbaar zijn om de risico’s voor tenminste
90% af te dekken. Hiermee ligt het totale risico iets hoger dan bij aanvang van de begrotingsperiode 2019. Het berekende
ratio weerstandsvermogen is momenteel 2.7 en wordt beoordeeld als uitstekend. Ten tijde van het opstellen de begroting
voor 2019 was het ratio met 2.6 nagenoeg gelijk, terwijl deze in de loop van 2019 ook even boven de 3 uitkwam.
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Maatschappij, decentralisaties, uitvoering wetgeving
Het domein Maatschappij speelt een belangrijke rol binnen het risicoprofiel. Het landelijke beeld uit tussentijdse evaluaties
laat zien dat de hele 3D transitie en de feitelijke transformatie op diverse vlakken zeker nog tot in 2021 doorloopt. Veel
gemeenten moeten uit eigen budget bijpassen. Het risico is ten opzichte van de begroting van 2019 onveranderd stevig
gebleven.
In de uitvoering van de wettelijke taken zien we dat de risico’s over de hele breedte stabiel maar stevig blijven in 2019.
Door betere analyse en prognosemogelijkheden neemt de sturing op detailniveau inmiddels toe. Dit wordt in belangrijke
mate veroorzaakt door de investering in het fundament van het sociale domein. De integraliteit in de aanpak neemt toe en
daarmee ook de effectieve samenwerking in (met) de keten. De kennis en data die nu beschikbaar is geeft beter inzicht in
de werkelijke zorgvraag.
Analyse van de prestatiegegevens toont verbetering aan. In de uitvoering van de participatiewet bijvoorbeeld is voor de
afhandeling van aanvragen over 2019 een positieve trend ingezet die in het laatste kwartaal resulteert in het behalen van
de vooraf gestelde norm. Over 2019 is ingezet op de noodzakelijke detail inrichting en procesondersteuning (technische
transformatie). Er is gericht geïnvesteerd in kwaliteit, in de processen en betere samenwerking in de keten. Hierdoor
ontstaat meer grip, vermindert de ervaren problematiek op de arbeidsmarkt voor dit domein en is er toenemend sprake
van passende zorg afgestemd op de werkelijke zorgvraag.
In de uitvoering van de Wmo is er medio 2019 een enorme piek geweest in de aanvragen en is er over het hele jaar een
toename van 50% waar te nemen. Bij het inschatten van het risico over 2019 is rekening gehouden met de aanzuigende
werking die uitgaat van de relatief lage eigen bijdrage. Het risico met betrekking tot Wmo- aanvragen zit vooral in de
doorlooptijd. Hiertoe is er in 2019 structureel capaciteit toegevoegd, waarmee ook daar de prestaties inmiddels een
positieve trend laten zien.
In de Jeugdwet is de gemeente financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (inclusief
specialistische hulp). De uitvoering van de Jeugdwet toont aan dat al doende duidelijk wordt dat de autonome ontwikkeling
van de zorgvraag vanuit de samenleving toeneemt, omdat de wet daar ook de ruimte toe geeft. Het risico is en blijft stevig
opgenomen, dit sluit aan op het landelijke beeld. In de keten wordt door de gemeente op positieve wijze invulling gegeven
aan de transformatie in het ketenproces, door bijvoorbeeld ontbrekende rollen die grip en sturing geven op de uitvoering
te realiseren.
BAR-Organisatie
De ontwikkeling van de BAR-organisatie als uitvoeringsorganisatie is qua risicoprofiel stabieler geworden en het totale risico
van de BAR-Organisatie neemt over 2019 af. Afgelopen periode is er door nieuwe taken en nieuwe wetgeving lang sprake
geweest van een negatieve trend, waarin met name onzekerheid door onbekendheid een belangrijke rol speelde. Inmiddels
is over de hele breedte sprake van toename in de beheersbaarheid op de meest risicovolle processen en veranderingen.
De BAR-Organisatie is een fase van gerichte doorontwikkeling ingegaan, waarbij risicogerichte verbeterslagen worden
gemaakt. We zien de resultaten hiervan merkbaar terug in de scherpere inschatting van de risico’s in het domein
Maatschappij.
ICT, informatiebeveiliging, privacybescherming
Voor de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, privacybescherming en de beheersing van het ICT-gerelateerde
risico’s vormt de doorontwikkeling van de BAR-Organisatie een belangrijke verzameling van maatregelen. In de hele
breedte worden stap voor stap de onzekerheden van nieuwe en of veranderende wet en regelgeving gemitigeerd. Om de
beveiliging van informatie en de wijze waarop er wordt omgegaan met gevoelige gegevens op professionele wijze op te
pakken, zijn ook in 2019 stappen gemaakt. Risico’s op sancties (bijvoorbeeld datalekken) die kunnen worden opgelegd door
verwijtbaar handelen zijn hiermee afgenomen in omvang. Op het gebied van de ICT beveiliging en dataprotectie zijn de
strenge eisen nageleefd. De risico’s op dit gebied blijven in lijn met het landelijk beeld stevig. In 2019 is er veel aandacht
geweest voor het algemene dreigingsbeeld, gevoed door diverse incidenten bij divers overheidsinstellingen.
Vpb-last
De Vennootschapsbelastingsplicht geldt vanaf 1 januari 2016. Op dit moment heeft de Belastingdienst nog geen formele
standpunten ingenomen. Dat houdt in dat we voor de jaren 2016 t/m 2019 fiscale en daarmee financiële risico's (blijven)
lopen. Voor de jaarrekening 2019 wordt een risicobedrag over deze complete periode meegenomen.
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Borg-, garantstellingen
Dit risico ontwikkelt zich sinds 2018 negatief en verschijnt hierdoor in de top 10 van belangrijkste risico’s. Op het moment
dat partijen waarvoor de gemeente garant staat (mogelijk) niet volledig meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen,
wordt hier veiligheidshalve op voorgesorteerd. Dit houdt in dat het risico wordt opgehoogd totdat er maatregelen zijn
getroffen. Meestal komt de gemeente pas in beeld wanneer er geen of een onvoldoende vangnetregeling van toepassing
is. Voor diverse partijen staat de gemeente direct garant en kan er financiële schade ontstaan.
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3. § Onderhoud kapitaalgoederen
Algemeen
In onze gemeente vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn
voorzieningen in de openbare ruimte nodig, zoals wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Deze
voorzieningen zijn de kapitaalgoederen van de gemeente. Het beheer ervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om
veilig gebruik van de voorzieningen te verzekeren is onderhoud nodig. Als het onderhoud niet meer voldoende is, is
gedeeltelijke of totale vernieuwing nodig. Wat daarna ook weer regelmatig onderhoud vraagt. In de bijlage ‘kerncijfers
Onderhoud Kapitaalgoederen’ kunt u de kerncijfers van de kapitaalgoederen van onze gemeente lezen.
Deze paragraaf is belangrijk, omdat het niet alleen gaat om het in stand houden van de kapitaalgoederen voor de huidige
gebruikers, maar ook voor de toekomstige generaties. Ook het financieel belang van onderhoud is groot, zo’n 20% van de
begroting. De onderhoudskosten per kapitaalgoed zijn in beheerplannen opgenomen. Onderstaande tabel laat u zien welke
beheerplannen er zijn. Erachter staat het gemeentelijk beleid waar het beheer van uitgaat.

Beheerplan

Jaarvan
vaststelling

Jaarvan
Financiële
herziening reserve

Wegen, fiets- en
voetpaden
Civiele Kunstwerken

2015

2020

Nee

2015

2020

Nee

Groen en Recreatie
gebieden

2015

2020

Nee

Openbare verlichting

2015

2020

Ja

Speelvoorzieningen

2015

2020

Nee

2015
Straatmeubilair en
Verkeersvoorzieningen

2020

Nee

Riolering

2023

Ja

2020

Nee

Waterhuishouding

2017

Gemeentelijk beleid

- Integrale Visie Openbare Ruimte
(2008).

Bomenverordening (2013)
Groenbeleidsplan ‘Barendrecht
ziet Groen’ (2008).
- Integrale Visie Openbare Ruimte
(2008).
- Appendix duurzaamheid (2015)
- Beleidsplan openbare verlichting
(2004).
- Speelruimteplan 2010-2020 (2009)
- Notitie schoolpleinen (2013).
- Parkeernota Barendrecht (2008)
- Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).
- Het Gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022.
-

-

-

Accommodaties

2020

Ja

-

Waterbeheerprogramma 2016 –
2021 van Waterschap Hollandse
Delta.
Nota bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart van
gemeente Barendrecht.
Kadernota Vastgoed (2014)
Integraal HuisvestingsPlan (IHP)
2016.
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Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)
Beheer
Het beheer van gemeentelijke wegen, zoals rondwegen, wijkontsluitingswegen, straten, fiets- en voetpaden richt zich
niet alleen op de verhardingen, maar ook op de afvoer van hemelwater en de bestrijding van het onkruid op de
verharding. Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud is rekening gehouden met vastgestelde
kwaliteitsniveaus. De kwaliteitsniveaus van onderhoud zijn politieke keuzes.
Met periodieke inspecties, lokale metingen en wijkschouwen wordt informatie verkregen over de toestand van de
wegverhardingen. Met een geautomatiseerd beheerprogramma wordt de verkregen informatie vertaald naar een
meerjarenplanning voor het dagelijks en planmatig onderhoud. Na afstemming met andere werkzaamheden en
planontwikkelingen in de openbare ruimte wordt deze meerjarenplanning opgenomen in het beheerplan. Onderhoud
van asfaltverhardingen moet op tijd plaatsvinden. Gebeurt dat niet op tijd, dan treedt er kapitaalvernietiging op. Als wij
onderhoud aan het asfalt te lang uitstellen, zijn er zwaardere (en duurdere) maatregelen nodig. Elementenverharding
kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt enkel de beeldkwaliteit terug. Naast planmatig onderhoud vindt er
dagelijks onderhoud en direct onderhoud plaats. Waar planmatig onderhoud gericht is op het in goede staat brengen, is
dagelijks onderhoud gericht op het in goede staat houden. Direct onderhoud vindt plaats wanneer de verkeersveiligheid
in het geding is, bijvoorbeeld bij een gat in de weg.
Terugblik 2019
Afgelopen jaar is in de Kruizenmunthof oude bestrating vervangen door nieuwe bestrating. De revitalisatie van
Buitenoord is voortgezet. In de Oranjewijk is in twee hofjes de bestrating vervangen. Gestart is met de voorbereiding van
de Gaffelaar en de visie van het laatste deel (fase 4) van de Ziedewijdsedijk. Een groot deel van de Vederhaven is herstraat
vanwege forse verzakkingen. In de Kreeftwater zijn de bomen verwijderd en de bestrating moest vanwege veel wortelopdruk
opnieuw bestraat worden. Aan de Lauwerensmeer is een groot deel van de bomen dat wortelopdruk veroorzaakte en voor
overlast zorgde verwijderd. Bestrating is hierbij verwijderd en opnieuw aangebracht. Rondom het Havenhoofd waren veel
meldingen van verzakte bestrating. Na inspectie is er rond de winkels en terrasjes herstraat. Inspectie van asfaltwegen heeft
aangetoond dat op diverse locaties asfalt vervangen moest worden. Later in het jaar werd op noch meer plaatsen schade aan
het asfalt zichtbaar dan uit de inspectie naar voren kwam. De verkeerskundige aanpassingen van de Portlandse Baan zijn
uitgevoerd. Dat betekent dat in 2020 kan worden gestart met het vervangen van de asfaltdeklaag op de Portlandse Baan.

Civiele kunstwerken
Beheer
Bruggen, tunnels en grondkerende constructies zijn ingedeeld in categorieën. De A-categorie is maatschappelijk het
meest belangrijk. Deze kunstwerken worden minimaal eens in de 3 jaar geïnspecteerd. De B-categorie eens per 5 jaar
en de C-categorie wordt alleen jaarlijks geschouwd. Deze volgorde wordt ook toegepast bij het vaststellen van
onderhouds- en vervangingsmaatregelen.
Terugblik 2019
Op de begraafplaats Scheldestraat was een brug in zeer slechte staat, en is vervangen. Het fietstunneltje Ziedewijdse Baan
– Middeldijk en fietstunnel Buitenlandse Baan Hoogaars vertoonde slechte plekken in het beton. Een uitgebreid
onderzoek stelde vast dat dit in 2019 hersteld moest worden, dit is inmiddels afgerond. De inspectie heeft aangegeven
dat bovenop het viaduct van de Ziedewijdse Baan/Middeldijk de leuning niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving
en is vervangen. Aan vijf kunstwerken was betonschade geconstateerd, deze zijn inmiddels gerepareerd. Bij een vijftal
bruggen zijn er dekdelen en leuningen vervangen. Zeven bruggen zijn opnieuw geconserveerd (geschilderd) of bijgewerkt.
Dit is exclusief de meldingen die de burgers doorgeven via het call-centre of telefonisch. Inspectie van het
kunstwerkenareaal is in 2018 aanbesteed en zal in 3 jaar worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten worden
maatregelen in beeld gebracht. Deze maatregelen kunnen variëren van klein onderhoud tot grootschalige vervangingen.

Openbaar groen in beheer bij gemeente
Beheer
In de IVOR-nota (Integrale Visie Openbare Ruimte) is de visie vastgelegd voor zowel de inrichting & structuur als de
beheerkwaliteit van de openbare ruimte. Samen met het groenbeleidsplan ‘Barendrecht ziet groen’, waarin de doelen
voor de groenstructuur, groeninrichting en groenbeheer zijn vastgelegd, vormt deze integrale visie de kaders en
richtlijnen voor het beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Voor het beheer van het groen zijn
beheerkwaliteiten vastgesteld. Dit zijn politieke keuzes.
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De belangrijkste ambities:
 het beheer van de bomen is gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van de bomen en het
structureel uitvoeren van boomveiligheidscontroles (concept strategisch boombeheer);


beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren (bij herinrichting van de openbare ruimte
wordt het gewenste eindbeeld van het groen vastgelegd en het beheer is gericht op het bereiken van dit
eindbeeld);



bewoners actief betrekken bij de inrichting en beheer van het groen in de openbare ruimte.

De grote groengebieden (Zuidelijk Randpark, Zuidpolder, Oude Maas, Wevershoek) zijn niet in beheer bij de gemeente.
Staatsbosbeheer is beheerder van deze groengebieden.
Terugblik 2019
De resultaten van de boominspectie zijn leidend voor het uitvoeren van veiligheids- & beheermaatregelen en het vervangen
van bomen. Om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het openbaar groen worden wijkschouwen
georganiseerd. Kleinschalige groenrenovaties worden voorgelegd en besproken met de directe omwonenden.

Openbare verlichting
Beheer
Naast de gemeente zijn ook andere beheerders verantwoordelijk voor de openbare ruimte met openbare verlichting.
Zoals bijvoorbeeld de wegen met verlichting in eigendom van het Waterschap Hollandse Delta. De lichtmasten worden
gemiddeld elke vier jaar visueel geïnspecteerd tijdens de lampvervanging. Stabiliteits-/sterktemetingen van lichtmasten
vinden plaats wanneer lichtmasten 40 jaar oud zijn. Onveilige situaties, vaak gemeld door burgers en bedrijven, worden
altijd direct opgelost. Armaturen hebben een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar.
Terugblik 2019
Met ingang van april 2019 is het onderhoud van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. Het dagelijks onderhoud is
volgens planning uitgevoerd. Onder dagelijks onderhoud valt het repareren van de verlichting wanneer die is uitgevallen.
Dit naar aanleiding van meldingen van inwoners. Ook valt onder dagelijks onderhoud het vervangen van lampen aan het
einde van hun levensduur.
Er is gestart met de aanleg van een gelijkspanningsnetwerk voor de openbare verlichting op bedrijventerrein Dierenstein.
Niet alleen in verband met de voordelen op het gebied van duurzaamheid en installatieveiligheid, maar ook omdat het
industrieterrein zich uitstekend leent om op een veilige manier ervaring op te doen met dit nieuwe netwerk. Het
investeren in een gemeentelijk gelijkspanningsnet in combinatie met dimbare ledverlichting is vooruitstrevend. Het biedt
mogelijkheden om zonnepanelen van derden aan te sluiten en om direct voordeel te hebben van energiebesparende
maatregelen. In den lande zijn inmiddels enkele goede voorbeelden beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2020 wordt
dit opgeleverd. Naast de ontwikkeling van het gelijkspanningsnet wordt verder gewerkt aan de transitie van lamp naar
ledverlichting langs de rondwegen. In de wijken Waterkant en Nieuweland zijn de armaturen uitgewisseld voor
energiezuinige led-armaturen.

Speelvoorzieningen
Beheer
De gemiddelde levensduur van speeltoestellen bedraagt 12 jaar. Daarbij is geen rekening gehouden met vandalisme,
wel met slijtage door intensief gebruik en speelschade. De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een
flexibel vervangingsschema, waarbij de budgetten voor de vervanging vrijkomen in het theoretische vervangingsjaar.
Het moment van de daadwerkelijke vervanging van een speeltoestel wordt mede bepaald door de technische staat van
het toestel. Gestreefd wordt om speelplekken zo veel mogelijk in zijn geheel te renoveren. Dit biedt immers nieuwe
kansen om de inrichting nog beter te laten aansluiten op de vraag en het gewenste gebruik. De daadwerkelijke
gebruikers worden zoveel mogelijk bij de inrichting betrokken. Op dit moment wordt gewerkt met digitale enquêtes. De
gemeente ontwerpt twee speelplekken of kiest 2 à 3 speeltoestellen. De kinderen kunnen via de gemeentewebsite
aangeven welk ontwerp of toestel hun voorkeur heeft. Het meest gekozen ontwerp wordt uitgevoerd.
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Terugblik 2019
In 2019 zijn 24 speelplekken opnieuw ingericht, 3 speelplekken zijn met speeltoestellen uitgebreid. 23 herinrichtingen zijn
door middel van participatie tot stand gekomen.

Straatmeubilair en verkeersvoorzieningen
Straatmeubilair is het meubilair in de openbare ruimte dat niet primair wordt aangebracht om het verkeer te geleiden,
maar te voorzien in behoeften van allerlei aard. Voorbeelden zijn zitbanken, fietsenrekken, hekwerken, afvalbakken,
enzovoorts. Verkeersvoorzieningen is een verzamelbegrip voor wegmeubilair, zoals verkeersborden, wegbebakening,
bewegwijzering, enzovoorts. Deze voorzieningen worden aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten en een
veilige en vlotte verkeersafwikkeling te bevorderen.
Beheer
Het onderhoud richt zich op het schoon, bruikbaar, heel en veilig houden. De onderhoudsstrategie bestaat uit vervangen
wat niet meer te repareren is en/of vervangen nadat de technische levensduur is bereikt. Daarbij wordt ook bekeken of
het nog functioneel is en of het nog aan de behoefte voldoet. Verzoeken van burgers en bedrijven hebben daar invloed
op.
Terugblik 2019
Vooruitlopend op de herinrichting van het Middeldijkerplein in 2020 zijn de laatste fietsenrekken omgevormd naar
fietsaanleunrekken. Bij de omgevormde fietsbeugels zijn de fietsen makkelijker aan te binden. Als de gebruikers de fiets
aan de beugel binden is de verwachting dat er minder fietsen gestolen worden.
In 2019 is een afvalbakkenplan opgesteld waarmee afvalbakken op de juiste locatie worden geplaatst. Voldoende
afvalbakken om gebruikers van de openbare ruimte de mogelijkheid te geven het afval kwijt te kunnen. Maar niet te veel
afvalbakken om bewustwording te creëren. Afval kan immers ook mee naar huis worden genomen om het daar gescheiden
in te zamelen. Dat betekent per definitie niet dat bij ieder bankje of speeltoestel een afvalbak wordt geplaatst. Er wordt
gekeken naar afvalbakken die minder goed gebruikt worden en locaties waar voldoende afvalbakken op enige loopafstand
staan. Om inwoners de mogelijkheid te geven hierop te reageren is gebruik gemaakt van een sticker. Die sticker geeft aan
of de afvalbak verwijderd wordt of verplaatst wordt. Inwoners die willen reageren kregen zo voldoende tijd om dat te doen.
Vanwege teveel onduidelijkheid is het verplaatsen en verwijderen van afvalbakken stopgezet. De planning is om in de
tweede helft van het tweede kwartaal de afvalbakken op de juiste locaties te plaatsen.

Riolering
Beheer
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP) worden de drie gemeentelijke zorgplichten beschreven, zijnde:
afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP is in 2017 door de Raad vastgesteld. De kosten worden gedekt binnen
de rioolheffing. Ook wordt een financiële reserve opgebouwd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten
zijn opgedeeld in 2 stromen:
1.

het beheer- en onderhoud, exploitatiekosten;

2.

vervangingsinvesteringen die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen.

Terugblik 2019
Door klimaatverandering zijn we genoodzaakt gebieden door te lichten. Bijvoorbeeld het Centrum dat door
aanwezigheid van veel verhard oppervlak en een lagere ligging ten opzichte van de omgeving kwetsbaar is bij hevige
neerslag. Binnen de planperiode van het GRP worden ook overige aandachtsgebieden bekeken. In 2019 is een start
gemaakt met de zogenaamde stresstest wateroverlast. Medio 2020 worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd.
Hiermee worden potentiele wateroverlastlokaties beter in beeld gebracht. Daarna wordt gewerkt aan een
klimaatadaptieve inrichting van onze openbare ruimte.
In 2019 is het vervangen van de riolering in Dierenstein afgerond. Ook is het project ‘rioolrenovatie in diverse wijken’,
opgestart in 2018, afgerond. Daarnaast is een start gemaakt met het maatregelprogramma om de wateroverlast aan het
Onderlangs terug te dringen. Riolering is vervangen aan de Schaatsbaan, Westdijkleede, Kruizemunthof en de
rioolaansluitingen in de Vederhaven. Onvoorzien was een noodreparatie in het toevoerriool op het gemaal Smitshoek.
Naast maatregelen aan vrij verval riolering zijn maatregelen uitgevoerd aan gemalen, drukriolering en persleidingen.
Van de volgende projecten is de voorbereiding gestart in 2019 en worden in 2020 uitgevoerd. Dit betreft de locaties
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Onderlangs, Oranjewijk, Carnisseweg, Devel/achterpad Linge, Talmaweg, Gaffelaar en diverse kleine projecten (vrij
verval riolering).

Waterhuishouding
Beheer
Op basis van kwaliteits- en kwantiteitsmetingen van de baggeraanwas op de waterbodem wordt bepaald welke
gemeentelijke watergangen worden gebaggerd. Het Waterschap baggert haar eigen watergangen, maar als de
aanliggende grond van de gemeente is, heeft de gemeente een ontvangstplicht van deze bagger. De gemeente betaalt
voor het transporteren en afvoeren van deze bagger. Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. Veiligheid
is vaak doorslaggevend voor de vervanging van een oeverbeschoeiing.
Terugblik 2019
In Barendrecht is slechts een beperkt aantal watergangen gebaggerd, vaak naar aanleiding van de resultaten uit
steekproeven en meldingen van inwoners. Het waterschap heeft in 2019 geen baggerwerk uitgevoerd in Barendrecht. In
beide gevallen is het bepekte baggeronderhoud een gevolg van de PFA- problematiek. Dit achterstallig onderhoud zal in
2020 moeten worden ingehaald.
In alle watergangen heeft maaionderhoud plaatsgevonden. Riet en waterplanten zijn verwijderd. Hierbij is ook extra
aandacht voor vislocaties. Door de lange warme zomer zijn er wel wat problemen geweest bij het maaionderhoud. Op een
beperkt aantal locaties is beschoeiing vervangen. Enkele geplande werkzaamheden voor de Zuidpolder en de Gaatkensplas
zijn nog niet in uitvoering of nog niet gereed.
Voor de Gaatkensplas is in combinatie met de Koedoodseplas een 10 jaren onderhoudsbestek via een Europese
aanbesteding op de markt gezet. Dit contract gaat naar verwachting vanaf 1 april 2020 van start.

Uitgaven openbare ruimte
De uitgaven in 2019 voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn als volgt:
Omschrijving
riolering
groen
wegen
straatreiniging
openbare verlichting
water
kunstwerken
gladheidsbestrijding
uitgaven openbare ruimte

2019
1.342.659
2.645.901
1.609.068
611.629
478.039
340.781
152.197
58.737
7.239.010

Accommodaties
Uitgangspunt voor het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties is het (blijven) bieden van een
hoogwaardig voorzieningenniveau, met kwalitatief goede accommodaties. Met deze accommodaties faciliteert de
gemeente beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, enzovoorts. Het onderhoud is
verdeeld in planmatig, dagelijks en meldingenonderhoud. Het planmatig onderhoud richt zich op het voldoen
aanconditiescore 3 (redelijk) en uiteraard aan de vigerende wet- en regelgeving. Om schommelingen in uitgaven voor
planmatig onderhoud te compenseren is er een reserve onderhoud gebouwen. Dagelijks onderhoud is onderhoud dat
vooraf niet voorzien kan worden en meestal door gebruikers gemeld wordt, ook wel meldingenonderhoud genoemd.
Onvoorziene kostbare storingen en of wijzigingen in bouwregelgeving kunnen grote invloed hebben op het budget
dagelijks onderhoud. Voor ieder gemeentelijk gebouw is een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) opgesteld. met
“Conditiescore 3” conform de NEN 2767.
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Conditie- Omschrijving
Toelichting
score
conditie
1
Uitstekend
Incidenteel geringe gebreken
2
Goed
Incidenteel beginnende veroudering
Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en
3
Redelijk
installatiedelen
niet in gevaar
4
Matig
Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar
5
Slecht
De veroudering is onomkeerbaar
6
Zeer slecht
Technisch rijp voor sloop
De gemeente streeft ernaar een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Ook
vanuit de wet Milieubeheer (31-08-2017) dienen we duurzame maatregelen toe te passen. Toepassing van duurzame
maatregelen combineren wij indien mogelijk met planmatig onderhoud. Wanneer vanuit (veranderde) wet- en
regelgeving aanpassingen nodig zijn, treden wij in overleg met gebruikers en/of (mede)eigenaren. Op deze wijze geven
wij invulling aan participatie.
Terugblik 2019
In dit jaar zijn, naast de verdere integratie van beleid en uitvoering op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing,
de voorbereidingen getroffen om de aangekondigde structuurwijziging van de organisatie vorm en inhoud te geven. Hierbij
is speciaal aandacht besteed aan de borging van de kernactiviteiten van de afdeling vastgoed. Kostenbewaking en
kwaliteitsverbeteringen zijn daarbij vanzelfsprekend prominent aan bod gekomen. Daarbij blijft de snel veranderende
wetgeving op het vastgoedgebied een niet te beïnvloeden factor van betekenis.
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4. § Financiering
In deze financieringsparagraaf beschrijven wij in hoeverre de plannen en acties, die wij in de begroting 2019 hebben
beschreven, zijn uitgevoerd. Naast enkele onderwerpen die verplicht deel uit maken van de financieringsparagraaf, nemen
wij u ook mee in een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.
Treasurystatuut
De kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening 2017 en uitgewerkt in
het treasurystatuut 2018. Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) van toepassing. Deze wet stelt
de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. Het
belangrijkste uitgangspunt daarbij is het beheersen van risico’s.
Renterisicobeheer
In dit onderdeel krijgt u inzicht in de renterisico’s van de gemeente. De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met
een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Deze twee normen zijn een
verplicht onderdeel van deze paragraaf. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijging
te beperken.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer. Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het
maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag
financieren. Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet dit gemeld worden bij
de toezichthouder, de Provincie. Voor kasgeldleningen is er het hele jaar sprake geweest van een negatieve rente, waardoor
wij bij het afsluiten van een kasgeldlening rente ontvingen, in plaats van dat wij rente moesten betalen. Het was voor ons
daarom gunstig om zo lang mogelijk gebruik te maken van kasgeldleningen. In onderstaand overzicht is de toetsing van de
kasgeldlimiet voor het jaar 2019 opgenomen. De eerste twee kwartalen is niet onder de kasgeldlimiet gebleven en hebben
daarom op 18 juni 2019 lang geld aan moeten trekken (consolideren). Hierdoor is in het derde kwartaal van 2019 weer
voldaan aan de kasgeldlimiet.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000 )
Omvang begroting per 1-1-2019

€ 115.282
8,50%
€ 9.799

Kasgeldlimiet in bedrag

Totaal vlottende schuld
Totaal vlottende middelen
Gemiddeld saldo schuld (+) of
overschot (-)
Kasgeldlimiet
Ruimte onder kasgeldlimiet

1e kw.
20.667

bedragen x 1.000 euro
2e kw.
3e kw.
31.167
7.167

4e kw.
10.500

5.141

2.746

9.711

2.670

15.526

28.421

-2.544

7.830

9.799

9.799

9.799

9.799

0

0

12.343

1.969

Renterisiconorm
De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de
renterisico’s. De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal voor herfinanciering en/of
renteherziening in aanmerking mag komen. Van renteherziening is sprake als in de lening overeenkomst is bepaald dat de
rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Herfinanciering bestaat uit het totaal aan aflossingen
van langlopende leningen.
Het renterisico dat de gemeente in een jaar loopt, is onder andere afhankelijk van nieuw aan te trekken financieringen in
de komende jaren. In het volgende overzicht geven wij u een beeld van de renterisico’s voor de vaste schuld, waarin
zichtbaar is dat we ook dit jaar onder de renterisiconorm zijn gebleven.
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RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD
(bedragen x 1.000)
Renterisico op vaste schuld
1. Netto renteherziening op vaste schuld
2. Betaalde aflossingen
3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2)

2019
begroot
0
18.500
18.500

Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2019
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
4. Renterisiconorm

115.282
20%
23.056

Toets Renterisiconorm
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)

4.556

Renteontwikkeling
Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte rente en lange rente. We spreken van korte rente bij termijnen tot maximaal
1 jaar en van lange rente bij termijnen van 1 jaar of langer.
Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico’s die ze voor ons in kunnen houden. Wij volgen
de renteontwikkelingen daarom ook nauwlettend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de informatie van geldverstrekkers,
waarbij we op ieder moment van de dag de ontwikkelingen volgen.
Zowel de korte als de lange rente zijn het afgelopen jaar laag gebleven. In onderstaande tabel geven wij u inzicht in het
renteverloop van leningen met een lineaire looptijd van 20 jaar in de jaren 2018 en 2019. Af te lezen is dat de rente in 2019
behoorlijk is gedaald, om vervolgens vanaf september weer een stijging te laten zien.

Figuur 1 Renteverloop in 2018 en 2019
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte
Algemeen
De financieringspositie wordt bepaald door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het investeringsniveau en –tempo,
wisselende baten in de grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. Hiervoor maken we gebruik van een
liquiditeitsplanning om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte.
Leningenportefeuille
Begin 2019 was er sprake van een liquiditeitstekort. Voordat wij een langlopende lening aantrekken benutten wij eerst de
wettelijk toegestane ruimte binnen de kasgeldlimiet door optimaal gebruik te maken van kortlopende leningen.
Er is opnieuw veel geïnvesteerd, waardoor het nodig was nieuwe leningen tot een bedrag van € 35 miljoen aan te trekken.
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De totale omvang van onze leningenportefeuille is hierdoor in 2019 opnieuw toegenomen. In onderstaand overzicht is het
verloop van de opgenomen langlopende leningen zichtbaar. Het gemiddelde van de rente op langlopende leningen (op
basis van de stand per 1-1-2019) is gedaald naar 2,31% in 2019 ten opzichte van 2,79% in 2018.
Overzicht Langlopende Leningen
(bedragen x 1.000)
Stand leningen
Nieuwe lening
Reguliere aflossingen

01-01-2019
111.357
35.000
18.524

01-01-2020
127.833
0
10.274

01-01-2021
117.559
0
9.862

01-01-2022
107.696
0
9.862

01-01-2023
97.835
0
9.862

Verstrekte leningen
In onderstaand overzicht hebben wij voor u de leningen die aan derden zijn verstrekt in beeld gebracht. Verder zijn er in
2019 geen nieuwe leningen verstrekt en is door alle geldnemers op tijd voldaan aan de rente- en aflossingsverplichtingen
van de lopende leningen.
Kredietrisico op verstrekte leningen
Naam geldnemer
(bedragen x 1.000)
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden OZHW
Stichting Sportief Barendrecht
Spruit B.V.
Particulier i.v.m. grondverkoop
BAR-Organisatie
Totaal verstrekte gelden

%
var.
3,00
3,00
3,00
n.v.t.

Saldo
uitzetting
01-01-2019
278
15
7
5
110
415

Saldo
Mutaties
uitzetting
in 2019
31-12-2019
-139
139
-8
8
-1
6
-2
3
-37
73
-186
228

Renteomslag
In de paragraaf financiering van de begroting 2019 heeft u inzicht gekregen in de rentelasten en het renteresultaat. Ook de
manier waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, programma’s en taakvelden hebben wij daarin beschreven.
Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Doordat de rentekosten aan de programma’s en taakvelden
worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag, wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting
geharmoniseerd. Bij de begroting 2019 is de omslagrente vastgesteld op 1,5%. Dit percentage is in 2019 bijgesteld naar
1,4% om de rentelasten aan de taakvelden toe te rekenen. Het werkelijke percentage voor 2019 is 1,22%, zoals in
onderstaand overzicht te zien is.
Schema rentetoerekening
a1.
Externe rentelasten over lange financiering

+/+

a2.

Externe rentelasten over korte financiering

+/+

b1.

Externe rentebaten over lange financiering

-/-

b2.

Externe rentebaten over korte financiering

-/-

Saldo rentelasten en rentebaten

93
4.211
71.521
2.452.521

c1.

Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties

-/-

c2.

Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan
betreffende taakveld
Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan
betreffende taakveld
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-/-

d1.

Rente over het eigen vermogen

+/+

d2.

Rente over voorzieningen

+/+

c3.

2.528.160

+/+
2.152.687

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e.

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

299.834

2.152.687
-/-

2.489.546
-336.859

Toe te rekenen rente

2.152.687

Boekwaarde per 1-1-2019

175.947.076

Gemiddelde rente

1,22%
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Liquiditeitsplanning
Het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie is van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar
behoren uit te voeren. Een goede liquiditeitsplanning is hiervoor essentieel. Met behulp van een korte termijn
liquiditeitsplanning krijgen wij een beter beeld van de te verwachten inkomsten en uitgaven. In 2019 is een begin gemaakt
om investeringen en grondexploitaties beter inzichtelijk te krijgen door afstemming tussen de verschillende domeinen.
Ondanks deze start blijft het verloop van investeringen en grondexploitaties lastig om goed binnen de liquiditeitenplanning
te positioneren. Ook dit jaar hebben we bij de tussenrapportages de investeringsbudgetten kritisch beoordeeld en daar
waar mogelijk doorgeschoven of afgeraamd. Verbetering van de sturing op de uitgaven en inkomsten blijft een
aandachtspunt in 2020. Bij de tussenrapportages houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit gebied.
Kas- en relatiebeheer
Wat betreft het kasbeheer hanteren we al een aantal jaren de volgende uitgangspunten:
 het aantal bankrelaties en bankrekeningen wordt zoveel mogelijk beperkt;
 dagelijks wordt de liquiditeitsoverzichten onderhouden.
De Rabobank is onze huisbankier en de BNG is van overheidswege een relatie. In alle gevallen is sprake van een goede
relatie, waarbij wederzijds vertrouwen een belangrijke rol speelt. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig
adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden. Ook in 2019 is regelmatig gebruik gemaakt van de verschillende
adviserende instanties, om op die manier optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In
ons treasurystatuut hebben wij de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening uitvoerig
beschreven.
Schuldpositie
De afgelopen jaren is er onverminderd aandacht geweest voor het verminderen van de schuldpositie. In 2019 zijn de
langlopende leningen met € 16,5 miljoen toegenomen en de kortlopende leningen met € 3,5 miljoen afgenomen , zoals in
onderstaand kasstroomoverzicht te zien is. Operationeel was er een tekort van € 13 miljoen waar een financiering van € 13
miljoen tegenover staat. Het terugbrengen van de schuldpositie zal de komende jaren onze aandacht blijven houden.
Kasstroomoverzicht
Omschrijving

1
2

Operationeel
Financiële vaste activa
(Im)materiële vaste activa
Voorraden (grondexploitaties)
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
Overlopende activa
Eigen vermogen/resultaat voor bestemming
Voorzieningen
Nog te betalen bedragen
Overlopende passiva
Subtotaal operationeel
Saldo operationeel (tekort)

3

Financiering
Kortlopende leningen
Langlopende leningen
Saldo financiering

mutatie in 2019
+
267.730
3.653.320
1.916.994
2.843.884
7.225.130
7.814.657
701.838
755.516
-9.860.227
1.178.355

14.140.486
12.962.131

3.500.000
16.475.571
12.975.571

4=3-2 Saldo operationeel + financiering
Mutatie liquide middelen in 2019

13.439
13.439
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EMU-saldo
Hieronder is het overzicht van het EMU-saldo over 2019 opgenomen en bestaat voor een deel uit dezelfde posten als het
kasstroomoverzicht hiervoor.
Overzicht EMU-saldo
(Im)materiële vaste activa
Voorraden (grondexploitaties)
Eigen vermogen/resultaat voor bestemming
Voorzieningen
Totaal EMU-saldo
- = tekort en + = overschot

2019
-3.653.320
-1.916.994
-7.814.657
701.838
-12.683.133
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5. § Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de
bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de jaarstukken 2019 van de GR BAR-organisatie.
Onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering is de rapportage over informatieveiligheid:

5.1 § Informatieveiligheid
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6. § Verbonden partijen
Inleiding
In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden
partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten:
gemeenschappelijke regelingen;
vennootschappen en coöperaties;
stichtingen en verenigingen;
overige verbonden partijen.
Inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn opgenomen in de programma’s van deze begroting.
Visie verbonden partijen
De gemeente Barendrecht heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. De nota sluit aan
bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te
versterken en heeft als doel een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden
beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het
onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt
aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de
voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te
optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden ingezet om de invloed
passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een
sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.
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7. § Grondbeleid
Inleiding
Deze paragraaf Grondbeleid bevat:
 een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s van deze begroting;
 een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per grondexploitatie.;
 een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
 voor zover van toepassing een onderbouwing van geraamde winstnemingen;
 een schema van de risico’s per project.

Visie
In de Nota Grondbeleid 2016-2019 is opgenomen dat wij lokale ontwikkelingen en initiatieven willen stimuleren en
faciliteren. Wij hebben zelf in infrastructuur geïnvesteerd, bijvoorbeeld wegen, de buitenruimte en voorzieningen. Hierbij
zijn we uitgegaan van een grotere rol van de markt en particuliere initiatieven, met minder financiering en regels vanuit de
gemeente. Hiermee hebben we ingespeeld op de toekomstige Omgevingswet.

Uitvoeringswijze
De bestaande projecten met actief grondbeleid zetten wij voort en ontwikkelen wij verder. Op basis van
uitnodigingsplanologie en flexibiliteit in ontwikkeling geven wij vorm aan gewenste invullingen, binnen de bestaande weten regelgeving. Daar waar ons belang groter is dan het belang van de markt passen wij actief grondbeleid toe.
Hieronder leest u de stand van zaken van de lopende grondexploitaties:


Bedrijventerrein Oost
De civiele werken zijn afgerond. De rotonde en verlichting zijn in 2019 gerealiseerd. De uitgifte van de kavels is
vertraagd. Dit in afwachting van de ontwikkeling van De Stationstuinen.



De Botter
In het eerste half jaar van 2019 is er een ontwikkelaar geselecteerd. Het bestemmingsplan is eind 2019 in de
bestuurlijke besluitvorming gegaan. Er is een start gemaakt met het opstellen van het inrichtingsplan.



Centrumaanpak
Voor de realisatie van het parkeerterrein aan het Onderlangs zijn de panden van Wesdijk aangekocht en gesloopt.
Ter plaatse zijn tijdelijke parkeervoorzieningen gerealiseerd. Er zijn gespreken gevoerd met eigenaren van de
winkelpanden om hen te faciliteren in de wensen die zij hebben voor de uitbreiding van hun winkel en/of realisatie
van woningen boven winkels. Het bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat (93 appartementen) is vastgesteld. Voor
de ‘Rabobank locatie’ is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Deze heeft ook de omgevingsvergunning
voor de bouw van 26 vrije sector appartementen aangevraagd.



Carnisselande
In 2019 zijn drie koopovereenkomsten gesloten. Het ging om twee woonkavels en één woonwerkkavel.Voor de
vijf woonkavels aan de Heulweg en Vrijenburglaan zijn er gesprekken met mogelijke kopers.



Lagewei
In 2019 is een gronduitgifteovereenkomst en een uitwerkingsplan vastgesteld voor het terrein ten oosten van de
Campus. De planvorming voor het laatste deel van Lagewei, het braakliggend terrein ten noorden van de
Zichtwei, is gestart.



Stationstuin
De gronden zijn in het najaar van 2019 geleverd. De bouw van de drie woonblokken is op dat moment gestart. Er
is een start gemaakt met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte.



Vrouwenpolder
Voor deelgebied 5 is in 2019 het stedebouwkundigplan vastgesteld in samenwerking met de bouwclaimhouder.
Voor deelgebied 4 is een zogeheten gebiedsaanbesteding opgestart.
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Prognose resultaten
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hieronder weergegeven.

kosten op
startwaarde
100.845.338

opbrengsten
op
startwaarde
-94.034.793

saldo op netto
contante
saldo op
waarde
startwaarde
1-1-2020
6.810.545
6.948.057

saldo op
eindwaarde
7.483.140

In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven
welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijfcomplexen. Het
MPG legt de basis voor:
 De benodigde omvang reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het exploiteren
van gronden op te vangen;
 De benodigde voorzieningen;
 Risicomanagement;
 De paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting.
De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven.
ruimtelijk
planologisch
beleid

grondbeleid

locaties
in
planning

• § grondbeleid

MPG
actuele
(GREX)
locaties

- begroting
- voorjaarsnota
- jaarrekening

• risicomanagement
• GB-reserve
• GB-voorzieningen

Winstnemingen
Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels geldt dat winsten worden genomen op basis van het percentage of completion
methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang
van de grondexploitatie winst worden genomen. In de periode 2019 tot en met 2023 kan op basis van de huidige
grondexploitaties nog een winstneming tot maximaal € 5,5 miljoen plaatsvinden.
De notitie grondbeleid 2019 van de commissie BBV schrijft voor dat in het verleden teveel genomen tussentijdse winst
moet worden afgeboekt ten laste van de exploitatie. In 2016 is er bij Vrouwenpolder een tussentijdse winst genomen van
€ 2.834.759, terwijl uit de berekening van 2019 een bedrag volgt van € 2.326.836. Daarom is een negatieve winst geboekt
op de grex Vrouwenpolder ten laste van de reserve grondbedrijf voor een bedrag van € 507.923.
Op de grex De Botter is een tussentijdse winstname van € 3.338 genomen in 2019 en ten gunste van de reserve grondbedrijf
gebracht.

Risico’s
Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) de risico’s
beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd.
Grondexploitatie
Centrumaanpak

31 december 2018 31 december 2019
512.000

592.000

1.012.500

862.500

Vrouwenpolder

653.000

668.000

Lagewei

143.000

148.000

Stationstuin

110.000

45.000

Carnisselande

106.800

107.000

De Botter

107.000

105.000

2.644.300

2.527.500

Bedrijventerrein-Oost

Totaal risico's
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8. § Duurzaam Barendrecht
De verkenning op het terrein van duurzaamheid heeft geleid tot het opstellen van de visie Klimaatopgave Barendrecht zoals
die door de gemeenteraad in 2019 unaniem is vastgesteld. Inzet op de verdere uitwerking van de visiepunten is in 2019
opgestart.
In 2019 is het Energieperspectief 2050 opgeleverd als onderdeel van het proces rond de Regionale Energie Strategie. In het
Energieperspectief 2050 wordt een beeld geschetst van de energievoorziening in 2050. Eind 2019 is gestart met de opzet
van de concept-RES.
Warmtevisie
We zijn gestart met het maken van een warmtevisie die eind 2020 gereed moet zijn. Voor de zomer van 2019 is gestart
met een participatietraject. Hiervoor is een online enquête uitgezet. De resultaten hiervan zijn tijdens de eerste
bewonersavond met inwoners gedeeld. Tijdens twee bijeenkomsten is met inwoners gesproken over:
welke alternatieven er zijn voor aardgas;
de betaalbaarheid daarvan;
wat zij belangrijk vinden bij de overgang naar aardgasvrij wonen.
Met diverse stakeholders, onder andere de corporaties en Stedin, is gesproken over de warmtevisie. Samen met de input
van de bewonersavonden heeft dit geleid tot een aantal uitgangspunten voor de warmtevisie.
Naast deze overkoepelende werkzaamheden is een aantal punten specifiek te benoemen:
-

-

-

-

-

-

-

-

Aanbrengen zonnepanelen op eigen bezit
In het afgelopen jaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden rond het aanbrengen van zonnepanelen op ons eigen
bezit. In totaal zijn er ca. 190 panelen geplaatst die met elkaar ongeveer 557.000 kWh per jaar produceren.
Klimaatadaptatie 2019
Intern hebben we gewerkt aan integratie van klimaatadaptatie in onze ruimtelijke plannen. Dit doen we zowel bij
(her-) inrichtingsopgaven als bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de Botter. We zijn aangesloten bij
bestaande activiteiten, om bewustwording over de klimaatverandering te vergoten. De pop-up tuin (Operatie
Steenbreek) is verschillende keren ingezet om bewoners te stimuleren hun dak en tuin te vergroenen. Bij
activiteiten in de bibliotheek en bij gastlessen op de middelbare school zijn we de dialoog met diverse doelgroepen
aangegaan.
Prestatie-afspraken met woningbouwverenigingen
In de dialoog met de woningbouwverenigingen is nadrukkelijk ingezet op het verduurzamen van de
woningvoorraad. Knelpunt hierbij blijft de onzekerheid rond de mogelijke alternatieve warmtevoorziening, zoals
die wordt ontwikkeld in het project Warmtevisie.
Inzet WoonWijzerWinkel
De bekendheid van de WoonWijzerWinkel is toegenomen. Bewoners maken goed gebruik van dit energieloket.
Eind 2019 hebben we vanuit de rijksoverheid de subsidiebeschikking ontvangen (circa 1,1 miljoen euro). Deze
subsidie is bedoeld om al onze eigenaren van woningen een pakket te kunnen aanbieden rond de verduurzaming
van de woningen (RRE-regeling). Met de WoonWijzerWinkel zijn rond deze actie afspraken gemaakt voor de
uitvoering ervan.
Bewustwording
Naast de wekelijks verschijnende strip in de Schakel is op 10 oktober 2019 de Duurzaamheidsconferentie
georganiseerd. Bij deze conferentie hebben een aantal partijen inspiratie gegeven rond het thema. Ook onze
kinderburgemeester en de Stichting Open Limonade waren hierbij aanwezig.
Project Vaanpark
In samenwerking met de Energieke Regio zijn de bedrijven benaderd om stappen te nemen in de energietransitie.
Inzet op maatschappelijk vastgoed
Met de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) zijn afspraken gemaakt rond het aanbrengen van
zonnepanelen op al hun bezit. De subsidie aanvraag (Stimulering Duurzame Energie, SDE) is ingediend. Deze actie
is uitgevoerd in samenwerking met de Energieke Regio.
Ontwikkeling Zonnepark de Punt
De aanbesteding van een zonnepark op de locatie de Punt is afgerond en het ruimtelijk kader (het
bestemmingsplan) is vast gesteld.
Windenergie
In 2019 is gestart met het werken aan meer lokale speelruimte. Er zijn verschillende concrete “gereedschappen”
ontwikkeld en gedeeld met de gemeenteraad. De provincie ziet deze ontwikkeling als een eerste stap in het
gesprek over de overdracht van de bevoegdheden naar de gemeente Dit leidt tot meer lokale speelruimte.
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6.Grondslagen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, zoals opgenomen in het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de
gemeenteraad op 30 mei 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer
en voor de inrichting van de financiële organisatie, zijn vastgesteld.
Algemene grondslagen jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van
het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt
gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze
uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst
gepubliceerde accresmelding, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. Dat geldt ook voor
2019.
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota
rechtmatigheid van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de
aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is
dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is
om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdrage als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald
dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheid over omvang en hoogte van de eigen
bijdragen kan worden verkregen, als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals
hiervoor is toegelicht.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het
formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend
aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie
ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of
op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te
weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een
verplichting te worden opgenomen.
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Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de
afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke
investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de
verkregen bijdrage als bate verantwoord.
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken
geldlening.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van
onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.
Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met
afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde, op
basis van de door de gemeente gestelde voorwaarde, moet bijdragen aan de publieke taak.
Materiële vaste activa
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs
en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en
de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen
voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging
van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.
Investeringen met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Gronden en terreinen
n.v.t.
Woonruimten
40
Gebouwen
40
Vervoermiddelen
8
Machines, apparaten en installaties
10
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval als ook
voor rechten die op grond van art.229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de
balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven.
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over
de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de
nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen uitstaand
geld en (overige) uitzettingen zijn –tenzij hierna anders is vermeld- opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een
voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht
dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet
noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een
NV of BV.
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Vlottende activa
Voorraden
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere
marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend
(zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten
en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of ‘completion’ methode: voor zover gronden zijn verkocht of opbrengsten zijn
gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet
het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in
mindering gebracht.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde, indien de marktwaarde lager is dan
de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de
verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde)
toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen,
die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden
hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
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7.Balans en toelichting
ACTIVA
Omschrijving

31.12.2019

31.12.2018

Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Materiële vaste activa
- Overige investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
- Overige investeringen met een maatschappelijk nut
Financiele vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
- Leningen aan openbare lichamen
- Overige langlopende leningen

15.372.372
479.131
14.893.241

15.873.308
453.349
15.419.959

164.228.024

160.073.768

140.537.617

143.624.165

6.949.571
15.838.015
902.821

5.751.154
10.526.742
171.707
2.037.443

1.026.669
73.081
937.693
Totaal vaste activa

2.305.173
1.026.669
109.852
1.168.652

181.637.839

178.252.249

Vlottende activa
Voorraden
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

11.711.544
11.711.544

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Rekening-courant verhoudingen met niet-financi ële instellingen
- Overige vorderingen
Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi

9.794.550
9.794.550

7.218.603

10.062.487

1.005.875

3.462.883

575.030
5.637.698

477.518
6.122.086
413.315

10.716
402.599

Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

399.876
12.555
387.320

17.709.459
17.709.459

24.934.590
24.934.590

Totaal vlottende activa

37.052.921

45.191.503

Totaal-generaal

218.690.760

223.443.752
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PASSIVA
Omschrijving

31.12.2019

31.12.2018

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserves
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerde resultaat

40.742.624
27.810.892
15.606.666
-2.674.934

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Egalisatievoorzieningen
- Voorzieningen voor verlieslatende grexen
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden

48.557.281
29.793.575
18.413.452
350.254

21.089.000
6.499.423
8.784.648
3.752.093
2.052.836

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- Waarborgsommen

20.387.163
5.802.943
8.971.787
3.110.546
2.501.886

127.848.016

111.372.445

127.832.816

111.357.245

15.200

15.200

Totaal vaste passiva

189.679.641

180.316.889

21.378.458

25.633.974

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Overige kasgeldleningen
- Kassaldi
- Banksaldi
- Overige schulden
Overlopende passiva
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

14.500.000

18.000.000

0
6.878.458

128
7.633.847
7.632.662

17.492.889

582.119

618.683

7.050.542

16.874.205

Totaal vlottende passiva

29.011.120

43.126.863

Totaal-generaal

218.690.760

223.443.752

84.744.264

77.239.505

Gewaarborgde geldleningen
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Toelichting op de Balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2019 per 31-12-2018
Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief
Bijdragen aan activa in eigendom
van derden
Totaal

479.131

453.349

14.893.241
15.372.372

15.419.959
15.873.308

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Kosten onderzoek en ontwikkeling
Bijdragen aan activa in eigendom
van derden
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018 Investeringen Afschrijvingen
453.349
112.320
-86.538
15.419.959
15.873.308

0
112.320

-526.718
-613.256

Boekwaarde
31-12-2019
479.131
14.893.241
15.372.372

De investering voor onderzoek en ontwikkeling betreft:

Voorbereiding circulair centrum
Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt
Onderzoek en ontwikkeling

Beschikbaar gesteld
krediet in 2019
18.900
81.300
100.200

Werkelijk
besteed in
2019
43.685
68.635
112.320

Over-/
onderschrijding
-24.785
12.665
-12.120

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Overige investeringen met een
economisch nut
Investeringen met een economisch nut,
waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met
een maatschappelijk nut
Overige investeringen met een
maatschappelijk nut
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

140.537.617

143.624.165

6.949.571

5.751.154

15.838.015

10.526.742

902.821
164.228.024

171.707
160.073.768
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De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Gronden
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Machines/apparaten/installaties
Overige
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
38.917.405
1.180.003
94.310.579
3.585.990
2.543.640
140.537.617

Boekwaarde
31-12-2018
38.927.211
1.211.895
97.384.859
3.815.432
2.284.768
143.624.165

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch
nut weer:

Gronden
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en installaties
Overige
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018 Investeringen Afschrijvingen
38.927.211
607.452
-592.392
1.211.895
0
-31.892
97.384.859
254.423
-3.328.704
3.815.432
581.503
-796.612
2.284.768
284.893
-26.022
143.624.165
1.728.272
-4.775.622

Bijdragen van Boekwaarde
derden 31-12-2019
-24.866
38.917.405
0
1.180.003
0 94.310.579
-14.332
3.585.990
0
2.543.640
-39.198 140.537.617

De in het boekjaar gedane overige investeringen met een economisch nut zijn als volgt:

Grond Zuidpolder
Noldijk 9
Grond Prorail 1e Barendrechtseweg
Veld 1 HCB kunstgras sportpark De Doorbraak
Toplaag 1,5 kunstgrasveld 3 BVV De Bongerd
Toplaag kunstgrasveld 3 Vitesse De Bongerd
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek onderlaag
Uitvoering visie sportpark De Bongerd
Toplaag kunstgras veld 2 HCB De Doorbraak
Toplaag kunstgras veld 3 HCB De Doorbraak
Kunstgrasvelden Vrijenburg
Herinrichting begraafplaats Scheldestraat
Gronden
Lasten trapopgang binnenstalling
Baten trapopgang binnenstalling
Gebouw MFA Kruidentuin
Nieuwbouw De Tweemaster
Nieuwbouw De Ark
Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima)
Permanente uitbreiding school LOC
Vervangende nieuwbouw Dr.Schaepmanschool
Schuren woonwagencentrum Ziedewijdsekade
Bedrijfsgebouwen

Beschikbaar gesteld
krediet in 2019
331.400
64.400
26.200
39.700
411.700
50.000
0
78.100
46.600
46.400
0
99.100
1.193.600
87.500
-36.500
95.000
155.600
0
92.500
100.000
74.000
93.500
661.600
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Werkelijk
besteed in 2019
0
0
21.653
48.461
400.055
39.512
14.600
10.569
1.040
12.330
974
58.259
607.452
19.132
0
56.431
6.414
5.521
0
13.556
74.317
79.053
254.423

Bijdragen van
derden
0
64.375
0
-8.410
-69.740
-6.478
-2.555
0
0
-2.058
0
0
-24.866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Over-/
onderschrijding
331.400
25
4.547
-351
81.385
16.966
-12.045
67.531
45.560
36.128
-974
40.841
611.014
68.368
-36.500
38.569
149.186
-5.521
92.500
86.444
-317
14.447
407.177

Jaarrekening

Inpandig openbaar toilet
Zonnepanelen panden, Hof van Maxima
Zonnepanelen panden, MFA Gemeentewerf
Zonnepanelen panden, Lagewei
Zonnepanelen panden, MFA Vrijenburgpoort
Zonnepanelen panden, MFA Riederpoort
Zonnepanelen panden, MFA Waterpoort
Verbeteren binnenklimaat Het Kruispunt
Klimaatkast Vrijenburgpoort
Klimaatkast Vrijheidspoort
Machines, apparaten en installaties
Aanpassing bebouwde kom grens
Lasten binnenstalling Gebroken Meeldijk
Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk
Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn
Overige
Totaal

Beschikbaar gesteld
krediet in 2019
0
90.200
295.400
105.200
135.200
145.200
170.200
7.000
37.500
37.500
1.023.400
55.000
10.900
-14.000
303.600
355.500
3.234.100

Werkelijk
besteed in 2019
41
49.031
177.415
73.894
76.232
87.243
97.031
6.995
8.649
4.972
581.503
0
1.272
0
283.621
284.893
1.728.272

Bijdragen van
derden
0
-887
-498
-6.466
-1.766
-2.365
-2.350
0
0
0
-14.332
0
0
0
0
0
-39.198

Over-/
onderschrijding
-41
42.056
118.484
37.772
60.734
60.322
75.519
5
28.851
32.528
456.229
55.000
9.628
-14.000
19.979
70.607
1.545.026

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.
De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven,
kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Machines, apparaten en installaties
Weg- en waterbouwkundige werken
Overige
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2018
1.830.869
1.686.800
3.819.894
4.064.354
1.298.809
0
6.949.571
5.751.154

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut,
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Machines, apparaten en installaties
Weg- en waterbouwkundige werken
Overige
Totaal

Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2018 Investeringen Afschrijvingen 31-12-2019
1.686.800
393.099
-249.030
1.830.869
4.064.354
0
-244.460
3.819.894
0
1.298.809
0
1.298.809
5.751.154
1.691.907
-493.490
6.949.571

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, zijn:

Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers
Toegangscontrole GFT-cocons
Toegangscontrole ondergrondse containers restafval
Machines, apparaten en installaties
Minicontainers papier
Ondergrondse containers papier
Minicontainers GFT
GFT-cocons hoogbouw
Minicontainers restafval
Overige
Totaal

Beschikbaar gesteld
krediet in 2019
73.600
98.200
757.500
929.300
443.200
78.600
443.200
196.400
50.300
1.211.700
2.141.000

Werkelijk
besteed in 2019
21.200
63.200
308.700
393.099
439.367
98.875
403.708
294.200
62.659
1.298.809
1.691.907

Bijdragen van
derden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Over-/
onderschrijding
52.401
35.001
448.801
536.202
3.833
-20.275
39.492
-97.800
-12.359
-87.109
449.093
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De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Weg- en waterbouwkundige werken voor
2017 geactiveerd
Weg- en waterbouwkundige werken
vanaf 2017 geactiveerd
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

13.156.219

10.483.427

2.681.796

43.315
-199.174
10.526.742

15.838.015

Op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut moet vanaf 2017 over de verwachte toekomstige
gebruiksduur afgeschreven worden en dit moet gesplitst weergegeven worden in de toelichting op de balans.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut heeft het volgende verloop:
Boekwaarde
31-12-2018 Investeringen Afschrijvingen

Bijdragen van Boekwaarde
derden 31-12-2019

Weg- en waterbouwkundige werken voor
2017 geactiveerd

10.483.427

3.017.746

-344.954

0

13.156.219

Weg- en waterbouwkundige werken
vanaf 2017 geactiveerd
Totaal

43.315
10.526.742

2.989.728
6.007.474

-5.610
-350.564

-345.637
-345.637

2.681.796
15.838.015

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn:
Beschikbaar gesteld
Werkelijk
krediet in 2019 besteed in 2019
150.000
55.031
1.691.700
1.902.964
868.800
1.059.751
-517.300
0
2.193.200
3.017.746

Bijdragen van
derden
0
0
0
0
0

Over-/
onderschrijding
94.969
-211.264
-190.951
-517.300
-824.546

Beschikbaar gesteld
Werkelijk
krediet in 2019 besteed in 2019
Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde
2.909.400
1.153.023
Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde
-1.812.300
0
Herinrichting Doormanplein
87.700
6.061
Lasten P&R voorziening NS station
309.900
42.204
Baten P&R voorziening NS Station
-150.000
0
Fietsroutes stad- en landverbindingen
51.500
64.561
Lokale aanpak veilig fietsen
51.100
48.814
Aanpassing openbaar gebied Graphorn
25.800
25.568
Herinrichting Portlandse Baan
15.400
38.544
Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg
36.000
6.394
Fietspad Vaanpark II + rotonde
53.200
5.886
Fietstunnel Gebroken Meeldijk
250.000
8.648
Herinrichting Schaatsbaan 30 km
253.900
460.647
Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan
20.000
221
Snelfietsroute F15 Hoefslag
41.000
1.882
Rehabilitatie wegen
666.600
614.094
Veilige verbinding Ziedewijdsedijk
86.700
86.879
Renovatie fietstunnel Ziedewijdsebaan
68.800
67.834
Beschoeiingen
89.100
32.771
Waalvisie
92.900
77.263
Openbare ruimte woonwagencentrum Ziedewijdsekade
327.500
248.438
Totaal investeringen vanaf 2017 geactiveerd
3.474.200
2.989.728
Totaal
5.667.400
6.007.474

Bijdragen van
derden
0
-272.000
0
0
0
-64.561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.076
0
0
0
0
0
-345.636
-345.636

Over-/
onderschrijding
1.756.377
-1.540.300
81.639
267.696
-150.000
51.500
2.286
232
-23.144
29.606
47.314
241.352
-206.747
19.779
39.118
61.582
-179
966
56.329
15.637
79.062
830.108
5.562

1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29
Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte
Lasten Revitalisering Dierenstein
Baten Revitalisering Dierenstein
Totaal investeringen voor 2017 geactiveerd
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De boekwaarde van de overige materiële activa met een maatschappelijk nut is:

Machines/apparaten/installaties
Overige activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
865.956

Boekwaarde
31-12-2018
114.070

36.865
902.821

57.638
171.707

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige materiële activa met een
maatschappelijk nut weer:

Machines/apparaten/installaties
Overige activa
Totaal

Boekwaarde
Bijdragen van Boekwaarde
31-12-2018 Investeringen Afschrijvingen
derden 31-12-2019
114.070
757.590
-5.703
0
865.956
57.638
171.707

34.004
791.594

0
-5.703

-54.777
-54.777

36.865
902.821

De overige investeringen met een maatschappelijk nut betreffen:
Beschikbaar gesteld
Werkelijk
krediet in 2019 besteed in 2019
Openbare verlichting
362.500
352.258
Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg
25.000
1.615
Vervangingsinvestering speelvoorzieningen
493.500
403.717
Totaal machines/apparaten/installaties
881.000
757.590
Lasten Fietsparkeerplaatsen Tram25
16.000
0
Baten Fietsparkeerplaatsen Tram25
-70.000
0
Hart van Carnisselande
34.700
34.004
Totaal overige activa
-19.300
34.004
Totaal
861.700
791.594

Bijdragen van
derden
0
0
0
0
0
-54.777
0
-54.777
-54.777

Over-/
onderschrijding
10.242
23.385
89.783
123.410
16.000
-15.223
696
1.473
124.883

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan openbare lichamen
Overige langlopende leningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
1.026.669

Boekwaarde
31-12-2018
1.026.669

73.081

109.852

937.693
2.037.443

1.168.652
2.305.173

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan openbare lichamen
Overige langlopende leningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018 Vermeerderingen
1.026.669
0
0
109.852
0
0
0
1.168.652
70.172
2.305.173
70.172

Aflossingen
0
0
-36.771
0
0
-301.132
-337.903

Boekwaarde
31-12-2019
1.026.669
73.081
937.693
2.037.443
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De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2018
453.780
453.780
354.686
354.686
72.825
72.825
45.378
45.378
100.000
100.000
1.026.669
1.026.669

Aandelen Eneco
Aandelen Waterbedrijf Evides
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten
Aandelen Sportfondsen Barendrecht BV
Aandelen NV BAR Afvalbeheer
Totaal

De leningen aan openbare lichamen zijn in het volgende overzicht opgenomen:

Lening GR BAR (activa)
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018
109.852
109.852

Boekwaarde
Aflossingen 31-12-2019
-36.771
73.081
-36.771
73.081

De overige langlopende leningen bestaan uit:

Lening Stichting Volkshuisvesting Nederland
Lening OZHW (cluster 6)
Lening Stichting Sportief Barendrecht
Lening Particulier ivm grondverkoop
Lening Spruit BV (horeca Kruispunt)
Waarborgsommen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018 Vermeerderingen
850.966
70.172
278.341
15.000
4.668
6.910
12.767
1.168.652
70.172

Boekwaarde
31-12-2019
769.634
139.341
7.500
2.843
5.608
12.767
-301.132
937.693

Aflossingen
-151.505
-139.000
-7.500
-1.826
-1.301

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Onderhanden werk,
waaronder bouwgronden in exploitatie

20.755.786

20.123.054

Voorziening verlieslatende
grondexploitaties
Totaal

-9.044.242
11.711.544

-10.328.504
9.794.550

Van de bouwgronden in exploitatie is het verloop van de boekwaarde in 2019 als volgt:

Bedrijventerrein-Oost
Lagewei
Vrouwenpolder
Centrumaanpak
Woningbouw Stationstuin
Carnisselande
Botterlocatie
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018 Investeringen
8.449.608
1.568.600
2.694.506
120.973
-1.419.552
909.581
2.380.263
52.487
1.474.003
649.826
6.173.615
484.918
370.611
90.586
20.123.054
3.876.970

Opbrengsten
-30.039
0
0
-264
-2.674.625
0
-34.725
-2.739.653
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Winstuitname

-507.923

3.338
-504.585

Boekwaarde
31-12-2019
9.988.170
2.815.479
-1.017.894
2.432.485
-550.796
6.658.532
429.810
20.755.786

Voorziening
verlieslatende
grexen
-2.862.390
-2.815.479
-2.432.485
-933.888
-9.044.242

Balanswaarde
31-12-2019
7.125.780
0
-1.017.894
0
-550.796
5.724.644
429.810
11.711.544

Jaarrekening
Voorzieningen verlieslatende grexen
Verliesvoorzieningen voor grondexploitaties moeten op de boekwaarde van de grondexploitaties aan de actiefzijde van de
balans in mindering worden gebracht. De commissie BBV heeft echter een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat dit tot
maximaal de boekwaarde van een grondbedrijfcomplex kan gebeuren. Als het verwachte verlies op grond van de
meerjarenprognose groter is, moet het verschil onder de voorzieningen aan de passiefzijde van de balans worden
opgenomen. De totale verliesvoorzieningen per 31 december 2019 voor de grondexploitaties zijn berekend op € 12.796.335
Bij twee verliesgevende grexen, namelijk Lagewei en Centrumaanpak, is de voorziening hoger dan de boekwaarde. Om deze
reden is nu een bedrag van € 9.044.242 verrekend met de boekwaarde van de grondbedrijfcomplexen aan de actiefzijde
van de balans. Het verschil van € 3.752.093 is opgenomen aan de passiefzijde van de balans onder de post voorzieningen.
Prognose grexen
boekwaarde 31 december 2019

20.755.786

nog te maken kosten

30.010.095

nog te realiseren opbrengsten

-43.282.741

saldo op eindwaarde

7.483.140

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde
31-12-2019
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische
looptijd < 1 jaar
Rekening-courant verhoudingen met niet-financi ële
instellingen
Overige vorderingen
Totaal

Voorziening Balanswaarde Balanswaarde
oninbaarheid
31-12-2019 31-12-2018

1.005.875

1.005.875

3.462.883

575.030

575.030

477.518

5.637.698
7.218.603

6.122.086
10.062.487

5.851.959
7.432.864

-214.261
-214.261

In verband met de Wet Schatkistbankieren moeten overtollige middelen dagelijks worden afgeroomd naar een rekening bij
de schatkist. Het Ministerie heeft een drempelbedrag vastgesteld dat op de rekening courant van de eigen bank mag blijven
staan. Met onze huisbankier, de Rabobank, hebben wij de afspraak dat dagelijks automatisch wordt afgeroomd naar de
schatkist wanneer het saldo hoger is dan € 350.000. Hierdoor is de kans op overschrijding van de limiet minimaal In de
toelichting op de balans wordt verantwoording afgelegd over het totaal aan middelen dat per kwartaal buiten de schatkist
is gehouden. Onderstaand schema geeft weer dat in alle vier de kwartalen van 2019 aan het drempelbedrag is voldaan.
Drempelbedrag schatkistbankieren Barendrecht
Begrotingstotaal 2019

115.282.000

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
Drempelbedrag

0,75%
864.700

Afwijking t.o.v. drempelbedrag *)
1e kwartaal

-456.752

2e kwartaal

-526.724

3e kwartaal

-484.517

4e kwartaal

-465.599

*) Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekening Courant
hoger was dan het drempel bedrag. Bij een negatief bedrag zijn we onder het
drempelbedrag gebleven
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Bij de schatkist kunnen overtollige middelen eventueel tijdelijk op deposito worden weggezet. Op dit moment is de rente
voor deze deposito’s 0%. Als er tijdelijk sprake was van overliquiditeit, is er daarom geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om dit op deposito zetten.
De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding met Stichting
Volkshuisvesting Nederland (Svn) voor de starters- en duurzaamheidsleningen.
Het overzicht van de liquide middelen ziet er als volgt uit:

Kassaldi
Banksaldi
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
10.716
402.599
413.315

Boekwaarde
31-12-2018
12.555
387.320
399.876

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

17.709.459
17.709.459

24.934.590
24.934.590

De post overlopende activa bestaat uit:

Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste
van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

Vooruitbetaalde bedragen
Nahefing BTW 2008-2013
Overdrachtsbelasting Focus Beroepsacademie
BTW(compensatiefonds)
Afwikkeling koepelvrijstelling
Marktinitiatieven
Vennootschapsbelasting
Overige overlopende posten
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
52.337
1.654.927
1.087.037
10.810.990
3.627.896
248.931
227.341
0
17.709.459

Boekwaarde
31-12-2018
96.198
1.654.927
1.094.838
11.048.886
10.646.084
172.185
220.103
1.368
24.934.590

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve
Reserve grondbedrijf
Bestemmingsreserves
Gerealiseerde resultaat
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
14.634.347
13.176.545
15.606.666
-2.674.934
40.742.624

Boekwaarde
31-12-2018
16.610.449
13.183.126
18.413.452
350.254
48.557.281
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Het verloop in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven:

Algemene reserve
Reserve grondbedrijf
Reserve revitalisering Dierenstein
Reserve fietscrossbaan FCCB
Reserve verleggen Binnenlandse Baan
Reserve onderdoorgang A29
Reserve snelfietsroute F15 IJsselmonde
Reserve afschrijvingen
Reserve Koopliedenweg
Reserve Zuidpolder
Reserve rekenkamer
Reserve onderhoud gebouwen
Reserve openbare verlichting
Reserve kleedkamers BVV
Reserve omgevingslawaai
Reserve natuur en recreatie
Reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018
16.610.449
13.183.126
1.330.000
582.200
1.156.000
2.141.942
1.244.000
4.485.794
140.411
2.409.371
11.287
1.868.087
1.745.089
200.000
52.664
893.527
153.081
48.207.026

Toevoeging
1.104.307

Onttrekking
-2.326.357
-1.110.887

-323.419
2.389
981.200

-873.979

2.087.896

-87.886
-4.722.528

Vermindering ter
Bestemming
dekking van resultaat vorig Boekwaarde
Vrijval
afschrijvingen
jaar 31-12-2019
350.254 14.634.347
13.176.545
1.330.000
-35.621
546.579
-43.640
1.112.360
-100.520
2.041.422
1.244.000
-573.000
3.912.794
-7.221
133.190
2.085.952
13.676
1.975.308
-1.745.089
0
200.000
52.664
893.527
65.195
-1.745.089
-760.002
350.254 43.417.558

Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het
resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met
afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.
De aard en de reden van iedere reserve worden hierna toegelicht, evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.
Algemene reserves
De algemene reserves worden gevormd door de algemene reserve en de reserve Grondbedrijf.
In de algemene reserve hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
Algemene reserve
Stand 31 december 2018
Jaarresultaat 2018
Totaal toevoegingen
Fundament Maatschappij (voorjaarsnota 2019)
Dienstverleningsovereenkomst schoolbesturen (1e Turap 2019)
Fundament Maatschappij (jaarrekening 2018)
Resultaat gerichte inkoop jeugdzorg (jaarrekening 2018)
Sanering glastuinbouw Ziedewijdsekade (raadsbesluit 26 maart 2018)
Restauratie wimpels (1e Turap 2019)
Digitalisering bouwdossiers (jaarrekening 2018)
Implementatie omgevingswet (jaarrekening 2018)
Verruiming sportvrijstelling (jaarrekening 2018)
Projectmatige controles illegale bouw (jaarrekening 2018)
Douchespoelinstallaties gemeentelijke gebouwen (jaarrekening 2018)
Digitalisering APV proces (jaarrekening 2018)
Voetpad zweefvliegveld (jaarrekening 2018)
Bodemkwaliteitskaart (jaarrekening 2018)
Bijdrage fractieondersteuning (jaarrekening 2018)
Totaal onttrekkingen
Stand 31 december 2019

16.610.449
350.254
350.254
-798.100
-660.465
-616.000
-33.900
-31.642
-32.278
-30.168
-27.500
-25.000
-20.704
-18.700
-15.700
-7.500
-5.200
-3.500
-2.326.357
14.634.347
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De mutaties van de reserve grondbedrijf zijn als volgt:
Reserve grondbedrijf
Stand 31 december 2018
Verlaging voorziening grex BT-oost
Verlaging voorziening grex Stationstuin
Winstuitname Grex De Botter
Totaal toevoegingen
Verhoging voorziening grex Lagewei
Correctie winstuitname Vrouwenpolder
Verhoging voorziening grex Carnisselande
Stationstuinen (raadsbesluit 29 oktober 2019)
Verhoging voorziening grex Centrumaanpak
Visie Koedoodzone (begroting 2019)
Voorziening Amaliaplantsoen
totaal onttrekkingen
Stand 31 december 2019

13.183.126
693.666
407.303
3.338
1.104.307
-218.786
-507.923
-148.915
-122.326
-90.553
-18.588
-3.796
-1.110.887
13.176.545

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve revitalisering Dierenstein
Deze reserve van €1.330.000 is voor de dekking van de afschrijvingen van de investering revitalisering Dierenstein.
Bestemmingsreserve fietscrossbaan FCCB
Voor de dekking van de afschrijvingen van de investering fietscrossbaan voor de FietsCrossClub Barendrecht is een reserve
gevormd van €582.200. In 2019 is een bedrag van € 35.621 onttrokken.
Bestemmingsreserve verleggen Binnenlandse Baan
De reserve is gevormd voor de dekking van de afschrijvingen van de investering van € 1.156.000 voor het verleggen van de
Binnenlandse Baan. De afschrijving voor 2019 bedraagt € 43.640.
Bestemmingsreserve Onderdoorgang A29
De afschrijvingen van de investering Onderdoorgang A29 worden uit deze reserve van € 2.141.942 gedekt. In 2019 is een
bedrag van € 100.520 onttrokken.
Bestemmingsreserve snelfietsroute F15 IJsselmonde
Deze reserve van € 1.244.000 is gevormd voor de dekking van de afschrijvingen van de investering snelfietsroute F15
IJsselmonde.
Bestemmingsreserve voor dekking van afschrijvingen
Voor de dekking van de afschrijvingen van diverse investeringen met een economisch nut is een bestemmingsreserve
gevormd. Aan de reserve is in 2019 een bedrag van € 573.000 onttrokken.
Bestemmingsreserve Koopliedenweg
Uit deze reserve worden de afschrijvingen van het project aanpassing Koopliedenweg gedekt. In 2019 was dit € 7.221.
Bestemmingsreserve Zuidpolder
Uit deze reserve worden de aanlegkosten van het recreatiegebied Zuidpolder gedekt. De kosten voor de aanleg in 2019
bedroegen € 323.419.
Bestemmingsreserve rekenkamer
Op het budget van € 60.000 is een overschot van € 2.389 in 2019. Dit bedrag is in de reserve gestort.
Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten te dekken van planmatig onderhoud aan onze gemeentelijke
gebouwen. Deze kosten worden gedekt door stortingen vanuit de exploitatie. In 2019 is een bedrag van € 981.200 in de
reserve gestort en is € 873.979 uitgegeven aan planmatig onderhoud.
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Bestemmingsreserve openbare verlichting
De bestemmingsreserve openbare verlichting is in 2019 opgeheven.
Bestemmingsreserve kleedkamers BVV
Bij de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 200.000 in deze reserve gestort, omdat de subsidie voor de renovatie van de
kleedkamers van BVV niet uitgegeven was in verband met de verdere ontwikkeling van de gehele clubaccommodatie. De
verwachting is dat dit in 2020 zal gebeuren.
Bestemmingsreserve omgevingslawaai
Deze reserve van €52.664 is gevormd uit de reserve MaVa. In 2019 is de reserve ingezet voor het aanbrengen van
geluidsreducerend asfalt op de Portlandse Baan.
Bestemmingsreserve natuur en recreatie
Er spelen nog diverse groenprojecten, die nog onvoldoende concreet zijn om als projectomschrijving inclusief raming in te
dienen. De reserve Natuur en Recreatie (€ 893.527) is voor deze groenprojecten nodig om ze uiteindelijk te kunnen
realiseren. Het betreft onder andere projecten om de recreatie en groenbeleving te vergroten. Bovendien is de reserve
nodig om recreatieve groene verbindingen te financieren. De reserve blijft niet alleen voorbehouden aan deze genoemde
projecten, maar kan ook ingezet worden voor toekomstige groenprojecten.Tevens kan in de toekomst de reserve mogelijk
gebruikt worden als cofinanciering voor groenprojecten binnen de landschapstafels. Dit zal gaan spelen als de Provincie
meer helderheid geeft over de toekomst van de landschapstafels.
Bestemmingsreserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan
Deze reserve van € 160.000 is bij de jaarrekening 2016 gevormd voor de verwachte waterontwikkeling vanaf 2018. Dit jaar
is er € 87.886 aan de reserve onttrokken.
Voorzieningen
De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt:

Voorzieningen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2018
21.089.000 20.387.163
21.089.000 20.387.163

Het verloop van de voorzieningen in 2019 is in onderstaand overzicht opgenomen:

Voorziening pensioenen wethouders
Voorziening wachtgelden vml wethouders
Voorziening glasschade
Voormalig personeel
Voorziening BTW naheffing 2008-2013
Voorziening Barendrecht Noord
Voorziening afwikkelkosten Amaliaplantsoen
Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening grex Lagewei
Voorziening grex Centrumaanpak
Voorziening Stationstuin
Totaal vz voor verlieslatende grexen
Voorziening riolering
Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie
Voorziening afvalstoffenheffing
Totaal voorzieningen beklemde middelen
Totaal voorzieningen

Boekwaarde
31-12-2018
4.814.698
317.811
48.699
0
356.932
31.543
233.259
5.802.943
2.490.276
620.270
0
3.110.546
8.971.787
8.971.787
2.501.886
2.501.886
20.387.163

Toevoeging
1.305.024
10.355
35.380
91.300

3.796
1.445.856
97.813
38.331
505.403
641.547
1.485.000
1.485.000
697.247
697.247
4.269.650

Aanwending
-189.764
-136.294
-27.159
-17.261
-31.543
-237.055
-639.076

0
-1.672.139
-1.672.139
-1.146.297
-1.146.297
-3.457.512

Boekwaarde
Vrijval 31-12-2019
5.929.959
-110.300
81.573
56.920
74.039
356.932
0
0
-110.300
6.499.423
2.588.089
658.601
505.403
0
3.752.093
8.784.648
0
8.784.648
2.052.836
0
2.052.836
-110.300 21.089.000
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In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. De aard en de reden van
iedere voorziening worden hierna toegelicht, evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.
Voorzieningen
De voorzieningen kunnen verdeeld worden in de volgende categorieën:
1. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
2. Voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties
3. Voorzieningen voor egalisatie van onderhoud
4. Voorziening beklemde middelen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening pensioenen wethouders
De pensioenvoorziening is voor (voormalige) wethouders ten behoeve van toekomstige pensioenaanspraken en de
gemeente is wettelijk verplicht een dergelijke voorziening aan te houden. Er is € 1.305.024 in de voorziening gestort en
€ 189.764 aangewend. De hoogte van de stortingen en onttrekkingen wordt bepaald aan de hand van actuariële
berekeningen van Raet.
Voorziening wachtgelden voormalig wethouders
De waarde van de wachtgeldverplichtingen moet gelijk zijn aan de som van de lopende verplichtingen voor de gehele
wachtgeldperiode, dus deze zijn kalenderjaar overschrijdend. In 2019 is € 10.355 in de voorziening gestort en € 136.924
uitgegeven. Een bedrag van € 110.300 is vrijgevallen omdat een voormalig wethouder hier geen aanspraak meer op maakt.
Voorziening glasschade
In verband met hoge premies en het risico van nacalculatie is besloten geen verzekeringscontract af te sluiten voor nieuwe
basisscholen en een voorziening te vormen. In 2019 is een bedrag van € 35.380 in de voorziening gestort en
€ 27.159 uitgegeven aan glasschades.
Voorziening BTW naheffing 2008-2013
De btw-voorziening bedraagt per 31 december 2019 € 356.932 en is naar verwachting voldoende hoog om de risico’s met
betrekking tot naheffing en terugvordering te dekken.
Voorziening Barendrecht Noord
Uit deze voorziening van € 31.543 zijn in 2019 kosten betaald voor bestratingswerkzaamheden op het kruispunt
Dierensteinweg/1e Barendrechtseweg. De reserve is eind 2019 leeg.
Voorziening afwikkelkosten Amaliaplantsoen
Voor afrondende werkzaamheden is een voorziening gevormd van € 233.259 die eind 2019 leeg is.
Voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties
Verliesvoorzieningen voor grondexploitaties moeten op de boekwaarde van de grondexploitaties aan de actiefzijde van de
balans in mindering worden gebracht. De commissie BBV heeft echter een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat dit tot
maximaal de boekwaarde van een grondbedrijfcomplex kan gebeuren. Als het verwachte verlies op grond van de
meerjarenprognose groter is, moet het verschil onder de voorzieningen aan de passiefzijde van de balans worden
opgenomen. In 2019 is dit een bedrag van € 3.752.093. Dit betreft het aandeel in de verliesvoorzieningen van de
grondexploitaties voor Lagewei en de Centrumaanpak dat uitgaat boven de boekwaarde van de verliesgevende complexen.
Voorzieningen voor egalisatie van onderhoud
Voorziening riolering
De voorziening is gevormd voor toekomstige investeringen en groot onderhoud van riolering. In 2019 is € 1.485.000 in de
voorziening gestort. Daarnaast is het nadelige exploitatie saldo van 2019 (€ 928.318) aan de voorziening riolering
onttrokken, zoals in onderstaand overzicht te zien is.
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Riolering

Begroot 2019 Werkelijk 2019 Afwijking 2019

Kosten van de activiteit vanuit de GR BAR-organisatie

342.900

371.428

28.528

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente

1.299.300

1.176.603

-122.697

Dotatie voorziening riolering

1.485.000

1.485.000

0

-1.304.500

-928.318

376.182

1.822.700

2.104.714

282.014

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

484.300

398.702

-85.598

Overhead
BTW

277.700
468.600

300.857
352.686

23.157
-115.914

Totale lasten

3.053.300

3.156.958

103.658

Totale baten rioolheffing

3.053.300

3.156.958

103.658

Aanwending voorziening riolering
Netto kosten van de activiteit

De kosten van de activiteit vanuit de gemeente zijn lager vanwege het slechte weer en problemen met de bereikbaarheid
van het riool de werkzaamheden voor het reinigen en inspecteren niet in 2019 konden worden afgerond. Deze
werkzaamheden worden afgemaakt in het eerste kwartaal van 2020.
De vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten zijn lager door minder kwijtscheldingen voor rioolheffing en lagere
kosten voor baggeren en onderhoud watergangen. 25% van de kosten voor baggeren en onderhoud watergangen wordt
doorbelast. Bij de saldoverklaring is al toegelicht waarom deze kosten lager zijn uitgevallen.
Door de lagere kosten (exploitatie en investeringen) is het btw-bedrag ook lager uitgevallen. Per saldo wordt er € 376.182
minder aan de voorziening riolering onttrokken dan begroot.
De dotatie aan de voorziening riolering is € 1.485.000 voor maatregel vrij verval riolering en gemalen en persleidingen. Er
is in 2019 een bedrag van € 743.821 uitgegeven. Een aantal projecten is gestart in 2019, maar de afronding schuift door
naar 2020. Dit heeft te maken met vertragingen en planningen van derden. Het gaat om de projecten op de locaties
Onderlangs, Carnisseweg, Vlietweg, Gaffelaar en het gemaal Gebroken Meeldijk.
Het verloop van de voorziening riolering in 2019 is als volgt:
1 januari 2019: € 8.971.787
+ dotatie 2019: € 1.485.000
- aanwending 2019: € 928.318
- investeringen vrij verval riolering en gemalen en persleidingen: € 743.821
31 december 2019: € 8.784.648
Voorzieningen beklemde middelen afvalstoffenheffing
Het exploitatieresultaat van afval wordt jaarlijks op deze voorziening gemuteerd. Voor 2019 is dit als volgt:
Afvalstoffen

Begroot 2019 Werkelijk 2019 Afwijking 2019

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR afvalbeheer

2.511.000

2.675.210

164.210

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente

2.449.800

2.517.801

68.001

Inkomsten van de activiteit vanuit de gemeente

-417.300

-374.904

42.396

Aanwending voorziening afvalstoffen

-685.100

-1.146.297

-461.197

3.858.400
140.700

3.671.811
164.760

-186.589

112.900

112.175

-725

44.000

44.000

0

Netto kosten van de activiteit
Kwijtscheldingen
Lasten GR BAR-organisatie
Overhead
BTW

24.060

205.000

205.000

0

Dotatie BTW voorziening afvalstoffen (amendement 20 dec. 2016)
Totale lasten

621.700
4.982.700

697.247

75.547

4.894.993

-87.707

Totale baten afvalstoffenheffing

4.982.700

4.894.993

-87.707

826.700

902.247

75.547

Totaal BTW
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De hogere kosten van de activiteit van de gemeente zijn al toegelicht bij programma 4 ruimte en wonen (hogere
verwerkingskosten en belasting restafval). Er is sprake geweest van een toename van het aantal bezwaren
afvalstoffenheffing. Deze toename heeft geleid tot hogere toegekende verminderingen op de aanslagen en dus lagere
baten voor afvalstoffenheffing.
Het verloop van de voorziening afvalstoffen in 2019 is als volgt:
1 januari 2019: € 2.501.886
+ dotatie 2019: € 697.247
- aanwending 2019: € 1.146.297
31 december 2019: € 2.052.836
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Onderhandse leningen van:
-binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

127.832.816

111.357.245

Waarborgsommen
Totaal

15.200
127.848.016

15.200
111.372.445

In dit overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar
2019:
Saldo
31-12-2018

Vermeerderingen

Onderhandse leningen van:
-binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

111.357.245

35.000.000

-18.524.429 127.832.816

Waarborgsommen
Totaal

15.200
111.372.445

35.000.000

15.200
-18.524.429 127.848.016

Aflossingen

Saldo
31-12-2019

In 2019 zijn 2 langlopende leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten: een lening van € 10 miljoen met een
looptijd van 20 jaar en bij de Nederlandse Waterschapsbank een lening van € 25 miljoen met een looptijd van 20 jaar. De
rentelasten van de langlopende leningen in 2019 zijn € 2.528.160.
Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

21.378.458

25.633.974

Overlopende passiva
Totaal

7.632.662
29.011.120

17.492.889
43.126.863

De rubricering van de vlottende passiva 2018 is in de jaarrekening 2019 ten opzichte van de jaarrekening 2018 als volgt
gewijzigd:
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Rubricering
Jaarekening
2019

Rubricering
Jaarrekening
2018

Verschil

Netto-vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

25.633.974

40.668.147

-15.034.173

Overlopende passiva
Totaal

17.492.889
43.126.863

2.458.716
43.126.863

15.034.173

In 2018 waren in de jaarrekening de nog te betalen bedragen (verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
in een volgend jaar tot uitdrukking komen (€ 16.302.300) minus de transitorische rente (€ 1.268.127), totaal € 15.034.173,
opgenomen onder de neto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Volgens de BBV
voorschriften moet dit onder de overlopende passiva opgenomen worden.
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2018
14.500.000 18.000.000

Overige kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden
Totaal

0

128

6.878.458
21.378.458

7.633.847
25.633.974

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot uitdrukking komen, met uitzondering van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate
van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2018

5.247.487 16.302.300

582.119

618.683

1.803.055
571.905
7.632.662 17.492.889
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De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Actieplan jeugdwerkloosheid
Stimulering lokale klimaatinitiatieven
Zwerfafval
Projecten milieu (B-lijst)
Klimaatbuffer
IDC Greenportlogistiek
Stad-landverbindingen
Uitkoop woningen onder hoogsp.leidingen
Totaal

Saldo
31-12-2018
46.191
30.330
13.783
149.387
15.543
176.341
16.800
114.400
55.909
618.683

Uitgaven
454.594
30.330
13.783
154.130
5.243

98.534
4.436
761.050

Ontvangen
bedragen
-668.243

-56.243

-724.485

Saldo
31-12-2019
259.839
0
0
51.500
10.300
176.341
16.800
15.866
51.473
582.119

De vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen, zijn als volgt:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2018
Naheffing BTW Focus Beroepsacademie
Marktinitiatieven
Vooruitontvangen Regionale Energie Strategie (RES) gelden
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

0

481.322

30.572

4.493

1.722.000

0

50.483

86.091

1.803.055

571.905

Niet uit balans blijkende verplichtingen
Naast risico’s uit de paragraaf weerstandsvermogen heeft de gemeente nog overige verplichtingen die niet uit de balans
blijken, zoals borgstellingen, garanties en risicoverplichtingen op grond van het Treasurystatuut. De informatie over het
totaal aan borg- en garantstellingen is afhankelijk van saldi-opgaven van banken en hypotheekinstellingen.
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Borg en garantstellingen
In het verleden zijn er regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico’s
die wij hierbij lopen, gaan wij nu terughoudend om met het honoreren van deze aanvragen. Slechts indien het
maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, zal een garantie verleend worden.
In het overzicht van de garantstellingen zijn ook de leningen opgenomen die via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) zijn afgesloten. Hiervoor staan wij als gemeente voor 50% garant. Het saldo genoemd in het overzicht is het deel
van de lening waarvoor wij garant staan. Ondanks dat het een hoog bedrag is, zijn de risico’s die wij hierop lopen gering. In
ons weerstandsvermogen is rekening gehouden met deze garantstellingen.
Doel
Herfinanciering lening tbv 191 woningen Binnenland
Vlietstaete
Clubaccommodatie
Bejaardentehuis
Herfinanciering lening tbv complex HV3903
Herfinanciering lening tbv complex HV3929
Restauratie Voordijk 412-414
80 woningen nabij Borgstede
72 socia woningen / GVT
72 socia woningen / GVT
Schuldbekentenis
Restauratie Voordijk 412-414
Tennisaccommodatie Ziedewij
Centrum voor eerstelijns zorg
Tennisaccommodatie Smitshoek
Bouw kantine en kleedlokalen
Bouw clubaccommodatie
Bouw clubaccommodatie
Bouw clubaccommodatie
2 stallen voor pensionpaarden st. Kleine duiker
Stichting Hospice Barendrecht
Stichting Hospice Barendrecht
Voetbalvereniging Smitshoek

Waarbg.
perc.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Renteperc.
4,430%
4,290%
2,650%
4,640%
5,770%
5,830%
3,000%
1,400%
6,100%
6,340%
3,400%
4,400%
4,250%
5,150%
4,450%
3,900%
3,450%
5,350%
4,500%
3,300%
3,200%
3,350%
3,500%

Saldo
01-jan-19
7.147.268
1.873.449
101.142
601.032
1.089.187
2.026.474
6.166
3.219.590
1.077.728
1.134.450
45.371
10.422
73.059
4.260.000
8.050
11.056
63.347
80.175
91.140
234.600
200.000
0
88.664

Vermeerdering
in 2019

23.442.370

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.000
495.000
0

Vermindering
in 2019
379.348
0
9.195
120.207
69.025
128.424
-5.516
169.061
56.723
56.723
6.051
-1.260
12.706
0
3.400
6.116
12.221
3.175
5.390
12.650
27.500
27.500
4.356

Saldo
31-dec-19
6.767.920
1.873.449
91.947
480.825
1.020.162
1.898.050
11.682
3.050.529
1.021.005
1.077.728
39.321
11.682
60.353
4.260.000
4.650
4.940
51.126
77.000
85.750
221.950
467.500
467.500
84.308

790.000

1.102.993

23.129.376

LENINGEN GEBORGD DOOR WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW MET ACHTERVANGFUNCTIE RIJK EN GEMEENTE
Vestia Groep
Stichting Woonzorg Nederland
St. Havensteder
Woningbouwvereniging Patrimonium

50%
50%
50%
50%

22.338.500
361.500
10.000.000
21.097.135
53.797.135

0
0
11.750.000
5.750.000
17.500.000

0
18.000
7.750.000
1.914.247
9.682.247

22.338.500
343.500
14.000.000
24.932.888
61.614.888

50%

77.239.505

18.290.000

10.785.240

84.744.264
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8. Overzicht van baten en lasten en toelichting
Rekening

Primitieve Begroting

Begrotingswijziging

Begroting

Rekening

2018

2019

2019

2019

2019

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Besturen

6.792.575

2.458.953

4.835.600

1.437.800

897.600

Programma 2 Veilig en leefbaar

3.419.919

116.249

3.403.900

48.000

66.600

110.800

5.733.200

-5.000

3.470.500

Programma 3 Samen leven, leren en werken

57.237.772

14.549.856

54.343.000

13.891.600

7.095.800

779.400

Programma 4 Ruimte en wonen

27.224.445

17.893.047

38.984.700

Subtotaal programma's

94.674.711

35.018.106 101.567.200

31.317.900

-8.970.700

-9.469.600

46.695.300

-910.700

64.327.050

36.800

67.862.900

1.047.100

1.232.800

12.570.798
274.137

73.820

13.490.900

75.300

561.500

3.881.217

60.000

0

-50.000

Afwijking
2019

lasten

baten

lasten

baten

1.548.600

6.773.492

1.866.906

1.040.292

43.000

3.366.603

41.255

-103.897

-1.745

61.438.800

14.671.000

62.658.692

15.749.335

1.219.892

1.078.335

30.014.000

21.848.300

24.907.204

17.394.742

-5.106.796

-4.453.558

-8.584.400 100.656.500

38.110.900

97.705.991

35.052.237

-2.950.509

-3.058.663

1.083.900

69.095.700

1.172.787

69.915.203

88.887

819.503

-900

14.052.400

74.400

14.064.907

74.320

12.507

-80

0

10.000

0

94.173

214.973

84.173

214.973

Programma

Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Overige baten en lasten
Heffing vennootschapsbelasting
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten en lasten
Gerealiseerde totaal
saldo van baten en lasten

350.849

318.306

15.735

0

43.300

0

26.000

0

69.300

0

33.532

0

-35.768

0

13.211.518

68.282.088

13.631.000

67.938.200

1.584.600

1.231.900

15.215.600

69.170.100

15.365.399

70.204.496

149.799

1.034.396

107.886.229 103.300.194 115.198.200 114.633.500

673.900

-7.352.500 115.872.100 107.281.000 113.071.390 105.256.733

-2.800.710

-2.024.267

4.586.036
tekort

564.700
tekort

8.026.400
tekort

8.591.100
tekort

7.814.657
tekort

-776.443
overschot

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Programma 1 Besturen

5.938

35.900

0

0

0

0

0

0

2.389

0

2.389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

112.620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4 Ruimte en wonen

1.925.768

2.573.392

1.245.600

300.000

-264.400

2.319.000

981.200

2.619.000

981.200

3.030.373

0

411.373

Algemene dekkingsmiddelen

1.017.239

5.363.323

0

1.543.900

0

2.548.200

0

4.092.100

1.104.307

4.197.246

1.104.307

105.146

Subtotaal mutaties reserves

3.148.945

8.085.235

1.245.600

1.843.900

-264.400

4.867.200

981.200

6.711.100

2.087.896

7.227.619

1.106.696

516.519

Gerealiseerde resultaat

-350.254
overschot

Programma 2 Veilig en leefbaar
Programma 3 Samen leven, leren en werken

-33.600
overschot

2.894.800
tekort
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2.861.200
tekort

2.674.934
tekort

-186.266
overschot

Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De jaarstukken zijn volgens de BBV onderverdeeld in een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag zijn de
afwijkingen op de baten en lasten in de programma’s toegelicht bij het onderdeel “Wat heeft het gekost?”. Hier worden de
algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten lasten en heffing vennootschapsbelasting toegelicht.
Algemene dekkingsmiddelen

Concessievergoeding Stedin
Deelnemingen nutsbedrijven
Financiering
Toerekenen rente
Deelnemingen/effecten/beleggingen
Verzekeringen
Taakveld 0.5 treasury

Primitieve
Begroting 2019
lasten
baten
0
113.000
0
767.200
2.501.300
11.000
-2.957.900
24.500
13.900
47.800
195.900
10.600

Begroting
2019
lasten
baten
0
113.000
0
767.200
3.561.200 1.002.400
-2.944.400
24.500
13.900
47.800
155.900
10.600

Rekening
2019
lasten
baten
0
112.991
0
794.672
3.539.592 1.067.094
-2.769.352
20.028
12.973
91.476
126.778
0

Afwijkingen
2019
lasten
baten
0
-9
0
27.472
-21.608
64.694
175.048
-4.472
-927
43.676
-29.122
-10.600

-246.800

974.100

786.600

1.965.500

909.992

2.086.262

123.392

120.762

0
268.600
15.000
283.600

5.973.200
0
0
5.973.200

0
275.900
21.400
297.300

6.243.200
0
0
6.243.200

0
242.858
19.936
262.795

6.295.621
0
0
6.295.621

0
-33.042
-1.464
-34.505

52.421
0
0
52.421

OZB niet-woningen gebruikers
OZB niet-woningen eigenaren

0
0

1.196.600
1.628.100

0
0

1.271.600
1.678.100

0
0

1.412.539
1.766.413

0
0

140.939
88.313

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

0

2.824.700

0

2.949.700

0

3.178.952

0

229.252

Toeristenbelasting
Hondenbelasting
Taakveld 0.64 belastingen overig

0
0
0

25.000
300.300
325.300

0
0
0

25.000
300.300
325.300

0
0
0

4.690
285.668
290.358

0
0
0

-20.310
-14.632
-34.942

Algemene uitkering
Taakveld 0.7 algemene uitkering GF

0 57.765.600
0 57.765.600

0 57.612.000
0 57.612.000

0 58.064.010
0 58.064.010

0
0

452.010
452.010

36.800 67.862.900

1.083.900 69.095.700

1.172.787 69.915.203

88.887

819.503

OZB woningen
Bijdrage SVHW (WOZ)
Bijdrage GR BAR OZB woningen
Taakveld 0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Concessievergoeding Stedin
Dit betreft de jaarlijkse concessievergoeding die we ontvangen van Stedin Netbeheer BV voor de levering van gas.
Deelnemingen nutsbedrijven

Eneco
Stedin
Evides
Deelnemingen nutsbedrijven

Primitieve
Begroting 2019
lasten
baten
0
300.000
0
150.000
0
317.200
0
767.200

Begroting
2019
lasten
baten
0
300.000
0
150.000
0
317.200
0
767.200

Rekening
2019
lasten
baten
0
307.732
0
206.504
0
280.435
0
794.672

Afwijkingen
2019
lasten
baten
0
7.732
0
56.504
0
-36.765
0
27.472

Financiering
Hier worden de rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen en de bankkosten verantwoord.
Toerekenen rente
Dit betreft het toerekenen van rente aan investeringen. Het verschil komt doordat in de begroting 1,5% is gehanteerd en
in de jaarrekening is dit naar 1,4% bijgsteld. Dit levert geen voordeel op, omdat dit per saldo budgettair neutraal is.
Deelnemingen/effecten/beleggingen
Dit betreft de dividendopbrengst van de Bank Nederlandse Gemeenten.
Verzekeringen
De verzekeringskosten betreffen voornamelijk de kosten voor het verzekeren van de huisvesting van openbaar en bijzonder
voortgezet onderwijs, mobiliteitsverzekering (wagenpark) en de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
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Het voordeel van € 29.122 komt met name doordat de kosten voor schades lager waren dan begroot.
Bijdrage SVHW (WOZ)
Volgens de BBV-voorschriften moet het bedrag voor de uitvoering van de Wet WOZ hier verantwoord worden. Het betreft
dat deel van de bijdrage aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardering (SVHW) dat wordt
besteed aan de Wet Onroerende Zaakbelastingen (WOZ). Verder is hier nog het bedrag opgenomen van de directe kosten
vanuit de BAR bijdrage die worden toegerekend aan dit taakveld. Het voordeel van € 33.042 komt door de btw teruggave
op de deelnemersbijdrage aan het SVHW.
Belastingen
Het voordeel op de OZB opbrengsten van € 281.673 is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 9 blz. 10).
Algemene uitkering
Het voordeel op de Algemene uitkering van € 452.010 is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 8 blz. 10).
Overhead
Op basis van de BBV-voorschriften moeten de kosten voor overhead, ook wel genoemd ondersteuningskosten organisatie,
apart zichtbaar gemaakt worden. Het betreft (loon)kosten voor bestuursondersteuning, kosten voor communicatie en
voorlichting en juridische zaken plus de overhead van de GR BAR-organisatie en de huisvesting van het gemeentehuis.

Bestuursondersteuning
Communicatie en voorlichting
Juridische zaken
Overhead GR Bar-organisatie
Huisvesting gemeentehuis
Kosten voormalig personeel
Taakveld 0.4 ondersteuning organisatie

Primitieve
Begroting 2019
lasten
baten
140.700
900
35.700
0
26.100
0
12.300.800
0
987.600
74.400
0
0
13.490.900
75.300

Begroting
2019
lasten
baten
140.700
0
35.700
0
48.100
0
12.996.600
0
831.300
74.400
0
0
14.052.400
74.400

Rekening
2019
lasten
baten
148.463
0
22.034
0
40.866
0
12.996.632
0
864.775
74.320
-7.863
0
14.064.907
74.320

Afwijkingen
2019
lasten
baten
7.763
0
-13.666
0
-7.235
0
32
0
33.475
-80
-7.863
0
12.507
-80

Daarnaast is de bijdrage aan de GR BAR-organisatie gesplitst in een deel voor directe taken en een deel voor overhead.
Het deel voor de directe taken is volgens BBV-voorschrift in de begroting toegerekend aan de taakvelden waar ze aan zijn
besteed.

Bijdrage GR BAR (directe taken)
Bijdrage GR BAR (indirecte taken)
Bijdrage GR BAR

Primitieve
Begroting 2019
lasten
baten
15.034.300
0
12.300.800
0
27.335.100
0

Begroting
2019
lasten
baten
16.144.400
0
12.996.600
0
29.141.000
0

Rekening
2019
lasten
baten
15.415.852
0
12.996.632
0
28.412.484
0

Afwijkingen
2019
lasten
baten
-728.548
32
-728.516

0
0
0

In het voordelige saldo 2019 van de bijdrage aan de GR BAR-organisatie zit een rente-nadeel van € 643.000 voor
Barendrecht in verband met de Koepelvrijstelling 2014-2017. Eind 2018 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de
Belastingdienst inzake de toepassing van de Koepelvrijstelling 2014 – 2017. Het effect van deze koepelvrijstelling was een
voordeel van € 1,2 miljoen. Dit voordeel is verwerkt in de jaarrekeningen 2018 van de GR BAR-organisatie en de gemeenten.
Bij de afwikkeling van deze overeenkomst werd de GR BAR-Organisatie in 2019 geconfronteerd met een rentenadeel van
€ 1,6 miljoen. Het aandeel van de gemeente Barendrecht is € 643.000. Deze vaststellingsovereenkomst was
overeengekomen ter finale afwikkeling van de jaren 2014 tot en met 2017, inclusief de intentie dat er geen verdere
financiële gevolgen uit voort zouden vloeien. De Belastingdienst had hier echter een ander beeld bij. De rentecomponent
past echter op geen enkele manier in de geest van de Vaststellingsovereenkomst. Daarom is bezwaar aangetekend. In april
2019 heeft de Belastingdienst het bezwaar afgewezen. Er is een verzoek ingediend om coulancerente. Dit is door de
Belastingdienst afgewezen. In juni 2019 is de gerechtelijke procedure gestart welke nog een aantal jaren kan duren.
Gezien de huidige situatie wordt dit bedrag als nadeel verantwoord in de rekening 2019. De kans dat dit nadeel overeind
blijft is namelijk reëel.
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Overige baten en lasten
Primitieve

Begroting

Rekening

Begroting 2019

2019

2019

lasten
Stelposten
Dubieuze debiteuren
Taakveld 0.8 overige baten en lasten

baten

50.000
10.000
60.000

lasten
0
0
0

baten

0
10.000
10.000

lasten
0
0
0

Afwijkingen
2019

baten

0
94.173
94.173

lasten

0
214.973
214.973

baten

0
84.173
84.173

0
214.973
214.973

Dubieuze debiteuren
Dit is de mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren. Deze mutatie komt aan de ene kant voort vanuit de reguliere
voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van de debiteurenanalyse bij de jaarrekening 2019 is er € 84.173 extra in de
voorziening gestort bovenop de reguliere storting van € 10.000. Aan de andere kant is sprake van de voorziening dubieuze
debiteuren in het sociaal domein. In de saldoanalyse hebben we toegelicht dat hieruit € 211.670 kan vrijvallen. Deze is hier
als bate in de jaarrekening 2019 opgenomen.
Vennootschapsbelasting

Heffing vennootschapsbelasting
Bijdrage GR BAR
Taakveld 0.9 vennootschapsbelasting

Primitieve
Begroting 2019
lasten
baten
28.100
0
15.200
0
43.300
0

Begroting
2019
lasten
baten
34.600
0
34.700
0
69.300
0

Rekening
2019
lasten
baten
1.273
0
32.259
0
33.532
0

Afwijkingen
2019
lasten
baten
-33.327
-2.441
-35.768

0
0
0

Vanaf 2016 zijn wij als gemeente voor activiteiten die zich in de ondernemerssfeer voltrekken en winst opleveren,
vennootschapsbelastingplichtig (Vpb). Over de totale winst moet de VpB-heffing worden verantwoord als een centrale post
in de programmarekening. Er vindt ook geen nadere toerekening plaats aan programma’s c.q. taakvelden.
De belastingdienst heeft tot op heden geen aanslag vennootschapsbelasting opgelegd. Het voordeel van € 33.300 komt
door een verandering in het aantal en hoogte van de belaste clusters van activiteiten, zoals het niet meer beschikken over
de Stichting Gebouwenbeheer Barendrecht.
Mutaties reserves
In onderstaand overzicht zijn de mutaties in reserves per programma voor 2019 opgenomen. Volgens de BBV-voorschriften
moeten ook de structurele mutaties in reserves opgenomen worden.
2019
storting
reserve rekenkamer
programma 1 Besturen
reserve onderhoud gebouwen

2021

onttrekking

2.389

0

0

981.200

873.979

1.011.400

storting

2022

onttrekking

storting

2023

onttrekking

storting

onttrekking

0

0

0

0

1.048.900

0

1.098.900

1.048.900

0

1.098.900

0

0

0

1.136.400

1.745.089

reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan

87.886

reserve Zuidpolder

323.419
981.200

algemene reserve
reserve grondbedrijf

storting

2.389

reserve openbare verlichting

programma 4 Ruimte en wonen

2020

onttrekking

3.030.373

1.011.400

2.326.357
1.104.307

reserve onderdoorgang A29

0

0

1.136.400

0

285.800

1.110.887
100.520

108.200

108.200

108.200

108.200

reserve snelfietsroute F15

0

61.300

68.500

68.500

68.500

reserve revitalisering Dierenstein

0

95.700

95.700

95.700

95.700

reserve Binnenlandse Baan

43.640

43.600

43.600

43.600

43.600

reserve fietscrossbaan

35.621

35.600

35.600

35.600

35.600

reserve Koopliedenweg

7.221

7.200

7.200

7.200

7.200

573.000

533.000

493.000

453.000

413.000

reserve afschrijving
Algeme dekkingsmiddelen

1.104.307

4.197.246

0

1.170.400

0

851.800

0

811.800

0

771.800

Totaal mutaties reserves

2.087.896

7.227.619

1.011.400

1.170.400

1.048.900

851.800

1.098.900

811.800

1.136.400

771.800
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9. Gebeurtenissen na balansdatum
Aandelen Eneco worden in 2020 verkocht
Eind december 2019 is het eindbod voor de verkoop van de aandelen Eneco Groep N.V. ontvangen. Hierop heeft het college
van Barendrecht een definitief eindbesluit tot verkoop van alle aandelen Eneco genomen op 14 januari 2020 en de
gemeenteraad had op 18 februari 2020 geen bedenkingen op het besluit. In het voorjaar van 2020 zal de daadwerkelijke
aandelenoverdracht plaatsvinden. De netto-verkoopopbrengst van afgerond € 17 miljoen en het laatste reguliere dividend
van afgerond € 3 ton worden in de eerste helft van 2020 ontvangen en in het jaar 2020 verantwoord. De Financiële vaste
activa zal daarbij niet worden beïnvloed, omdat de boekwaarde slechts symbolisch € 1 bedraagt. Het eigen vermogen zal
in 2020 echter fors toenemen met de eenmalige verkoopopbrengst. Hierbij wordt rekening gehouden met een aparte
reservering in de algemene reserve van € 1,3 miljoen als compensatie voor dividendderving de komende jaren, in
combinatie met een eventuele vrijwaring in de REMU-procedure.
COVID-19 (Corona) virus
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie
leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke
maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo
adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen
genomen.
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting
veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is
nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen
risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken
gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
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10. Rechtmatigheid
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed
herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de jaarrekening, waarin de uitgaven wel
zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en
191 van de Gemeentewet) en worden nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting, via de
verordening op het financieel beheer ex artikel 212 en via de regeling budgethouderschap.
In de verordening en regeling wordt bepaald dat:
het college gemachtigd is binnen één programma te muteren in de financiële budgetten, onder voorwaarde dat de met de
raad afgesproken beleidseffecten ongewijzigd gerealiseerd worden. Het is voldoende de raad deze wijzigingen achteraf te
laten autoriseren.
Uit de kadernota Rechtmatigheid blijkt dat alle afwijkingen in principe onrechtmatig zijn, maar dat er een toetsing van de
afwijking noodzakelijk is om te beoordelen of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel.
Hieronder wordt geconcludeerd of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel.
De overzichten van de baten en lasten van de programma’s zien er als volgt uit:
OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN 2019

programma
Besturen
Veilig en leefbaar
Samen leven, leren en werken
Ruimte en wonen
totaal lasten en baten programma's

Begroting
2019
lasten
baten

Rekening
2019
lasten
baten

5.733.200 1.548.600
3.470.500
43.000
61.438.800 14.671.000
30.014.000 21.848.300
100.656.500 38.110.900

6.773.492 1.866.906
3.366.603
41.255
62.658.692 15.749.335
24.907.204 17.394.742
97.705.991 35.052.237

Afwijkingen
2019
lasten
baten
1.040.292
-103.897
1.219.892
-5.106.796
-2.950.509

318.306
-1.745
1.078.335
-4.453.558
-3.058.663

Programma Besturen
In het programma Besturen zijn de lasten overschreden met € 1.040.292. Deze worden gedekt door € 318.306 hogere
baten. Per saldo een tekort van € 721.986. In het programma is een extra storting in de voorziening pensioenen wethouders
van € 749.324 opgenomen. Bepalend voor de hoogte van de werkelijke storting is de rekenrente van 2019 die moet worden
gehanteerd voor het bepalen van de stand van deze voorziening op de waarde peildatum 31 december 2019. Door de daling
van de rekenrente is een extra storting nodig. Dit is niet onrechtmatig.
Programma Veilig en leefbaar
In het programma 2 Veilig en leefbaar zijn de lasten niet overschreden en is dus geen sprake van onrechtmatige uitgaven.
Programma Samen leven, leren en werken
In het programma 3 Samen leven, leren en werken zijn de lasten met € 1.219.892 overschreden. Deze worden gedekt door
€ 1.078.335 hogere baten, waardoor er een overschrijding van € 141.558 is op het programma.
Dit betreft de taakvelden:
-Economie (onderschrijding € 55.959)
-Onderwijs (onderschrijding € 77.716)
-Sport, cultuur en recreatie (onderschrijding € 315.123)
-Sociaal domein (overschrijding € 598.082)
-Volksgezondheid en milieu (onderschrijding € 7.726).
Het taakveld Sociaal Domein worden daarom nader toegelicht:
Dit betreft met name de onderdelen maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo huishoudelijke verzorging ZIN en Wmo
begeleiding en overige in natura) en maatwerkdienstverlening 18– (Lokale Jeugdhulp ZIN en Specialistische
Jeugdvoorzieningen in Natura). Dit zijn open einde regelingen waarbij de overschrijdingen met name te verklaren zijn door
een toename van de zorgvraag. Het tekort past binnen het bestaand beleid om in 2020 een sluitend meerjarenperspectief
te hebben binnen het sociaal domein, zoals opgenomen in het raadsbesluit van 4 juli 2017 bij de Voorjaarsnota 2018. De
overschrijding is weliswaar onrechtmatig maar telt dus niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel.
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Programma Ruimte en wonen
In programma 4 Ruimte en wonen zijn de lasten niet overschreden en is dus geen sprake van onrechtmatige uitgaven.
Samenvattend ziet het overzicht er als volgt uit:

Begrotingsafwijking
Sociaal Domein (programma 3)
Totaal

Conclusie: onrechtmatig Conclusie: onrechtmatig
maar telt niet mee voor maar telt wel mee voor
het oordeel
het oordeel Motivering van de conclusie
598.082
Past binnen bestaand beleid
598.082
0

Ook voor de investeringen wordt de rechtmatigheid van de uitgaven getoetst en dit is weergegeven in het onderstaande
overzicht:

Afwijking investeringskrediet
Centrumaanpak; ingrepen in de buitenruimte
Revitalisering Dierenstein
Herinrichting Portlandse Baan
Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone
Veilge verbinding Ziedewijdsedijk
Nieuwbouw De Ark
Veld 1 HCB sportpark De Bongerd
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek onderlaag
Kuntsgrasvelden Vrijenburg
Ondergrondse containers papier
GFT cocons hoogbouw
Minicontainers restafval
Vervangende nieubouw Dr. Schaepmanschool
Totaal

Conclusie: onrechtmatig Conclusie: onrechtmatig
maar telt niet mee voor maar telt wel mee voor
het oordeel
het oordeel Motivering van de conclusie
211.264
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2020
190.951 Overschrijding van begroot bedrag
23.144
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2020
206.747
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2020
179 Overschrijding van begroot bedrag
5.521
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2020
8.761 Overschrijding van begroot bedrag
14.600
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2020
974
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2020
20.275 Overschrijding van begroot bedrag
97.800 Overschrijding van begroot bedrag
12.359 Overschrijding van begroot bedrag
317 Overschrijding van begroot bedrag
462.250
330.642

Een bedrag van € 330.642 telt mee voor het rechtmatigheidsoordeel.
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11.Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT-verantwoording 2019 GEMEENTE BARENDRECHT
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente
Barendrecht. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.
Bezoldiging topfunctionarissen
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12. Specifieke uitkeringen (SISA)
OCW

D8

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor Besteding (jaar T) aan overige
Besteding (jaar T) aan afspraken
eleid 2019-2022 (OAB)
voorschoolse educatie die voldoen aan
activiteiten (naast VVE) voor
over voor- en vroegschoolse
de wettelijke kwaliteitseisen (conform
leerlingen met een grote
educatie met bevoegde
artikel 166, eerste lid WPO)
achterstand in de Nederlandse
gezagsorganen van scholen,
taal (conform artikel 165 WPO) houders van kindcentra en
Gemeenten
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)
Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01

€ 318.207
Hieronder per regel één gemeente(code)
selecteren en in de kolommen ernaast
de verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D8 / 04

OCW

D9

1
Onderwijsachterstandenb Correctie besteding 2018 aan
eleid 2011-2018 (OAB)
voorzieningen voor voorschoolse
educatie die voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel 166,
eerste lid WPO).

Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 02

€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 05

Correctie besteding 2018 aan
overige activiteiten (naast VVE)
voor leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO).

Gemeenten

Bij een lagere besteding dient u voor het
bedrag een minteken op te nemen.
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€0
Hieronder per regel één gemeente(code)
selecteren en in de kolommen ernaast
de verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 03

€ 136.387
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D8 / 06

Correctie besteding 2018 aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van kindcentra
en peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO).

Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 07

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Bij een lagere besteding dient u Bij een lagere besteding dient u
voor het bedrag een minteken op voor het bedrag een minteken op
te nemen.
te nemen.
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0
Correctie besteding 2018 aan
andere gemeenten overgeboekte
middelen (lasten) uit de
specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid.

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Bij een lagere besteding dient u
voor het bedrag een minteken op
te nemen.
Bedrag
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 05

Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 46.191
Correctie besteding 2018 aan
andere gemeenten
overgeboekte middelen (baten)
uit de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid.
Bij een lagere besteding dient
u voor het bedrag een
minteken op te nemen.
Bedrag

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 07

1
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Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08
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EZK

F1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
Indien woning verplaatst:
Besteding (jaar T) ten laste van Is de bestemming gewijzigd
Projectnaam /UWHS-nummer
Totale besteding (jaar T) ten last van
Regeling aankoop
conform de ingediende
Ja/Nee
Rijksmiddelen per woning
Rijksmiddelen (automatisch berekend)
woningen onder een
perceelschets Ja/Nee
hoogspanningsverbinding

1 € 4.435
Kopie Projectnaam / UWHS-nummer

UWHS170037
Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen tot en met
(Jaar T)

SZW

G2

1 UWHS170037
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeente Gemeente
deel 2019
I.1 Participatiewet (PW)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
Aard controle R
taken heeft uitbesteed aan
Indicatornummer: G2 / 01
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
€ 6.990.438
Wgr.
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Ja
€ 4.435
Indien (een deel van) de
uitkering voor het
standaardbedrag voor
gemeentelijke uitvoeringskosten
is verantwoord als onderdeel van
de cumulatieve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot met
(jaar T):
Vermeld bedrag € 3.500, €
6.500 of € 10.000.

Ja

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F1 / 07

€ 10.000
€ 233.657
Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

€ 546.943
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)

€ 588
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 71.799
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (levensonderhoud
beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€ 842

€0

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 178.670

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

€ 134.704
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 74.826

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 06

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 05

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F1 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 01

Eindverantwoording Ja/Nee

€0

Ja
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SZW

G3

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) Bob
zelfstandigen 2004
gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) kapitaalverstrekking (exclusief
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in artikel
(exclusief
Bob)
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Bob) (exclusief Rijk)
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
levensonderhoud
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
beginnende
Indicatornummer: G3 / 01
Indicatornummer: G3 / 02
Indicatornummer: G3 / 03
Indicatornummer: G3 / 04
Indicatornummer: G3 / 05
Indicatornummer: G3 / 06
zelfstandigen)_gemeente
deel 2019
€ 46.682
€ 75.100
€ 7.047
€ 48.568
€ 24.790
€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
Besluit bijstandverlening
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
zelfstandigen (Bbz) 2004
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

VWS

H4

€0
Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0
Projectnaam / nummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T)
T) ten laste van Rijksmiddelen
Onroerende zaken
(automatisch berekend)
(sportaccommodaties) per
project ten laste van
Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Roerende
zaken sportbeoefening en
sportstimulering per project ten
laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) overige
kosten per project ten laste
van Rijksmiddelen

Gemeenten
Aard controle R.
Indicatornummer: H4/ 01

1 € 630.393
Kopie projectnaam / nummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 02

SPUK 2019 (aanvraag 632709)
Totale besteding (Jaar T) per
project ten lasten van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 04

€ 771.582
€ 141.454
Percentage besteed (Jaar T) per Toelichting
project tenopzichte van aanvraag
ten laste van Rijksmiddelen
(automatische berekening)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 05

€ 276.230
Overig (Jaar T) ten opzichte van
ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07

1 SPUK 2019 (aanvraag 632709)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 09

581391

122,40%
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Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 10

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 11

€ 49.002

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 06

€ 163.707

Jaarrekening

13.Incidentele baten en lasten
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten uit de jaarrekening 2019 opgenomen.
Incidentele lasten
Storting voorziening pensioenen (ex)wethouders
Dienstverleningsovereenkomst schoolbesturen
Herstellen wimpels
Digitalisering bouwdossiers
Projectmatige controles illegale bouw
Storting voorziening dubieuze debiteuren
Totaal incidentele lasten

2019
1.112.524
660.465
32.278
30.168
20.704
84.128
1.940.267

Incidentele baten
Vrijval reserve openbare verlichting
Dienstverleningsovereenkomst schoolbesturen dekking uit algemene reserve
Herstellen wimpels dekking uit algemene reserve
Digitalisering bouwdossiers dekking uit algemene reserve
Projectmatige controles illegale bouw dekking uit algemene reserve
Klimaatgelden (algemene uitkering)
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
AED-netwerk (niet uitgegeven)
Onderzoek verduurzaming vastgoed (niet uitgegeven)
Totaal incidentele baten

2019
1.745.089
660.465
32.278
30.168
20.704
250.000
211.270
32.000
60.000
3.041.974

Programma
1 besturen
3 Samen leven, leren en werken
3 Samen leven, leren en werken
4 Ruimte en wonen
4 Ruimte en wonen
Algemene dekkingsmiddelen

4 Ruimte en wonen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
3 Samen leven, leren en werken
3 Samen leven, leren en werken
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14.Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening
2019
taakveld

lasten

baten

0.1

bestuur

4.948.198

1.204.927

0.2

burgerzaken

1.825.293

661.979

0

bestuur en ondersteuning

6.773.492

1.866.906

totaal programma 1 Besturen

6.773.492

1.866.906

Rekening
2019
taakveld

lasten

baten

1.1

crisisbeheersing en brandweer

2.169.140

0

1.2

openbare orde en veiligheid

1.197.463

41.255

1

veiligheid

3.366.603

41.255

totaal programma 2 Veilig en Leefbaar

3.366.603

41.255

Rekening
2019
taakveld

lasten

baten

0.3

beheer overige gebouwen en gronden

1.524.634

1.538.254

3.1

economische ontwikkeling

386.197

156.660

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

32.259

0

3.3

bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

11.633

358.768

3

economie

1.954.723

2.053.682

4.2

onderwijshuisvesting

5.866.983

1.293.256

4.3

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.518.770

1.098.712

4

onderwijs

8.385.752

2.391.968

5.1

sportbeleid en activering

5.2

679.400

0

sportaccommodaties

4.352.822

2.073.350

5.3

cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.943.371

290.430

5.5

cultureel erfgoed

5.6

media

5.7

openbaar groen en (openlucht)recreatie

5

sport cultuur en recreatie

6.1
6.2
6.3

inkomensregelingen

6.4

begeleide participatie

34.101

0

6.5

arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk

1.622.639

32.281

6.6

maatwerk-voorzieningen (WMO)

1.600.066

12.389

6.71

maatwerkdienstverlening 18+

6.407.631

312.711

6.72

maatwerkdienstverlening 18-

8.952.583

126.418

6.81

geëscaleerde zorg 18+

138.038

0

6.82

geëscaleerde zorg 18-

1.756.418

0

6

sociaal domein

37.005.516

8.640.534

7.1

volksgezondheid

1.861.661

28.887

7

volksgezondheid en milieu

1.861.661

28.887

62.658.692

15.749.335

66.314

0

924.697

123.739

5.484.435

146.744

13.451.040

2.634.263

samenkracht en burgerparticipatie

3.063.553

141.883

wijkteams

2.833.313

0

10.597.174

8.014.851

totaal programma 3 Samen Leven, Leren en Werken
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Rekening
2019
taakveld

lasten

2.1

verkeer en vervoer

6.024.459

504.792

2.2

parkeren

55.582

54.357

2.4

economische havens en waterwegen

465.947

0

2.5

openbaar vervoer

349.674

355

2

verkeer en vervoer

6.895.661

559.505

7.2

riolering

2.880.002

4.184.456

7.3

afval

6.010.779

6.416.194

7.4

milieubeheer

1.096.142

37.741

7.5

begraafplaatsen

635.943

587.285

7

volksgezondheid en milieu

10.622.866

11.225.676

8.1

ruimtelijke ordening

1.299.937

103.978

8.2

grondexploitatie

4.933.295

4.719.350

8.3

wonen en bouwen

1.155.446

786.233

8

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

7.388.678

5.609.561

24.907.204

17.394.742

totaal programma 4 Ruimte en Wonen

baten

0.5

treasury

909.992

2.086.262

0.61

OZB woningen

262.795

6.295.621

0.62

OZB niet woningen

0

3.178.952

0.64

belastingen overig

0

290.358

0.7

algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

58.064.010

1.172.787

69.915.203

ondersteuning organisatie

14.064.907

74.320

overhead

14.064.907

74.320

overige baten en lasten

94.173

214.973

overige baten en lasten

94.173

214.973

algemene dekkingsmiddelen
0.4

0.8

0.9

0.10

vennootschapsbelasting

33.532

0

heffing vennootschapsbelasting

33.532

0

mutaties reserves

2.087.896

7.227.619

mutaties reserves

2.087.896

7.227.619

totaal
0.11

115.159.286 112.484.352

saldo van rekenning van lasten en baten

2.674.934
tekort
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Investeringen
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
31
31
31
31
31

32
32

Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak
Lasten toplaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak
Baten toplaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak
Kunstgrasvelden Vrijenburg
Vervangingsinvestering speelvoorzieningen
Voorbereiding Circulair Centrum
Minicontainers papier
Ondergrondse containers papier
Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers
Minicontainers GFT
GFT-cocons hoogbouw
Toegangscontrole GFT-cocons
Toegangscontrole ondergrondse containers restafval
Minicontainers restafval
Herinrichting begraafplaats Scheldestraat
Realisatie Waalvisie
Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte
Woonwagencentrum Ziedewijdsekade schuren
Lasten zonnepanelen panden, Hof van Maxima
Baten zonnepanelen panden, Hof van Maxima
Lasten zonnepanelen panden, MFA Gemeentewerf
Baten zonnepanelen panden, MFA Gemeentewerf
Lasten zonnepanelen panden, Lagewei
Baten zonnepanelen panden, Lagewei
Lasten zonnepanelen panden, MFA Vrijenburgpoort
Baten zonnepanelen panden, MFA Vrijenburgpoort
Lasten zonnepanelen panden, MFA Riederpoort
Baten zonnepanelen panden, MFA Riederpoort
Lasten zonnepanelen panden, MFA Waterpoort
Baten zonnepanelen panden, MFA Waterpoort
Vervangende nieuwbouw Dr.Schaepmanschool
Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt
Verbeteren binnenklimaat Het Kruispunt
Klimaatkast Vrijenburgpoort
Klimaatkast Vrijheidspoort
Totaal

begroot 2019

werkelijke
uitgaven2019

46.600
46.400
0
0
493.500
18.900
443.200
78.600
73.600
443.200
196.400
98.200
757.500
50.300
99.100
92.900
327.500
93.500
90.200
0
295.400
0
105.200
0
135.200
0
145.200
0
170.200
0
74.000
81.300
7.000
37.500
37.500
12.004.400

1.040
12.330
-2.058
974
403.717
43.685
439.367
98.875
21.200
403.708
294.200
63.200
308.700
62.659
58.259
77.263
248.438
79.053
49.031
-887
177.415
-498
73.894
-6.466
76.232
-1.766
87.243
-2.365
97.031
-2.350
74.317
68.635
6.995
8.649
4.972
9.891.956

restant 2019 doorschuiven
naar 2020
45.560
34.070
2.058
-974
89.783
-24.785
3.833
-20.275
52.401
39.492
-97.800
35.001
448.801
-12.359
40.841
15.637
79.062
14.447
41.169
887
117.986
498
31.306
6.466
58.968
1.766
57.957
2.365
73.169
2.350
-317
12.665
5
28.851
32.528
2.112.444

45.600
36.200
-1.000
43.100
-24.800
3.800
52.400
39.500
35.000
448.800
40.800
15.600
79.100
14.400
42.100
118.500
31.300
60.800
60.400
75.600

12.700
28.900
32.500
2.187.700

Toelichting investeringen
De afwijkingen op de investeringen boven de € 25.000 worden hierna toegelicht.
1. Snelfietsroute F15 IJsselmonde (€ 1.756.400 lasten, € 1.540.300 baten doorschuiven naar 2020)
De snelfietsroute F15 is een investering die zich uitstrekt over 4 jaren en bestaat uit 10 deelprojecten. De voorbereidingen
hebben langer geduurd dan gepland. Bovendien worden de projecten zoveel mogelijk gecombineerd met ander werk.
Eind 2020 zullen de werkzaamheden gereed zijn.
2. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte ( - € 211.300 lasten doorschuiven naar 2020)
Het tekort wordt gedekt door het investeringsbedrag van € 1,4 miljoen dat voor 2020 gepland staat. Het betreft een
meerjarig project dat doorloopt t/m 2021. Met name voor de locatie D2 ‘Parkeren Onderlangs en locatie I2 ‘Achterom
Oostzijde’ zijn dit jaar meer uitgaven gedaan dan verwacht.
3. 1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 (€ 95.000 lasten doorschuiven naar 2020)
Dit bedrag is nog nodig voor de aanpassing van woningen aan de Voordijk en Koraallaan in verband met geluidhinder.
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4. Revitalisering bedrijventerrein Dierenstein (€ 190.951 overschrijding lasten in 2019, € 517.300 baten doorschuiven
naar 2020)
Voor dit project zijn extra kosten gemaakt in verband met verontreinigingen in de grond en meerwerk ten behoeve van
kabels en leidingen die te hoog lagen. Er wordt in 2020 nog subsidie verwacht van € 517.300 van de provincie en de MRDH.
5. Herinrichting Doormanplein ( € 81.600 lasten doorschuiven naar 2020)
Het participatie traject met de stakeholders is leidend voor de uitgaven. In 2020 bereiken we de volgende fase, waarbij het
budget in overleg met de stakeholders wordt aangewend voor verbetering van de leefomgeving.
6. P&R voorziening NS station ( € 267.700 lasten, € 150.000 baten doorschuiven naar 2020)
Het project heeft vertraging opgelopen in 2019, waardoor deze bedragen doorschuiven naar 2020.
7. Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg (€ 29.600 lasten doorschuiven naar 2020)
8. Fietspad Vaanpark II + rotonde (€ 47.300 lasten doorschuiven naar 2020)
De afronding van deze projecten vindt in 2020 plaats.
9. Fietstunnel Gebroken Meeldijk (€ 241.400 lasten doorschuiven naar 2020)
De aanbesteding van de fietstunnel is in 2019 opgestart. De gunning en de uitvoering is in 2020.
10. Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone (- € 206.700 lasten doorschuiven naar 2020)
Dit tekort wordt gedekt uit uit het investeringsbedrag van € 250.000 in 2020.
11. Snelfietsroute F15 Hoefslag (€ 39.100 lasten doorschuiven naar 2020)
In 2020 wordt een bijdrage van de MRDH verwacht, waarna deze investering afgesloten wordt.
12. Rehabilitatie wegen (€ 61.600 lasten doorschuiven naar 2020)
Voor rehabilitaties is in totaal € 666.600 geraamd, hiervan is in 2019 € 605.000 uitgegeven. Het restantkrediet van € 61.600
schuift door naar 2020. Hieronder worden de projecten nader toegelicht:
· Bij rehabilitatie wegen ’t Fruit zijn de voorbereidingen gestart, maar is het werk nog niet gereed. De voorbereidingen zijn
gestagneerd, omdat nog onderzocht moest worden of de riolering ook vervangen moest worden;
· Bij rehabilitatie wegen Smitshoek is in voorbereiding en de uitvoering start in het 2e kwartaal 2020;
· Bij rehabilitatie wegen Willem Alexanderplantsoen is fase 2 in uitvoering en dit loopt door naar 2020;
· Bij diverse speelplekken moet de verharding rond de speelplek in het Willem Alexanderplantsoen nog vervangen worden.
13.Trapopgang binnenstalling ( € 68.400 lasten, - € 36.500 baten doorschuiven naar 2020)
De binnenstalling, trapopgang en de renovatie van de fietstunnel Gebroken Meeldijk maken onderdeel uit van een totaal
ontwerp van de herinrichting zuidwestkant station Barendrecht. De werkzaamheden aan de binnenstalling zijn afgerond.
De trapgang is in 2019 aanbesteed. De aannemer is bezig met de uitwerking van de trapopgang. Daarna wordt er een
vergunning bij Prorail aangevraagd. Na goedkeuring van Prorail worden de werkzaamheden in 2020 uitgevoerd.
Na afronding van alle werkzaamheden van deze 3 projecten ontvangen we het subsidiebedrag.
14. Beschoeiingen (€ 56.300 lasten doorschuiven naar 2020)
Er is in 2019 weinig beschoeiing vervangen, omdat dit geld deels was gereserveerd voor vervangingen in de Gaatkensplas.
De aanbesteding van het bestek is een jaar opgeschoven en wordt nu uitgevoerd in 2020.
15. Grond Zuidpolder (€ 331.400 lasten doorschuiven naar 2020)
De aankopen van de restpercelen hebben vertraging opgelopen en zullen in 2020 gedaan worden.
16. Gebouw MFA Kruidentuin (€ 38.600 lasten doorschuiven naar 2020)
Dit restantkrediet wordt naar 2020 te worden doorgeschoven voor de kosten voor de vloerafwerking van het centrum
Jeugd en Gezin/wijkteams.
17. Nieuwbouw De Tweemaster (€ 149.200 lasten doorschuiven naar 2020)
In de 1e Tussenrapportage 2019 is € 924.400 doorgeschoven naar 2020. Het overgebleven bedrag voor 2019 moet ook
doorgeschoven worden naar 2020. De realisatie gaat in 2020 en 2021 plaatsvinden.
18. Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) (€ 92.500 lasten doorschuiven naar 2020)
Het ontwerpproces is later gestart, waardoor de eerste kosten pas in 2020 gedaan worden.
134

Investeringen en toelichting

Jaarrekening
19. Permanente uitbreiding LOC (€ 86.400 lasten doorschuiven naar 2020)
In 2020 komen er nog kosten voor aanpassingen aan de regelinstallatie.
20. Toplaag 1,5 kunstgrasveld 3 BVV De Bongerd (€ 35.000 lasten doorschuiven naar 2020)
De werkzaamheden zijn 2019 niet helemaal afgerond. In 2020 wordt de verlichting omgevormd naar LED.
21. Uitvoering visie sportpark De Bongerd (€ 67.500 lasten doorschuiven naar 2020)
In 2019 is het ontwerp voor een natuurlijke speelplaats voorbereid. De uitvoering hiervan zal in 2020 plaatsvinden.
22. Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak (€ 36.200 lasten doorschuiven naar 2020)
In verband met het doorschuiven van de investering (in verband met de staat van het veld) naar 2022 zijn ook de
voorbereidende werkzaamheden niet in 2019 uitgevoerd.
23. Toplaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak (€ 36.200 lasten doorschuiven naar 2020)
De werkzaamheden zijn later gestart dan verwacht en zullen in 2020 worden afgerond.
24. Vervangingsinvestering speelvoorzieningen (€ 43.100 lasten doorschuiven naar 2020)
De uitvoering is door een participatietraject met bewoners vertraagd. Het werk is in 2019 gestart en wordt in 2020
afgerond.
25. Toegangscontrole ondergrondse containers (€ 52.400 lasten doorschuiven naar 2020)
27. Toegangscontrole GFT-cocons (€ 35.000 lasten doorschuiven naar 2020)
28. Toegangscontrole ondergrondse containers restafval (€ 448.800 doorschuiven naar 2020)
De uitrol van het afvalbeleidsplan is in 2019 nog niet afgerond en loopt door in 2020.
26. GFT-cocons hoogbouw (€ 97.800 overschrijding in 2019)
Het aantal GFT-cocons dat is geplaatst, is groter dan begroot. Bij de begroting was het aantal gebaseerd op het aantal
huisaansluitingen. Bij de uitrol is gekeken naar de loopafstanden tot de GFT-cocons en daaruit kwam naar voren dat er
meer GFT-cocons nodig waren.
29. Herinrichting begraafplaats Scheldestraat (€ 40.800 lasten doorschuiven naar 2020)
In 2019 is de laatste fase, het aanpassen van een grafveld, uitgevoerd. In 2020 wordt gewerkt aan het afronden van het
totale herinrichtingsproject door het plaatsen van een gedenkmonument en het uitvoeren van kleinschalige praktische
aanpassingen aan de inrichting.
30. Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte (€ 79.100 lasten doorschuiven naar 2020)
De aanpassing van buitenruimte is pas in november begonnen en loopt door in 2020.
31. Zonnepanelen diverse panden (€ 346.600 lasten doorschuiven naar 2020)
De werkzaamheden voor de aanleg van zonnepanelen lopen door in 2020.
32. Klimaatkasten Vrijenburgpoort en Vrijheidspoort (€ 61.400 doorschuiven naar 2020)
De financiële afrekening van de klimaatkasten vindt in 2020 plaats.
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16.Overige gegevens
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht
Financiën

De begroting 2020 is structureel in evenwicht en het laatste jaar van de meerjarenraming 2021-2023 is
structureel in evenwicht.

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening

nee

Er is geen reden voor extra aandacht.
TOELICHTING

Groen/Oranje/Rood

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn
aangepast aan de Omgevingsverordening ZuidHolland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)
Is er reden voor extra aandacht?

TOELICHTING

Groen/Oranje/Rood

De bestemmingsplannen in Barendrecht voldoen aan de Verordening Ruimte 2014.

nee

Er is geen reden voor extra aandacht.

Omgevingsrecht
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Milieu, Bouwen en Wonen

Groen/Oranje/Rood

In 2016/2017 is aangevangen met de implementatie van de beleidscyclus conform de Kwaliteitscriteria
2.1. Op 9 mei 2017 is het "Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017-2021" door het college vastgesteld
en ter kennisgeving verstuurd aan de raad. Op 20 maart 2018 zijn het "Uitvoeringsprogramma Wabovergunningen 2018" en het "Jaarverslag Wabo-vergunningverlening 2017" door het college vastgesteld
en ter kennisgeving gestuurd aan de raad. De drie stukken zijn, inclusief de raadsinformatiebrieven,
toegestuurd naar de Provincie. In januari 2019 is het "Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023" (als
opvolger van een bestaand Handhavingsbeleidsplan Wabo) door het college vastgesteld en ter
kennisgeving verstuurd aan de raad. Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo 2019"
en het "Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Wabo 2019" zijn in augustus 2019 vastgesteld. In
september 2019 zijn het "Jaarverslag Wabo-Toezicht en Handhaving 2018" en het "Jaarverslag Wabovergunningverlening 2018" vastgesteld. In 2019 is de beleidscyclus voor zowel Wabo-vergunning
verlening als voor Wabo-Toezicht en Handhaving ingevoerd. De code rood is uitsluitend het gevolg van
het overschrijden van de termijnen. De provincie doet de aanbeveling om niet alleen te kijken naar het
vaststellen van de stukken zelf, maar ook te letten op de termijnen.

Voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een
uitvoeringsprogramma en een evaluatie
vastgesteld en met de jaarrapportage over de
uitvoering bekend gemaakt aan de
gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt
hierover mededeling gedaan aan de provincie
Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?

Monumentenzorg

nee

Archief- en informatiebeheer

TOELICHTING
Barendrecht beschikt over een eigen Erfgoedcommissie, die door de gemeenteraad is aangewezen en
zijn basis heeft in de Erfgoedverordening 2016 van de gemeente Barendrecht.

nee

Er is geen reden voor extra aandacht.
TOELICHTING

Groen/Oranje/Rood

In 2017 heeft het Stadsarchief Rotterdam een archiefinspectie uitgevoerd. Het inspectierapport is naar
de provincie gestuurd. Naar aanleiding van het rapport van de archiefinspectie is een plan van aanpak
opgesteld. In februari 2020 heeft overleg plaatsgevonden met de archiefinspecteur, daarbij zijn de
aanbevelingen uit het rapport besproken. In 2020 zal een nieuwe archiefinspectie plaatsvinden. Het
team i-Services (DIV) heeft de laatste jaren prioriteit gegeven aan een verandertransitie. Er is een
nieuw zaaksysteem ingericht, waardoor structuur en werkwijze zijn gewijzigd. In 2019 is gestart met
het opschonen van de bouwdossiers, dit is onderdeel van het project digitalisering.

Het archief- en informatiebeheer van de
gemeente zijn op orde

Is er reden voor extra aandacht?

Er is geen reden voor extra aandacht.

Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt over een deskundige
adviescommissie met betrekking tot de
(rijks)monumenten
Is er reden voor extra aandacht?

TOELICHTING

nee

Er is geen reden voor extra aandacht.
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Huisvesting Vergunninghouders

TOELICHTING

Groen/Oranje/Rood

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan
aan de halfjaartaakstelling en er is geen
achterstand

Gevraagde informatie
achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

Stand van zaken
7

Fase interventieladder op 1 januari

informatie opvragen en
valideren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

17

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

27

Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar

3

Fase interventieladder op 1 juli

taakstelling gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

17

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

15

Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar

1

Fase interventieladder op 31 december

de taakstelling is gerealiseerd

Toelichting
Is er reden voor extra aandacht?

nee

Er is geen reden voor extra aandacht
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Staat van reserves en voorzieningen
Naam Reserve/Voorziening

Saldo
31-12-2018

2019
Stortingen Aanwendingen
Vrijval

Saldo
31-12-2019

Algemene reserves
Algemene Reserve
Totaal algemene reserves

16.610.449
16.610.449

350.254
350.254

-2.326.357
-2.326.357

0

14.634.347
14.634.347

Reserve Grondbedrijf
Bedrijfsreserve Grondbedrijf
Totaal reserve Grondbedrijf

13.183.126
13.183.126

1.104.307
1.104.307

-1.110.887
-1.110.887

0

13.176.545
13.176.545

Overige bestemmingsreserves
t.b.v. afschrijvingen
Reserve afschrijvingen
Revitalisering Dierenstein
Fietscrossbaan FCCB
Verleggen Binnenlandse Baan
Onderdoorgang A29
Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Koopliedenweg
Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen

4.485.794
1.330.000
582.200
1.156.000
2.141.942
1.244.000
140.411
11.080.347

0

3.912.794
1.330.000
546.579
1.112.360
2.041.422
1.244.000
133.190
10.320.345

Overige bestemmingsreserves
Zuidpolder
Rekenkamer
Onderhoud gebouwen
Openbare verlichting
Kleedkamers BVV
Omgevingslawaai
Natuur en recreatie
Waterontwikkeling Binnenlandse Baan
Totaal Overige bestemmingsreserves
Totaal reserves

2.409.371
11.287
1.868.087
1.745.089
200.000
52.664
893.527
153.081
7.333.105
48.207.026

-573.000
-35.621
-43.640
-100.520

0

-7.221
-760.002

-323.419

983.589

-87.886
-1.285.284

-1.745.089

2.085.952
13.676
1.975.308
0
200.000
52.664
893.527
65.195
5.286.321

2.438.150

-5.482.530

-1.745.089

43.417.558

2.389
981.200

-873.979
-1.745.089
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Naam Voorziening

Saldo
31-12-2018

Voorziening Dubieuze Debiteuren
Dubieuze debiteuren
Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenen wethouders
Wachtgelden vml wethouders
Glasschade
Voormalig personeel
BTW-naheffing 2008-2013
Barendrecht Noord
Afwikkelkosten Amaliaplantsoen
Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorzieningen grondexploitaties
Centrumaanpak
Bedrijventerrein-Oost
Lagewei
Stationstuin
Carnisselande
Totaal voorzieningen grondexploitaties

2019
Stortingen Aanwendingen
Vrijval

205.959
205.959

94.128
94.128

-85.826
-85.826

4.814.698
317.811
48.699
0
356.932
31.543
233.259
5.802.943

1.305.024
10.355
35.300
91.300

-189.764
-136.294
-27.079
-17.261

3.796
1.445.776

-31.543
-237.055
-638.996

3.000.533
3.556.056
5.184.782
912.706
784.973
13.439.050

90.553

Saldo
31-12-2019

0

214.261
214.261

-110.300

5.929.959
81.573
56.920
74.039
356.932
0
0
6.499.423

-110.300

148.915
458.254

-1.100.969

0

3.091.086
2.862.390
5.403.568
505.403
933.888
12.796.335

-693.666
218.786
-407.303

Voorzieningen onderhoud egalisatie
Riolering
Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie

8.971.787
8.971.787

1.485.000
1.485.000

-1.672.139
-1.672.139

0

8.784.648
8.784.648

Voorzieningen beklemde middelen
Voorziening afvalstoffen
Totaal voorzieningen beklemde middelen

2.501.886
2.501.886

697.247
697.247

-1.146.297
-1.146.297

0

2.052.836
2.052.836

Totaal Voorzieningen

30.921.625

4.180.405

-4.644.227

-110.300

30.347.503

Totaal Reserves en Voorzieningen

79.128.652

6.618.555

-10.126.757

-1.855.389

73.765.061
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Subsidiestaat
Omschrijving
Kijk op welzijn
Wijkteams en ondersteuning
Jeugdgezondheidszorg
Maatschappelijk werk
Wmo begeleiding en innovatie
Volksgezondheid
Zorg en welzijn
Theater Het Kruispunt
Bibliotheek
Stichting De Kleine Duiker
Stichting CultuurLocaal
Stichting Kunst Creatief Barendrecht
Cultuur
Diversen Muziekeducatie
Cultuur
Onderwijs en peuterwerk
Onderwijs
Sport
Buurtsportcoaches
Sport
Lokaal preventief jeugd
Jeugdwerk
Jeugd
Vluchtelingen
Volksfeesten
Ouderenwerk en sociale samenhang
Wijkoverleg
Stedenband
Overige subsidies
Totaal subsidies

jaarrekening
2018
1.541.350
90.734
1.247.198
90.012
219.970
5.800
3.195.064
819.967
890.300
82.000
312.056
122.100
49.092
31.958
2.307.473
436.234
436.234
176.428
55.548
231.976
163.082
19.080
182.162
59.820
36.000
11.761
26.300
2.500
136.381
6.489.289

begroting
2019
1.591.000
74.200
1.359.000
78.900
122.300
800
3.226.200
809.700
941.800
82.000
259.500
136.100
44.400
113.500
2.387.000
431.800
431.800
193.000
59.500
252.500
163.200
34.400
197.600
70.000
40.000
28.300
31.000
2.500
171.800
6.666.900
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jaarrekening
2019
1.591.000
95.551
1.358.300
78.860
247.404
800
3.371.915
797.683
875.800
82.000
259.600
136.100
75.586
56.056
2.282.825
403.825
403.825
198.072
55.548
253.620
191.079
19.110
210.189
59.820
40.000
28.136
14.400
2.500
144.856
6.667.230

Overige gegevens

Raadsbesluit
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Raadsbesluit

Overige gegevens
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Raadsbesluit

