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Voorwoord
Voor u liggen de Jaarstukken 2020 van Barendrecht. Met deze jaarstukken leggen we verantwoording af over de
realisatie van de begroting 2020.
Coronacrisis
De Jaarstukken 2020 zijn opgesteld in een periode die beheerst wordt door het coronavirus. De uitbraak van het
virus eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende
omstandigheden. Veel uitkomsten van de coronacrisis zijn onzeker en de pandemie duurt inmiddels al zo lang,
dat de gevolgen in alle facetten van de samenleving merkbaar en daarmee verweven zijn.
Vanaf het begin van de uitbraak hebben we ons als college samen met de gemeenteraad ingespannen om de
gevolgen voor de Barendrechtse samenleving zoveel mogelijk te beheersen. Het was en is onze inzet om onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke
periode. Voor ondernemers zijn vanuit het Rijk diverse overbruggingsregelingen gestart. Wij attenderen onze
ondernemers hierop en gaan in gesprek over maatwerk oplossingen. Het stemt tevreden dat het met elkaar
gelukt is om onze voorzieningen (tot nu toe) in stand te houden. Tegelijkertijd zijn we bezorgd over de
langetermijngevolgen voor bepaalde groepen in onze samenleving, zoals jongeren, inwoners die hun baan of
bedrijf zijn kwijtgeraakt en kwetsbare gezinnen.
Ook financieel gezien heeft de coronacrisis een forse impact. We monitoren onze risico’s en die van onze partners
voortdurend en sturen bij waar nodig. We maken hierbij gebruik van de scenario’s van het CPB, die door ons zelf
zijn aangevuld. Aan de hand van deze analyse zijn de verwachte effecten van de coronacrisis op het
weerstandsvermogen geduid en opgenomen in de weerstandsparagraaf. Aan de ene kant krijgen gemeenten
flink minder geld binnen langs de bekende inkomstenkanalen (bijvoorbeeld opgeschorte huren en
belastingbetalingen), terwijl ze aan de andere kant bedrijfsmatig geconfronteerd worden met toenemende kans
op langdurig hogere uitgaven (bijv. meer cliënten in de bijstand, toename in financiële ondersteuning aan
ZZP’ers, meer verzoeken om bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, het ondersteunen van cultuur, sportclubs
etc.). Het Rijk heeft op veel terreinen wel extra middelen verstrekt op het gebied van corona. Over de financiële
effecten van de coronacrisis is de raad apart geïnformeerd via een raadsinformatiebrief eind maart 2021.
De coronacrisis heeft ook veel impact voor de bedrijfsvoering en het personeel van onze BAR-organisatie. Wij
zijn er trots op hoe de organisatie in staat is geweest zich aan te passen en alle nieuwe vraagstukken het hoofd
weet te bieden
Belangrijke resultaten
Naast dit alles hebben we ook niet stilgezeten in het realiseren van onze ambities uit het collegeprogramma. Een
aantal van de belangrijkste resultaten beschrijven we hieronder.
Voor het centrum zijn voorbereidingen voor een tweede veiligheidspost getroffen. De Veiligheidspost krijgt een
ruime openstelling voor publiek. 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.
De uitbreiding van het BOA-team met 1 fte is gerealiseerd. Door het aantrekken van deze BOA hebben we over
de volle breedte meer kunnen inzetten op extra toezicht en handhaving op straat. De BOA's hebben een
vervolgstap gezet in de professionalisering.
Voor verkeers- en sociale veiligheid is een aanpak opgesteld met prioriteiten voor de komende jaren dat in maart
2021 door de raad is vastgesteld. We zetten in op aanpak van onveilige locaties in de omgeving van scholen, op
fietsroutes en onveilige oversteken van 50 km/h-wegen. Daarnaast worden in woongebieden wegen veiliger
ingericht. Ook wordt ingezet op meer cameratoezicht in de openbare ruimte. Doel is het veiligheidsgevoel te
verhogen door het plaatsen van “extra ogen” in de vorm van camera’s op kwetsbare plaatsen.
Er zijn grote sprongen gemaakt in het scheidingsresultaat van afval. De scheidingsresultaten laten zien dat de
implementatie van dit nieuwe afvalbeleid zijn vruchten afwerpt: het scheidingsgemiddelde is gestegen van 42%
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in 2019 naar 67% in 2020 en de hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 298 kg in 2019 naar 185,5 kg
in 2020. Dit zijn cijfers waar we trots op kunnen zijn. Onze ambitie reikt verder.
Om onze inwoners bewust te maken van de effecten van klimaatverandering hebben we klimaatdialogen met
hen gevoerd. We hebben met stresstesten potentiële hotspots voor wateroverlast in kaart gebracht.
Binnen het welzijnskader en preventief jeugdbeleid zijn verschillende allianties van start gegaan en hebben de
partners samen al veel activiteiten ontplooid, zoals anti- pest/sociale media-aanbod voor groep 8,
weerbaarheidstrainingen en trainingen perfectionisme. In 2020 is in samenwerking met Stichting Leergeld een
Kindpakket in natura gerealiseerd, waarbij is samengewerkt met maatschappelijke partners en plaatselijke
ondernemers. In de Week tegen Eenzaamheid is een lokaal akkoord ‘Samen tegen Eenzaamheid’ tot stand
gekomen. Er zijn concrete activiteiten ondernomen om het aantal eenzamen terug te dringen c.q. het
eenzaamheidsgevoel bij mensen te verminderen. In 2020 is met een 30-tal aangesloten partijen, de sport- en
beweegaanbieders en andere (potentiële) partners, een ambitieus lokaal Sport- en Beweegakkoord Barendrecht
gesloten.
In 2020 is 36% van de inkoopuitgaven betaald aan bedrijven met een huisvestingsadres in Barendrecht. 36% staat
voor een bedrag van €14 miljoen. De innovatie board is verder geprofessionaliseerd en verbreed. Er is gewerkt
aan betere rolduiding en commitment van een kernteam van bedrijven, onderwijs en overheid. Hierdoor kunnen
we in 2021 vanaf maart innovatievraagstukken van Barendrechtse bedrijven beter begeleiden. Eind 2020 is de
subsidie van de MKB-deal binnengekomen, dit betekent dat we in 2021 aanvragen kunnen goedkeuren en
financieel kunnen ondersteunen.
Samen met de raad zijn we in gesprek over hoe we op korte termijn meer betaalbare woningen kunnen
realiseren. De visie voor de nieuw te realiseren woonwijk Stationstuinen wordt nader uitgewerkt. Het
uitgangspunt daarbij is om 50% betaalbare woningen te realiseren (30% sociaal+20% middelduur).
De bibliotheek Carnisselande is grotendeels verbouwd. In het gebouw worden de bibliotheek, het Wijkteam en
de Veiligheidspost gevestigd. Het is de bedoeling dat de partners vanuit een gezamenlijk integraal
dienstverleningsconcept gaan bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de wijk.
Financieel perspectief
Met de begroting 2020 moest de gemeente Barendrecht zo’n 2% bezuinigen. In de bezuinigingskeuzes die we
samen met de raad hebben gemaakt is het gelukt om de maatschappelijke impact te beperken. Ook konden we
blijven investeren in onder andere openbare voorzieningen, zorg, duurzaamheid en veiligheid.
Het saldo van de begroting van 2020 laat het volgende verloop zien. Na vaststelling van het dekkingsplan met
daarin de bezuinigingskeuzes, was er bij aanvang van het begrotingsjaar 2020 sprake van een overschot van
€19.000. Bij de 1e tussenrapportage 2020 was er sprake van een tekort van € 2.492.000. Het saldo na de 2e
tussenrapportage was begroot op een tekort van € 2.557.000.
Het saldo van baten en lasten is in de jaarrekening uitgekomen op een jaarresultaat van € 1.238.000 positief. De
mutaties na de 2e tussenrapportage hebben per saldo een voordeel opgeleverd van € 3.795.000. In de
saldoverklaring wordt nader ingegaan door welke belangrijkste mee- en tegenvallers het uiteindelijke saldo is
opgebouwd. De overige afwijkingen worden in de programma’s toegelicht bij het onderdeel ‘Wat heeft het
gekost’?
In 2020 heeft bestemming van de Eneco-gelden met een netto-opbrengst van € 17 miljoen plaatsgevonden.
Hiervoor is een aantal bestemmingsreserves aangewezen en een deel is aan de algemene reserve toegevoegd
ter versterking van het weerstandsvermogen. Tevens is een deel aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing
toegevoegd. Dit alles gebaseerd op het collegeprogramma, de toekomstvisie van Barendrecht en de duurzame
ontwikkelingsdoelen.
Ten laste van het positieve rekeningsaldo van € 1.238.000 wordt voorgesteld om een bedrag van € 893.000 door
te schuiven naar 2021. Dit betreft jaar overschrijdende projecten en doorgeschoven prestaties. Deze projecten
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en prestaties worden in de analyse van het saldo toegelicht. Het overschot van € 345.000 wordt conform de
beleidsuitgangspunten toegevoegd aan de algemene reserve.
Leeswijzer
Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste gemeentelijke activiteiten in 2020 en bestaat uit de
programmaverantwoording en de paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken.
Hieraan is het jaarverslag duurzaam inkopen toegevoegd. Daarna is de jaarrekening opgenomen met de balans,
het overzicht van baten en lasten, rechtmatigheid, wet normering topinkomens, specifieke uitkeringen (SISA) en
de investeringen. Als laatste zijn de overige gegevens (bijlagen) opgenomen, de rapportage Interbestuurlijk
Toezicht, staat van reserves en voorzieningen en de subsidiestaat.
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Saldoverklaring
Het saldo na de 2e tussenrapportage was € 2.557.300 negatief. Het uiteindelijke saldo van de jaarrekening is
uitgekomen op een jaarresultaat van € 1.238.357 positief, dat wil zeggen dat de mutaties na de 2e
tussenrapportage een voordeel hebben opgeleverd van € 3.795.657. In de analyse van het saldo hierna worden
de afwijkingen groter dan € 100.000 toegelicht. In onderstaand overzicht zijn deze opgenomen. De overige
afwijkingen (vanaf € 25.000 tot € 100.000) worden in de programma’s toegelicht bij het onderdeel ‘Wat heeft
het gekost’.

1.Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (€ 624.196 nadeel)
Op het moment van opstellen van de 2e Tussenrapportage is niet bijgeraamd, omdat in juni nog niet duidelijk
was hoe de huishoudelijke verzorging zich zou ontwikkelen tijdens corona. Vanwege de coronamaatregelen was
onduidelijk in hoeverre huishoudelijke verzorging ook geboden kon worden. Waardoor onvoorspelbaar bleef of
de maatregelen tot een onder-realisatie van de dienstverlening zou leiden. De afgelopen jaren zijn de kosten
voor huishoudelijke verzorging sterk gestegen, dit is in 2020 ook het geval. Aanleiding voor deze toename is het
abonnementstarief, waardoor een grotere groep inwoners een beroep doet op de huishoudelijke verzorging.
Met de invoering van het abonnementstarief is de financiële drempel (een eigen bijdrage) niet meer van
toepassing Wat opvalt is de groei in het aantal unieke cliënten. In 2020 was sprake van een stijging van 10% in
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de periode januari tot en met november. Het gemiddeld aantal cliënten in 2020 (830) ten opzichte van het
gemiddeld aantal cliënten in 2019 (719) steeg met 16%. De kosten stegen met 22%.
2. Degeneratie inkomsten (€ 602.148 nadeel)
De begrote degeneratie inkomsten van €580.000 zijn niet gerealiseerd. Als gevolg van corona is het project van
L2Fiber stil komen te liggen. Inmiddels is duidelijk dat dit bedrijf niet meer zal overgaan tot aanleg. Wel zijn er
vergaande gesprekken met een andere marktpartij om alsnog te komen tot aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit
onder gelijke voorwaarden als destijds overeengekomen met L2Fiber. De verwachting is dan ook dat de voor
2020 geraamde opbrengst in 2021 wel ontvangen zal worden. Daarnaast is sprake van hogere onderhoudslasten.
In 2020 is grootschalig onderhoud aan de Portlandse Baan uitgevoerd. In het budget was geen rekening
gehouden met de hogere lasten voor geluid reducerend asfalt. Deze hogere lasten worden gedekt uit de reserve
omgevingslawaai.
3.Lokale jeugdhulp ZIN (€ 592.145 nadeel)
In de 1e Tussenrapportage is reeds een bedrag van € 1.088.800 bijgeraamd. Desondanks is er eind 2020 een
extra tekort ontstaan van ruim 6 ton. Er is minder doorverwezen naar de regio door o.a. wachttijden bij
specialistische jeugdhulp. Hierdoor wordt eerder uitgeweken naar lokale aanbieders. Door cliënten wordt ook
steeds vaker een expliciete voorkeur voor inzet lokale jeugdhulp uitgesproken. Het is dichter bij huis en heeft
t.a.v. (zorg)vervoer de voorkeur. Daarnaast zien we meer specialistische inzet door meer onderaannemers bij
lokale partijen. Er is een toename van complexe problematiek, waardoor arrangementen in 2020 zwaarder,
duurder en vaker verlengd zijn geworden. De coronacrisis is mede van invloed geweest op verhoogde en
zwaardere inzet. Door de coronacrisis vragen veel ouders om ondersteuning ter ontlasting in de zorg voor hun
kinderen. Dit wordt bijna altijd afgegeven op lokale aanbieders. Regionale aanbieders bieden dergelijke hulp niet.
Vanuit het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor corona-gerelateerde meerzorg en inhaalzorg.
De verwachting is dat door de coronacrisis een groter beroep gedaan zal worden op lokale jeugdhulp en dat de
stijging structureel is.
4. Financiële tegemoetkoming schade corona cultuur (€ 275.103 nadeel)
De gemeente heeft via de algemene uitkering zogenaamde ‘Ollongren’-gelden cultuur ontvangen van € 281.000.
Via een raadsinformatiebrief op 13 november 2020 is de raad geïnformeerd dat deze gelden ingezet zouden
worden voor de ondersteuning van de cultuursector. Het betreft dus feitelijk een budgettair neutrale mutatie.
5. Wmo begeleiding en overige in natura (€ 267.375 nadeel)
Het tekort is het gevolg van een toename van het aantal cliënten met een beschikking voor reguliere en
gespecialiseerde begeleiding. In 2020 is de reguliere begeleiding met 11% gestegen van gemiddeld 110 cliënten
in 2019 naar gemiddeld 122 in 2020. De gespecialiseerde begeleiding steeg met 19% van gemiddeld 45 cliënten
in 2019 naar gemiddeld 54 cliënten in 2020. Op basis van de gegevens tijdens de 2e Tussenrapportage was nog
niet voldoende informatie aanwezig om een juiste prognose te kunnen maken van de toename. Vanaf juli zagen
we een sterkere toename van het aantal cliënten, met name van de (intensievere en daarmee kostbare)
gespecialiseerde begeleiding.
6. Extra storting voorziening pensioenen (voormalige) wethouders (€ 265.951 nadeel)
De storting in de voorziening pensioenen (voormalige) wethouders was voor 2020 begroot op € 192.500.
Bepalend voor de hoogte van de werkelijke storting is vooral de rekenrente van 2020, die moet worden
gehanteerd voor het bepalen van de stand van deze voorziening op waarde peildatum 31 december 2020. Die is
ten opzichte van 2019 wederom gedaald van 0,290% naar 0,082%. Een daling van de rekenrente leidt
automatisch tot een hogere storting dan begroot. Omgekeerd zou een stijging van de rekenrente hebben geleid
tot een vrijval vanuit de voorziening en dus een voordeel. Nu bij de jaarrekening 2020 moet daardoor extra
€ 265.951 in de voorziening worden bijgestort.
7. Vennootschapsbelasting (€ 247.146 nadeel)
Vanaf het jaar 2016 moeten gemeenten ook vennootschapsbelasting (vpb) betalen. Voor de jaren 2016 tot en
met 2018 zijn de vpb-aangiften definitief ingediend. Hieraan liggen uitgebreide dossiers en standpunten ten
grondslag. Recentelijk heeft de Belastingdienst formeel de aanslagen vpb voor deze jaren aan ons opgelegd. Zij
volgt hierbij al onze standpunten, met uitzondering van het onderwerp reclameopbrengsten. De Belastingdienst
ziet dit als vpb-plichtige activiteit en veel gemeenten zijn van mening dat dit juist geen vpb-plichtige activiteit is.
Ook de VNG is het met de gemeenten eens. We hebben op dit moment dus te maken met naheffingsaanslagen
2016-2018. Ook voor 2019 en 2020 zijn de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (jaarlijkse extra vpb-lasten
van circa € 55.000) verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat er, inclusief deze naheffingsaanslagen, een nadeel van
€ 247.146 is voor 2020. De VNG heeft geadviseerd bezwaar te maken tegen de vpb-aanslagen. Barendrecht heeft
dit advies gevolgd en bezwaar gemaakt. We zijn met de Belastingdienst in overleg om eventueel aan te kunnen
haken bij de verschillende proefprocedures die door een aantal andere gemeenten zijn gestart. Dat houdt in dat
onze bezwaren dan aangehouden zouden kunnen worden, totdat de Hoge Raad een oordeel heeft gegeven. De
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aanslagen zijn wel betaald en bij een gunstig oordeel van de Hoge Raad zal dit dus een voordeel opleveren. Op
deze wijze wordt geen fiscaal/ financieel risico gelopen.
8.Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (€ 123.497 nadeel)
De voorlopige jaarrekening 2020 van de GR Jeugdhulp Rijnmond komt uit op een extra bijdrage voor de
gemeente van € 91.799. In het 2e kwartaal van 2021 zal de jaarrekening 2020 van de GRJR worden vastgesteld.
Daarnaast is er een nadeel door een maatwerktraject dat ingezet is bij het Nidos, in het kader van de verlengde
pleegzorg (jeugdwet).
9. Algemene uitkering (€ 1.927.441 voordeel)
Het incidentele voordelige resultaat van €1.927.000 wordt met name veroorzaakt door het 1e t/m 3e
steunpakket corona en overige voordelen uit de september- en decembercirculaire 2020 die niet meer in de
begroting konden worden opgenomen. Ook waren er incidentele voordelige afrekeningen van € 374.596 over
de boekjaren 2018 en 2019.
10. Baten Wabo vergunningen (€ 941.726 voordeel)
Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend dan in 2019. Dit betreft
veel kleinere verbouwingen, maar ook een aantal grotere projecten met dito hoge legesopbrengsten. De
geschatte totale legesinkomsten voor 2020 zijn circa € 1.875.000. Dit resulteert in een voordeel van € 941.726 in
2020 ten opzichte van de geraamde leges.
11. Naheffing btw (€ 845.276 voordeel)
Via een raadsinformatiebrief op 1 december 2020 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de afwikkeling van
de BTW/BCF-beroepszaken die we hadden lopen bij de belastingdienst over de periode 2008-2013. Een bedrag
van € 300.000 valt vrij uit de voorziening naheffing BTW+BCF 2008-2013. Daarnaast heeft de gemeente een
totaalbedrag van € 511.882 ontvangen wegens rentevergoedingen op de afgeronde fiscale procedures BCF (btwcompensatiefonds) 2007-2013 en vanuit de vaststellingsovereenkomst btw 2009-2011. Het betreft hier een
incidenteel voordeel. De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren in arresten uitspraak gedaan. De bijbehorende
rentevergoedingen dienen volgens de BBV-voorschriften op de post financiering te worden verantwoord, niet in
de btw-voorziening. De terugontvangen btw en bcf bedragen zijn verwerkt in de btw-voorziening per eind 2020.
De overige voordelen van €33.394 betreffen een voordeel op een bezwaar over de BCF-aangifte van 2014, het
saldo van een suppletieaangifte over het boekjaar 2019 en de afwikkeling van de BTW/BCF Nedvang 2015-2019.
12. Bijdrage GR BAR (€ 801.156 voordeel)
Dit voordeel komt met name door het positieve rekeningsaldo 2020 van de GR BAR. Dit voordeel bedraagt
€ 2.209.307, waardoor Barendrecht een bedrag terugontvangt van € 861.411. Dit bestaat uit een bedrag van
€ 378.400 aan onderbesteding op budgetten die voor een specifiek doel ter beschikking gesteld waren en een
overig voordeel van € 483.011. Voor de onderbesteding van de budgetten worden verder op in de jaarstukken
voorstellen gedaan om deze als doorgeschoven prestaties mee te nemen naar 2021. Daarnaast krijgen we een
bedrag terug op het maatwerk van € 276.700. Er was al rekening gehouden met een teruggave van € 184.000,
waardoor er een voordeel van € 92.700 is in de jaarrekening. Per saldo (rekeningsaldo en maatwerk) levert dit
een voordeel op van € 983.600. Er blijft dan een nadeel over van € 152.955 dat voornamelijk veroorzaakt wordt
door het kostprijsverhogend deel van de btw in de bijdrage dat niet verrekenbaar is. Er was rekening gehouden
met 4%. In werkelijkheid is dit percentage 6%.
-Rekeningsaldo € 861.411 voordeel
-Maatwerk € 92.700 voordeel
-Kostprijsverhogend deel btw -€ 152.955 nadeel
-Totaal € 801.156 voordeel
13. Wet BUIG-uitkeringen (€ 1.078.464 voordeel)
Het overschot op deze post komt deels (€ 545.418) door het uitblijven van een flinke stijging in het
uitkeringsbestand. Bij de hoogte van het landelijke totaalbedrag en het gehanteerde verdeelmodel voor
gemeenten is hier wel rekening mee gehouden. Op de post ‘loonkostensubsidie' is wel meer uitgegeven. Dit
betekent dat we arbeidsgehandicapten beter hebben kunnen behouden op de arbeidsmarkt.
De uitvoeringskosten voor de TOZO-regeling voor 2020 bedragen € 244.171. De rijksbijdrage voor de
uitvoeringskosten, die de gemeente ontvangen heeft in 2020, is € 533.046 hoger dan deze kosten en moet
volgens de TOZO-regeling als bate in de jaarrekening 2020 verantwoord worden.
14. Re-integratie projecten (€ 180.333 voordeel)
Dit voordeel kan worden verklaard door de achtergebleven kosten voor de uitstroomprojecten. Door de
maatregelen rondom corona is het niet mogelijk geweest om alle projecten uit te voeren. Te denken valt aan
sollicitatie- en motivatietrainingen en beroepsopleidingen.
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15. Marktinitiatief locatie Rabobank (€ 171.769 voordeel)
Er wordt nog voor € 370.000 aan kosten verwacht. Hierdoor kan van de boekwaarde van € 541.769 een bedrag
van € 171.769 vrijvallen ten gunste van het resultaat.
16. Wijkteams (€ 171.073 voordeel)
Dit voordeel komt met name door het feit dat vacatures (door verloop van personeel) en verzuim (door ziekte
of zwangerschap) niet of moeilijk kunnen worden ingevuld. Schaarste op de arbeidsmarkt speelt hierin een
belangrijke rol. De verhuizing van een wijkteam binnen Carnisselande naar bibliotheek ’t Plein heeft nog niet
plaatsgevonden. We stellen daarom voor het budget van € 50.000 door te schuiven naar 2021.
17. Onderhoud waterwegen (€ 155.748 voordeel)
Als gevolg van problemen bij het afvoeren en storten van bagger op het gebied van PFAS en fosfor-waarden in
de bagger en de coronamaatregelen (beperkte menskracht bij de aannemer) is een deel van de werkzaamheden
vertraagd. Deze zullen alsnog in het 1e kwartaal van 2021 uitgevoerd worden. Het budget moet daarom
doorgeschoven worden naar 2021.
18. Bouw- en woningtoezicht (€ 119.572 voordeel)
Dit voordeel is ontstaan door de volgende projecten die in 2020 niet uitgevoerd zijn:
Project ‘digitalisering bouwvergunningen’.
In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestopt. Het fysiek
scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde
projectbudget is daarom niet uitgegeven. Hoogstwaarschijnlijk besteden we de opdracht in 2021 uit aan een
externe partij die de taak wel ‘coronaproof’ kan uitvoeren. We stellen daarom voor het resterende projectbudget
van € 73.000 door te schuiven naar 2021.
Project ‘ Invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb)’.
In 2020 is een budget van € 25.300 beschikbaar gesteld voor het ‘project invoering Wkb’. Dit is met name bedoeld
voor zogenaamde ‘proefprojecten Wkb’. Bij deze projecten oefenen we met het inzetten van de ‘private
kwaliteitsborger’ in het bouwproces. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is echter uitgesteld van 1 januari
2021 naar 1 januari 2022. We stellen daarom voor om het budget van € 25.300 door te schuiven naar 2021 voor
het uitvoeren van proefprojecten in 2021.
Budget ‘projectmatige controles illegale bouw’.
Dit budget is beschikbaar gesteld voor de afhandeling van handhavingszaken voortkomend uit de integrale
controles van bedrijventerreinen. Vanwege corona zijn er in 2020 geen integrale controles uitgevoerd. In 2021
staan er weer nieuwe controles op de planning. We stellen daarom voor om het budget van € 21.200 door te
schuiven naar 2021.
Jaar overschrijdende Projecten/Doorgeschoven prestaties
In de jaarrekeningen 2020 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 2021. Het betreft:
Jaar overschrijdende Projecten jaarrekening 2020 GR BAR-organisatie (totaal € 378.400)
Dit zijn de volgende budgetten (nr. 19 t/m 22):
19. Implementatie omgevingswet (€ 134.800 doorschuiven naar 2021)
Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 wordt uitgesteld naar 1
januari 2022. Dit uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel
Omgevingswet. Ook corona was van invloed op het uitstel. Het programma Omgevingswet is op deze
ontwikkelingen aangepast. In 2020 zijn hierdoor alleen kosten gemaakt voor personeel en het organiseren van
bijeenkomsten. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke invoeringseisen is het noodzakelijk dat het resterende
programmabudget van 2020 (€ 345.600) doorschuift naar 2021. Voor Barendrecht is dit een bedrag van
€ 134.800. Het grootste deel van de geplande uitgaven voor met name ICT (software voor VTH
(Vergunningverlening, toezicht en handhaving), Toepasbare regels en Omgevingsplannen) zal worden gemaakt
vanaf 2021.
20. Uitvoeringsplan Fiscale Control (€ 14.600 doorschuiven naar 2021)
In de 2e Tussenrapportage 2020 van de BAR is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een fiscaal
uitvoeringsplan in verband met de ontwikkeling bij de Belastingdienst naar een nieuw en zwaarder toezichtkader
vanaf 2022. In vervolg hierop is eind 2020 het uitvoeringsplan ‘Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 BAR,
in verband met doorontwikkeling Horizontaal Toezicht Belastingdienst’, opgesteld en op 17 februari 2021
besproken in het Dagelijks Bestuur. In dit uitvoeringsplan zijn twaalf acties uitgewerkt, waaronder: het uitvoeren
en structureel borgen van de 18 maatregelen / bevindingen vanuit de btw-onderzoeken 2019; elk kwartaal per
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bedrijf een fiscale steekproef trekken conform de controleaanpak van de Belastingdienst; het invoeren en
onderhouden van een fiscale risicocatalogus; ‘open vizier’ overleggen met de Belastingdienst om te bezien of we
voor de drie gemeenten en de BAR in aanmerking kunnen komen voor een convenant Horizontaal Toezicht,
waarbij we kunnen aantonen dat we toewerken naar de door de Belastingdienst gewenste doorontwikkeling en
dat die gereed is per eind 2022; het geven van een aantal gerichte in company fiscale cursussen. Van het
beschikbaar gestelde budget van € 50.000 is in 2020 €12.500 uitgegeven voor het uitvoeren van btwonderzoeken 2019. Dit om te weten te komen waar we fiscaal gezien ‘staan’ en om suppletieaangiften 2019 voor
de drie gemeenten te kunnen doen. De andere acties dienen in vooral 2021 en 2022 uitgevoerd te worden,
waarbij het dit jaar overgebleven budget van € 37.500 nodig zal zijn. Het deel voor Barendrecht is € 14.600.
21. Project GIDS (€ 144.000 doorschuiven naar 2021)
Voor de afronding van GIDS was in 2020 een budget van € 479.300 beschikbaar. Dit bedrag was bedoeld voor de
afronding en implementatie van meerdere projecten die onder GIDS vallen. Bij al deze projecten speelt ICT een
belangrijke rol. Corona heeft de uitvoering van een aantal projecten vertraagd. Zo had de invoering van de robot
voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) op dat moment een hogere prioriteit
dan bijvoorbeeld de digitalisering van post- en archiefzaken. Dit neemt niet weg dat de projecten, waarvoor
budgetoverheveling wordt gevraagd, noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en/of borging van de
rechtmatigheid. De totale kosten bedragen €369.400, waarvan €144.000 voor Barendrecht is. Het betreft de
volgende projecten:
1. Digitalisering post- en archiefzaken: € 133.200;
2. Niet verlengen van contracten: € 130.200;
3. Implementatie e-diensten inkomen: € 51.000;
4. Opzetten en implementatie kwaliteitsmanagement: € 30.000;
5. Informatievoorziening contractmanagement: € 25.000.
22. Strategische Personeels Planning (SPP) (€ 85.000 doorschuiven naar 2021)
Voor het SPP was in 2020 een budget beschikbaar gesteld van € 560.000. Dit budget is niet volledig benut, omdat
veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen in 2020 niet gerealiseerd konden worden. Dit gold
voor talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en mobiliteit. Het voorstel is daarom het
restant van het budget over te hevelen naar 2021 zodat de geplande interventies alsnog uitgevoerd kunnen
worden. Dit is een bedrag van € 218.000, waarvan het deel voor Barendrecht € 85.000 betreft.
Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2020 Barendrecht (totaal € 514.900)
Dit zijn de volgende budgetten (23 t/m 29):
23. Onderhoud waterwegen (€ 155.000 doorschuiven naar 2021)
Zie toelichting bij nr. 17.
24. Bouw- en woningtoezicht (€ 119.500 doorschuiven naar 2021)
Zie toelichting bij nr. 18.
25. Communicatie (€ 25.000 doorschuiven naar 2021)
In 2020 kon, als gevolg van corona, geen invulling worden gegeven aan de uitvoering van het project dat zich
richt op het beter inzetten en benutten van de verschillende communicatiekanalen van Barendrecht. In 2021
willen we ons richten op de doorontwikkeling van webcare en media-analyse en beter inzicht krijgen in de
voorkeurskanalen van de burger. Hiervoor willen we o.a. een lezersonderzoek laten doen naar de kanalen van
de gemeente en mediabeleid formuleren. Ook willen we ‘Coosto’ (webcare tool) door ontwikkelen en webcaremedewerkers opleiden. Ook zal gekeken worden naar de onlinedienstverlening (e-diensten Burgerzaken,
gebruiksvriendelijker maken van de navigatie van de gemeentelijke website en het checken/aanpassen van de
webteksten naar b1-niveau).
26. Gebiedsvisie Koedoodzone (€ 16.800 doorschuiven naar 2021)
Afgelopen jaar is een gebiedsvisie vastgesteld voor de Koedoodzone. Momenteel zijn we met de Provincie in
overleg hoe deze ontwikkeling past binnen de beleidskaders van de Provincie. Om de gewenste kwaliteitsslag te
maken voor dit gebied heeft de gemeente ervoor gekozen om de eigenaren in staat te stellen hun kavels te gaan
ontwikkelen. Er worden gesprekken gevoerd met deze eigenaren over de wijze waarop de kavels ontwikkeld
kunnen worden. Een mix van het landelijke, groene karakter met woningbouw is daarbij het uitgangspunt.
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27. Openbaar groen (€ 78.600 doorschuiven naar 2021)
Vlietweg (€ 20.000)
Het vervangen van de riolering en overlast gevende perenbomen langs de Vlietweg stond voor 2020 op de
planning. Vanwege personele wisselingen en langere voorbereidingstijd wordt het project nu in 2021 uitgevoerd.
Er is eind 2020 een begin gemaakt met het rooien van de bomen.
Middeldijkerplein (€ 20.000)
De herinrichting van het Middeldijkerplein stond voor 2020 gepland. Vanwege de impact van corona hebben de
aannemers meer tijd voor het indienen van hun offerte gevraagd. De aanbesteding is daardoor uitgelopen.
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd op de verbouwing van de bibliotheek. Deze verbouwing is
uitgelopen. Na afronding van de verbouwing van de bibliotheek kan gestart worden met de herinrichting van het
plein. Deze werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.
Tiny Forest (€ 10.000)
De planning was om eind 2020 de eerste Tiny Forest in Barendrecht aan te planten. Door corona is dat niet gelukt
en is de aanplant verschoven naar maart 2021.
Populieren Voordijk (€ 28.600)
Vanwege de takbreukgevoeligheid worden 16 populieren langs de Voordijk gekapt. Deze werkzaamheden
stonden voor 2020 gepland. De groenbeheerder is vanwege corona niet meer toegekomen aan de verdere
voorbereiding van het plan. Dit wordt in 2021 uitgevoerd.
28. Toekomstvisie Oude Dorp (€ 16.000 doorschuiven naar 2021)
In 2020 is in het participatieproces met de twee bewonersverenigingen in de Oude Dorpskern gestart met de
parkeeropgave. Als gevolg van corona ging alle aandacht uit naar het mogelijk maken van terrassen op het
Doormanplein. In de zomer is, op initiatief van de verenigingen, ingezet op eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat,
om de verkeerssituatie overzichtelijker maken. Er is veel tijd en energie in dit proces gestoken. Hierdoor is er
geen ruimte geweest om de toekomstvisie gezamenlijk in 2020 op te pakken. De toekomstvisie zal in het 4e
kwartaal van 2021 aan de raad worden aangeboden.
29. Omgevingsvisie (€ 54.000 doorschuiven naar 2021)
Voor het opstellen van de omgevingsvisie voor Barendrecht is eenmalig een bedrag van € 125.000 beschikbaar
gesteld, verdeeld over twee jaarschijven: €90.000 voor 2020 en € 35.000 voor 2021. Door de impact van de
coronacrisis hebben we in 2020 minder voortgang in het participatietraject kunnen maken dan oorspronkelijk
gepland. Daarom stellen wij voor het resterende budget voor 2020 over te hevelen naar 2021.
30. verhuizing wijkteam naar bibliotheek ‘t Plein (€ 50.000 doorschuiven naar 2021)
Zie toelichting bij nr. 16.
Totaal doorschuiven naar 2021
Er wordt voorgesteld een bedrag van € 893.300 over te hevelen naar 2021. Dit komt ten laste van het positieve
rekeningsaldo van € 1.238.357. Het overschot van € 345.057 komt ten gunste van de algemene reserve.
Implementatie omgevingswet
Uitvoeringsplan Fiscale Control
Project GIDS

134.800
14.600
144.000

Strategische Personeels Planning

85.000

Doorgeschoven prestaties GR BAR

378.400

Onderhoud waterwegen

155.000

Bouw- en woningtoezicht

119.500

Communicatie

25.000

Gebiedsvisie Koedoodzone

16.800

Openbaar groen

78.600

Toekomstvisie Oude Dorp

16.000

Omgevingsvisie

54.000

Verhuizing wijkteam naar bibliotheek 't Plein

50.000

Doorgeschoven prestaties Barendrecht

514.900

Totaal

893.300
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Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Beschrijving
Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare
orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde.
Doelstellingen

We maken Barendrecht veiliger
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 2e veiligheidspost Centrum/Veiligheidspost Carnisselande
Voor het centrum is een tweede veiligheidspost voorbereid. De begane grond van het voormalige politiebureau
aan de Maasstraat is hiervoor verbouwd. Deze biedt ruimte voor de boa’s, wijkagenten en andere
veiligheidspartners. De Veiligheidspost krijgt een ruime openstelling voor publiek. 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. De Veiligheidspost is nog niet voor publiek geopend vanwege
de coronamaatregelen. BOA`s en hennepteam werken al wel vanuit de Veiligheidspost. (Toezicht en
Handhaving). De opening voor onze inwoners vindt plaats wanneer de coronamaatregelen dit toestaan. Op de
1e etage zal de politie zich vestigen en ruimte bieden voor interne cursussen en opleidingen. De verbouwing van
de bibliotheek in Carnisselande is in 2020 gestart en in het 1e kwartaal van 2021 afgerond. Hierin is de
veiligheidspost Carnisselande gehuisvest.
 Aanpak van cybercrime
De gemeente zet in 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 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers voor het vergroten van het
bewustzijn van cybercrime. In samenwerking met onze veiligheidspartners zijn inwoners voorgelicht over de
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gevaren van cybercrime. Daarnaast informeren wij onze inwoners door gebruik te maken van De Blik op
Barendrecht, social media en informatieverstrekking in de Veiligheidspost. Doel is het vergroten van awareness
waardoor slachtofferschap van cybercriminaliteit verminderd. De gemeente blijft de kaders van de wet- en
regelgeving ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming volgen.
 Aanpakken van diefstal
Voor het terugdringen van fietsendiefstal is verder ingezet op het vergroten van awareness als onderdeel van de
campagne ‘FF vlot, 2e slot’. Hiervoor is de campagne onder aandacht gebracht via gespoten teksten op straat en
bij scholen, posters en zadelhoesjes en via social media. Wijkagenten hebben met de pop-up bus op beide
markten gestaan als aanspreekpunt voor inwoners en met campagnemateriaal ‘FF vlot, 2e slot’. Ook zijn
lokfietsen ingezet en is er op radio Exxact aandacht gevraagd voor de thema`s preventie fietsendiefstal en
woninginbraak. Daarnaast hebben wij tekstkarren met waarschuwende tekst tegen fietsendiefstal en
woninginbraak op diverse hotspots geplaatst. Met de ‘Keyless entry actie’ is informatie over het voorkomen van
auto-inbraak verstrekt. Daarbij zijn sleutelmapjes uitgedeeld aan auto-eigenaren om inbraak in auto’s met een
keyless entry systeem te voorkomen. We zien een daling in 2020 ten opzichte van 2019 van het aantal
fietsendiefstallen, auto- en woninginbraken. Zowel landelijk als regionaal hebben de coronamaatregelen invloed
gehad op de afname van Hic (High impact crimes) en fietsendiefstal. Extra toezicht door KUVA is in 2020 niet
gecontinueerd. Wel is veel samengewerkt met Buurtpreventie voor het uitdragen van de preventieacties.
 Buurtpreventie
Buurtpreventie blijft voor ons een belangrijke partner in de aanpak van veiligheid en leefbaar. Door hen te
betrekken bij acties, te investeren in trainingen en door in te zetten op een goede samenwerking met de politie
willen wij buurtpreventie de komende jaren blijven steunen. Ook ondersteunen we hen door te helpen met het
zoeken naar nieuwe leden. Binnen het BOA-team is 1 medewerker het vaste aanspreekpunt voor Buurtpreventie.
Deze medewerker heeft structureel overleg en geeft tips en advies over hoe buurtpreventie kan worden ingezet.
Door organisatiewijzigingen binnen Buurtpreventie is in de loop van het jaar 2020 opnieuw afstemmingsoverleg
geweest over de rol van Buurtpreventie. Hier wordt in 2021 een vervolg aan gegeven. Om in de behoefte van
Buurtpreventie te voorzien is in 2020 de Huiskamer aan het Onderlangs beschikbaar gesteld.
 Cameratoezicht
We passen (flexibel) camerabewaking toe bij gemeentelijke eigendommen. In 2020 beschikte Barendrecht over
10 (flexibele) bewakingssystemen. Doel is het terugdringen van vandalisme en zich verplaatsende overlast.
Vernieling/zaakbeschadiging laat een sterke daling zien (2019:209, 2020:172). Het bedrag aan
vandalismeschades over 2020 ten opzichte van 2019 is nagenoeg gelijk gebleven. Momenteel lopen er enkele
trajecten om schades te verhalen bij de dader(s) in verband met het op heterdaad betrappen van de dader(s) via
camerabeelden. Op de plekken waar zich camerabewaking bevindt is de overlast aanzienlijk teruggedrongen,
zoals bij CBS De Ark. De resultaten van inzet van camerabewaking op gemeentelijke eigendommen zoals scholen
om fietsendiefstallen te voorkomen zijn niet geheel representatief voor 2020. De coronamaatregelen, waaronder
de sluiting van scholen en winkels, zijn hier de oorzaak van. Een plan van aanpak om cameratoezicht in de
openbare ruimte te vergroten is eind 2020 aan de raad aangeboden. Doel is het veiligheidsgevoel te verhogen
door het plaatsen van “extra ogen” in de vorm van camera’s op kwetsbare plaatsen.
 Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen
We zijn van start gegaan met het risicocommunicatie-programma Externe Veiligheid. We informeren inwoners
en bedrijven over de (externe)veiligheidsrisico's waarmee Barendrecht te maken heeft en hoe zij hier mee om
kunnen gaan. Op basis van nieuwe inzichten is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De Omgevingswet treedt
een jaar later in werking en heeft een grote invloed op het domein Externe Veiligheid.
 Meer BOA's op straat
In het collegeprogramma en de VJN 2020 is de wens opgenomen om het BOA-team uit te breiden met 1 FTE. We
investeren hiermee in extra toezicht en handhaving op straat. Naast extra capaciteit zetten we de komende jaren
in op het verder professionaliseren van de BOA’s. De BOA’s worden flexibeler en efficiënter ingezet en ingezet
wanneer het nodig is. Dit betekent dat ook in de avonduren en weekenden BOA’s aanwezig zijn als hier aanleiding
toe is. Verder zullen de BOA’s zich meer zichtbaar verplaatsen door gebruik te maken van verschillende
vervoermiddelen. Tenslotte haken de BOA’s aan bij het actieplan Veilig en nemen ze deel aan integrale acties.
De uitbreiding van het BOA-team met 1 FTE is gerealiseerd. Door het aantrekken van deze BOA hebben we over
de volle breedte meer kunnen inzetten op extra toezicht en handhaving op straat. De BOA's hebben een
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vervolgstap gezet in de professionalisering. Door de aanschaf van elektrische mountainbikes waren de BOA’s
flexibeler inzetbaar en beter zichtbaar. Het aangeschafte communicatie (porto) systeem heeft de BOA's in staat
gesteld om direct met elkaar te kunnen communiceren. Ook is een directe lijn opgezet met de meldkamer van
de politie. De BOA's zijn het afgelopen jaar uitgerust met steek werende veiligheidsvesten. Door deze
aanpassingen is de veiligheid van de BOA's sterk verbeterd en is de samenwerking met de politie naar een hoger
niveau getild. Het Bike-team is geformeerd uit BOA's in vaste dienst, het ingehuurde Bike-team is vervangen
door het aannemen van vaste medewerkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat de avond- en weekenddiensten beter
konden worden gevuld waar nodig.
Het actieplan Veilig is een vast gegeven geworden binnen de inzet van het BOA-team. Zaken waar BOA's op
kunnen inzetten door extra surveillance of ondersteuning zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan deelname aan het
Donkere Dagen Offensief, extra surveillance voor het tegengaan van auto-inbraken, deelname aan
bedrijvencontroles in kader van ondermijning etc.
In 2020 is het plan Verkeers- en Sociale Veiligheid opgesteld. Dit plan voorziet onder meer in tijdelijke formatieuitbreiding van 2FTE BOA. De inzet van deze BOA's zal met name gericht zijn op het verbeteren van de sociale
veiligheid en leefbaarheid in de wijken. In 2021 zal dit plan in werking treden en wordt gestart met de werving
van de BOA's.
 Vuurwerkbeleid
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het kabinet voor de jaarwisseling 2020-2021 een tijdelijk landelijk
vuurwerkverbod heeft afgekondigd. Aanleiding van het tijdelijke verbod was om de zorg in deze periode niet
extra te belasten. Door het verbod zijn er voor de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerkvrije zones ingesteld in
de gemeente Barendrecht.
 Organiseren veiligheidsdag
In 2020 is geen Veiligheidsdag georganiseerd in verband met de door de overheid opgelegde coronamaatregelen.
 Tegengaan van ondermijnende activiteiten
Ook in 2020 hebben wij prioriteit gegeven aan de integrale aanpak van ondermijning. In de werkgroep
ondermijning is casuïstiek behandeld naar aanleiding van binnengekomen signalen van ondermijning. Samen
met het RIEC en de politie zijn deze signalen onderzocht en aangepakt. Veel van deze signalen waren horeca- of
drugsgerelateerd en twee woningen zijn op last van de burgemeester tijdelijk gesloten (Damoclesbeleid). Als
gevolg van het coronavirus en de geldende maatregelen hebben de grote integrale controles van de
bedrijventerreinen helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel hebben diverse bedrijven een bezoek gekregen
van onze Boa’s in samenwerking met de politie en het RIEC. In de zomer heeft een integrale controle
plaatsgevonden van de jachthaven en het recreatiepark De Oude Maas. In totaal zijn 30 schepen en 60
recreatiewoningen gecontroleerd door Boa’s en medewerkers van politie en Douane. Op beleidsmatig gebied
hebben we in 2020 ook stappen gezet. Wij hebben ons Bibob-beleid herijkt, op basis waarvan het
toepassingsgebied is uitgebreid naar onder andere Wabo-vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties. We
hebben een Bibob-coördinator aangetrokken en in 2021 zetten we de implementatie van het beleid verder voort.
Daarnaast hebben wij diverse nieuwe artikelen in de APV opgenomen, op basis waarvan de burgemeester
verruimde bevoegdheden heeft gekregen om ondermijning aan te pakken. Voorbeelden in dit kader zijn het
vergunning plichtig stellen van een gebouw, gebied of branche in het kader van het “ tegengaan van een onveilig,
niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat”. Daarnaast het sluiten van voor het publiek openstaande
gebouwen “in het belang van de openbare orde of ter voorkoming of beperking van overlast of nadelige
beïnvloeding van het woon- of leefklimaat”. Met dit beleid zijn weer extra barrières opgeworpen om criminele
activiteiten in onze gemeente te ontplooien. In het najaar hebben wij uitvoering gegeven aan een regionale
campagne om crimineel misbruik van vastgoed tegen te gaan. Onderdeel van deze campagne was een brief
gericht aan alle Verenigingen van Eigenaren in onze gemeente. In deze brief is een oproep gedaan om alert te
zijn op dit fenomeen en om misstanden te melden. Deze campagne is uitgevoerd in samenwerking met Meld
Misdaad Anoniem.
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Wonen voor iedereen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Meer betaalbare woningen voor jongeren en ontwikkeling stationsgebied
In 2020 is de visie voor de Stationstuinen nader uitgewerkt. Het uitgangspunt daarbij is om 50% betaalbare
woningen te realiseren (30% sociaal+20% middelduur). Voor jongeren maar ook voor ouderen en andere
doelgroepen is onderzocht hoe zij het beste kunnen worden gehuisvest in de Stationstuinen. Dit onderzoek loopt
nog. In 2020 is het budget voor de doorstroomregeling volledig benut. Dat betekent dat er weer 10 oudere
huishoudens zijn verhuisd vanuit hun sociale eengezinshuurwoning naar een levensloopbestendige woning.
 Meer sociale huurwoningen realiseren
In 2020 is het door het college 'betaalbaar wonen' als nieuw hoofddossier benoemd, met de bedoeling
versnelling in de bouw van betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast is eind 2020 een overleg gestart tussen
de gemeente en de provincie om te onderzoeken op welke wijze er meer sociale woningen kunnen worden
gerealiseerd. Het doel is om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het meer-evenwicht-scenario. Op 31
december 2020 zijn de bijna 900 woningen van Vestia overgedragen aan Patrimonium, Havensteder en
Wooncompas. Hierdoor zijn deze woningen voor de sociale woningvoorraad behouden.

We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Betere openbaar vervoer verbinding oost-west
In overleg met RET en MRDH is in 2020 een pilot opgezet om buslijn 283 in de spitsuren via station Barendrecht
te laten rijden. Ter hoogte van de wijken Vrouwenpolder en Lagewei vormt deze buslijn samen met lijn 183 in de
spits een kwartiers dienst. Lijn 283 verbindt daarbij het centrum met station Barendrecht en Carnisselande. De
pilot is in januari 2021 gestart en duurt 2 jaar.
 Buurtbus
Medio 2020 zijn nieuwe bussen geïntroduceerd die nog meer comfort bieden aan de reizigers. Door de
coronacrisis heeft de buurtbus helaas niet het gehele jaar kunnen rijden, omdat de veiligheid van de vrijwilligers
niet kon worden gegarandeerd. Samen met de stichting en de RET is er regelmatig contact geweest over
mogelijkheden om de buurtbussen weer te laten rijden. Daarnaast zijn optimalisaties in de dienstregeling
onderzocht. Deze zijn vanaf januari 2021 ingevoerd.
 Inzet Samen Bereikbaar
Samen met werkgevers hebben we werknemers gestimuleerd om het aantal autoritten in de spits met 10% te
verminderen. Samen Bereikbaar heeft aangesloten werkgevers geadviseerd over een passende aanpak in hun
organisatie. Ook de coronacrisis zorgde voor een sterke reductie van het aantal spitsritten. De focus van Samen
Bereikbaar is daarom veranderd naar behoud van dat resultaat.
 Kosten investering nieuwe fietsroutes
In 2020 is de fietskwaliteit op de volgende wegen verbeterd:
-Voor de Portlandsebaan zijn aanpassingen gedaan bij de oversteek ter hoogte van de Korte Koedoodsedijk. Deze
oversteek is veiliger vorm gegeven;
-Voor de Middeldijk is het wegvak tussen de Middelweg en onderdoorgang A29 voorzien van een nieuwe
inrichting. Daarbij is ook de fietsoversteek bij de rotonde Middelweg – Middeldijk aangepast.
In 2020 is onderzoek gedaan naar diverse fietsroutes. Samen met omliggende gemeenten is verkend welke
fietsverbindingen we kunnen verbeteren. Het gaat dan om de volgende routes:
-Fietsverbinding langs de Binnenlandse Baan;
-Fietspad langs ontwikkeling De Stationstuin tussen station Barendrecht en De Bongerd;
-Fietspad langs de Hamburg (westzijde);
-Fietsverbinding vanaf het Oude Maaspad naar de Achterzeedijk;
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-Fietsverbinding vanaf de 3e Barendrechtseweg en Tunnelpad;
-Fietsverbinding tussen Oude Maaspad en Tunnelpad;
-Fietsverbinding langs de Waal.
 Oostkant van het station ontwikkelen
Voor de oostzijde van het station is in 2020 de gebiedsvisie De Stationstuinen opgesteld. Dit document moet
ontwikkelende partijen inspireren. Verder bevat de visie de ruimtelijke kaders voor transformatie van het gebied.
De bestaande bedrijven, verkeer & mobiliteit en de huidige identiteit van het gebied spelen daarbij een
belangrijke rol. Net als de thema’s klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Voor het opstellen van de
gebiedsvisie heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van €500.000 beschikbaar gesteld en voor het
verder uitwerken van de visie een aanvullend voorbereidingskrediet van €745.000.
 Opzeggen huur parkeerplaatsen bij de Bethelkerk
De huur van parkeerplaatsen bij de Bethelkerk is in 2019 opgezegd. Toch hebben we in 2020 gedurende enkele
maanden wederom een aantal parkeerplaatsen gehuurd. Deze werden gebruikt in de periode dat het
Doormanplein was ingericht als terras voor de omliggende horeca, vanwege de coronamaatregelen. Het gebruik
van de gehuurde parkeerplaatsen was zeer beperkt.
 Terugdringen CO2-uitstoot
In 2020 hebben we de regionale doelen voor mobiliteit uitgewerkt in de Klimaatvisie Barendrecht. Hiermee zijn
de doelen voor CO2-reductie vanuit mobiliteit integraal verbonden met de andere klimaatdoelstellingen binnen
Barendrecht. In de uitvoeringsagenda voor de klimaatvisie zijn concrete maatregelen voorzien die de komende
jaren worden uitgewerkt.
 Verbeteren stationsomgeving
Vanuit het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA) zijn de volgende projecten in 2020 uitgevoerd:
-renovatie van de fietstunnel;
-uitbreiding van het fiets parkeren;
-uitbreiding parkeerplaatsen op het stationsdek; -aanpak verzakkingen van het grondlichaam tegen de
spoortunnel.
Naast het verbeteren van de stationsomgeving is ook beheer, toezicht en handhaving in het LVA georganiseerd.
Onderdeel hiervan zijn onder meer: -inzet van toezichthouders voor de beveiliging; -sociaal toezicht via
bemensing van het fietsreparatiepunt en horecapunt; -het aanpakken/regisseren van wateroverlast d.m.v.
constructieve verbeteringen in zowel afvoer hemelwater als beheer en onderhoud van de bestaande systemen
waterafvoer.
Deze projecten dragen bij aan een veilige stationsomgeving.
 Vervanging verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg
De verkeerslichten op de kruisingen Kilweg – A29 – Middelweg zijn eind 2020 vervangen. Deze verkeerslichten
waren aan het einde van hun economische en technische levensduur. Gelijktijdig met de vervanging van de
verkeerslichten is ook de verkeersonveilige aansluiting aan de oostkant van de A29 aangepast.
 Verwijderen blokker Carnisseweg
De Carnisseweg is vanwege rioleringswerkzaamheden opnieuw ingericht. Het riool is vervangen en van nieuw
materiaal voorzien. Onderdeel van de werkzaamheden is een herinrichting van de weg. De flexibele afsluiting is
verwijderd en de weg is op een andere wijze afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zijn
eind 2020 afgerond.
 Voorbereidingskosten herinrichting 30 km zones
In 2020 is de aanpak Verkeersveiligheid Barendrecht 2020 opgesteld. In deze aanpak staan onze prioriteiten voor
de komende jaren. We zetten in op aanpak van onveilige locaties in de omgeving van scholen, op fietsroutes en
onveilige oversteken van 50 km/h-wegen. Daarnaast worden in woongebieden wegen veiliger ingericht. Na
vaststelling van de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid is er een budget beschikbaar gekomen
om vanaf 2021 mee aan de slag te gaan. De aanpak Verkeersveiligheid is daarvoor opgenomen in de uitwerking
van de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid. Deze uitwerking is begin 2021 aangeboden aan de
gemeenteraad voor vaststelling.
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We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Centrumaanpak
We werken verder aan het maken van een levendig en aantrekkelijk centrum van Barendrecht. Het moet een
plek worden om te ontspannen, elkaar te ontmoeten, te winkelen en te wonen. Om dat te bereiken is het behoud
van de verschillende culturele en maatschappelijk voorzieningen naast de winkels en horeca en een goede
inrichting van de openbare ruimte van groot belang.
In 2020 hebben we bij het Onderlangs een muur gerealiseerd ter afscheiding van particuliere tuinen en het
openbaar gebied. Door de sloop van het pand Wesdijk was dit weggevallen.
Er zijn twee flitspeilingen gehouden voor 't Vlak. Daar is een grote respons op gekomen. Met deze uitkomsten is
er de keuze gemaakt voor een groen plein. Twee varianten zijn hiervoor uitgewerkt.
Voor de herinrichting van de buitenruimte van het Achterom is vergroening een belangrijk uitgangspunt. Dit
maakt onze buitenruimte klimaatbestendig en aantrekkelijk en verbetert de ruimtelijke kwaliteit. Er wordt
gewerkt aan het schetsontwerp.
Singelstaete is begonnen met de sloopwerkzaamheden en de aanzet tot de bouw van het
appartementencomplex. Eerste tekeningen voor de buitenruimte zijn in de maak. Hierbij kijken we meteen naar
de buitenruimte bij Borgstede om zo werk met werk te kunnen maken.
In 2020 heeft Patrimonium een vergunning aangevraagd voor de realisatie van 93 sociale levensbestendige
huurappartementen. Tevens is het foerageergebied voor de mussen gereed gemaakt.
De BIZ-centrum is een stichting waaraan alle ondernemers (groot en klein) deelnamen, maar deze is helaas
opgeheven in 2020. Wel is er een nieuwe groep ondernemers opgestaan waarmee de gemeente in gesprek gaat.
 Evenementen
In het jaar 2020 hebben, als gevolg van de coronacrisis, nagenoeg geen evenementen/activiteiten
plaatsgevonden. Alle bekende, maar ook nieuwe, initiatieven konden geen doorgang vinden.
Het evenementenbudget is als gevolg hiervan niet volledig besteed. Mede door de pandemie is de herijking van
het evenementenbeleid stil komen te liggen. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd (maart 2021).
Helaas heeft de crisis er ook in geresulteerd dat de viering van 75 jaar vrijheid, waar verschillende initiatiefnemers
prachtige ideeën voor hadden, geen doorgang kon vinden. De toegekende subsidies voor deze viering zijn nog
niet teruggevorderd, in de hoop dat sommige van de mooie initiatieven alsnog in 2021 uitgevoerd kunnen
worden.
 Hart van Carnisselande
Buurt Bestuurt is onze vaste gesprekspartner. Winkelcentrum Carnisse Veste richtte zich tot de lockdown op
acties en activiteiten voor de wijk. Daarbij werkte het winkelcentrum ook samen met partners van het
Middeldijkerplein. Het nieuwe concept van de Bibliotheek Aanzet ’t Plein als huis van de samenleving gaat een
belangrijke rol spelen in de samenwerking met de partners. In 2020 zijn de contacten daarvoor gelegd. De
herinrichting voor het Middeldijkerplein is aanbesteed. Vanwege de impact van corona verzochten de bevraagde
aannemers meer tijd voor het indienen van hun offerte. Met het oog op een succesvolle aanbesteding werken
we daaraan mee. De werkzaamheden stemden we ook af met de verbouwing van de bibliotheek. Dit betekent
dat werkzaamheden aan het Middeldijkerplein niet in 2020 konden starten.
In 2020 heeft het platform Havenhoofd nadere input gegeven voor een schetsontwerp voor het Havenhoofd.
Voor het vervolg van de schets- en ontwerpfase wachten we het onderzoek naar de parkeergarage Havenhoofd
af.
 Realiseren nieuw Trefpunt
In 2020 is besloten om de activiteiten van de Baerne niet onder te brengen in de nieuwbouw voor 't Trefpunt (te
hoge kosten). Ook is besloten een extra scenario uit te werken, namelijk verplaatsing van (een deel van)
maatschappelijke en culturele organisaties naar het Edudelta College. Dat gebouw is op 20 april 2020
aangekocht. De onderzoeken en uitwerking van de nieuwbouw van 't Trefpunt zijn in 2020 gestart. Samen met
de betrokken partners wordt nu gezocht naar de meest optimale en gewenste invulling van 't Trefpunt. Hierbij
worden de mogelijkheden van (her) huisvesting in de Baerne meegenomen.
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 Toekomstvisie Oude dorpskern
In 2020 is in het participatieproces met de twee bewonersverenigingen in de Oude Dorpskern gestart met de
parkeeropgave. Als gevolg van corona ging alle aandacht uit naar het mogelijk maken van terrassen op het
Doormanplein. In de zomer is, als pilot, op initiatief van de verenigingen ingezet op eenrichtingsverkeer in de
Dorpsstraat, tussen de Schaatsbaan en het Eilandje van Goud om de verkeerssituatie overzichtelijker maken.
Deze maatregel heeft als doel om een rustiger verkeersbeeld te geven in het Oude Dorp en op termijn meer
ruimte te bieden voor fietsers en voetgangers. Middels een enquête is opgehaald wat de reacties zijn vanuit de
omgeving. Deze zijn grotendeels positief, maar er zijn ook aandachtspunten in de directe omgeving. Vanwege de
positieve reacties is de maatregel verlengd en worden nu de aandachtspunten uitgewerkt. Dit wordt in 2021
afgerond. Er is veel tijd en energie in dit proces gestoken. Hierdoor is er geen ruimte geweest om de
toekomstvisie gezamenlijk in 2020 op te pakken. De toekomstvisie wordt in het 4e kwartaal van 2021 in de raad
behandeld.

De buitenruimte is op orde
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Buitenruimte anders onderhouden
Een aantal jaar geleden zijn, met het aantreden van het nieuwe college, bezuinigingen uit het verleden deels
hersteld. Aanvullend hierop is gekozen voor een andere wijze van aansturing van de aannemer (op frequentie in
plaats van beeld). Dit draagt bij aan verbetering van het onderhoudsniveau. Dit jaar is ook aandacht gegeven aan
biodiversiteit. Ruim 16 ha gras is niet geklepeld, maar gemaaid waarna het maaisel is afgevoerd. Uit monitoring
is gebleken dat dit een positief effect heeft op vlinders en andere insecten. Om onze inwoners bewust te maken
van de effecten van klimaatverandering hebben we klimaatdialogen met hen gevoerd. In deze gesprekken, die
verdeeld waren over 3 avonden, is stilgestaan bij de risico’s van wateroverlast en hittestress. Met de kaart op
tafel hebben bewoners aangegeven op welke plekken in hun wijk zij overlast hebben ervaren. In 2020 hebben
we beter inzicht in ons water- en rioolsysteem gekregen door extreme regenbuien te simuleren in een
computermodel. Door deze stresstesten wordt duidelijk op welke plaatsen water op straat blijft staan of mogelijk
panden inloopt ten tijde van een zware bui. Bij een reconstructie van de buitenruimte betrekken we deze
informatie en doen aanpassingen om wateroverlast te voorkomen of te beperken. Zo zorgen we ervoor dat in
2050 onze omgeving klimaatbestendig en water robuust is ingericht.
 Wijkschouwen
Wijkschouwen zijn bedoeld als contactmoment met de bewoners van die betreffende wijk. Om laagdrempelig
met elkaar in gesprek te zijn over wat er speelt en leeft in die wijk. In 2019 is gebleken dat er weinig tot geen
animo van de bewoners was (ondanks alle maatregelen om hier ruchtbaarheid aan te geven) om aan zo'n
wijkgesprek deel te nemen. Er is, onder begeleiding van de wijkregisseur, in 2020 een aantal maal een
buurtschouw gehouden. Ook zijn periodiek de wijkspreekuren voortgezet. Als gevolg van corona waren er wel
beperkingen en is niet alles gelopen zoals gebruikelijk.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
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Wat heeft het gekost? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau
Primitieve
Begrotingswijzigingen
begroting 2020
2020
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
1.360.900
388.600
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
2.379.800
6.100
1.2:Openbare orde en veiligheid
1.224.300
225.300
2.1:Verkeer en vervoer
6.514.100
-1.362.300
2.2:Parkeren
81.600
68.100
2.3:Recreatieve havens
0
32.500
2.4:Economische havens en waterwegen
554.300
188.700
2.5:Openbaar vervoer
340.400
22.000
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.246.800
-35.800
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
612.300
30.500
8.1:Ruimtelijke ordening
1.067.100
751.500
8.2:Grondexploitatie
22.591.300
-9.631.300
8.3:Wonen en bouwen
976.500
501.600
Totaal Lasten
42.949.400
-8.814.500
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
1.535.200
-97.500
1.2:Openbare orde en veiligheid
43.000
-1.600
2.1:Verkeer en vervoer
794.400
274.400
2.2:Parkeren
48.800
0
2.5:Openbaar vervoer
0
0
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
67.100
-14.500
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
463.700
-9.200
8.1:Ruimtelijke ordening
0
195.500
8.2:Grondexploitatie
22.591.300
-9.621.300
8.3:Wonen en bouwen
676.500
299.000
Totaal Baten
26.220.000
-8.975.200
Saldo lasten en baten progr. 1 Veilige,
-16.729.400
-160.700
aantrekkelijke woonomgeving

Begroting 2020
na wijziging
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Werkelijk 2020

Afwijking 2020

1.749.500
2.385.900
1.449.600
5.151.800
149.700
32.500
743.000
362.400
5.211.000
642.800
1.818.600
12.960.000
1.478.100
34.134.900

1.777.322
2.376.223
1.285.416
5.396.004
122.284
30.676
609.740
444.894
5.056.746
716.519
1.862.105
8.811.642
2.221.395
30.710.964

27.822
-9.678
-164.184
244.204
-27.416
-1.824
-133.260
82.494
-154.254
73.719
43.505
-4.148.358
743.295
-3.423.936

1.437.700
41.400
1.068.800
48.800
0
52.600
454.500
195.500
12.970.000
975.500
17.244.800
-16.890.100

1.592.579
37.367
549.457
49.796
46.667
85.537
531.405
318.697
11.482.804
2.497.360
17.191.669
-13.519.294

154.879
-4.033
-519.343
996
46.667
32.937
76.905
123.197
-1.487.196
1.521.860
-53.131
3.370.806
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
• Gronden en landerijen (€ 30.964 voordeel)
Dit betreft hogere baten door een nieuwe huurovereenkomst van de NAM-locatie.
• Gebouw politiebureau Maasstraat 28 (€ 54.545 voordeel)
Dit voordeel komt met name door hogere huuropbrengsten. De ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst met de politie, met een lager huurbedrag in verband met
de gewijzigde ruimte, was later (1 september) dan verwacht.
• Gemeentewerf Londen 15 (€ 75.595 nadeel)
Dit nadeel komt door hogere onderhoudskosten van € 20.000 voor planmatig onderhoud voor de vervanging van noodverlichting. Deze kosten worden gedekt uit de
bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.
Aan 'dagelijks' onderhoud werd € 31.000 meer uitgegeven dan begroot vanwege noodzakelijke kosten zoals:
verbetering aan omheiningshekwerk na inbraak € 4.000;
nieuwe regelgeving milieu: vloeistofdicht maken veegvuil-vak € 9.000;
vergemakkelijken toegang dak: aanschaf dakluik : € 4.000;
herstel aanrijschades in afgelopen jaren € 5.000 ;
corrosie: vervanging aantal stalen kolommen i.v.m. roestvorming € 5.000;
overige kosten, schades € 4.000.
De energiekosten waren € 24.000 hoger. De oorzaak is tweeledig. Sinds 2017 zijn de tarieven gestegen met 29% en sinds 2018 is het verbruik toegenomen met 30% vanwege
toevoeging huisvesting buitendienst. Deze kosten konden de afgelopen jaren gedekt worden binnen het totale budget voor de gemeentewerf.
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1.1 Openbare orde en veiligheid
• Opvang zwerfdieren (€ 26.700 voordeel)
Als gemeente zijn we, op grond van artikel 5:8 lid 3 BW, verantwoordelijk voor het in bewaring nemen van
gevonden gezelschapsdieren voor minimaal twee weken. Gezien de wettelijke verplichting is een nieuwe
overeenkomst met De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afgesloten in 2020. De landelijke
tarieven liggen hoger, waardoor wij uit zijn gegaan van hogere kosten. Er zijn meer zwerfdieren in 2020
opgevangen dan in 2019. Desalniettemin bleef er een bedrag van € 26.700 over.
• Ondermijning (€ 53.412 voordeel)
Veel van de acties hebben in 2020 geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de integrale controles van de bedrijventerreinen, het goederenvervoer en de acties in het
kader van het bestrijden van spookbewoning.
2.1 Verkeer en vervoer
• Planmatig onderhoud wegen (€ 602.148 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 2, p.7).
• Gladheidsbestrijding (€ 51.629 voordeel)
Door de milde winter zijn de kosten veel lager dan begroot.
• Extra aanpak zwerfafval (€ 52.600 nadeel)
Deze post is budgettair neutraal omdat de kosten voor de extra aanpak van zwerfafval worden vergoed door
Nedvang. In de begroting is abusievelijk alleen de bijdrage van Nedvang opgenomen van € 52.600, waardoor er
nu sprake is van een nadeel in de jaarrekening.
• Openbare verlichting (€ 57.450 nadeel)
Vanaf september tot december waren er veel meer storingen dan geraamd. Door vervanging van armaturen,
eind 2020 en 2021 naar led armaturen, zullen de onderhoudskosten naar verwachting niet toenemen. Er waren
meer schades dan verwacht die niet verhaald konden worden. Daarnaast zijn de energiekosten € 38.000 hoger
door een verhoging van de energiebelasting en areaaluitbreiding.
• Straatmeubilair (€ 28.482 nadeel)
Er zijn, in verband met corona, extra waarschuwings- en signaleringsborden, betonblokken en dranghekken
aangekocht c.q. gehuurd en geplaatst, door zowel eigen medewerkers als aannemers. Ook is er extra belijning
gespoten in winkelgebieden en rondom scholen om burgers te informeren en te waarschuwen.
• Elektriciteitsvoorziening (€ 53.992 nadeel)
Door de latere oplevering en aansluiting van de zonnepanelen medio 2020, waren de panelen in 2020 slechts
voor ongeveer 50% productief. Hierdoor was zowel de bruto energieproductie, als ook de gekoppelde
Stimulering Duurzame Energie (SDE)-subsidie lager dan verwacht.
2.4 Economische havens en waterwegen
• Planmatig onderhoud waterwegen (€ 155.748 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 17, p.9).
2.5 Openbaar vervoer
• Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (€ 38.986 voordeel)
De kosten voor 2020 zijn gebaseerd op het gebruik in 2019. Omdat in 2019 meer AOW-ers gebruik hebben
gemaakt van het openbaar vervoer, zijn de RET (offerte) kosten voor 2020 hoger dan in de begroting was
opgenomen. Maar vanwege corona is het vrij reizen in 2020 fors afgenomen. Het werkelijk gebruik in 2020 wordt
in de 1e helft van 2021 door de RET onderzocht. Dit wordt verrekend in de RET-offerte voor 2021.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
• Openbaar groen (€ 86.710 voordeel)
Dit zijn met name projecten die in 2020 niet uitgevoerd zijn en waarvan voorgesteld wordt om deze door te
schuiven naar 2021 (zie saldoverklaring nr. 27, p.11).
7.5 Begraafplaatsen
• Begraafplaats Den Ouden Dijck (€ 92.179 nadeel)
De onderhoudskosten voor de begraafplaats Den Ouden Dijck zijn hoger uitgevallen dan voor de 2e
Tussenrapportage bekend was. Mede door corona zijn er meer werkzaamheden door de aannemer uitgevoerd.
De eigen medewerkers zijn belast met het begraven en het verzorgen van de auladiensten. In 2020 heeft de
gemeente de aula in eigen beheer genomen. Hier zijn ook diverse onderhoudskosten voor gemaakt. Er is een
extra medewerker aangenomen voor de begraafplaatsen. De kosten hiervoor zijn evenredig gesplitst tussen de
BAR-gemeenten.
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• Baten begraven (€ 76.905 voordeel)
De coronamaatregelen hebben, in tegenstelling tot de verwachting, niet geleid tot minder baten. Het gebruik
van de aula Den Ouden Dijck is wel beperkt gebleven, maar het aantal begrafenissen is vrijwel gelijk gebleven.
De hogere inkomsten komen met name door de uitgifte van graven voor onbepaalde tijd in 2020.
8.1 Ruimtelijke ordening
• Omgevingsvisie (€ 54.006 voordeel)
Voor de omgevingsvisie is in 2020 gestart met het in beeld brengen van de grote ruimtelijke opgaven. Vervolgens
is, in een digitale enquête, een eerste peiling gehouden onder inwoners om een beeld te krijgen hoe zij kijken
naar verschillende oplossingsrichtingen voor de verschillende opgaven. De resultaten van de enquête hebben
centraal gestaan bij een gesprek met de raad over de inhoudelijke ingangspunten voor het vervolg van het
participatietraject in 2021. Bij de saldoverklaring is voorgesteld om het restantbedrag over te hevelen naar 2021
(nr. 29, p.11).
• Stationsvisie Oost (€ 70.395 nadeel)
De oorzaak van de overschrijding is dat, tijdens het opstellen van de gebiedsvisie, we ook met marktpartijen in
overleg zijn getreden om, parallel aan het gebiedsvisie traject, ook te werken aan een haalbare businesscase en
de aanvraag voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Dit is belangrijk voor het draagvlak en betrokkenheid van
eigenaren en marktpartijen.
8.2 Grondexploitaties
• Marktinitiatief Centrum: Locatie Rabobank (€ 171.769 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr.15, p.9).
Hieronder zijn de grondexploitaties opgenomen 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 (€ 5.723.416 nadeel, balansboeking)
Dit nadeel komt omdat een bedrag van € 5,6 miljoen aan subsidie nog niet ontvangen is en er zijn meerkosten
gemaakt om de werkzaamheden af te ronden.
• Lagewei (€ 2.157.863 voordeel, balansboeking)
Dit voordeel komt door, enerzijds een vertraging in de voortgang van de bouw- en woonrijp werkzaamheden en
de onderhandeling met de ontwikkelaar en anderzijds een voordeel in de opbrengsten door een incidentele
hogere grondverkoop.
• Vrouwenpolder (€ 249.118 voordeel, balansboeking)
Dit voordeel ontstaat hoofdzakelijk omdat er minder plankosten zijn gemaakt dan begroot, doordat de
ontwikkeling van fase 5 vertraagd is.
• Centrumplan (€ 13.347 nadeel, balansboeking)
De plankosten (o.a. contacten onderhouden met ondernemers, beantwoorden vragen van burgers,
voorbereidingskosten toekomstige ontwikkelingen, projectteam etc.) zijn hoger uitgevallen dan begroot.
• Stationstuin (€ 150.646 nadeel, balansboeking)
Het nadeel is ontstaan doordat de kosten voor bouw- en woonrijpmaken door een aanbestedingsnadeel € 80.000
hoger waren. De rest van het nadeel komt doordat kosten eerder gemaakt zijn (verschuiving in de tijd).
• Carnisselande (€ 44.307 nadeel, balansboeking)
De opbrengsten voor de verkoop van gronden zijn lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat de fasering
van de verkoop minder snel gaat dan gepland.
• De Botter (€ 79.914 voordeel, balansboeking)
De kosten voor bouwrijp maken zijn lager dan begroot, met name doordat de aanleg van riolering en het graven
van kabels en leidingsleuven vertraagd is.
8.3 Wonen en bouwen
• Sanering glastuinbouwbedrijf Ziedewijdsekade (€ 383.807 dekking uit algemene reserve)
Eind 2020 is de 1e van 2 bouwkavels verkocht. Verder is de boekwaarde van € 360.000 van de opstallen
afgeboekt, omdat deze gesloopt zijn. De lasten worden gedekt uit de algemene reserve, conform het raadsbesluit
van 6 maart 2018. Dit past binnen de oorspronkelijke kostenraming.
• Wijkbeheer (€ 46.782 nadeel)
Er is extra inzet gepleegd op snoeiwerkzaamheden door de aannemer, omdat de eigen dienst andere
werkzaamheden had door aangepaste roosters en inzet op gladheid. De snoeiwerkzaamheden konden i.v.m. het
waarborgen van de veiligheid van bewoners niet wachten. Er zijn hiervoor twee brandbrieven naar de raad
verstuurd.
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• Bouw- en woningtoezicht (€ 119.572 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr.18, p.9).
• Baten Wabo vergunningen (€941.726 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr.10, p.8).
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Programma 2 Zorgen voor elkaar

Beschrijving
Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie,
vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.
Doelstellingen

We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Aanpak voor personen met verward gedrag
Voor de implementatie van de Wet verplichte GGZ en de aanpak voor inwoners met verward gedrag hebben we
een plan opgesteld en uitgevoerd. Belangrijk aspect hiervan was de inrichting van een meldpunt waar inwoners
en andere stakeholders terecht kunnen om een probleem te melden en om advies te krijgen. Zowel op
uitvoerings- als bestuurlijk niveau worden regionale overleggen gevoerd waar knelpunten worden
gesignaleerd en naar oplossingen wordt gezocht.
 Eén gemeentelijke toegang voor meervoudige problematiek
Voor de coördinatie van meervoudig complexe problematiek zijn we bezig met de ontwikkeling van een
expertteam. Het expertteam zorgt voor een sluitende aanpak door medewerkers uit de benodigde disciplines bij
de casus te betrekken. Zij kunnen ook ingezet worden bij complexe casussen die vast dreigen te lopen en
casussen waarbij een hoge mate van urgentie is. Voor casussen waarbij meerdere disciplines zijn betrokken en
die vast dreigen te lopen, is een methode ontwikkeld om tot een doorbraak te komen. Medewerkers zijn in deze
methode getraind. In het afgelopen jaar is er ervaring opgedaan met meerdere proefcasussen, op basis waarvan
deze methode verder is verfijnd.
 Verbeteren samenwerking met maatschappelijke partners, zorgveld en onderwijs
De bekendheid van het lokaal gecontracteerd aanbod jeugdhulp is bij wijkteammedewerkers en ketenpartners
vergroot. Er is meer sturing vanuit de wijkteams op toeleiding naar lokale jeugdhulp gepleegd. Met deze lokaal
gecontracteerde partijen hebben we korte lijnen, vinden periodiek gesprekken plaats en wordt gezamenlijk
ingespeeld op trends en ontwikkelingen bij de wijkteams en in de lokale jeugdhulp. Het onderwijs is in 2020
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intensiever betrokken om de afstand tussen zorg en onderwijs te verkleinen. Hiertoe is in 2020 met de gemeente,
het samenwerkingsverband PO, RiBA, reformatorisch samenwerkingsverband Berseba, samenwerkingsverband
Koers VO en de wijkteams een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan wordt in 2021 verder uitgewerkt
en geconcretiseerd.
De aanbevelingen van het verbeterplan zijn uitgevoerd. Begin 2019 zijn we, naar aanleiding van de knelpunten
die de Rekenkamer had geconstateerd, gestart met het project doorontwikkeling wijkteams. Op basis van het
verbeterplan zijn veel verbeteracties afgerond/ingezet, waaronder het bepalen van een caseloadnorm, het
inzetten van extra administratieve ondersteuning, het aanstellen van een kwaliteitsmedewerker Jeugd, het
inrichten van periodiek overleg t.a.v. het resultaatgericht model en is gestart met het meten van
cliëntervaringen. Tevens is een locatie-onderzoek uitgevoerd, is een programma van eisen opgesteld en zijn
voorbereidingen getroffen ten aanzien van de huisvesting van de wijkteams 3 en 4 in Carnisselande. De
kerntakendiscussie is meegenomen in het project GIDS. In dit kader is een werkgroep geformeerd die aan het
begin van het tweede kwartaal 2020 een voorstel heeft gedaan over het vormgeven van de front- en backoffice.
Vanwege corona heeft de uitwerking een tijdje stilgelegen. In het najaar is verder uitwerking gegeven aan het
voorstel.
De voorlopige jaarcijfers laten zien dat de verschuiving van regionaal naar lokaal gecontracteerde jeugdhulp
verder doorzet, een aantal zorgaanbieders heeft hun expertise ook uitgebreid om deze verschuiving nog meer
te faciliteren.
Er is specifieke inzet vanuit leerplicht op thuiszitters geweest, maandelijks is er een overleg over thuiszitters
tussen leerplicht en de samenwerkingsverbanden RiBA en Koers VO. Hierdoor zijn (dreigende) thuiszitters eerder
in beeld, worden de casussen opgepakt en wordt de voortgang gemonitord.

We zetten in op preventie en innovatie in de zorg
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Dekkend AED-netwerk
In maart 2020 is er een fysieke aftrap geweest voor inwoners. Daaruit is een werkgroep ontstaan, die gedurende
het jaar voorgezeten is door HartslagNu. In samenspraak met de werkgroep zijn 7 AED’s geplaatst op plekken
waar deze het hardst nodig waren. Deze plekken zijn verspreid door Barendrecht en de AED's zijn 24/7
toegankelijk.
 Innovatiefonds Sociaal Domein
In 2020 is gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe regeling Sociaal Innovatiefonds van de gemeente
Barendrecht 2021-2023. Hiervoor is € 40.000 budget beschikbaar gesteld. Door middel van de nieuwe regeling
kunnen initiatieven gesubsidieerd worden die een bijdrage leveren aan de gewenste transformatie binnen
het totale sociaal domein.

Preventie en vroegsignalering
In januari 2020 zijn drie allianties gestart waarin eerst kennisgemaakt is. Daarnaast is gestart met het ontwikkelen
van preventieve activiteiten. In de maanden februari tot en met mei zijn werkgroepjes opgericht waaruit
activiteiten zijn gekomen. In juni 2020 zijn er 8 mooie activiteiten ingediend en toegekend. Elk initiatief is een
samenwerking tussen meerdere partners binnen de alliantie. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: anti- pest/
sociale media-aanbod voor groep 8, weerbaarheidstrainingen, trainingen perfectionisme, schoolziekteverzuim
binnen VO-scholen, jongerenwerk op het VO-onderwijs en twee jeugd- en participatie-initiatieven. Vanaf
september zijn alle activiteiten uitgerold.

Alle kinderen doen mee
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Jeugdeducatiefonds
In 2020 hebben alle vijf de scholen (CBS De Vrijenburg, CBS De Hoeksteen, ODS De Zeppelin, De Trinoom en Dr.
Schaepmanschool) gebruikt gemaakt van maatwerk binnen het Jeugdeducatiefonds (JEF). Er zijn veel
verschillende aanvragen geweest waarmee uiteindelijk ongeveer 400 kinderen geholpen zijn. 40% van de
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aanvragen gaat om een individuele aanvraag, de overige 60% gaat om een groepsaanvraag zoals aanschaf extra
educatief lesmateriaal of extra taallessen. Eind 2020 is besloten het JEF voor deze vijf scholen ook in 2021 in te
zetten.
 Kindpakket
In 2020 is in samenwerking met Stichting Leergeld een Kindpakket in natura gerealiseerd, waarbij is
samengewerkt met maatschappelijke partners en plaatselijke ondernemers. De verordening Meedoen is hierop
aangepast, zodat er vanaf 2021 geen dubbele verstrekkingen mogelijk zijn aan kinderen uit de doelgroep.
In 2020 zijn 1.746 aanvragen ingediend, waarvan er 1.635 zijn toegekend. Gemiddeld zijn er 4 tot 5 aanvragen
per gezin ingediend. Met dit aantal aanvragen heeft Stichting Leergeld 704 kinderen weten te bereiken.
 Schoolmaatschappelijk werk
In Barendrecht is er een SCP (schoolcontactpersoon) op elke school voor voortgezet onderwijs actief. Het aantal
uren is, samen met de scholen, bepaald op basis van het aantal leerlingen van de betreffende school. Hiervoor
zijn door de raad extra subsidiemiddelen beschikbaar gesteld. Voor het basisonderwijs wordt in 2021, o.a. via
een evaluatie, bekeken of de huidige samenwerking school-wijkteams via de schoolcontactpersonen van het
wijkteam voldoet.
 Wachtlijsten in de jeugdzorg terugdringen
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS.
Volgens het instituut zijn er sinds de invoering van de Jeugdwet van ‘diverse kanten signalen gekomen dat
kinderen moeten wachten op de hulp die zij nodig hebben en dat er hier en daar sprake is van wachtlijsten.
Wachttijden zijn een instrument om te prioriteren als we niet alle casuïstiek tegelijkertijd kunnen oppakken. Het
uitgangspunt hierbij is dan dat urgente casuïstiek niet kan wachten. Om inwoners tijdiger en passender te kunnen
helpen optimaliseren we de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisatie en
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, zodat we op termijn de instroom bij de wijkteams beperken en we de
uitstroom vanuit de wijkteams kunnen vergroten. Wij zetten zoveel mogelijk zorg in bij lokaal gecontracteerde
zorgaanbieders die kortere wachttijden kennen. Wanneer passende jeugdhulp niet via het gecontracteerde
zorgaanbod beschikbaar is, wordt ingezet op een maatwerk oplossing die of via een PGB wordt ingezet of
eenmalige overeenkomst met een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is.
Voor lokale jeugdhulp is sinds 2018 nauwelijks sprake van wachttijden als gevolg van het afschaffen van de
budgetplafonds per zorgaanbieder. Zorgaanbieders voldoen aan de contractafspraak om 10 werkdagen na de
toewijzing te starten met de zorg.
Voor regionale jeugdhulp constateren wij dat, ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren en de
aangescherpte contractafspraken, de wachttijden onvoldoende zijn afgenomen, dit betreft met name de
specialistische GGZ. Als gevolg van corona zien we ook een toegenomen druk op met name de specialistische
GGZ, waardoor de wachttijden in de loop van 2020 zijn toegenomen.
 Woonplaatsbeginsel
De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is uitgesteld naar 1-1-2022. Door de invoering wordt het
woonplaatsbeginsel vereenvoudigd. De gemeente waar de jeugdige zelf woont wordt verantwoordelijk. Dit
heeft gevolgen voor de verdeling van de financiële middelen. We gaan onderzoeken wat de (financiële) gevolgen
zijn van de invoering van de nieuwe definitie en we passen de administratieve processen daaropaan. De VNG is
gestart met het in kaart brengen van de gevolgen en ondersteunt de gemeenten hierbij.

Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers
Mantelzorgers
In 2020 is vraaggericht gekeken naar de behoeften van de mantelzorgers. Aan de hand daarvan is ondersteuning
geboden. Ondanks de coronacrisis hebben we mantelzorgers weten te bereiken en ondersteunen. Dit kon niet
altijd aan de hand van grote fysieke activiteiten, maar wel door maatwerkgerichte extra aandacht te geven.
Daarnaast is een project opgestart voor jonge mantelzorgers, waarvan we nu ongeveer 30 jonge mantelzorgers
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in beeld hebben, die verdeeld zijn in twee groepen (12- en 12+). Deze groepen komen ook in de zware lockdown
1x per twee weken samen voor een gezellige activiteit in BLOK 0180.
Vrijwilligers
Het vrijwilligerswerk is één van de onderwerpen binnen de welzijnsallianties in Barendrecht waarin verschillende
partijen spreken over mooie initiatieven op dit onderwerp. Concrete activiteiten bestaan voornamelijk uit het
bundelen van krachten en bestaand aanbod. Zo is er een mooie samenwerking ontstaan via KijkopWelzijn en
Stichting Present voor de Kruidenier Koerier. De buurtsportcoach heeft vele sportorganisaties ondersteund bij
de corona-ontwikkelingen. Eind 2020 is binnen de Welzijnsallianties het gesprek aangegaan over het jaar van de
vrijwilliger in 2021. Voor wat betreft het jonge vrijwilligersproject is een plan van aanpak opgesteld om jonge
vrijwilligers te werven, maar ook om lokale vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het vinden en binden
van jongeren. Vanwege de coronacrisis is nog geen ruimte geweest voor praktische uitvoering.
 Akkoord tegen eenzaamheid
Het thema eenzaamheid is vanuit het Welzijnskader ondergebracht in de alliantie Sociale Samenhang,
Vrijwilligerswerk en Eén tegen Eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid is een lokaal akkoord ‘Samen tegen
Eenzaamheid’ tot stand gekomen. Zoveel mogelijk inwoners, organisaties en ondernemers zijn uitgenodigd om
het Akkoord te tekenen. Gezamenlijk met de deelnemende partners is ingezet op de aanpak van eenzaamheid
onder jong én oud. Er zijn concrete activiteiten ondernomen om het aantal eenzamen terug te dringen c.q. het
eenzaamheidsgevoel bij mensen te verminderen. Voorbeelden waarbij ontmoeting en onderling contact
bevorderd wordt, zijn; Kom Erbij Week, Automaatje, signalerende huisbezoeken, maatjesprojecten en belcirkels.
Tijdens de huidige crisis zijn mensen in tweetallen aan elkaar gekoppeld om zo telefonisch een vorm van sociaal
contact te hebben. Daarnaast begeleiden de jongerenwerkers het project Join Us; 2 leeftijdsgroepen (12-18 jr.
en 18-25 jr.) waarvoor geregeld activiteiten zijn georganiseerd in BLOK0180. De twee groepen van Join Us zijn
ook gedurende de lockdown door gegaan.
 Dementievriendelijk Barendrecht
Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie is, samen met de ketenpartners, gewerkt
aan een dementievriendelijk Barendrecht. Voortvloeiend uit het opgestelde Meerjarenplan gaat het daarbij om
vroegtijdige signalering door medewerkers van onder meer maatschappelijke organisaties, woningcorporaties,
vrijwilligersorganisaties, thuiszorgorganisaties en de eerstelijnszorg. Tevens is ingezet op de bewustwording bij
mensen met (beginnende) dementie en hun directe omgeving; een zo breed mogelijk publiek voorzien van
informatie over dementie door voorlichting, lotgenotencontact, promotie en herkenning. Dat vergroot de kennis
over hoe om te gaan met mensen met dementie en dat verbetert de levenskwaliteit van mensen met dementie,
hun familie en mantelzorgers. De lokale aanpak maakt onderdeel uit van de regionale aanpak. KijkopWelzijn
(KoW) stemt hierover af met de verschillende organisaties en in gezamenlijkheid draagt dit project bij aan een
dementievriendelijk Barendrecht. Ondanks de coronacrisis zijn de volgende resultaten behaald:
1. Weer opstarten (na coronacrisis) van het Alzheimer Café;
2. Organiseren Wereld Alzheimer Dag;
3. Het inzetten van de training “Omgaan met dementie” voor medewerkers (in de planning);
4. Nieuw ‘leven inblazen’ van de website www.geheugensteunpuntbar.nl, waar inwoners met vragen over
geheugen terecht kunnen;
5. Twee ‘lopende’ gespreksgroepen met mantelzorgers (mensen met dementie thuis én in een verpleeghuis).
 Herontwikkeling van Borgstede
Verzorgings- en verpleeghuis Borgstede gaat vernieuwen, omdat Borgstede niet meer voldoet aan de eisen van
deze tijd. Een vraagstuk waar Woonzorg Nederland samen met Laurens en in goed overleg met de gemeente een
antwoord op geven. Er is in het afgelopen jaar gewerkt aan een concept voor een toekomstbestendige,
betaalbare woonvoorziening voor senioren met een kleine tot grote zorgbehoefte. Met name het
dienstencentrum biedt kansen tot het maken van verbindingen voor en met de wijk. Hierbij kan worden gedacht
aan het huisvesten van activiteiten van maatschappelijke partners of een buurtrestaurant. In 2021 moeten deze
plannen meer vorm krijgen en zal een voorstel aan de raad worden aangeboden.
 Sociale kaart Barendrecht
In april is de sociale kaart: www.wiewatwaarbarendrecht.nl gelanceerd. Vanaf dat moment is de website voor
iedereen toegankelijk. Het hele jaar door is aandacht besteed aan het informeren van inwoners over de online
sociale kaart. Daarnaast vindt maandelijks een update plaats over de organisaties op de sociale kaart, om de
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sociale kaart up- to-date te houden. Eind 2020 is gestart met de ontwikkeling van de agendafunctie op de
website. Dit in samenwerking met Stichting Present/ Samen Ouder Worden.
 Volksgezondheid
De gemeente geeft samen met de GGD Rotterdam Rijnmond uitvoering aan het lokale gezondheidsbeleid. De
GGD heeft de reguliere basistaken uitgevoerd, zoals het voorkomen van infectieziekten, medische milieukundige
zorg en de inspecties bij de kinderopvang. Op het gebied van preventie is ingezet op een regionaal
preventieakkoord. Om een pragmatische invulling te geven aan de regionale samenwerking is de keuze gemaakt
om te komen tot een Actieplan preventie. Op basis hiervan wisselen de regiogemeenten kennis uit, wordt
samengewerkt op concrete thema’s (bijv. rookvrije omgevingen) en met zorgverzekeraars én
communicatieboodschappen. Er is daarnaast een proactieve samenwerking in de werkgroep Voor Elkaar in
Rijnmond. Het doel is om gezondheidsverschillen en gezondheidsachterstanden terug te dringen.
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de coronacrisis. Voor de GGD-RR zijn de werkzaamheden ervoor
toegenomen. De reguliere taken van de GGD hebben door de corona uitbraak vertraging opgelopen, zoals de
inspecties kinderopvang. Op andere onderdelen is door corona juist veel inzet extra geweest, zoals op het gebied
van infectieziektebestrijding.
Financieel zijn er geen directe gevolgen. Alle meerkosten veroorzaakt door corona zijn door het Rijk vergoed. Het
thema Gezondheid onder de Omgevingswet is in 2020 integraal geborgd in het project Omgevingsvisie van
Barendrecht, zowel vanuit de harde/fysieke kant als de zachte/maatschappelijke kant.
 Lokale inclusie agenda
In overeenstemming met het VN-verdrag Handicap, inzake de rechten van personen met een handicap, vinden
wij het heel belangrijk dat iemand met een beperking zo zelfstandig mogelijk kan wonen en echt deel uit kan
maken van de maatschappij, zonder belemmeringen. Daarom hebben we afgelopen jaar voorbereidingen
getroffen voor een Lokale inclusie agenda (LIA), waarin speerpunten en activiteiten zijn opgenomen die daaraan
een bijdrage moeten leveren. Hieraan heeft de Wmo-raad een grote bijdrage geleverd. Door de effecten van
corona is het opstellen en vaststellen van een lokale inclusie agenda vertraagd naar medio 2021.
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Wat heeft het gekost? Programma 2 Zorgen voor elkaar

Overzicht lasten en baten op
taakveldniveau
Lasten
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
6.2:Wijkteams
6.4:Begeleide participatie
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
6.72:Maatwerkdienstverlening 186.81:Geëscaleerde zorg 18+
6.82:Geëscaleerde zorg 187.1:Volksgezondheid
Totaal Lasten
Baten
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
6.72:Maatwerkdienstverlening 187.1:Volksgezondheid
Totaal Baten
Saldo lasten en baten programma 2
Zorgen voor elkaar

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

2.713.500
2.973.400
33.000
1.393.800
6.114.200
7.411.500
152.400
1.676.600
1.933.900
24.402.300

278.800
1.421.000
150.500
294.700
58.400
1.770.800
-85.700
-500
-83.700
3.804.300

2.992.300
4.394.400
183.500
1.688.500
6.172.600
9.182.300
66.700
1.676.100
1.850.200
28.206.600

2.939.802
4.146.168
186.096
1.674.961
6.953.191
9.884.166
51.229
1.673.682
1.817.926
29.327.219

-52.498
-248.232
2.596
-13.539
780.591
701.866
-15.471
-2.418
-32.274
1.120.619

169.500
0
215.500
0
69.500
454.500
-23.947.800

-51.500
0
-30.000
920.900
-1.500
837.900
-2.966.400

118.000
0
185.500
920.900
68.000
1.292.400
-26.914.200

219.951
9.134
243.445
917.666
68.436
1.458.631
-27.868.588

101.951
9.134
57.945
-3.234
436
166.231
-954.388
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
• Vluchtelingen (€ 51.985 voordeel)
Dit overschot is bijna volledig te verklaren door het niet uitgegeven budget van € 50.000 voor extra
ondersteuning van statushouders. De gemeente Barendrecht wil, samen met het netwerk van maatschappelijke
organisaties, statushouders extra ondersteuning bieden om integraal te werken aan inburgering en participatie.
Door de ontwikkelingen rondom corona is de aanlooptijd voor de uitvoering van deze extra ondersteuning langer
geworden. Begin 2021 wordt gestart met een breed maatschappelijk gedragen project, die deze extra
ondersteuning biedt.
• Kinderopvang SMI (€ 49.674 nadeel)
Het budget voor SMI (Sociaal Medische Indicatie) is vanaf 2016 van € 63.400 afgeraamd naar € 18.400 in 2018.
Het blijkt erg lastig te zijn om grip op dit budget te krijgen. SMI betreft een ouder-regeling voor kwetsbare
kinderen die naar de kinderopvang moeten kunnen, wanneer ouders ontlast moeten worden. De regeling is
inkomensafhankelijk en het afgelopen jaar is wederom meer gebruik van de regeling gemaakt, waardoor het
budget flink is overschreden. Daar staat tegenover dat er een budgetonderschrijding is op het reguliere
peuterwerk. In 2021 zullen beide budgetten beter op elkaar afgestemd worden om tot een reëlere begroting te
komen.
• Mantelzorgwaardering (€ 32.592 voordeel)
Iedere mantelzorger in Barendrecht heeft recht op een waardering in de vorm van een mantelzorgpluim van
€ 150. Kinderen tot 12 jaar ontvangen een cadeaubon van €150. Om tot het budgetplafond (€ 152.000) te komen
wordt een basissom gemaakt over het gemiddeld aantal mantelzorgers in Nederland ten opzichte van de
Barendrechtse inwoners. In 2020 hebben ongeveer 800 mantelzorgers een pluim ontvangen, wat leidt tot
uitgaven van ca. € 120.000. Een bedrag van € 32.000 is dus overgebleven, omdat minder mantelzorgers de pluim
aangevraagd hebben dan verwacht.
• Wmo uitvoering (€ 61.331 voordeel)
Dit voordeel komt voor een deel doordat de kosten voor het automatiseringssysteem ‘Khonraad’, in verband
met de invoering van de ‘Wet verplichte GGZ op 1 januari 2020’, ten laste zijn gekomen van het budget integraal
veiligheidsbeleid. Daarnaast zijn de algemene uitvoeringskosten voor Wmo lager uitgevallen.
6.2 Wijkteams
• Wijkteams (€ 171.073 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 16, p.9).
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
• Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (€ 624.196 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 1, p.6).
• Wmo collectief vervoer (€ 41.068 voordeel)
Begin 2020 is de geïnformeerd over de stijging van de kosten als gevolgen van de tariefontwikkeling (CPI-index
voor de regiecentrale en NEA-index voor de vervoerder). De extra kosten zijn volledig meegenomen in de
1eTtussenrapportage.
In 2020 is er een voordeel door de volgende oorzaken:
1) Als gevolg van corona zijn er in Barendrecht veel minder ritten gereden;
2) Niet gereden ritten werden gedeeltelijk gecompenseerd (conform de VNG-afspraken);
3) De aangekondigde beheersmaatregelen zijn in 2020 beperkt uitgevoerd. De besparing van de
beheersmaatregelen zijn in 2020 niet in mindering gebracht op de begroting.
In 2020 zijn de effecten van de omzetgarantie, ten behoeve van de coronamaatregelen, verwerkt in de kosten.
De vergoedingsregeling voor de gederfde omzet bedraagt 80% in de periode maart tot en met juni 2020 en 63%
van de periode juli tot en met december 2020. De gederfde omzet is op basis van diensten en niet op basis van
ritten. Dat betekent dat het maandbedrag inclusief gederfde omzet af kan wijken van 80%, afhankelijk van de
roostering van de diensten.
• Wmo begeleiding en overige in natura (€ 267.375 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 5, p.7).
• Wmo eigen bijdrage (€ 89.164 voordeel)
Het positieve resultaat voor de eigen bijdrage komt in de eerste plaats doordat meer inwoners gebruikmaken
van een voorziening waarvoor ze een eigen bijdrage moeten betalen. In de tweede plaats hebben we in 2020
meer opbrengsten uit de eigen bijdrage als gevolg van een wijziging in ons administratiesysteem en de invoering
van ‘I-Wmo 2.0’. Door deze wijziging hebben we een deel van de opbrengsten van 2021 gefactureerd in 2020
(vanaf juli). Er is dus sprake van een ‘overloop effect’.
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6.72 Maatwerkdienstverlening 18• Lokale jeugdhulp ZIN (€ 592.145 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 3, p.7).
• Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (€ 123.497 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 8, p.8).
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Programma 3 Verduurzamen

Beschrijving
Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval
en milieubeheer aan de orde.
Doelstellingen

We maken werk van duurzaamheid voor iedereen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Duurzaamheidslening
Het budget van de Duurzaamheidslening Barendrecht was in 2020 uitgeput. De lening heeft wel een
revolverende werking: door aflossingen komt geld terug. Met het beperkt beschikbaar gekomen geld zijn met
mondjesmaat nieuwe leningen verstrekt. Een eerste aanzet is gedaan om te kijken of gelden uit de
bestemmingsreserve energietransitie kunnen worden gebruikt voor aanvulling van het budget, in 2021. Op die
manier heeft de lening een snellere revolverende werking, kunnen er meer leningen worden verstrekt en dragen
de leningen bij aan de energietransitie doordat inwoners worden gestimuleerd energie op te wekken of te
besparen.
 Klimaatakkoord
De warmtevisie is in december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling voor de
begroting 2021 en verder zijn de kosten voor het Uitwerkingsplan Klimaatopgave Barendrecht opgenomen en
geaccordeerd. Met het opnemen van de kosten zijn de middelen beschikbaar om tot uitvoering van het
Uitwerkingsprogramma over te gaan.
 Natuur -en milieueducatie op scholen
De aandacht voor natuur en milieu is verbreed met het thema duurzaamheid. Onder de noemer Natuur, Milieu
en Duurzaamheidseducatie (NMDE) is in 2020 aandacht besteed aan gedragsverandering. Corona leverde veel
beperkingen op, maar in 2020 is gewerkt aan het opstellen van een jeugd én volwassenenprogramma ter
voorkoming van zwerfafval en het stimuleren van vergroening van particuliere tuinen. Verder zijn we ook
aangesloten gebleven bij natuurverenigingen en de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling.
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 Plan klimaatbestendig Barendrecht
In 2020 is gewerkt aan de strategie naar een klimaatbestendig en water robuust Barendrecht in 2050. Hiervoor
hebben we het 3Di onderzoek (stresstest) uitgevoerd, waardoor we onze kwetsbaarheden nauwkeurig in beeld
hebben. Met onze bewoners hebben we op drie drukbezochte avonden de risicodialogen gevoerd. Als gevolg
van corona hebben we de risicodialogen met onze partners moeten doorschuiven naar januari 2021. In onze
route naar een klimaatbestendig Barendrecht zijn we aangesloten bij het convenant Klimaat adaptief Bouwen.
Vanuit dit convenant wordt ingezet op klimaat adaptief bouwen als nieuwe norm voor onze ruimtelijke
ontwikkelingen.
 Regionale Energie Strategie
In 2020 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid gekregen om wensen en bedenkingen te uiten op de ConceptRES. De wensen en bedenkingen zijn verwerkt in een nota van antwoord en worden voor zover van toepassing
verwerkt in de RES 1.0.
 Ruimtelijke kansenkaart voor opwekking van duurzame energie
Begin 2020 is de ruimtelijke verkenning zonneparken door het college vastgesteld en in de commissie besproken.
In deze studie zijn de mogelijkheden verkend voor de opwek van zonne-energie. Hierbij is de kwaliteit van het
bestaande landschap als uitgangspunt genomen. De commissie was van mening dat de motie om geen
zonneparken in de Zuidpolder te ontwikkelen, onvoldoende was verwerkt. Om deze reden is een
brainstormsessie met commissieleden georganiseerd om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van
zonneparken in de Zuidpolder verder te verkennen. Hierbij zijn ook alternatieve mogelijkheden in de gemeente
aangedragen. De uitkomsten van deze brainstormsessie worden verwerkt in de Kansenkaart Zon. De ruimtelijke
verkenning zonneparken blijft hiermee ongewijzigd en wordt beschouwd als een interne handreiking. De
Kansenkaart is de basis voor de uiteindelijke (on)mogelijkheden om zonne-energie op te wekken. Met het
opstellen van de Kansenkaart geven we ook invulling aan de motie van de raad om de Zuidpolder niet als
zoekgebied voor zonneparken te prioriteren. De Kansenkaart Zon wordt in april 2021 aan de raad aangeboden.
 Transitievisie warmte door aardgasloze wijken
In december 2020 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie; de route naar 2050 vastgesteld. De Warmtevisie
geeft inzicht in hoe wij, samen met partners en inwoners, stap voor stap werken aan de grote overstap naar een
aardgasvrij Barendrecht.
 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
In 2020 is het onderzoek naar het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed afgerond. In het onderzoek
hebben we de benodigde investeringen in beeld gebracht voor het uitvoeren van de energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Deze hebben een wettelijke uitvoeringsverplichting
en komen voort uit de erkende maatregelenlijst. We hebben ook inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn voor het
onderzoek naar de sterkte van constructies ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen en het onderzoek
naar het koelen van gebouwen.
 Vergroten bekendheid WoonWijzerWinkel
De samenwerking met en de promotie van de WoonWijzerWinkel is ook dit begrotingsjaar van groot belang
geweest voor de voortgang in de energietransitie. Om de werkwijze van dit energieloket voor onze inwoners nog
duidelijker te maken, hebben we ingezet op een brede publiciteitscampagne. Zowel in de pers, gemeentewebsites, social media en m.b.v. buitenreclames. Ook de WoonWijzerWagen is ingezet bij specifieke campagnes.
Vanuit de RRE-subsidie zijn diverse activiteiten opgezet die de naamsbekendheid van de WoonWijzerWinkel
hebben vergroot, zoals het verstrekken van de WoonWijzerBox, verstrekken van warmtescans en webinars voor
VvE's.
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We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Duurzaam ondernemerschap
In het afgelopen jaar heeft de Duurzaamheidskring in samenwerking met de Energieke Regio een aantal
projecten verder vormgegeven. Zo zijn de activiteiten rond de verduurzaming van Vaanpark verder vormgegeven
en is een potentieel scan gedaan naar de potentie van alle bedrijfsdaken om te komen tot realisatie van
zonnepaneelinstallaties. Door alle coronamaatregelen is het persoonlijk contact met bedrijven belemmerd.
 Innovatieprijs meest duurzame initiatief
Door alle onverwachte ontwikkelingen heeft deze innovatieprijs in 2020 geen verder vervolg gekregen.
 Verduurzamen buitenruimte bedrijventerreinen
Bij de planmatige werkzaamheden is aandacht gegeven aan meekoppelkansen. Naast voorbereidingen rond de
aanleg van een warmtenet door het aanbrengen van mantelbuizen, zijn ook maatregelen meegenomen in het
kader van klimaatadaptatie door verbetering van groen en waterbuffering.

We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Communicatiecampagne en grondstoffenconferentie
2020 zag drie uitgebreide bewustwordingscampagnes met als doel inwoners te motiveren hun afval goed te
scheiden, een publicatie van de krant van duurzaam en wekelijkse advertenties in huis-aan-huisbladen.
Gedurende het jaar zijn inwoners geattendeerd op de doelstellingen uit het beleidsplan ‘Van afval naar
grondstoffen’ door berichten in de Blik Op Barendrecht en op sociale media. Het doel van deze campagnes was
tevens om een neutrale tot meer positieve houding t.a.v. afvalinzameling te bewerkstelligen.
In maart is de nieuwe website van de NV BAR-Afvalbeheer gelanceerd, die meer overzicht en gebruikersgemak
met zich meebracht. De BAR-afvalapp is in 2020 zo’n 40.000 keer gedownload en op Facebook had de NV BARAfvalbeheer aan het eind van het jaar ruim 750 en op Instagram 150 volgers. Vanaf maart zijn gemiddeld twee
keer per week berichten op sociale media geplaatst, bijvoorbeeld m.b.t. ‘dagelijkse’ zaken (zoals wijzigingen in
routes), bewustwording van afvalscheiding en berichten met een positieve insteek. Iedere post werd gemiddeld
door ongeveer 5.000 inwoners bekeken. De websitepagina's werden zo’n 9.000 keer per maand bezocht.
De crisiscommunicatie gedurende de eerste coronagolf heeft veel effort gevraagd. Het Klant Contact Centrum
(KCC) van de BAR-Organisatie was enige tijd overbelast. Dit is verholpen door het opzetten van een directe
telefoonlijn naar de front office van de NV BAR-Afvalbeheer. Hierdoor konden inwoners rechtstreeks, efficiënt
en snel geholpen worden. Aan reacties op sociale mediaberichten is te merken dat inwoners in 2020 positiever
over afvalinzameling zijn geworden.
 Nieuw afvalaanbiedstation
Er zijn plannen ontwikkeld voor een revitalisatie van het afvalaanbiedstation aan de Londen in Barendrecht. In
2020 zou gestart worden met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe afvalaanbiedstation, maar deze
plannen zijn uitgesteld. De NV BAR-Afvalbeheer heeft de mogelijkheden onderzocht om met de firma Renes een
initiatief te kunnen ontwikkelen in het ontwikkelgebied Nieuw Reijerwaard. De raad is hierover geïnformeerd via
een raadsinformatiebrief.
 Nieuw afvalbeleid en afvalinzamelingssysteem
Restafval wordt sinds 1 januari 2020 ingezameld met PMD. Via een scheidingsinstallatie wordt dit uiteindelijk
van elkaar gescheiden. Het doel is zo veel mogelijk grondstoffen uit de verbrandingsoven te redden en deze
grondstoffen te hergebruiken.
De coronacrisis heeft een forse wissel getrokken op de NV BAR-Afvalbeheer en leveranciers. Door de
productiestop van bijvoorbeeld containers en passen zijn langere levertijden ontstaan. De ontwikkeling van een
softwarekoppeling tussen de NV BAR-Afvalbeheer en de afdeling Belastingen van de gemeente heeft vertraging
opgelopen. Inwoners hebben tevens aanzienlijk meer huisvuil aangeboden. Ook het afvalaanbiedstation kende
een ongekend drukke periode.
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De coronacrisis leverde bijzondere omstandigheden op, waarin behoorlijk geïmproviseerd moest worden voor
een tijdige inzameling van al het afval. Door deze focus op het primaire proces – ervoor zorgen dat de inzameling
ondanks de coronamaatregelen doorgang vond – moest de NV BAR-Afvalbeheer noodgedwongen pas op de
plaats maken met de uitrol van het nieuwe afvalbeleid. Het gevolg hiervan is dat de invoering van het variabel
tarief een jaar is uitgesteld naar 2022.
 Verminderen restafval
De hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald: van 321,7 kg in 2018 en 298 kg in 2019 naar 185,5 kg in 2020.
Scheidingsresultaten per inwoner
GFT

Glas

OPK

PMD

Overig

Rest

Totaal zonder rest

2018

42,2

15,4

24,3

5,5

150,5

321,7

237,9

2019

42,1

14,9

25,1

5,2

153,9

298

241,2

2020

114,1

22,2

42,6

16,1

178,2

185,5

373,2

Tabel: scheidingsresultaten per inwoner (in kg)

De verwachting is dat de resultaten van de afvalscheiding verder zullen verbeteren door, onder andere, de
invoering van het pasjessysteem en het variabel tarief.
 Realiseren strategie voor circulaire economie
De NV Afvalbeheer heeft verdere uitvoering gegeven aan het Afvalbeleidsplan (vanaf 2019). In de loop van 2020
is dit onderwerp breder getrokken richting (circulair) beleid. Hier is een start mee gemaakt en wordt naar
verwachting in de loop van 2021 aan de raad aangeboden.

We spelen in op klimaatveranderingen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Meer groen, bomen en een grotere biodiversiteit realiseren
Het dagelijks onderhoud (bestrijden onkruid, maaien gras, snoeien beplanting etc.) van het Barendrechtse
openbaar groen is ook in 2020 uitgevoerd door externe aannemers. Eind 2020 liepen drie van de vier bestaande
onderhoudscontracten af, waardoor het onderhoud van deze percelen opnieuw is aanbesteed. De aanbesteding
is gewonnen door twee Barendrechtse bedrijven die het onderhoud de komende jaren weer zullen uitvoeren
conform vastgesteld kwaliteitsniveau.
Vanaf mei tot oktober zijn 9.350 bomen (van de 23.400 bomen die beheerd worden door gemeente Barendrecht)
gecontroleerd door een extern adviesbureau. Vervolgens zijn/worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
(dood hout verwijderen, takken innemen, verankering aanbrengen of rooien) uitgevoerd.
Ook zijn op diverse locaties extra bomen aangeplant. Voorbeeld hiervan is langs de Sweelincklaan. Samen met
leerlingen van groep 6 van basisschool De Draaimolen zijn daar in het najaar 34 bomen aangeplant.
In 2020 is ook de eikenprocessierups weer preventief en curatief bestreden. Opvallend was dat zo’n 80% minder
nesten verwijderd moesten worden. Dit omdat meer eiken preventief zijn behandeld met nematoden en omdat
de weersomstandigheden minder gunstig waren in het belangrijkste ontwikkelingsstadium van de
eikenprocessierups.
Augustus 2020 is de wervingscampagne Tiny Forest gestart, waarna in oktober de initiatiefnemers (De Trinoom,
cbs Smitshoek en obs De Draaimolen) zijn gekozen. In het 4e kwartaal is de aanplant van het eerste Barendrechtse
Tiny Forest voorbereid.
Qua biodiversiteit is het extensief maaien en afvoeren van 13 hectare gras gecontinueerd. Verder zijn op diverse
plaatsen bollenmengsels aangeplant en bloemenmengsels ingezaaid.
 Operatie Steenbreek
De overeenkomst met Stichting Steenbreek is begin 2020 met twee jaar verlengd. Het doel van de actie Operatie
Steenbreek is bewoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. In 2020 heeft de promotie van ‘tegel
er uit, plant er in’ tijdens evenementen of koopavonden nauwelijks kunnen plaatsvinden vanwege de
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coronamaatregelen. Wel is via de lokale media de geveltuinenactie gelanceerd. Bewoners mogen daarbij onder
voorwaarden een geveltuintje aanleggen op gemeentegrond.
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
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Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen

Overzicht lasten en baten op
taakveldniveau
Lasten
7.2:Riolering
7.3:Afval
7.4:Milieubeheer
Totaal Lasten
Baten
7.2:Riolering
7.3:Afval
7.4:Milieubeheer
Totaal Baten
Saldo lasten en baten programma 3
Verduurzamen

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

2.728.500
5.132.100
1.186.200
9.046.800

482.700
1.619.100
1.353.100
3.454.900

3.211.200
6.751.200
2.539.300
12.501.700

3.048.824
6.868.219
2.542.488
12.459.530

-162.376
117.019
3.188
-42.170

4.261.500
6.076.000
0
10.337.500
1.290.700

60.900
1.145.000
1.421.600
2.627.500
-827.400

4.322.400
7.221.000
1.421.600
12.965.000
463.300

4.154.082
7.267.534
1.524.289
12.945.905
486.375

-168.318
46.534
102.689
-19.095
23.075

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
7.2 Riolering
• Riolering (gesloten financiering)
De lasten zijn met name lager doordat er dit jaar minder grote calamiteiten geweest zijn dan voorgaande jaren, waardoor de kosten voor dagelijks onderhoud lager uitvielen
dan begroot. Herstel van schades, die tijdens de jaarlijkse inspectieronde geconstateerd zijn, moeten nog worden uitgevoerd. De beoordeling en voorbereiding hiervan loopt.
7.3 Afval
• Afval (gesloten financiering)
Bij de 2e Tussenrapportage 2020 was de prognose dat de coronamaatregelen tot september zouden duren. Daarna zijn de maatregelen verlengd. Dit brengt met zich mee dat
er meer afval is aangeboden. Hierdoor waren de verwerkingskosten hoger.
7.4 Milieubeheer
• Duurzame energietransitie (€ 74.858 voordeel)
Als gevolg corona zijn wijkacties niet doorgegaan. Ook zijn door digitale bijeenkomsten minder kosten gemaakt bij het opstellen van de warmtevisie.
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Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Beschrijving
Binnen het programma Leren, werken en ondernemen komen de activiteiten op het gebied van economie,
onderwijs en arbeidsparticipatie aan de orde.
Doelstellingen

We ondersteunen onze ondernemers
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Algemeen
Centraal staan het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy. Barendrecht werkt hierin
met de 22 andere gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan vernieuwing en verduurzaming van
de economie, een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Naast de MRDH is Barendrecht
actief in de Greenport Westland-Holland, ten behoeve van het agro-versfoodcluster en Nieuw Reijerwaard. Ook
in de Greenport West-Holland staat samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven
centraal. Samen realiseren we een krachtiger lobby en zetten de Dutch Fresh Port steviger op de kaart. Greenport
West-Holland voert het Energieakkoord met de sector uit. GR Nieuw Reijerwaard participeert hierin op
projectbasis, namelijk voor een duurzaam agro-logistiek terrein met een slimme energie-infrastructuur (smart
grid). In 2020 is intensiever samengewerkt met het Rotterdam Food Cluster, Innovation Quarter, Havenbedrijf,
PortXL en Rotterdam Partners.
 Bedrijventerreinen
De herinrichting van Dierenstein is afgelopen jaar afgerond. Hiermee is de verbetering van de
verkeersafwikkeling gerealiseerd. De percelen nabij het station zijn in 2020 in ontwikkeling genomen. De kavel
van ProRail (aan het einde van de Dwarsligger) is verkocht en is in ontwikkeling genomen. De grondexploitatie
BT-Oost is in 2020 nog niet afgesloten. De Gebiedsvisie Stationstuinen is in december 2020 unaniem door de
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gemeenteraad vastgesteld. In 2020 is de rotonde op de Middelweg aangelegd, die toegang geeft tot
bedrijventerrein Augustapolder. Dit zal de veiligheid voor de ondernemers die van en naar dit terrein gaan,
vergroten. Tevens zijn de nog braakliggende, percelen op Vaanpark 3 bijna allemaal in ontwikkeling, dat wil
zeggen dat de benodigde vergunningprocedures lopen.
 Duurzaamheid en energie
Bedrijven die geen deelnemer zijn van een Meer-Jaren-Afspraak (MJA) met de overheid, vallen onder de Wet
Milieubeheer. DCMR controleert en handhaaft deze wet namens de gemeente. Bedrijven zijn verplicht om
energiemaatregelen te treffen conform het Activiteitenbesluit. In 2020 is een inventarisatie gemaakt door DCMR
van de bedrijven die niet voldoen aan het activiteitenbesluit, waarna maatregelen zijn getroffen. Rond de verdere
uitrol van circulaire economie is in 2020 ingezet op realisatie van de bio-vergister in Nieuw Reijerwaard,
waardoor de verwerking van de reststromen AGF (Aardappel Groente Fruit) wat door de Agro-sector in
Barendrecht nu zelf wordt afgevoerd lokaal kan worden verwerkt. In het kader van de Klimaatopgave
Barendrecht faciliteert de gemeente bedrijven als volgt:
• Inzet van de Energieke Regio, waarbij technische en financiële adviezen worden gegeven om bedrijven te
verduurzamen;
• Ondersteuning van de Duurzaamheidskring Barendrecht die samen met de Energieke Regio activiteiten
organiseert ter bevordering van kennis om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen en
organiseren.
 Innovatieve startups
In 2020 is het thema innovatieve startups verder gebracht. Door de coronacrisis zijn de fysieke bijeenkomsten
minimaal geweest. De innovatie board is verder geprofessionaliseerd en verbreed. Er is gewerkt aan betere
rolduiding en commitment van een kernteam van bedrijven, onderwijs en overheid. Hierdoor kunnen we in 2021
innovatievraagstukken van Barendrechtse bedrijven beter begeleiden. Eind 2020 is de subsidie van de MKB deal
ontvangen, dit betekent dat we in 2021 aanvragen kunnen goedkeuren en financieel kunnen ondersteunen.
Binnen Dutch Fresh Port is een aparte bouwsteen Startups/scale-ups en doorbraaktechnologie geformuleerd. Bij
deze bouwsteen werken we aan het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid. In 2020 is een stuurgroep
ontstaan vanuit Letiz om aan campusvorming te werken op De Stationstuinen. De eerste activiteiten van een
campus vonden in 2020 al plaats op Loods38. Dit valt binnen het, door het innovation board gekozen, concept
‘innovatieprogramma met ecosysteem voor gevestigde ondernemers, onderwijs, startups, scale ups en andere
stakeholders’, waarvoor we ons als gemeente inzetten.
 MRDH
In 2020 waren de speerpunten van Barendrecht in de MRDH de projecten die op het Regionaal
Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy staan. We koppelden Barendrechtse ondernemers aan
de innovatie (subsidieprogramma’s) in de regio waar innovatie en vernieuwing centraal staan. Hiermee is lokaal
innovatie in het bedrijfsleven versterkt. In 2020 zijn we doorgegaan om samen met de MRDH en andere regionale
partijen de randvoorwaarden te creëren voor de groei van de ondernemersactiviteiten in Barendrecht en met
name het AGF-cluster Dutch Fresh Port. Dit gaat ook over de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied van
Dutch Fresh Port. Tevens hebben we meegedacht met de MRDH om voor 2021 een agrotech innovatie
programma te ontwikkelen, dat in 2021 door Barendrechtse bedrijven kan worden benut.
 Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
De accountmanager van het werkgeversservicepunt heeft ondanks corona vele bedrijven bezocht. Hieruit zijn in
groeisectoren, ook in deze moeilijke economische tijd, nog diverse vacatures ontstaan. Werkzoekenden uit ons
uitkeringsbestand zijn hierop geplaatst. Het segment “werk” uit ons uitkeringsbestand heeft voor minimaal 90%
een ‘HalloWerk’ profiel. Ervaring is dat er steeds meer plaatsingen gerealiseerd kunnen worden via dit platform.
De instrumenten loonkostensubsidie en job coaching zijn ingezet om werknemers met een beperking aan het
werk te krijgen en te houden.
 Opstellen regionale agenda economie
Barendrecht is vertegenwoordigd in diverse regionale overleggen om de economische positie van Barendrecht
in de regio te versterken. Met Ridderkerk en Albrandswaard wordt frequent gesproken hoe we krachtiger samen
kunnen optreden om de economische vraagstukken aan te pakken. In 2020 hebben we dit in het licht van
(steun)maatregelen omtrent corona gedaan en hebben we binnen de MRDH Dutch Fresh Port geagendeerd.
Tevens benutten we onze potentie om gezamenlijk krachtiger op te kunnen optreden in regionale en landelijke
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verbanden. De profilering van Dutch Fresh Port maakt het gemakkelijker om samen op te trekken in de regio en
ook landelijk, bijvoorbeeld bij het GroentenFruit Huis of Greenports Nederland. Ook zijn we op Europees niveau
aan het verkennen of een subsidie op het thema vers logistiek binnen de mogelijkheden behoort.
 Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB)
In 2020 is ingezet op versteviging van de band tussen onderwijs en ondernemers om de invloed van ondernemers
op het opleidingsaanbod te verhogen. Bedrijfsbezoeken en gastlessen zijn voortgezet.
 Stimuleren inkoop bij lokale ondernemers
Het beleid om bij gemeentelijke uitgaven de voorkeur te geven aan lokale ondernemers heeft in 2020 een extra
dimensie gekregen. De coronacrisis en met name de directe economische gevolgen heeft de rijksoverheid doen
besluiten een breed ondersteuningspakket voor door de pandemie getroffen ondernemers beschikbaar te
stellen. De gemeente Barendrecht heeft aan de ondersteuning van de lokale ondernemers kunnen bijdragen
door, daar waar mogelijk, lokaal in te kopen of aan te besteden. In 2020 is 36% van de inkoopuitgaven betaald
aan bedrijven met een huisvestingsadres in Barendrecht. 36% staat voor een bedrag van €14 miljoen. Daarmee
wordt nu reeds voldaan aan het collegeprogramma om in 2022 een lokaal inkooppercentage van minimaal 30%
te realiseren.
De coronacrisis maakt het in 2020 helaas vrijwel onmogelijk om netwerkbijeenkomsten of een cursus Tenderned
te organiseren voor lokale ondernemers.
 Veiligheid
Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht (CBBB)
In 2020 is de camera-infrastructuur vernieuwd en uitgebreid. Deze structuur biedt nog meer toegevoegde
waarde voor de beveiliging van de terreinen. De beelden kunnen worden uitgekeken door de mobiel surveillant
en kunnen worden gebruikt bij de opvolging van alarmen. Tevens zijn de overleggen tussen politie, beveiliger,
gemeente en CBBB geïntensiveerd. Er zijn veel vragen beantwoord van ondernemers, die te maken hadden met
toezicht op leegstaande panden tijdens de coronacrisis.
 Winkelcentra
In 2020 is de Biz-centrum opgeheven. Corona heeft zich aangediend. Ondernemers hebben hun energie daarop
gezet. We onderzochten de mogelijkheid en noodzaak om de detailhandelsvisie te herzien, wellicht als extra
input voor de omgevingsvisie te kunnen brengen. We werken verder aan het maken van een levendige en
aantrekkelijk centrum van Barendrecht. Het moet een plek worden om te ontspannen, elkaar te ontmoeten, te
winkelen en te wonen. Om dat te bereiken is het behoud van de verschillende culturele en maatschappelijk
voorzieningen naast de winkels en de horeca van groot belang.

We faciliteren goed onderwijs
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Klimaatverbetering op scholen
Eind 2020 is de evaluatie van de pilot ‘verbetering binnenklimaat basisscholen’ afgerond. Vanwege de
coronacrisis duurde deze evaluatie langer dan gepland. Uit de evaluatie blijkt dat de klimaatproblemen in de
aangepakte lokalen van de twee basisscholen zijn verholpen. Wel bleek dat het aanpassen van de ventilatie in
bestaande gebouwen maatwerk vergt en dat het plaatsen van de units duur is. Bovendien maken ze relatief veel
geluid. De resultaten uit de evaluatie gebruiken we voor verdere vervolgstappen en een plan van aanpak.
 Nieuwbouw de Ark en de Tweemaster
De vervangende nieuwbouw van De Tweemaster en De Ark is nog niet gestart. De belangrijkste reden daarvoor
is dat we nog niet precies weten welke bestemming het dit jaar aangekochte pand Dierensteinweg 2 krijgt. Het
onderzoek hiernaar loopt nog. Na het afronden van het onderzoek en de besluitvorming hierover, zal duidelijk
zijn welke invloed dit heeft op de bouwplannen voor De Tweemaster en De Ark.

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op de ontwikkeling van kinderen die vermoedelijk een verdere
ontwikkelings- en onderwijsachterstand op zullen lopen als er niet tijdig wordt geïnvesteerd in extra
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ontwikkelingskansen. Voor deze kinderen is het aanbod voorschoolse educatie vergroot door een rijksmaatregel
op basis waarvan elk kind met een indicatie 16 uur per week deel kan nemen aan een voorschools
educatieprogramma om achterstanden in te lopen.
Voor het bestrijden van onderwijsachterstanden krijgt de gemeente geoormerkt geld, de OAB-middelen. Het
ministerie berekent op grond van indicatoren het budget voor elke gemeente en elke school. Voor Barendrecht
betekende dit een stapsgewijze verhoging van het OAB-budget in de jaren 2019-2022. Barendrecht heeft de
verhoogde uren-eis naar 16 uur per week ruimschoots op tijd ingevoerd. Conform prognose zijn 95 kinderen, via
indicatiestelling door het Centrum voor Jeugd en Gezin, toegeleid naar een voorschools programma bij een
kinderopvangorganisatie die hiervoor aan bepaalde extra eisen moet voldoen.
De verhoging van de OAB-middelen gaat per jaar, waardoor in 2022 de gemeenten het volledige bedrag
ontvangen waar zij volgens de nieuwe systematiek recht op hebben. Het is de taak van de gemeente om de
gemeentelijke OAB-middelen terecht te laten komen bij de 15 procent kinderen met het grootste risico op een
onderwijsachterstand. Om aan deze taak te kunnen voldoen is onder andere de definitie van de
doelgroepkinderen aangepast. Op basis van nieuwe wetgeving moeten de uitvoerders van de voorschoolse
educatie, te weten kinderopvangorganisaties, voldoen aan toenemende kwaliteitseisen. Hiervoor moet
aanvullend kwaliteitsbeleid en een uitvoeringsprogramma voor de kinderopvangorganisaties die deze
programma's uitvoeren worden gemaakt. Voor de besteding van de middelen door de gemeenten wordt in deze
vierjarenperiode tevens meer ruimte geboden voor de financiering van extra scholing van andere groepen
leerlingen met een taal-/onderwijsachterstand, w.o. kinderen met een vluchtelingenachtergrond (schakelklas
PO). Hiervoor wordt in 2021 overleg gevoerd met de besturen van de onderwijsinstellingen in de gemeente.
 Passend onderwijs
De opdracht binnen het passend onderwijs is dat leerlingen de juiste ondersteuning (onderwijs/zorg/opvang)
ontvangen, zodat thuiszitten voorkomen kan worden en/of onnodig lang thuiszitten (langer dan 3 maanden).
Mochten zij toch thuis komen te zitten, dan is het belangrijk dat deze leerlingen de juiste ondersteuning
ontvangen (opvang, onderwijs en of zorg), zodat zij zo snel mogelijk hun onderwijscarrière kunnen vervolgen.
Samen met de partners (o.a. wijkteams, samenwerkingsverbanden) maakt de gemeente een inventarisatie van
thuiszitters en kinderen die geen onderwijs volgen (bijv. vrijstelling van leerplicht), zodat deze leerlingen met de
juiste hulp weer verder kunnen. Voor sommige leerlingen is dat niet (alleen) onderwijs, maar is dit zorg en/of
opvang in combinatie met onderwijs.
In 2020 zijn met het wijkteam, CJG, samenwerkingsverband RiBA en leerplicht samenwerkingsafspraken
gemaakt over het onderwijsperspectief van kwetsbare leerlingen. Dit leidt ertoe dat vroegtijdig een integraal
onderbouwd advies wordt gegeven of een beslissing kan worden gemaakt over instroom binnen het regulier- of
speciaal vervolgonderwijs. Ook als blijkt dat een cliënt in aanmerking komt voor vrijstelling van de leerplicht is
de weg hiernaar toe vroegtijdig- en integraal doorlopen en blijft dit kind in beeld. Hiertoe is een werkwijze
opgesteld die wordt uitgerold naar de kinderopvangorganisaties, KDC’s en MKD’s.
De coronacrisis heeft invloed op het functioneren van zowel zorg als het onderwijs. Leerlingen zijn minder fysiek
in beeld op de scholen, waardoor signalen gemist kunnen worden. Samen met de wijkteams, het onderwijs, CJG
en zorgaanbieders is vanuit de gemeente een overlegtafel georganiseerd die periodiek samenkomt. In deze
corona-overlegtafel worden de trends en ontwikkelingen rond jeugdigen m.b.t. de huidige coronacrisis
besproken en zijn afspraken gemaakt hoe kwetsbare kinderen in beeld te krijgen- en te houden.

Iedereen werkt mee
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Extra ondersteuning statushouders
De nieuwe wet inburgering die op 1 januari 2021 zou ingaan is twee keer uitgesteld. De streefdatum van de
inwerkingtreding is nu 1 januari 2022. Desalniettemin werkt de gemeente Barendrecht sinds 1 september 2020
in de geest van de nieuwe wet. Dit betekent dat de statushouder samen met de gemeente een Plan Inburgering
en Participatie (PIP) maakt op basis van een brede intake. In dit integrale plan staan persoonlijke doelen op het
gebied van inburgering en de ontwikkeling naar werk. Door deze handelswijze is het mogelijk om de ontwikkeling
van de statushouder beter te monitoren. Hierdoor is het ook makkelijker om die instrumenten in te zetten die
passen bij de doelen van de statushouder. Daarbij wil de gemeente Barendrecht samen met het netwerk van
maatschappelijke organisaties statushouders extra ondersteuning bieden om dit integrale plan tot een succes te
maken. Door de ontwikkelingen rondom corona is de aanlooptijd voor de uitvoering van deze extra
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ondersteuning langer geworden. Begin 2021 is gestart met een breed maatschappelijk gedragen project, die deze
extra ondersteuning biedt.
 Meer aandacht voor financiële problemen
Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 en de daarmee gepaarde maatregelen, zijn enkele inwoners
soms geconfronteerd met een inkomensterugval. Dit heeft vooralsnog echter niet geleid tot een significante
stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op schuldhulpverlening. Ook heeft het niet geleid tot een
stijging in het aantal betalingsachterstanden. Het is realistisch te verwachten dat deze stijging zich op een ander
moment voordoet.
Door de positionering van de klantmanagers schuldhulpverlening in de wijkteams is er meer aandacht gekomen
voor financiële problematiek. De klantmanagers schuldhulpverlening leggen, indien de casus daarom vraagt,
contact met de medewerkers van het wijkteam. We hebben samen met de woningcorporaties gewerkt aan het
convenant vroegsignalering. Eind 2020 is het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden vastgesteld waarop
gemeenten kunnen aansluiten. Het aanschaffen van een applicatie is randvoorwaardelijk om hierop aan te
kunnen sluiten. In 2021 krijgt dit vervolg en gaan we vroegsignalering doorontwikkelen. Dit bereidt ons ook voor
op een eventuele stijging in het aantal meldingen betalingsachterstanden.
Op het gebied van preventie hebben we aandacht gegeven aan de regelingen op het gebied van minima en
schuldhulpverlening. De NIBUD-krant wordt in 2021 verspreid, omdat een aantal regelingen eind 2020 significant
zijn gewijzigd. Inwoners die te maken hebben met financiële problematiek, kunnen advies vragen aan de
preventie-medewerkers. Vooruitlopend op de nieuwe Wet Inburgering bieden we vergunninghouders extra
ondersteuning.
 Passend traject gericht op werk
In 2020 is een begin gemaakt met de harmonisatie van werkgeversinstrumenten. In samenspraak met de
arbeidsmarktregio worden zodoende knelpunten weggenomen die zorgen voor drempels tussen werkzoekenden
en de arbeidsmarkt. Verder is de dienstverlening van de gemeente Barendrecht onderhevig aan verandering, al
dan niet ingegeven, door veranderde wetgeving. Zo kan er meer maatwerk geleverd door de inzet van jo coaching
en zijn administratieve knelpunten weggenomen rondom het proces van ziekmelding. Echter hebben de
ontwikkelingen rondom corona grote invloed gehad op de dienstverlening voor de begeleiding van mensen naar
werk. Eerdergenoemde ontwikkelingen hebben ook grote invloed gehad op de arbeidsmarkt. Het is moeilijker
om mensen te begeleiden en er zijn minder banen.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
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Wat heeft het gekost? Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Overzicht lasten en baten op
taakveldniveau
Lasten
3.1:Economische ontwikkeling
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4:Economische promotie
4.1:Openbaar basisonderwijs
4.2:Onderwijshuisvesting
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.3:Inkomensregelingen
6.5:Arbeidsparticipatie
Totaal Lasten
Baten
3.1:Economische ontwikkeling
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4:Economische promotie
4.2:Onderwijshuisvesting
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.3:Inkomensregelingen
6.5:Arbeidsparticipatie
Totaal Baten
Saldo lasten en baten programma 4 leren,
werken en ondernemen

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

325.000
34.200
0
0
0
4.492.300
2.021.400
10.315.600
1.837.700
19.026.200

114.600
77.700
62.400
23.900
13.400
423.300
595.300
-532.100
477.900
1.256.400

439.600
111.900
62.400
23.900
13.400
4.915.600
2.616.700
9.783.500
2.315.600
20.282.600

400.176
105.436
72.987
22.410
12.582
4.770.163
2.351.610
16.655.699
2.030.746
26.421.809

-39.424
-6.464
10.587
-1.490
-818
-145.437
-265.090
6.872.199
-284.854
6.139.209

95.000
309.600
25.000
1.073.600
746.300
7.939.500
0
10.189.000
-8.837.200

120.000
-8.000
0
-10.600
584.500
580.000
0
1.265.900
9.500

215.000
301.600
25.000
1.063.000
1.330.800
8.519.500
0
11.454.900
-8.827.700

155.048
346.278
62.202
1.206.929
1.195.955
16.478.977
1.040
19.446.429
-6.975.380

-59.952
44.678
37.202
143.929
-134.845
7.959.477
1.040
7.991.529
1.852.320
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
• Gebruik gemeentegrond staanplaatsen (€ 26.518 voordeel)
Er zijn in 2020 meer ontheffingen verleend voor het plaatsen van voornamelijk containers (ook hijskranen en
dixies) voor verbouwingen en bouwprojecten op de openbare weg. Ook voor enkele grote projecten die enkele
maanden duurden.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
• Peuterwerk (€ 89.940 voordeel)
Het budget voor peuterwerk is bedoeld voor peuterplekken voor éénverdienersgezinnen. Zij hebben geen recht
op kinderopvangtoeslag. Deze middelen zijn ook bekend als 'Asschergelden'. Het budget wordt in Barendrecht
minder benut dan op grond van statistische informatie kan worden verwacht. De kinderopvangorganisaties
melden ons dat in Barendrecht de afgelopen jaren zeer veel ouders beiden een baan hebben. De groep die voor
deze gelden in aanmerking kwam, was dus betrekkelijk klein. Het is onduidelijk of veel ouders hun baan zullen
verliezen in deze periode als gevolg van corona. In dat geval zou de groep, die aanspraak kan maken op deze
subsidie, kunnen groeien.
6.3 Inkomensregelingen
• Wet BUIG-uitkeringen (€ 1.078.464 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 13, p.8).
• Besluit zelfstandigen (€ 31.053 voordeel)
Dit voordeel kan met name worden verklaard door meer ontvangsten (rente en aflossingen leningen) van
zelfstandigen dan verwacht.
• Minimabeleid (€ 45.955 nadeel)
Het tekort binnen het minimabeleid wordt veroorzaakt door de volgende 2 zaken:
1. de collectieve zorgverzekering voor minima;
2. de lage ontvangsten terugvordering leenbijstand.
De collectieve zorgverzekering wordt steeds meer gebruikt door minima. De bijdrage per verzekerde via de
bijzondere bijstand is vanaf 2020 hoger geworden. Dit is een compensatie voor de stijgende premiekosten. De
zorgverzekeraar geeft geen collectiviteitskorting meer op de basisverzekering. Daarnaast is het aantal
deelnemers binnen de verzekering gestegen. De ontvangsten voor terugvordering leenbijstand zijn te hoog
ingeschat, waardoor er minder is ontvangen.
6.5 Arbeidsparticipatie, -instrumenten gericht op werk
• Re-integratieprojecten (€ 180.333 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 14, p.8).
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Programma 5 Ontspannen

Beschrijving
Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de
orde.
Doelstellingen

Iedereen kan ontspannen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars
In 2020 is, als gevolg van de coronacrisis, uitzonderlijk veel gebruik gemaakt van het buitengebied als
recreatiegebied. Extra drukte is in veilige banen geleid. Ook zijn gebieden afgesloten geweest om te grote
concentraties van bezoekers te voorkomen. Met de Kleine Duiker is overlegd hoe ze dit financieel moeilijke jaar
door konden komen. Achter de schermen is doorgewerkt aan plannen en verwerving voor nieuwe delen
Zuidpolder als groen- en recreatiegebied. Ook is gewerkt aan de omgeving van de Koedoodhaven en aan een
natuurvriendelijker beheer van bermen.
 Eigentijdse inrichting zwemplas Wevershoek
Samen met de gemeente Ridderkerk, het Waterschap en het NRIJ is een ontwerp gemaakt om het gebied een
eigentijdse inrichting te geven. Voor dit ontwerp zijn aanbestedingsstukken opgesteld. Uitvoering vindt plaats in
het tweede kwartaal van 2021.
 Mogelijkheid recreatiehaven in de Waal
Het ontwerp voor de haven is in 2020 afgerond en afgestemd met de nieuw opgerichte watersportvereniging.
Voor het ontwerp zijn aanbestedingsstukken opgesteld en is een omgevingsvergunning verleend.
 Noldijk fietsvriendelijker maken
De Noldijk is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. We voerden gesprekken met het Waterschap om het
beheer van de Noldijk over te hevelen naar de gemeente. Deze gesprekken krijgen een vervolg in 2021.
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 Ontwikkelen omgeving bruggenhoofd met Trimbaan
Het is niet gelukt om de ambitie te realiseren zoals beschreven in de begroting. Eind 2019 bleek dat de
Landschapstafel niet meer kon zorgen voor cofinanciering. Daarnaast ging de sauna in de Vredepolder na 27 jaar
failliet. Hierdoor veranderden de mogelijkheden en prioriteiten rond de Barendrechtse brug en Vredepolder.
 Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta
Barendrecht is de afgelopen jaren gegroeid qua ruimtelijke ontwikkeling op het gebied van recreatie,
groenontwikkeling en bebouwing. Dit leidde tot een wenselijke herziening van de verkeerskundige bebouwde
komgrensbepaling. In 2018 is een besluit genomen over het verplaatsen van de komgrens op de volgende
locaties:
-Zuider Carnisseweg + fietspad;
-3e Barendrechtseweg;
-Noldijk.
Het huidige beheer van de wegen buiten de bebouwde kom ligt bij het waterschap. Omdat het wenselijk is om
wederzijdse afstemming te zoeken over de kwaliteit van levering/verkrijging en eventueel nog uit te voeren
onderhoud/financiële compensatie, worden hiertoe gesprekken gevoerd met het waterschap. Na de
beheeroverdracht kunnen de verkeerskundige aanpassingen worden doorgevoerd.
 Verbeteren waterkwaliteit 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 integraal beheer- en onderhoudsplan op te stellen voor deze plas en de
aangrenzende waterpartijen en groengebieden. Het plan bevat streefbeelden voor ecohydrologie (soorten
waterplanten), beleving door de bewoners, visstand beheer, waterdiepte en blauwalgbestrijding. Deze aspecten
beïnvloeden elkaar onderling. Daarom wordt vanaf 2020 gewerkt met één partij die het onderhoud integraal
uitvoert. Om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit wordt het water ter hoogte van de tramlus in de periode
mei – september elke twee weken onderzocht en ook getoetst op zwemwaterkwaliteit.
 Verder ontwikkelen Zuidpolder
Voor het laatste perceel voor de realisatie van fase 2.1, Zuidpolder Verbindt, is overeenstemming bereikt met de
betreffende agrariër. Naar verwachting zal dit perceel eind februari 2021 worden aangekocht. Het ontwerp is
gereed en het ingenieursbureau werkt aan een bestek dat eind maart op de markt zal worden gebracht. Naar
verwachting zal het grondwerk vóór de bouwvak gereed zijn. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met een
initiatiefnemer om ook de rest van het gebied te ontwikkelen. Hiertoe is een aantal 'rode’ (bebouwings)
ontwikkelingen nodig als economische drager waarover nog geen consensus bestaat.

Iedereen kan sporten
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Opstellen lokaal sportakkoord
In 2020 is een ambitieus lokaal Sport- en Beweegakkoord Barendrecht opgeleverd. Er zijn zes ambities waarop
de komende jaren wordt ingezet:
1. Inclusief sporten & bewegen;
2. Duurzame sportinfrastructuur;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
4. Positieve sportcultuur;
5. Vaardig in bewegen;
6. Topsport die inspireert.
Met een 30-tal aangesloten partijen, de sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners, is gestart
met de uitvoering van het akkoord. De uitvoering van het akkoord wordt bekostigd vanuit de hiertoe
geoormerkte rijksmiddelen. De totstandkoming van het akkoord levert input voor het actualiseren van het
huidige sportbeleid.
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Iedereen kan cultuur beleven
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Cultuureducatie voor jeugd
De cultuurpartners in Barendrecht hebben in 2020, door de coronacrisis, te maken met beperkingen waardoor
programmering niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kon worden. Hierdoor hebben de cultuurpartners minder
inkomsten gegenereerd, waardoor de financiële positie onder de druk is komen te staan. De ‘Ollongren’-gelden
cultuur zijn in 2020 ingezet om de meest kwetsbare partners te steunen, zodat zij overeind konden blijven.
Ondanks deze tegenslagen in de coronacrisis zijn de cultuurpartners vernieuwend en innoverend aan de slag
gegaan met coronaproof-activiteiten. Denk aan een zomerprogramma voor kinderen en jongeren, een groene
fietsroute, extra radioprogrammering bij Exxact Barendrecht, kleinschalige voorstellingen, films en workshops,
online streaming. Er is ook aandacht besteed aan andere bijzondere doelgroepen. Denk aan de
quarantaineconcerten voor verzorgingshuizen die Stichting Kruispunt live in samenwerking met
maatschappelijke partners, zoals KijkopWelzijn en Patrimonium, heeft georganiseerd.
In 2020 is met onze cultuurpartners en het Fonds voor Cultuurparticipatie gesproken over de Rijksregeling
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Wij nemen ook in de vervolgperiode van 2021 tot en met 2024 deel aan deze
regeling en wij gaan aan de slag met de verbeterpunten uit de vorige periode van 2017 tot en met 2020.
Het afgelopen jaar heeft de ontwikkeling naar digitaal werken (lessen, activiteiten en samenkomsten) een grote
ontwikkeling doorgemaakt. Mooie voorbeelden zijn de CEB (Cultuureducatie Barendrecht partners) die gestart
zijn met een visieontwikkeling en een kant en klaar aanbod ‘cultuureducatie’ voor basisscholen, naast de al
bestaande website ‘https://www.cultuureducatiebarendrecht.nl/’.
Met de partners zijn wij in 2020 gestart met de tussenevaluatie van de Cultuurnota, deze wordt in 2021
afgerond.
Kijkend naar kunst in Barendrecht zijn wij trots op het feit dat in 2020 de kunstwerken ‘Wimpels’ weer
teruggeplaatst zijn op de locatie voor Het Kruispunt.
 Doorontwikkelen bibliotheek Carnisselande
Medio 2020 is de Bibliotheek Aan Zet gestart met de uitvoering van de doorontwikkeling van de vestiging
Carnisselande aan het Middeldijkerplein; deze is verbouwd en klaar gemaakt voor huisvesting van een
bibliotheek "nieuwe stijl"; 'van collectie naar connectie' en ook voor de huisvesting van het Wijkteam en de
Veiligheidspost. Het is de bedoeling dat deze drie partners vanuit een gezamenlijk integraal
dienstverleningsconcept gaan bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de wijk. Tevens zijn een regiefunctionaris en een programmamanager aangesteld (onderdeel van het inhoudelijk plan), die de nodige inzet
hebben gepleegd teneinde een netwerk op te bouwen met zowel de professionele maatschappelijke organisaties
als de bewoners in de wijk.
 Herzien Cultuur Subsidiebeleid
De Kadernota en de bijbehorende ‘Algemene Subsidieverordening Barendrecht 2020’ zijn vastgesteld. De
uitvoeringsregels (‘Nadere regels’) worden in 2021 vastgesteld.
 Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren
Door de coronacrisis hebben in 2020 geen netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden, zoals de culturele cafés. Wel
heeft digitaal veel afstemming plaatsgevonden tussen gemeente en cultuurpartners. Wij zien kansen voor het
combineren van zowel fysieke bijeenkomsten als voor het gebruik van digitale netwerkbijeenkomsten.
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
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Wat heeft het gekost? Programma 5 Ontspannen

Overzicht lasten en baten op
taakveldniveau
Lasten
5.1:Sportbeleid en activering
5.2:Sportaccommodaties
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie
en cultuurparticipatie
5.4:Musea
5.5:Cultureel erfgoed
5.6:Media
Totaal Lasten
Baten
5.1:Sportbeleid en activering
5.2:Sportaccommodaties
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie
en cultuurparticipatie
5.6:Media
Totaal Baten
Saldo lasten en baten programma 5
Ontspannen

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

614.500
3.869.500
1.747.600

300
350.200
-50.200

614.800
4.219.700
1.697.400

635.463
4.538.854
1.950.911

20.663
319.154
253.511

0
73.000
1.114.300
7.418.900

13.200
30.500
79.000
423.000

13.200
103.500
1.193.300
7.841.900

12.582
97.917
1.195.105
8.430.832

-618
-5.583
1.805
588.932

0
1.507.600
287.200

0
-21.200
0

0
1.486.400
287.200

30.353
1.776.908
306.863

30.353
290.508
19.663

120.800
1.915.600
-5.503.300

-3.000
-24.200
-447.200

117.800
1.891.400
-5.950.500

130.296
2.244.420
-6.186.412

12.496
353.020
-235.912
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
5.2 Sportaccommodaties
• Sporthal De Driesprong (€32.816 nadeel)
Dit nadeel wordt voornamelijk verklaard door gederfde huurinkomsten door de coronacrisis.
• Sporthal Aksent (€45.913 nadeel)
Dit nadeel wordt met name verklaard door hogere onderhoudskosten. In verband met de coronacrisis is de
ventilatie eerder vervangen dan was begroot. De kosten voor het onderhoud van installaties waren ook hoger
dan verwacht.
• Zwembad Inge de Bruijn (€48.887 nadeel)
Door de gevolgen van corona is er over het boekjaar 2020 een financieel tekort ontstaan bij het Inge de Bruijn
zwembad. De overheid heeft besloten gemeenten met een (ijshal of) zwembad te willen compenseren met de
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (=SPUK IJZ regeling). Om in aanmerking te komen voor deze
compensatie moest het college op 30 maart 2021 besluiten om het tekort van het zwembad financieel te
compenseren. Vervolgens kan de gemeente aanspraak maken op vergoeding vanuit de SPUK IJZ regeling. Deze
zal worden ingediend voor het bedrag van € 271.100. Er was al rekening gehouden met een tekort van € 192.000
in de 2e Tussenrapportage, waardoor extra het nadeel in de jaarrekening € 80.100 bedraagt. De vergoeding van
€ 271.100 is opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2021.
Daarnaast is er een voordeel van ca. € 31.000 dat komt door de aangevraagde subsidie van de gemeente aan het
Rijk voor de btw-nadelen van het zwembad, de zogenaamde ‘Regeling specifieke uitkering sport (SPUK)’. De
afrekening van 2020 zal uiterlijk begin 2022 ontvangen worden van het ministerie van VWS.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
• Cultuur (€35.214 voordeel)
Dit voordeel wordt verklaard door niet bestede middelen voor de ‘Toekomstvisie oude dorp’ en omdat het
terugplaatsen van het kunstwerk ‘Wimpels’ efficiënter is gerealiseerd. Bij de saldoverklaring is voorgesteld om
het budget van € 16.000 voor de ‘Toekomstvisie oude dorp’ over te hevelen naar 2021 (nr. 27, p.11).
• Culturele activiteiten (€275.103 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 4, p.7).
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Programma 6 Bestuur en organisatie

Beschrijving
Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en
dienstverlening aan de orde.
Doelstellingen

Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Visie op wijkgericht werken en wijkwethouderschap ontwikkelen
Vanaf maart kwamen de deelnemers van de verschillende wijkoverleggen niet meer fysiek bij elkaar. Er was
weinig belangstelling voor online overleggen met alle deelnemers. Wel was er op individuele basis contact, of in
kleine groepjes, als dat kon. Zo voerde Buurt Bestuurt Middeldijkerplein tussen de lockdowns in kleine groepjes
overleg over een aantal gerichte onderwerpen. De vakinhoudelijke afdelingen zochten vaker aansluiting bij de
wijkoverlegstructuur/ platforms. Bijvoorbeeld bij het beheer van de openbare ruimte, verkeer en afvalbeheer.
De wijkwethouders gingen door met de maandelijkse wijkspreekuren en persoonlijke bezoekjes bij inwoners,
met inachtneming van de corona richtlijnen. Vanaf april werden het vooral telefonische en online spreekuren.
Barendrechts Beste werd voor de tweede keer georganiseerd door KijkopWelzijn. Met als thema ‘voor elkaar’,
leverde dat mooie inzendingen op. Ook voerden we gesprekken met maatschappelijke organisaties over de
mogelijkheden voor een breed maatschappelijk platform. Dit leidde uiteindelijk tot een opdracht voor een
onderzoek door de Barendrechtse Uitdaging. Het doel is om een proces op gang te brengen, dat ervoor zorgt dat
nieuwe verbindingen en vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen inwoners en professionals (en de
gemeente) ten behoeve van maatschappelijke initiatieven. Het onderzoek start in het eerste kwartaal van 2021.
Het team vrijwillige buurtbemiddelaars heeft in 2020 in totaal 19 zaken bemiddeld. De Advieslijn Woonoverlast
Barendrecht werd 29 keer gebeld, waarvan er 4 zijn doorgezet naar Buurtbemiddeling. Er is een nieuw convenant
opgesteld waarbij Wooncompas als nieuwe opdrachtgever is aangesloten.
 Voorbereiding invoering omgevingswet
Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1-1-2021 is uitgesteld naar 1-1-2022. Dit
uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook
corona was van invloed op het uitstel. Het programma Omgevingswet is op deze ontwikkelingen aangepast.
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Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners
Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Communicatiemiddelen beter benutten
We communiceren op al onze kanalen leesbaar, begrijpelijk en feitelijk juist. We geven een snelle, kwalitatief
goede en deskundige reactie of antwoord op vragen van inwoners. Waarbij men dezelfde informatie krijgt,
ongeacht het kanaal dat men gebruikt. Dus als via Facebook een vraag gesteld wordt, wordt ook via Facebook
antwoord gegeven. Zo sluiten we aan bij de voorkeurskanalen van de inwoner.
We streven naar een aanpak waarbij alle communicatie- en dienstverleningskanalen naadloos op elkaar
aansluiten. Informatie op de website komt overeen met die in de krant en op social media.
In 2020 zijn we ons gerichter gaan bezighouden met een social mediastrategie en de productie van content voor
deze kanalen. We zijn gestart met een instagram account voor Barendrecht om de doelgroep van jongeren/jong
volwassenen beter te kunnen bereiken. Om de omschreven doelstelling te kunnen behalen, is het belangrijk om
regelmatig lezersonderzoek te doen naar onze communicatiekanalen en hoe die gewaardeerd, gebruikt en
ervaren worden door inwoners. Door de impact van corona zijn we in 2020 niet toegekomen aan de uitvoering.
Wel hebben we gebruik kunnen maken van online statistieken, van zowel de website als social media. We kunnen
monitoren met welke berichten we inwoners bereiken en met welke niet (genoeg).
 Verbeteren digitale dienstverlening
Ontwikkelingen bij Burgerzaken
In 2020 is het aantal klantcontacten aan de balie verder gedaald. Mede door de coronacrisis is het aantal
verstrekte producten lager uitgevallen. Overigens valt te verwachten dat zich op een later moment een
inhaaleffect zal voordoen. Naast een daling in het aantal klantcontacten aan de balie is een toename te zien van
complexe werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze toename wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen
(wetswijzingen), 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.
Dienstverlening
In 2020 is onder andere aan de volgende zaken gewerkt:
Onlinedienstverlening
Onlinedienstverlening blijft zich in rap tempo ontwikkelen. Inwoners verwachten online gemakkelijk zaken te
kunnen doen met hun gemeente, plaats- en tijdsonafhankelijk. Om het online aanvragen van
burgerzakenproducten nog gemakkelijker te maken zijn we overgegaan op de zogeheten e-diensten. Deze ediensten, zoals een verhuizing of geboorteaangifte doorgeven, geven inwoners en ondernemers meer
gebruiksgemak. Zo wordt alles wat bekend is vooraf ingevuld. Een inwoner is daardoor sneller door het formulier
heen en de kans op fouten is kleiner. Ook verkrijgt de inwoner het product sneller, omdat de aanvraag
makkelijker (en digitaal) te verwerken is. Door het uitbreiden van onlinedienstverlening ontstaan tegelijkertijd
meer mogelijkheden voor persoonlijk maatwerk voor die producten die zich minder goed lenen voor
digitalisering.
Digitale toegankelijkheid
We richtten onze onlinedienstverlening zo in dat deze toegankelijk is voor inwoners met een (functie)beperking.
Denk aan inwoners met een visuele beperking, dove inwoners of inwoners met een motorische stoornis. We
maakten Pdf-bestanden op de website toegankelijk en brachten in beeld waaraan in het kader van
toegankelijkheid nog gewerkt moet worden. Hiervoor maakten we een plan van aanpak. Voor minder
digivaardige inwoners blijft de mogelijkheid bestaan op een alternatieve manier onlineproducten en diensten
aan te vragen.
Continu verbeteren
We vragen inwoners die gebruik maken van de dienstverlening aan de balie, telefoon en onlinedienstverlening
op burgerzakenproducten structureel om feedback. Deze feedback gebruiken we om onze (online)
dienstverlening continu te verbeteren.
Dienstverlening aan de balie
Ook in tijden van corona hebben wij de inwoners kunnen helpen met hun burgerzakenproducten: zowel aan de
balie (met aangepaste openingstijden en maatwerk waar nodig), als online door onder andere de inzet van
bovengenoemde e-diensten.
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Klachtenproces
Het nieuwe klachtenproces is in 2020 geïmplementeerd. De teamleiders en clustermanagers zijn via een
workshop en mailings geïnformeerd. De nieuwe gemeentelijke klachtenregeling is in augustus vastgesteld en
gepubliceerd.
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
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Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie

Overzicht lasten en baten op
taakveldniveau
Lasten
0.1:Bestuur
0.2:Burgerzaken
Totaal Lasten
Baten
0.1:Bestuur
0.2:Burgerzaken
Totaal Baten
Saldo lasten en baten programma 6
Bestuur en organisatie

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

3.447.000
1.696.000
5.143.000

87.500
-608.500
-521.000

3.534.500
1.087.500
4.622.000

3.952.539
1.019.273
4.971.812

418.039
-68.227
349.812

883.800
566.100
1.449.900
-3.693.100

-47.000
-92.000
-139.000
382.000

836.800
474.100
1.310.900
-3.311.100

1.035.257
498.191
1.533.448
-3.438.364

198.457
24.091
222.548
-127.264

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
0.1 Bestuur
• Bestuur (€223.963 nadeel)
Bij de saldoverklaring is de extra storting in de voorziening pensioenen (voormalige) wethouders van € 265.951 toegelicht (nr. 6, p 7). Vanaf 1 mei 2019 heeft een voormalig
wethouder aangegeven af te zien van wachtgeld. Vanaf dat moment is per einde van het boekjaar 30% van zijn formele rechten opgenomen in de voorziening wachtgelden
voormalig wethouders. Op het moment dat het boekjaar is verstreken, kan dat gedeelte van de rechten (€ 26.413) vrijvallen. Op overige posten (representatie-, advies- en
studiekosten) is ca. € 16.000 minder uitgegeven dan begroot.
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Paragrafen
De paragrafen geven voor het desbetreffende onderwerp een dwarsdoorsnede door de begroting. Een paragraaf
is een verplicht onderdeel uit het BBV. Hieronder is een overzicht gegeven van de paragrafen die van toepassing
zijn voor de gemeente Barendrecht. Daarnaast is er in de Jaarstukken 2020 het onderdeel 8. Jaarverslag
Duurzaam inkopen opgenomen.
1. § § Lokale heffingen
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. § Onderhoud Kapitaalgoederen
4. § Financiering
5. § Bedrijfsvoering
6. § Verbonden partijen
7. § Grondbeleid
8. § Jaarverslag duurzaam inkopen
Deze zullen hierna worden behandeld.
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1. § Lokale heffingen
Inleiding
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 marktgelden. 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 2020
Woonlasten
De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De
gemeenteraad heeft in december 2019 de tarieven voor 2020 vastgesteld. De tariefontwikkeling ten opzichte
van 2019 staat in onderstaande tabel weergegeven.
Heffing

Tariefwijziging 2020

Onroerende Zaak Belasting

-5,0%

Rioolheffing

0,0%

Afvalstoffenheffing

1,4%

Overzicht gerealiseerde inkomsten lokale heffingen
Hieronder ziet u een totaaloverzicht van de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit de belastingen en de
gebonden heffingen.
Inkomsten lokale heffingen

Begroting 2020
primair

Realisatie 2020

na wijziging

Afwijking
in Euro

in %

Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende Zaak Belasting

9.403.800

9.643.800

9.691.100

47.300

0,5%

300.300

300.300

281.700

-18.600

-6,2%

25.000

25.000

62.200

37.200

148,8%

Afvalstoffenheffing

5.029.200

4.982.500

4.973.600

-8.900

-0,2%

Rioolheffing

3.083.900

3.083.900

3.122.300

38.400

1,2%

55.200

47.200

42.700

-4.500

-9,5%

Begraafrechten

434.500

434.500

520.000

85.500

19,7%

Leges Burgerzaken

546.800

460.300

483.400

23.100

5,0%
101,6%

Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Gebonden heffingen

Marktgelden

Leges Omgevingsvergunning & APV

633.300

958.300

1.931.600

973.300

Totaal

19.512.000

19.935.800

21.108.600

1.172.800

Kostendekkendheid gebonden heffingen

Baten

Lasten

Dekking
in %

2020

2020

Afvalstoffenheffing

4.973.600

4.973.600

100%

Rioolheffing

3.122.300

3.122.300

100%

42.700

59.100

72%

Begraafrechten

520.000

793.000

66%

Leges Burgerzaken

483.400

950.000

51%

1.931.600

1.643.900

118%

11.073.600

11.541.900

Marktgelden

Leges Omgevingsvergunning & APV
Totaal
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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 het overzicht hierna treft u een vergelijking aan tussen de geraamde en de gerealiseerde kwijtschelding
gemeentelijke belastingen. Ten opzichte van 2019 is het bedrag dat aan kwijtschelding is uitgegeven nagenoeg
gelijk gebleven.
Uit het overzicht blijkt dat het aantal kwijtscheldingsverzoeken dat in 2020 is binnengekomen en afgehandeld
met 4% is afgenomen van 872 naar 838. Inherent hieraan nam het percentage toegekende
kwijtscheldingsverzoeken af van 82% in 2019 naar 81% in 2020 (718 van 872 in 2019 en 678 van 838 in 2020).
Overzicht kwijtscheldingsbedragen
Jaar

Begroot

Realisatie

2016

€ 274.500

€ 247.000

2017

€ 281.300

€ 245.500

2018

€ 281.300

€ 235.180

2019

€ 272.000

€ 242.740

2020

€ 247.000

€ 229.100

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)
B. Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een koopwoning;
C. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner)
D. 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:
Grafiek A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner).

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

Concluderend kunnen we stellen dat, in vergelijking met de regio, de woonlasten voor eenpersoonshuishoudens
zich onder het gemiddelde begeven. Meerpersoonshuishoudens hebben in Barendrecht bovengemiddelde
woonlasten.
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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 377) opgenomen. De volgende grafiek laat dit zien.
Grafiek A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner).
De gemeente met de laagste woonlasten is de gemeente Aalten. De hoogste woonlasten worden in Bloemendaal
(377e op de ranglijst) betaald. De gemeente Barendrecht neemt de 255e plek op de ranglijst in.

Grafiek 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. Zwijndrecht is in 2020 de duurste gemeente op de 377e plaats. Barendrecht neemt hierin de 284e
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.

Paragrafen

61

Jaarstukken 2020

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. Op basis van de continu
geïnventariseerde risico’s en de beschikbare financiële middelen (weerstandscapaciteit) is het
weerstandvermogen berekend. In dit risicoprofiel worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen benoemd
en meegewogen.
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 inventarisatie en
analyse zoals uitgevoerd t/m 5 februari 2021.
NB. De coronacrisis heeft invloed op de ontwikkeling van het risicoprofiel. De belangrijkste trends en
ontwikkelingen worden per regulier risico aangehaald en we nemen een geconsolideerd risico op direct
gerelateerd aan de mogelijke corona scenario’s op korte termijn (1 jaar).
In het volgende overzicht worden de 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. De lijst met belangrijkste risico’s omvat ruim 95,49% van alle
geïdentificeerde risico’s.
Belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
Nr. Risico

Maatregelen/Opmerkingen

Klasse

max. Financieel
gevolg

1 Risico decentralisaties in het sociaal domein
Barendrecht in GR BAR-organisatie

GR BAR-organisatie, procesmanagement,
monitoring/ benchmarking, business intelligence,
competentieontwikkeling

4

max.€ 1.700.000 +

2 Risico's taakuitvoering GR BAR-organisatie

GR BAR-organisatie, procesmanagement,
monitoring, business intelligence,
competentie- ontwikkeling

4

max.€ 1.270.000 -

3 Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw
Reijerwaard

1x per jaar grex-analyse,
gecontroleerde projectomgeving

2

max.€ 3.000.000 ~

4 Risicocluster uitvoering Jeugdwet- tekorten die
ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet

Beperkte invloed, GR BAR-organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking,
business intelligence

4

max.€ 1.000.000 +

5 Risico invoering regelgeving AVG,
informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken,

GR BAR-organisatie , Proces meldpunt
datalekken, Invoeren register gegevensverzamelingen, Compliance

4

max.€ 1.000.000 +

6 Faillissement van derden of instellingen bij wie
borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen
uitstaan kan leiden tot onvoorziene uitgaven.

Impact corona, zie punt 5 trends en
ontwikkelingen

4

max.€ 1.000.000 +

7 Risico's uitvoeringsfase projecten

Optimale invulling gecontroleerde
procesomgeving nastreven, Risicomanagement

3

max.€ 500.000 ~

8 Lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door
wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of
bezuinigingen van het Rijk

Gebaseerd op onzekerheid hieromtrent in 2020,
in 2021 minimaal tot nihil.

3

max.€ 250.000 -

9 Financiële en imagorisico’s a.g.v. disfunctioneren van Frequent toepassen audits, Analyse P&C
door de gemeente gesubsidieerde instellingen
voortgangsrapportages van instellingen.

3

max.€ 400.000 +

10 Risico open eindregelingen Schulddienstverlening,
Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand

Schulddienstverlening: preventie, competentie –
ontwikkeling, benchmarking, business
intelligence

4

max.€ 250.000 +

11 Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding
van budget(ten)

Beperkte invloed, GR BAR-organisatie,
procesmanagement, monitoring/ benchmarking,
business intelligence

3

max.€ 250.000 +
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12 Het aantal uitkeringsgerechtigden (BUIG) stijgt sneller dan voorzien

Impact corona, zie punt 5
trends en ontwikkelingen

4 max.€ 100.000 +

13 Verbonden partij heeft een financieel tekort welke niet kan worden gedekt
vanuit het weerstandsvermogen van desbetreffende partij/regeling.

Bestuurders houden periodiek 2 max.€ 250.000 +
toezicht

Totaal van alle risico 's: € 12.095.000 exclusief corona scenario B (€ 3.922.961)
- Risico daalt en/of neemt af.
+ Risico stijgt en/of neemt toe.
~ Risico blijft gelijk.
! Aandachtvestiging/opmerking i.v.m. 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 frequentie. Bijgevoegde tabel geeft
aan hoe de spreiding in tijd is terug te vertalen.
Kwantiteit Referentiebeelden

Kansklasse Toelichting kansklasse

10%

0 of 1 keer per 10
jaar

1

30%

1 keer per 5 – 10 jaar 2

Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het
komende jaar voordoen.

50%

1 keer per 2 – 5 jaar

3

Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet
kunnen voordoen.

70%

1 keer per 1 – 2 jaar

4

Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het
komende jaar zullen voordoen.

90%

1 keer per jaar of
meer

5

Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in
het komende jaar gaan voordoen.

Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in
de komende jaren voordoen.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat
het reserveren van het maximale bedrag (€ 12.095.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal
tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Percentage

Bedrag

5%

€ 1.700.270

25%

€ 2.698.258

50%

€ 3.466.707

75%

€ 4.335.332

90%

€ 5.307.687

95%

€ 5.931.163

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een
bedrag van € 5.307.687 (benodigde weerstandscapaciteit).
Als we de meest recente corona risico-inventarisatie meenemen en ons baseren op enerzijds de ontwikkelingen
over 2020 en het scenario waarin de coronacrisis tenminste tot in het vierde kwartaal van 2021 aanhoudt, levert
dit na simulatie een bedrag op van € 2.736.772 (extra benodigde weerstandscapaciteit).
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
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Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand

Huidige capaciteit

Algemene reserve

€ 14.031.906

Totale weerstandscapaciteit

€ 14.031.906

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.
Ratio weerstandsvermogen
(excl. corona risico's)

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 14.031.906
€ 5.307.687

=

2,6

Ratio weerstandsvermogen
(incl. corona risico's)

=

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 14.031.906
€ 8.044.459

=

1,7

De normtabel biedt de landelijk geaccepteerde waardering van het berekende ratio. Het ratio
weerstandsvermogen van de gemeente Barendrecht valt met 1,7 (inclusief de corona risico’s) binnen klasse B,
wat staat voor ruim voldoende.
Weerstandsnorm
Klasse

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 – 1,4

Voldoende

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

5. Kengetallen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag worden kengetallen
opgenomen voor de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de
schuldratio, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit.
Deze kengetallen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.
Kengetallen

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Netto schuldquote

125%

121%

79%

Netto schuldquote gecorrigeerd

123%

120%

78%

Solvabiliteitsratio

19%

20%

27%

Structurele exploitatieruimte

-3%

-2%

1%

Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

8%

1%

4%

104%

107%

107%

De waarden van de kengetallen op de hieronder afgebeelde kengetallenmonitor zijn ingedeeld in 3 categorieën.
Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden. Categorie A is het minst risicovol,
categorie C het meest.
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Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte begroting

>0%

0%

<0%

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

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:
Omschrijving

rekening 2019

rekening 2020

Vaste schuld

127.848.016

117.558.587

Vlottende schuld

21.378.458

14.426.439

7.632.662

9.934.272

Uitzettingen < 1 jaar en liquide middelen

-7.631.918

-11.055.113

Overlopende activa

-17.709.459

-13.584.697

Totaal

131.517.759

117.279.488

Baten exclusief mutaties reserves

105.256.733

147.748.760

125%

79%

Overlopende passiva

Netto schuldquote

De schuldquote daalt van 125% (middel risico) in 2019 naar 79% (laag risico) in 2020. De afname van de schulden
komt met name door de verkoop van de aandelen Eneco voor ruim € 18 miljoen, waardoor er geen nieuwe
leningen aangetrokken hoefden te worden. Ook de gerealiseerde baten waren hierdoor in 2020 (incidenteel)
flink hoger.
De berekening van de netto schuldquote gecorrigeerd voor de verstrekte leningen is:
Omschrijving

rekening 2019

Vaste schuld

127.848.016

117.558.587

21.378.458

14.426.439

Vlottende schuld

rekening 2020

Overlopende passiva

7.632.662

9.934.272

Uitzettingen < 1 jaar en liquide middelen

-7.631.918

-11.055.113

Overlopende activa

-17.709.459

-13.584.697

Verstrekte leningen

-2.037.443

-1.700.728

Totaal

129.480.316

115.578.760

Baten exclusief mutaties reserves

105.256.733

147.748.760

Netto schuldquote

123%

78%

In onderstaand overzicht is de berekening van de solvabiliteitsratio opgenomen. 27% van de bezittingen is
gefinancierd met eigen vermogen. Dat is een verbetering van 8% ten opzichte van vorig jaar.
Omschrijving

Rekening 2019

Eigen vermogen

40.742.624

Rekening 2020
59.669.335

Totaal

40.742.624

59.669.335

Balanstotaal

218.690.760

221.800.128

Solvabiliteit

19%

27%
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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 onroerendezaakbelasting. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om
de structurele lasten (inclusief rente en aflossingen van leningen) te dekken. Voor 2020 is sprake van een
overschot van ca 1% (laag 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 107%.
6. Ontwikkeling risicoprofiel Barendrecht
Trends & ontwikkelingen risicoprofiel Barendrecht
Waar staan we nu?
Met de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 is er een nieuwe factor opgetreden met grote
impact op het risicoprofiel. Aan de ene kant krijgen gemeenten flink minder geld binnen langs de bekende
inkomstenkanalen (bijv. opgeschorte huren en belastingbetalingen), terwijl ze aan de andere kant bedrijfsmatig
geconfronteerd worden met toenemende kans op langdurig hogere uitgaven (bijv. meer cliënten in de bijstand,
toename in financiële ondersteuning aan ZZP’ers, meer verzoeken om bijzondere bijstand, schuldhulpverlening,
het overeind houden van cultuur, sportclubs etc.). Het is aannemelijk dat dit, in de wetenschap dat veel
gemeenten al interen op hun reserves door de tekorten op jeugdzorg en de WMO, over een langere periode gaat
knellen. Het risico dat gemeenten moeten gaan snijden in hun begrotingen is reëel.
Veel uitkomsten van de coronacrisis zijn onzeker en pandemie duurt inmiddels al zo lang, dat de gevolgen in alle
facetten van de samenleving merkbaar en daarmee verweven zijn. De gevolgen van de coronacrisis kunnen
daarom ook niet meer los van andere ontwikkelingen gezien worden en zijn hieronder met elkaar verbonden.
Daarbij hebben we ook met ontwikkelingen te maken, waarvan de gevolgen en risico’s niet direct meetbaar zijn.
Denk aan de negatieve effecten op het welzijn, in het bijzonder de generatie kinderen en jongeren, en de relatie
tussen overheid en burgers. De stemming in de samenleving is explosiever geworden, maar hoe zich dit op lange
termijn uitkristalliseert is onzeker.
Risico decentralisaties in het sociaal domein, Barendrecht in GR BAR
Het geconsolideerde risico decentralisatie sociaal domein blijft onverminderd groot en is door de coronacrisis
waarschijnlijk groter geworden door een verhoogde aanspraak op budgetten, zowel op korte als lange termijn.
Eind 2020 publiceerde het SCP ‘sociaal domein op koers’ en concludeert daarin dat de verwachte effecten van
de decentralisaties nog niet op orde zijn. De zelfredzaamheid is niet toegenomen en de kosten zijn niet
verminderd. Vrijwel alle gemeenten in Nederland kampen met niet sluitende begrotingen, vaak als gevolg van
grote overschrijdingen in het sociaal domein. Zo ook in Barendrecht. De coronacrisis versterkt de druk op het
sociaal domein. Door de impact op de gezondheid, welzijn en bestaanszekerheid wordt een toename verwacht
van het aantal inwoners, dat bij gemeenten gaat aankloppen voor zorg, hulp en ondersteuning. Daarbij is het
onzeker hoe lang de Rijksoverheid de extra kosten nog blijft compenseren.
Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat het Rijk onbegrensd de kosten van de lokale overheid voor de
coronacrisis volledig blijft compenseren. Bovendien is het maken van een goede verdeling daarbij zeer
gecompliceerd. Naast de bestaande regelingen voor de bijstand, komt er -naast het werk met de TOZOsteunregeling voor zelfstandigen - veel instroom bij. Het probleem is dat de bijstand nu wordt verdeeld op basis
van een model dat per individuele gemeente berekent hoe groot de kans is dat een huishouden in de bijstand
komt. Dit verandert enorm, als gevolg van de coronacrisis, waardoor het model feitelijk niet langer bruikbaar is
en reële inschattingen daarom lastiger zijn.
Risicocluster uitvoering Jeugdwet- tekorten die ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet
De coronacrisis heeft een grote impact op (het welzijn van) de jeugd, waardoor een grote toename op aanspraak
van Jeugdzorg zeer aannemelijk is.
De eerste cijfers, op basis van verschillende onderzoeken (er is nog geen totaalbeeld mogelijk), laten in 2020 een
grote stijging zien op het gebied van:
- aanmeldingen bij de jeugdpsychiatrie (60-70%)
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- toename dwangvoedingen (20 x meer)
- meer crisismeldingen (5 x meer)
- 2,6 x meer kindermishandeling.
- kinderen hebben meer last van somberheid en angstklachten.
Het aantal kinderen dat jeugdzorg nodig heeft kan ook verder gaan stijgen doordat meer mensen in financiële
problemen komen (vanuit onderzoek jeugdzorg: meer dan 70% van de problemen van jeugd heeft met de
financiële situatie van de ouders te maken). De daadwerkelijke gevolgen voor de lange termijn zijn lastig te
voorspellen.
Faillissement van derden of instellingen bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan kan
leiden tot onvoorziene uitgaven
Het aantal faillissementen is niet toegenomen, maar het hangt ervan af hoe lang de nationale overheid nog steun
toe blijft kennen. Er is momenteel sprake van een kunstmatig in de lucht houden van veel bedrijven, waardoor
het aantal faillissementen in 2020 artificieel heel laag was in vergelijking met 2019.
Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken
Dit risico is verhoogd door toename van gebruik van digitale technologie, online informatie, thuiswerken, meer
druk op medewerkers en daardoor eventueel minder scherpe inachtneming van de richtlijnen omtrent
informatiebeveiliging. Door grotendeels thuiswerken is er meer gelegenheid tot problemen met of inbraak in de
ICT-systemen.
Financiële en imagorisico’s a.g.v. disfunctioneren van door de gemeente gesubsidieerde instellingen
Denk aan de samenwerking tussen overheid en samenleving. De coronacrisis heeft impact op (subsidie)relaties
met maatschappelijke partners: bieden van ondersteuning (financieel en vrijstelling van afspraken, minder
bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen). De onzekerheid (risico) schuilt in de vraag hoe lang deze situatie
aanhoudt.
Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten)
Het is aannemelijk dat de uitvoering van de WMO veel lastiger en duurder is vanwege de coronamaatregelen en
-aanpassingen. Er wordt een toename verwacht van aanvragen door mensen die langdurig last hebben van
gevolgen door coronabesmetting of door uitgestelde zorg. Ook wordt een toename verwacht van mensen met
psychische problemen (grotere druk op ggz) plus de gevolgen van eenzaamheid op lange termijn. Er komt ook
een grotere druk op mantelzorgers en er zullen meer mantelzorgers nodig zijn.
Bedrijfsvoeringsrisico’s BAR-organisatie
De risico’s die in dit specifieke bedrijfsvoeringsprofiel zijn opgenomen, zijn schattingen die zo nauwkeurig
mogelijk zijn gemaakt op basis van lokale en landelijke ontwikkelingen en actuele inzichten in mogelijke
scenario’s. De dalende positieve trend die was ingezet, is doorbroken door de coronacrisis. Dit heeft tot gevolg
dat er ten aanzien van het risicoprofiel van de BAR-organisatie sprake is van een licht stijgende trend in omvang
en aantal risico’s.
Verbonden partij heeft een financieel tekort welke niet kan worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen
van desbetreffende partij/regeling
Het risico is vergroot. Het is moeilijk om op dit moment al aan te geven bij welke verbonden partijen er gevolgen
zijn van de coronacrisis en welke (financiële) afspraken er zijn gemaakt.
Het aantal uitkeringsgerechtigden (BUIG) stijgt sneller dan voorzien
Dit is een ontwikkeling die door de coronacrisis versterkt wordt. Mensen die nu werkloos zijn geworden komen
eerst bij het UWV en over twee jaar bij de gemeenten. Een bijkomende ontwikkeling is dat de uitstroom uit de
Participatiewet a.g.v. de coronacrisis laag is en in tijden van hoge werkloosheid dat vermoedelijk zal blijven.
Onderwijsbeleid
Door de coronacrisis zien we een ontwrichting van het onderwijs. Er is een toenemende druk op het onderwijs
(leraren & organisatie), de gedeeltelijke sluiting van scholen zorgt voor toenemende ongelijkheid. Aandachtspunt
is de ondersteuning van gezinnen en leerlingen in het mogelijk maken van thuisonderwijs (materiaal etc.).
Verder zijn er meer jongeren en studenten die psychische druk en stress ervaren, waardoor voortgang en
betrokkenheid onder druk staan. De verwachting is dat er meer jongeren hun schooldiploma niet halen, die
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daardoor een ongunstige start op de arbeidsmarkt hebben. De eerste cijfers over 2020 laten zien dat er 20%
minder vooruitgang op school wordt geboekt.
Risico: Lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of
bezuinigingen van het Rijk
De vraag is of dit een risico blijft omdat uit de huidige herijkingsvoorstellen voor het gemeentefonds blijkt dat
Barendrecht erop vooruit zal gaan.
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3. § Onderhoud kapitaalgoederen
Algemeen
De kapitaalgoederen zijn de voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, openbare verlichting, riolering,
groen en gebouwen. Het beheer ervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om veilig gebruik van de
voorzieningen en langjarige instandhouding te verzekeren is onderhoud nodig. Onderhoud betreft dagelijkse,
planmatige en vervangingsactiviteiten. Voorkomen moet worden dat door achterstallig onderhoud het
onderhoud op langere termijn duurder wordt dan noodzakelijk. Het onderhoud van kapitaalgoederen betreft
circa 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

Jaar van
vaststelling

Jaar van
herziening

Financiële reserve/
voorziening

Wegen, fiets- en
voetpaden

2020

2024

Nee

Civiele Kunstwerken

2020

2024

Nee

Groen en Recreatie

2020

2024

Nee

gebieden

Gemeentelijk beleid
- Integrale Visie Openbare Ruimte (2008).

- Bomenverordening (2013).
- Groenbeleidsplan 'Barendrecht ziet groen'
(2008).
- Integrale Visie Openbare Ruimte (2008).

Openbare verlichting

2020

2024

Nee

Speelvoorzieningen

2020

2024

Nee

Straatmeubilair en

2015

2021

Nee

- Appendix duurzaamheid (2015).
- Beleidsplan openbare verlichting (2004).
- Speelruimteplan 2010-2020 (2009).
- Notitie schoolpleinen (2013).

Verkeersvoorzieningen

- Parkeernota Barendrecht (2008).
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Riolering

2017

2023

Ja

- Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022.

Waterhuishouding

2020

2024

Nee

- Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van
gemeente Barendrecht.

Ja

- Kadernota Vastgoed (2014).

Accommodaties

- Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2016.

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)
Beheer en terugblik 2020
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.
Met periodieke inspecties, lokale metingen en schouwen 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.
Asfaltverhardingen moeten voor een belangrijk deel preventief worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan zijn
ingrijpende (en duurdere) onderhouds- en herstelmaatregelen noodzakelijk. Er is dan sprake van
kapitaalvernietiging. Elementenverharding kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt enkel de
beeldkwaliteit terug.
In 2020 zijn zowel asfalt- als elementenverhardingen vervangen. Waar mogelijk is dit gecombineerd met
rioleringswerkzaamheden en de renovatie van speelplekken.
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Civiele kunstwerken
Beheer en terugblik 2020
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 10-jaarlijks geschouwd. Deze volgorde wordt ook toegepast bij het
vaststellen van onderhouds- en vervangingsmaatregelen.
Bij 17 bruggen in Carnisselande is aan de onderkant een extra leuningregel geplaatst. Dit verkleint het risico dat
kinderen er tussendoor kunnen glijden. Verder zijn damwanden, dekdelen en slijtlagen vervangen.
Openbaar groen
Beheer en terugblik 2020
In de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is zowel de inrichting & structuur als de beheerkwaliteit van de
openbare ruimte vastgelegd. Samen met het groenbeleidsplan ‘Barendrecht ziet groen’, waarin de doelen voor
de groenstructuur, groeninrichting en groenbeheer zijn vastgelegd, vormt de 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. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt
vanaf 2019 het openbaar groen onderhouden op basis van frequentie (dus niet meer op basis van beeldkwaliteit).
Het voordeel hiervan is dat voor iedereen duidelijk is, wanneer welke werkzaamheden waar worden uitgevoerd.
Dit bevordert de communicatie richting inwoners. De belangrijkste ambities zijn:
-het beheer van de bomen is gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van de bomen en het
structureel uitvoeren van boomveiligheidscontroles (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 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. In 2020 is, aanvullend op het dagelijks
onderhoud, inboet en vervangingsonderhoud uitgevoerd.
Openbare verlichting
Beheer en terugblik 2020
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 vaak direct direct opgelost. Armaturen hebben een gemiddelde
levensverwachting van 25 jaar.
De Buitenlandsebaan en Ziedwijdsebaan zijn voorzien van nieuwe lichtmasten met slimme
ledverlichting. Daarnaast is een groot gedeelte van Nieuweland voorzien van nieuwe (led) armaturen.
Speelvoorzieningen
Beheer en terugblik 2020
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. Dit
gaat via een enquête, waarin bewoners en in het bijzonder kinderen een voorkeur voor speeltoestellen en/of
wensen voor de speelplek kunnen opgeven. Met deze gegevens maken we een nieuw ontwerp voor de
speelplek. In 2020 zijn 20 van de in totaal 275 speelplekken vernieuwd.
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Straatmeubilair
Beheer en terugblik 2020
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.
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.
Riolering
Beheer en terugblik 2020
Riolering heeft tot doel het beschermen van: de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, de bodem,
het grond- en oppervlaktewater. De gemeente is daarom verantwoordelijk voor de inzameling van het stedelijk
afvalwater en hemelwater. Daarnaast probeert zij eventuele nadelige gevolgen van de grondwaterstand te
beperken. Het beleid ten aanzien van het beheer van riolering is verankerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022 (GRP), dat in 2017 door de raad is vastgesteld. De kosten worden gedekt binnen de rioolheffing. Ook
wordt een voorziening opgebouwd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten zijn opgedeeld in
twee stromen:
1. het beheer- en onderhoud, exploitatiekosten;
2. vervangingsinvesteringen, die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen.
Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van het GRP. Eind maart 2021 is de
gemeenteraad per brief geïnformeerd.
Waterhuishouding
Beheer en terugblik 2020
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. Helaas is als gevolg
van de coronamaatregelen en de beperkingen rondom baggerafzet als gevolg van het strengere overheidsbeleid
voor stoffen zoals PFAS, fosfor en ijzer het nagenoeg complex en tijdrovend om bagger kwijt te raken bij de
reguliere stortplaatsen. Hierdoor is het niet gelukt om alle werkzaamheden in 2020 af te ronden en zullen de
resterende werkzaamheden (begin) 2021 worden uitgevoerd. Tevens is in 2020 het UAV-GC-contract voor de
verbetering van de waterkwaliteit en de beleving van het gebied Gaatkensplas in Barendrecht (samen met het
gebied Koedoodseplas en Noordrand in Albrandswaard) voor 10 jaar gegund aan aannemingsbedrijf GKB uit
Barendrecht.
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Onderhoud openbare ruimte
De uitgaven voor het onderhoud van de openbare ruimte in 2020 zijn als volgt:
uitgaven openbare ruimte

2020

groen

2.429.395

wegen

2.082.705

riolering

1.812.864

openbare verlichting

721.298

straatreiniging

549.464

water

599.093

kunstwerken

146.029

gladheidsbestrijding

15.971

totaal

8.356.820

Accommodaties
Beheer en terugblik 2020
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, etc. Het
onderhoud is verdeeld in planmatig, dagelijks en storingsonderhoud. Het planmatig onderhoud richt zich op het
voldoen aan conditiescore 3 (redelijk/schoon heel en veilig) 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.

Conditiescore Omschrijving
conditie

Toelichting

1

Uitstekend

Incidenteel geringe gebreken

2

Goed

Incidenteel beginnende veroudering

3

Redelijk

Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van gebouw- en installatiedelen niet in
gevaar

4

Matig

Functievervulling van bouw- en installatiedelen 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 en dagelijks
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. In dit jaar zijn wij verder
gegaan met de integratie van beleid en uitvoering op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Bij
diverse accommodaties zijn hiervoor maatregelen getroffen. Daarnaast is gewerkt aan een plan voor het
verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed dat in 2021 aan het college zal worden gepresenteerd.
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Kerncijfers paragraaf kapitaalgoederen
Aantal

Eenheid

Onderdeel

Omschrijving

Gemalen

Bergbezinkvoorziening

Gemalen

CVK (centrale verdeelkast)

Gemalen

Drukriool

Gemalen

Groot gemaal (droog)

Gemalen

Groot gemaal (nat)

Gemalen

Oppervlaktewatergemaal

Groen

Boom

Groen

Cultuurbeplanting

Groen

Gras

2.061.156 vierkante meter

Groen

Haag

51.622 vierkante meter

Groen

Natuurlijke beplanting

Kunstwerken

Fiets-voetbruggen

101 stuks

Kunstwerken

Overige kunstwerken

200 stuks

Kunstwerken

Verkeersbruggen/viaducten

Openbare verlichting

Armatuur

13.163 stuks

Openbare verlichting

Lamp

13.370 stuks

Openbare verlichting

Lichtmast

12.834 stuks

Riolering

Drukriolering

60.826 strekkende meter

Riolering

Rioolput

Riolering

Rioolvoorziening

Riolering

Vrijvervalleiding

Spelen

Kunstmatige valondergrond

Spelen

Schoolpleinen

Spelen

Speel en sportplekken

Spelen

Speeltoestellen

Verkeer

Markering

Verkeer

Verkeersbord

5.171 stuks

Verkeer

Verkeersteken (paal/drager)

3.831 stuks

Water

Natuurlijke oever

Water

Natuurvriendelijke oever

Water

Oeverbeschoeiing

Water

Watergang

718.525 vierkante meter

Wegen

Asfalt

784.871 vierkante meter

Wegen

Bestrating

Wegen

Goot

Wegen

Kolken

31.937 stuks

Wegen

Overige verharding

28.371 vierkante meter

1 stuks
9 stuks
223 stuks
2 stuks
60 stuks
3 stuks
22.870 stuks
330.594 vierkante meter

226.412 vierkante meter

46 stuks

8.767 stuks
2 stuks
338.884 strekkende meter
7.603 vierkante meter
19 stuks
275 stuks
1.564 stuks
3.028.800 vierkante meter

29.700 strekkende meter
4.522 strekkende meter
90.329 strekkende meter

1.846.061 vierkante meter
4.148 strekkende meter

Peildatum 31 december 2020
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4. § Financiering
Algemeen
In deze financieringsparagraaf beschrijven wij in hoeverre de plannen en acties, die wij in de begroting 2020
hebben beschreven, zijn uitgevoerd. Naast de onderwerpen welke verplicht deel uit maken van de
financieringsparagraaf, nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede
uitvoering van de treasuryfunctie.
Treasurystatuut
De wettelijke kaders rondom de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale
Overheden (Fido). Beheersing van de financiële risico’s speelt daarin een belangrijke rol. De uitwerking van deze
kaders is vastgelegd in de financiële verordening 2018 en het treasurystatuut 2018.
Renterisicobeheer
Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico’s die verbonden
zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld: 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. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijging te beperken.
Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximumbedrag aan kortlopende middelen
(looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze
limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten
tijdens het boekjaar.
Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden gemeld bij
de toezichthouder, de Provincie, inclusief een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.
Voor de rente op kortlopende geldleningen geldt dat er vrijwel het hele jaar sprake is geweest van een negatief
rentepercentage. Hierdoor ontvingen wij rente over de afgesloten kortlopende leningen. Het is daardoor
financieel aantrekkelijk zo lang mogelijk gebruik te maken van kortlopende financiering.
In onderstaand overzicht is de toetsing van de kasgeldlimiet voor het jaar 2020 opgenomen. Alleen in het eerste
kwartaal 2020 hebben wij de kasgeldlimiet overschreden.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000 )
Omvang begroting per 1-1-2020

€ 121.362
8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag

€ 10.316

Omschrijving

bedragen x 1.000 euro
1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

18.833

9.667

0

6.333

3.565

6.311

3.586

2.514

Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)

15.268

3.356

-3.586

3.819

Kasgeldlimiet

10.316

10.316

10.316

10.316

0

6.960

13.902

6.497

Totaal vlottende schuld
Totaal vlottende middelen

Ruimte onder kasgeldlimiet

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de risico’s te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij
herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende
leningen.
Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit
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renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in
aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening.
Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in
een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter
vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
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
RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD
(bedragen x 1.000)
Renterisico op vaste schuld

2020

1. Netto renteherziening op vaste schuld

0

2. Betaalde aflossingen

10.274

3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2)

10.274

Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2020

121.362

4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

4. Renterisiconorm

24.272

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

13.998

Renteontwikkeling
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 dagelijks 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 lineaire leningen
met een looptijd van 20 jaar in de jaren 2019 en 2020. Af te lezen is dat de rente in 2020 nog steeds een dalende
trend laat zien.
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Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
Algemeen
De financieringsbehoefte van de gemeente is afhankelijk van diverse factoren welke de inkomende en uitgaande
kasstromen beïnvloeden, zoals de investeringsplanning, de inkomsten en uitgaven van grondexploitaties en
mutaties in de geldleningenportefeuille. We maken gebruik van een liquiditeitsplanning om zicht te krijgen en
houden op de financieringsbehoefte.
Leningenportefeuille
Begin 2020 was er tijdelijk 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.
Eind maart 2020 ontvingen wij de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco. Mede door deze inkomst van ca.
€18,4 miljoen hebben wij in 2020 geen nieuwe langlopende geldleningen hoeven af te sluiten; (tijdelijke)
liquiditeitstekorten zijn gedurende 2020 met kasgeldleningen gefinancierd.
De totale omvang van onze leningenportefeuille is hierdoor in 2020 afgenomen. In onderstaand overzicht is het
verloop van de opgenomen langlopende leningen zichtbaar. Het gemiddelde van de rente (op basis van de stand
per 1 januari) op langlopende leningen is gedaald naar 1,811% in 2020 ten opzichte van 2,31% in 2019.
Overzicht Langlopende Leningen
(bedragen x 1.000)
Stand leningen
Nieuwe lening
Reguliere aflossingen

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

127.833

117.559

107.697

97.835

87.973

0

0

0

0

0

10.274

9.862

9.862

9.862

9.862

Verstrekte leningen
In onderstaand overzicht hebben wij voor u de leningen die aan derden zijn verstrekt in beeld gebracht. In 2020
zijn geen nieuwe leningen verstrekt.
Kredietrisico op verstrekte leningen
Saldo
Naam geldnemer
(bedragen x 1.000)

%

Saldo

uitzetting

Mutaties

uitzetting

31-12-2019

in 2020

31-12-2020

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden OZHW

var.

139

-139

0

Stichting Sportief Barendrecht

3,00

8

-8

0

Spruit B.V.

3,00

6

-2

4

Particulier i.v.m. grondverkoop

3,00

3

-2

1

BAR-Organisatie

n.v.t.

73

-30

43

228

-180

48

Totaal verstrekte gelden

Liquiditeitsplanning
Om de treasuryfunctie adequaat te kunnen invullen is de beschikbaarheid van juiste, tijdige en volledige
financiële informatie van essentieel belang. Met behulp van een betrouwbare liquiditeitsplanning krijgen wij een
beter beeld van de te verwachten inkomsten en uitgaven en de mogelijke financieringsbehoefte. Het verloop
van de inkomsten en uitgaven van investeringen en grondexploitaties blijft echter lastig te voorspellen.
Continue verbetering van de sturing op de uitgaven en inkomsten is daarom nog steeds een aandachtspunt. Bij
de tussenrapportages houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit gebied.
Renteomslag
In de paragraaf financiering van de begroting 2020 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.
Bij de begroting 2020 is de omslagrente vastgesteld op 1,4% en gedurende 2020 aangepast naar 1,1%. Het
werkelijke percentage voor 2020 is 1,11%, zoals in onderstaand overzicht te zien is.
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Schema rentetoerekening
a1.

Externe rentelasten over lange financiering

+/+

2.315.130

a2.

Externe rentelasten over korte financiering

+/+

-38.317

b1.

Externe rentebaten over lange financiering

-/-

b2.

Externe rentebaten over korte financiering

-/-

Saldo rentelasten en rentebaten

2.645

2.274.168

c1.

Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties

-/-

c2.

Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld

-/-

c3.

Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld

+/+

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

271.901

2.002.267

d1.

Rente over het eigen vermogen

+/+

d2.

Rente over voorzieningen

+/+

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

2.002.267

e.

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

2.002.267

Toe te rekenen rente

2.002.267

Boekwaarde per 1-1-2020

-/-

179.600.396

Gemiddelde rente

1,11%

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 worden 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 2020 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
In 2020 zijn de langlopende leningen met € 10,3 miljoen en de kortlopende leningen met € 5,5 miljoen
afgenomen, zoals in het kasstroomoverzicht hierna te zien is. De voornaamste reden voor de afname van de
leningenportefeuille is de ontvangst van de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco van ca. € 18,4 miljoen eind
maart. Operationeel was er een overschot van € 15.804.295, waar een afname aan financiering van € 15.789.429
tegenover staat.
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Kasstroomoverzicht
Omschrijving

mutatie in 2020
+

-

Operationeel
Financiële vaste activa

336.715

(Im)materiële vaste activa

4.455.273

Voorraden (grondexploitaties)

307.623

Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar

3.408.328

Overlopende activa

4.124.762

Eigen vermogen/resultaat voor bestemming

18.926.710

Voorzieningen

877.504

Nog te betalen bedragen

1.452.019

Overlopende passiva
1

Subtotaal operationeel

2

Saldo operationeel (overschot)

2.301.609
25.997.419

10.193.124
15.804.295

Financiering

3

4=3-2

Kortlopende leningen

5.500.000

Langlopende leningen

10.289.429

Saldo financiering (afname)

15.789.429

Saldo operationeel + financiering

14.866

Mutatie liquide middelen in 2020

14.866

EMU-saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig
gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er
in dat jaar is binnengekomen. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeitsen financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente(n).
Het EMU-saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland. Om de afzonderlijke decentrale
overheden een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK in lijn met de Wet
Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMUreferentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de
gezamenlijke tekortnorm heeft. Voor de gemeente Barendrecht is voor 2020 een referentiewaarde van
€ 4.426.000 als negatief EMU-saldo berekend. In 2020 heeft Barendrecht deze referentiewaarde iets
overschreden. Hier zijn geen sancties aan verbonden. Hieronder is het overzicht van het EMU-saldo over 2020
opgenomen:
Overzicht EMU-saldo

2020

(Im)materiële vaste activa

-4.455.273

Voorraden (grondexploitaties)

307.623

Eigen vermogen/resultaat voor bestemming

18.926.710

Voorzieningen

-877.504

Boekwinst verkoop financiële vast activa

-18.418.685

Totaal EMU-saldo

-4.517.129

- = tekort en + = overschot
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5. § Bedrijfsvoering
GR BAR-organisatie
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 2020 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.
De gemeente Barendrecht heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het
doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden
beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-12015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een
publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe
invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur
heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden
partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet
bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt
op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed
passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen
van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.
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Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar
belang

(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de
multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van
veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de
versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de
brandweer.

Relatie met programma

1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Deelnemende partijen

15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR

Bestuurlijk belang

Burgemeester Van Belzen is lid van het Algemeen Bestuur (+1 plaatsvervangend lid). Bij het
nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die
zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente
vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per
gemeente.

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 2.305.859

Eigen vermogen

01-01-2020: € 10.676.209
31-12-2020: € 13.067.221

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 59.724.916
31-12-2020: € 70.887.141

Financieel resultaat

2020: € 1.958.000

Risico's

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's, actiecentra
en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS, wegvallen en niet toereikend zijn van LECgelden, inwerkingtreding Omgevingswet, spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg,
gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen, vertraagd
tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v.
kostenontwikkeling, deeltijdregeling brandweervrijwilligers, alarmering bevolking,
personele capaciteit brandweer, bestaansrecht organisatie / ontwikkelagenda VRR,
duurzame piketorganisatie, vakbekwaamheid, effecten en kosten als gevolg van grote
crises.

Ontwikkelingen

Effect van corona, WNRA m.b.t. ontwikkelingen regelgeving vrijwilligers.
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Gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking
Vastgoedinformatie, Heffing
en Waardebepaling (SVHW)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Klaaswaal

Doelstelling en openbaar
belang

Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen,
de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.

Relatie met programma

Algemene Dekkingsmiddelen

Deelnemende partijen

Een Waterschap, RAD en 20 gemeenten

Bestuurlijk belang

Bevoegdheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is
overgedragen aan de VP. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het
SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid
(accounthouder VP), het Algemeen- en Dagelijks Bestuur: 1 lid (wethouder Bults).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 370.450

Eigen vermogen

01-01-2020: € 1.440.000
31-12-2020: € 693.000

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 1.710.000
31-12-2020: € 1.627.000

Financieel resultaat

2020: -/-€ 102.000

Risico's

Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan
stijgen.

Ontwikkelingen

Door gemeentelijke herindelingen (fusies van gemeenten) bij de deelnemers van de GR
SVHW neemt het aantal deelnemers af. Dit heeft echter geen nadelige financiële gevolgen.

Gemeenschappelijke
Regeling DCMR Milieudienst
Rijnmond (DCMR)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Schiedam

Doelstelling en openbaar
belang

Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene
adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en
handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en
ondersteunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.

Relatie met programma

3 Verduurzamen

Deelnemende partijen

15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland

Bestuurlijk belang

1 lid Algemeen Bestuur (wethouder De Jonge).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 590.683

Eigen vermogen

01-01-2020: € 4.545.000
31-12-2020: € 6.038.000

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 10.246.000
31-12-2020: € 9.969.000

Financieel resultaat

2020: € 1.964.000

Risico's

De financiële positie van gemeentelijke participanten versus de budgetvraag voor nieuwe
taken.

Ontwikkelingen

Met de prioriteiten zoals aangegeven in de begroting 2020 is gewerkt aan
vergunningverlening, toezicht en handhaving en is geadviseerd over ruimtelijke plannen en
duurzaamheid. De uitvoering van de DCMR-taken moest begin 2020 worden aangepast als
gevolg van de coronamaatregelen. In korte tijd zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld, zoals
video-inspecties, toezicht-op-afstand en de inzet van drones. Het is gelukt om de uren-inzet
en de productie zoveel mogelijk volgens planning uit te voeren.
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Gemeenschappelijke
Regeling Gezondheidsdienst
Rotterdam-Rijnmond (GGD
Rotterdam-Rijnmond)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar
belang

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet
Publieke Gezondheid. De doelstelling: Een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk
gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de
volksgezondheid van de bevolking.

Relatie met programma

2 Zorgen voor elkaar

Deelnemende partijen

Gemeenten regio Rijnmond

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het Algemeen Bestuur (wethouder
Roopram).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: €346.851

Eigen vermogen

01-01-2020: Niet van toepassing
31-12-2020: Niet van toepassing

Vreemd vermogen

01-01-2020: Niet van toepassing
31-12-2020: Niet van toepassing

Financieel resultaat

2020: Niet van toepassing

Risico's

De GGD-RR is onderdeel van het concern gemeente Rotterdam. Rotterdam is volledig
risicodrager van de GGD-RR en de GR.

Ontwikkelingen

De coronacrisis.

Gemeenschappelijke Regeling
voor het Natuur- en
Recreatiegebied IJsselmonde
(NRIJ)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Schiedam

Doelstelling en openbaar
belang

Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden in IJsselmonde.

Relatie met programma

1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht
en provincie Zuid-Holland

Bestuurlijk belang

1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (wethouder Luijendijk).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 349.648

Eigen vermogen

01-01-2020: € 4.263.344
31-12-2020: € 4.330.503

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: € 0

Financieel resultaat

2020: € 27.940

Risico's

Minder inkomsten, meer uitgaven.

Ontwikkelingen

Structurele tekorten middellange termijn.
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Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar
belang

Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren
van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de
gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities
kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom
van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.

Relatie met programma

2 Zorgen voor elkaar

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,
Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam

Bestuurlijk belang

1 lid van het Algemeen Bestuur (wethouder Roopram)

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 6.435.821

Eigen vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: € 0

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: € 0

Financieel resultaat

2020: -/-€ 3.261.627

Risico's

Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.

Ontwikkelingen

Vanuit de kwartaalcijfers constateren we dat de uitnutting van het budget vooralsnog
conform begrotingswijziging 2020 verloopt. Wel zijn er knelpunten op het ambulante
perceel E, de verwijzingen naar dit perceel lopen met name via de huisartsen. De
wachttijden op perceel E zijn lang en inzet van extra budget heeft dit niet opgelost.
Verbeteringen in de bedrijfsvoering en samenwerking van de verschillende
zorgaanbieders hebben nu de focus.
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Gemeenschappelijke Regeling
Nieuw Reijerwaard (GRNR)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Ridderkerk

Doelstelling en openbaar
belang

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de
ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari
2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR
heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende
ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in
Ridderkerk.

Relatie met programma

1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Deelnemende partijen

Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van
Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen,
en uit de wethouders (De Jonge en Proos), elk vier leden en twee plaatsvervangend leden
aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste
twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van
burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad
en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het
voorzitterschap rouleert jaarlijks.

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 0

Eigen vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: € 0

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 126.400.000
31-12-2020: € 71.200.000

Financieel resultaat

2020: € 0

Risico's

33,3%

Ontwikkelingen

De marktontwikkelingen zijn positief, ondanks corona, er is groeiende interesse.
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Gemeenschappelijke Regeling
BAR-Organisatie
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Barendrecht

Doelstelling en openbaar belang

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een
doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende
gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten
het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. Het doel van de samenwerking
is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisatie de burgers
van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Er wordt
invulling gegeven op zeven inhoudelijk verbindende thema's van de drie gemeenten.
Deze thema's zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen,
Ruimte en Mobiliteit.

Relatie met programma

6 Bestuur en organisatie

Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en
bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit
zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten
wethouder Schaap en burgemeester Van Belzen, de voorzitter meegerekend.

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 29.569.330

Eigen vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: € 0

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 863.000
31-12-2020: € 424.800

Financieel resultaat

2020: € 2.209.307

Risico's

Juiste uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving o.a. op het gebied van privacy en
gegevensbeveiliging. Juiste uitvoering van Europese wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen

Verdere uitvoering BAR 2020. Uitvoering ondersteuningsmaatregelen corona.
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Gemeenschappelijke Regeling
Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH)
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

Verbetering Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid van de regio.

Relatie met programma

6 Bestuur en organisatie

Deelnemende partijen

23 gemeenten

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door burgemeester Van Belzen.

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 130.484

Eigen vermogen

01-01-2020: € 22.023.344
31-12-2020: € 30.206.237

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: €0

Financieel resultaat

2020: € 777.000

Risico's

Financiële problemen bij een vervoerbedrijf, financiële tegenvallers en vertraging bij
grote infrastructurele projecten.

Ontwikkelingen

Corona zorgt voor wegvallen opbrengsten vervoerbedrijven uit kaartverkoop. Dit raakt
de MRDH-exploitatie niet direct. Het Rijk heeft de vervoerbedrijven steunpakketten
geboden.

Landschapstafel IJsselmonde
Rechtsvorm

Bestuursovereenkomst

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar belang

1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de
groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in
stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma
‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief
aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden
bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op
afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het
stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in
beheer in overleg met de terrein beherende instanties.

Relatie met programma

6 Bestuur en organisatie

Deelnemende partijen

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht,
Zwijndrecht en Rotterdam.

Bestuurlijk belang

1 lid in bestuur (wethouder Luijendijk)

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 24.357

Eigen vermogen

01-01-2020: Niet van toepassing
31-12-2020: Niet van toepassing

Vreemd vermogen

01-01-2020: Niet van toepassing
31-12-2020: Niet van toepassing

Financieel resultaat

2020: Niet van toepassing

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

De Provincie Zuid Holland heeft haar deelname aan de Landschapstafel beëindigd en
het budget cofinanciering is hierdoor automatisch gestopt.
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Centrum Jeugd en Gezin
Rijnmond
Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar belang

CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het
gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers,
kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over
opgroeien, opvoeden en gezondheid.

Relatie met programma

2 Zorgen voor elkaar

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan
den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen en Westvoorne.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang (wethouder Roopram).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 1.556.800

Eigen vermogen

01-01-2020: € 1.803.056
31-12-2020: € 1.626.093

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 7.545.279
31-12-2020: € 6.300.693

Financieel resultaat

2020: -/-€ 176.943

Risico's

Onzekerheid impact coronacrisis op dienstverlening/ onzekerheid omvang subsidie/
onvoldoende informatiebeveiliging/ onverwachte kostenstijgingen door
overheidsmaatregelen of verhoging van premies/ beperkte beschikbaarheid
zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/ discrepantie tussen toekomstig profiel personeel
versus huidig personeelsbestand.

Ontwikkelingen

De marktontwikkeling is stabiel.

Eneco
Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar belang

Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en
aanvullende diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie. Eneco zorgt
voor een financiële opbrengst (dividend). Na de geplande verkoop van de aandelen
(eind 2020) zal deze opbrengst vanaf 2021 vervallen.

Relatie met programma

Algemene dekkingsmiddelen

Deelnemende partijen

53 gemeenten

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(wethouder Bults).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 0

Eigen vermogen

01-01-2020: niet van toepassing
31-12-2020: niet van toepassing

Vreemd vermogen

01-01-2020: niet van toepassing
31-12-2020: niet van toepassing

Financieel resultaat

2020: niet van toepassing

Risico's

De aandelen zijn verkocht per maart 2020. De lopende REMU-claim moet nog
afgewikkeld worden en ligt bij de Hoge Raad.

Ontwikkelingen

Geen
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NV BAR Afvalbeheer
Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Rhoon

Doelstelling en openbaar belang

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

Relatie met programma

3 Verduurzamen

Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, nominale waarde aandelenpakket
€ 100.000

Bestuurlijk belang

1 lid de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Schaap).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 3.085.245

Eigen vermogen

01-01-2020: € 300.000
31-12-2020: € 300.000

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 0
31-12-2020: € 0

Financieel resultaat

2020: -/-€ 89.000

Risico's

Beperkt, het eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de
gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Ontwikkelingen

De verwerkingsprijzen van afval stijgen en de opbrengsten van de grondstoffen dalen.
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Stedin
Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar belang

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen
haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat
dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt dit voor financiële opbrengsten
(dividend).

Relatie met programma

Algemene dekkingsmiddelen

Deelnemende partijen

53 gemeenten, nominale waarde aandelenpakket € 453.779

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(wethouder Bults).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 0

Eigen vermogen

01-01-2020: € 2.448 miljoen
31-12-2020: € 2.390 miljoen

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 3.004 miljoen
31-12-2020: € 3.183 miljoen

Financieel resultaat

2020: € 42 miljoen

Risico's

Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter
sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct
of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door
een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg
van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten, zoals die van Tennet,
staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.

Ontwikkelingen

De energietransitie blijft een hoofdthema. Ook in het verzorgingsgebied zien we aan
een stijgend aantal laadpalen en zonnepanelen dat deze transitie echt doorzet. Het
waarborgen van voldoende netcapaciteit en spanningskwaliteit hebben aandacht. In
2020 is er daarom ook veel aandacht uitgegaan naar de lange termijn financiering.
Hierover is Stedin in gesprek met aandeelhouders om dit vraagstuk gezamenlijk op te
pakken. Daarnaast wordt gesproken met ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en met de Autoriteit Consument en Markt over de wet- en regelgeving en
hoe die kan aansluiten op de huidige situatie. Ook kijkt Stedin hoe ze haar eigen
uitgaven structureel kan inperken.
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Sportfondsenbad Inge de Bruijn
Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Barendrecht

Doelstelling en openbaar belang

Het Inge de Bruijn zwembad is één van de voorzieningen op het gebied van sporten
en bewegen voor en door de Barendrechtse inwoners.

Relatie met programma

5 Ontspannen

Deelnemende partijen

Barendrecht, 100% aandeelhouder nominale waarde aandelen € 45.300

Bestuurlijk belang

2 leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouders Schaap en
Bults).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 840.500

Eigen vermogen

01-01-2020: € 306.377
31-12-2020: nog niet bekend

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 284.237
31-12-2020: nog niet bekend

Financieel resultaat

2020: nog niet bekend

Risico's

De maatregelingen rondom corona.

Ontwikkelingen

In samenwerking met de zwemvereniging en derden wordt een plan opgesteld voor
een beter sluitende exploitatie.

N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG)
Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk
belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage
tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn
overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting,
gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het
aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair
uit een oogpunt van geldbelegging.

Relatie met programma

Algemene dekkingsmiddelen

Deelnemende partijen

401 gemeenten, nominale waarde aandelenpakket € 72.825

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(wethouder Bults).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 0

Eigen vermogen

01-01-2020: € 4.887 miljoen
31-12-2020: € 5.097 miljoen

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 144.802 miljoen
31-12-2020: € 155.262 miljoen

Financieel resultaat

2020: € 221 miljoen

Risico's

Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de
coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt,
intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating
dus ziet voor zichzelf geen doemscenario's. Voor verliesmakende klanten treft de BNG
jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare
leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.

Ontwikkelingen

De coronacrisis is in 2020 van grote invloed geweest op klanten, medewerkers en de
maatschappij als geheel. De bank is tevreden dat ze in deze moeilijke tijden klanten in
de publieke sector kon blijven helpen, medewerkers een veilige werkomgeving kon
bieden, en daarbij goede financiële resultaten kon behalen.
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Evides Waterbedrijf
Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling en openbaar belang

Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied waar onze
gemeente deel van uit maakt en heeft daarom openbaar nut voor onze inwoners en
bedrijven. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland,
het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides
industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer
Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente bezit een zeer bescheiden deel van het
totale aandelenkapitaal dat jaarlijks dividend op brengt (financieel belang).

Relatie met programma

Algemene dekkingsmiddelen

Deelnemende partijen

Gemeenten 21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies, nominale waarde
aandelenpakket € 354.686

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(wethouder Bults).

Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2020 is: € 0

Eigen vermogen

01-01-2020: € 518,5 miljoen
31-12-2020: € 535,2 miljoen

Vreemd vermogen

01-01-2020: € 500,4 miljoen
31-12-2020: € 525,4 miljoen

Financieel resultaat

2020: € 46,7 miljoen

Risico's

Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit
Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op
de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.
Vanwege de coronacrisis kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende)
projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.

Ontwikkelingen

Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de
economische ontwikkelingen, zijn de resultaten binnen Evides onzeker.
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7. § Grondbeleid
Inleiding
Deze paragraaf Grondbeleid bevat:
A. een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in
de jaarrekening;
B. een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per
grondexploitatie. Voor de inzet van de grondbeleidsinstrumenten wordt verwezen naar de Nota
Grondbeleid (vastgesteld in 2016);
C. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
D. voor zover van toepassing een onderbouwing van geraamde winstnemingen;
E. een schema van de risico’s per project.
A. 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.
B. 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 wet- en regelgeving. Daar waar ons belang groter is dan het belang van de markt passen wij actief
grondbeleid toe.
 Bedrijventerrein Barendrecht Oost
De civiele werken zijn afgerond. De uitgifte van de kavels is vertraagd, in afwachting van de ontwikkeling
van De Stationstuinen.
 Lagewei
De bouw van het plan Zuiderzicht is in 2020 gestart. De planvorming voor het laatste deel van Lagewei,
het braakliggend terrein ten noorden van de Zichtwei, is gestart.
 Vrouwenpolder
Voor deelgebied 4 is een stedenbouwkundige hoofdopzet opgesteld. Verder heeft in 2020 een
marktconsultatie plaatsgevonden. Voor deelgebied 5 is in 2020 het stedenbouwkundig plan vastgesteld
in samenwerking met bouwclaimhouder. Daarnaast is de voorbelasting op de locatie aangebracht.
 Centrumaanpak Barendrecht
Voor de ‘Rabobank locatie’ is de bouw gestart. Bij de inrichting van ‘t Vlak is voor de groene variant
gekozen.
 Carnisselande
In 2020 zijn 6 koopovereenkomsten gesloten. Het ging om 5 woonkavels (4 Heulweg, 1 Vrijenburglaan)
één woonwerkkavel (Carnisseweg). Voor de kavel aan de Koedood 40 is concrete interesse. Wel dient
er een wijzigingsprocedure doorlopen te worden voor het vergroten van het bouwvlak. De vrije kavels
in Barendrecht zijn nagenoeg uitverkocht.
 Stationstuin
In 2020 is de bouw gestart en er is een start gemaakt met het inrichtingsontwerp van de openbare
ruimte.
 De Botter
In 2020 is de grond overgedragen aan de ontwikkelaar en is de bouw gestart. Het terreinontwerp is
uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
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C. Prognose resultaten
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hierna
weergegeven:
kosten op
startwaarde

opbrengsten op
startwaarde

saldo op
startwaarde

99.453.132

-93.014.232

6.438.900

saldo op netto contante waarde
1-1-2020
6.178.892

saldo op
eindwaarde
6.676.149

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
grondbedrijf complexen. 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:

D. Winstnemingen
Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels geldt dat winsten worden genomen op basis van de ‘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 2020 is een tussentijdse winst van
€ 2.006.356 op de grex Vrouwenpolder en € 375.330 op de grex De Botter. In de periode 2020 tot en met 2025
kan, op basis van de huidige grondexploitaties, nog een winstneming tot maximaal € 6,1 miljoen plaatsvinden.
E. Risico's
Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
de risico’s beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd.
Grondexploitatie

31 december 2019

31 december 2020

Centrumaanpak

592.000

539.000

Bedrijventerrein-Oost

862.500

372.500

Vrouwenpolder

668.000

503.000

Lagewei

148.000

137.000

45.000

28.000

Carnisselande

107.000

106.000

De Botter

105.000

38.000

2.527.500

1.723.500

Stationstuin

Totaal risico's
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8. § Jaarverslag duurzaam inkopen
1. Inleiding
Voor de eerste maal verschijnt er een jaarverslag Duurzaam Inkopen Gemeente Barendrecht. Het verslag heeft
betrekking op 2020. In het verslag komen de volgende onderwerpen aan bod: een kort overzicht van het huidige
duurzaam-inkopen-beleid en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven, de aansluiting van de
gemeente Barendrecht bij het manifest Duurzaam inkopen en tot slot het behaalde resultaat in aanbestedingen.
2. Beleid
De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 24 september 2019 het huidige Inkoop- en aanbestedingsbeleid
vastgesteld. Via het duurzaam inkoopbeleid geeft de gemeente Barendrecht een extra prikkel aan innovatie en
duurzaamheid bij het bedrijfsleven. De gemeente Barendrecht streeft ernaar om 100% duurzaam in te kopen.
Deze doelstelling betreft een inspanningsverplichting. Daarmee is een duidelijk en ambitieus doel gesteld voor
duurzaam inkopen. Het inkoopbeleid bevat een specifieke paragraaf over duurzaam inkopen:
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De gemeente streeft ernaar om 100 %
duurzaam in te kopen. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente en de landelijke vastgestelde
duurzaamheidcriteria bieden handvatten om deze ambitie te realiseren. Per 1 november 2018 zijn de landelijke
criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via een gebruiksvriendelijke webtool
mvicriteria.nl. De MVI-criteriatool ondersteunt bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit betekent dat,
naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook wordt gestuurd op de effecten op duurzaamheid:
milieu, klimaat, circulariteit en sociale aspecten. De MVI-criteriatool bevat inkoopcriteria voor 45
productgroepen. Duurzaam Inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces.
Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:
• Bij de product- en marktanalyse inventariseert de gemeente welke werken, leveringen of diensten op het
gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden;
• In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst
worden duurzaamheidcriteria opgenomen;
• De gemeente zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij een duurzame
oplossing inbedden in de eigen organisatie van de gemeente en haar werkwijze.
3. Organisatie
De inkoopfunctie in de BAR-Organisatie en daarmee ook in de gemeente Barendrecht is decentraal georiënteerd.
Dat betekent dat de budgettaire verantwoordelijkheid niet bij het team Inkoopadvies van het cluster Juridische
Zaken & Inkoop is belegd. Eveneens betekent dit dat het daadwerkelijk aanbesteden, zowel de Europese
aanbestedingen als de onderhandse varianten, plaatsvinden in de vakclusters zelf. Het team Inkoopadvies
adviseert en ondersteunt de organisatie met name bij de meervoudig onderhandse, Nationale en Europese
aanbestedingen. Die ondersteuning vindt plaats in aanbestedingen, waarbij team Inkoopadvies ook een
uitvoerende rol heeft en door middel van presentaties en faciliterende documenten op het intranet BAR Plaza.
Elke inkoop dient uitgevoerd te worden met toepassing van het zaaksysteem Green Valley. De daarin opgenomen
inkoopprocedures stellen de inkoper de vraag (verplichte toepassing) naar de toepassing van
duurzaamheidscriteria.
Indien een inkoop of aanbesteding plaatsvindt waarbij een productgroep als bedoeld in de MVI-criteriatool
voorhanden is, wordt toepassing gegeven aan de in de betreffende productgroep opgenomen relevante
duurzaamheidscriteria. Die criteria kunnen op diverse manieren worden toegepast in de
aanbestedingsdocumenten:
- Selectiecriteria/geschiktheidseisen: bijvoorbeeld door bepaalde certificaten te eisen waarover inschrijvende
partijen dienen te beschikken;
- Eisen: bijvoorbeeld een eis dat de voertuigen van inschrijvende partijen aan bepaalde voorwaarden dienen te
voldoen;
- Gunningscriteria: Hierop wordt een marktpartij beoordeeld en kan de partij zelf een beschrijving geven hoe zij
omgaat met bepaalde duurzaamheidselementen in de uitvoering van de opdracht;
- Contractbepalingen: In een contract kunnen bepaalde duurzaamheidselementen worden opgenomen.
4. Manifest
Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) is in 2016 op initiatief van de rijksoverheid
tot stand gekomen. Naast rijksoverheidsinstanties is het manifest inmiddels ondertekend door veel gemeenten
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en andere overheidsinstanties. Het Manifest MVI is bedoeld om de bijdrage van Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder
gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het Manifest eerdere afspraken, zoals het 100%
duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen,
op basis van hun eigen ambities. De partijen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest
MVI) willen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten.
In januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de gemeente Barendrecht wil
aansluiten bij het Manifest MVI. In februari 2020 is het verzoek om te mogen toetreden tot het Manifest MVI
verzonden. Per brief van 14 december 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de
gemeente verwelkomd als toetreder tot het Manifest MVI. De looptijd van het Manifest MVI zou eindigen op 31
december 2020. De intentie van de staatssecretaris is om de bestuurlijke afspraken uit het Manifest MVI nog een
jaar voort te zetten: tot en met 31 december 2021. Hiervoor is schriftelijke instemming van de manifestpartijen
nodig.
PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) presenteert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alle informatie rondom het
Manifest MVI, zoals de Manifesttekst, de lijst met ondertekenaars, de actieplannen van de ondertekenaars en
de evaluatie van de MVI-actieplannen (www.pianoo.nl).
5. Concreet resultaat
Hieronder is het overzicht opgenomen van de aanbestedingen van de gemeente Barendrecht (en van de BAROrganisatie waar o.a. de gemeente Barendrecht opdrachtgever was) met een kolom duurzaamheid. Niet in alle
gevallen is het aspect duurzaamheid uitputtend toegepast, omdat het aan te besteden product of dienst zich
daartoe niet leent of dat het beschikbare budget en de marktmogelijkheden daartoe onvoldoende ruimte
bieden. Aanbestedingen van de BAR-Organisatie die ook betaald worden door de BAR-Organisatie (zoals
bedrijfsarts etc.) zijn niet opgenomen in het overzicht.
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Aanbestedingen Barendrecht

Duurzaamheid opgenomen in de aanbestedingsstukken

Onderhoud hondenvoorzieningen gemeente Barendrecht

Opgenomen als onderdeel in het gunningcriteria Plan van Aanpak.

Levering en onderhoud camerabewaking gemeentelijke
eigendommen

Nee, geen extra aandacht

Brandmeldinstallaties

Nee, geen extra aandacht

Groot onderhoud elementenverharding in de gemeente
Barendrecht

Aandacht voor duurzaam bodembeheer

Klein onderhoud elementenverharding in gemeente Barendrecht

Aandacht voor duurzaam bodembeheer

Verbouwing bibliotheek Carnisselande ‘t Plein

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 10 % mee in de
beoordeling)

Vervanging Verkeersregelinstallaties Barendrecht

Nee, laagste prijs

Fietsstraat Middeldijk

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 10 % mee in de
beoordeling)

Integraal onderhoud openbare ruimten

Opgenomen als gunningscriterium als onderdeel in het Plan van
Aanpak

Brandverzekering Barendrecht

Extern gegaan

Asfalteren Portlandse Baan

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 10 % mee in de
beoordeling)

Voorbelasting Vrouwenpolder fase 5

Nee, laagste prijs

Herinrichting Middeldijkerplein

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 10 % mee in de
beoordeling)

Woonrijp maken Stationstuin

Nee, laagste prijs

Project Gaffelaar en Ziedewijdsedijk

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 5 % mee in de
beoordeling)

Aanbestedingen BAR-verband (met opdrachtgever o.a. gemeente Duurzaamheid opgenomen in de aanbestedingsstukken
Barendrecht)
Verwijderen van graffiti en wildplak gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk

Opgenomen als onderdeel in gunningcriteria Plan van Aanpak en
Programma van Eisen.

Aanleg en renovatie sportvelden gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk (met adviesbureau)

Het aspect duurzaamheid is verwerkt in de werkomschrijving
(bestek).

Inhuur algemeen personeel Zuid-Holland Zuid

Nee, geen extra aandacht. Samen met Zuid-Holland Zuid gegaan.

Levering van steenzout, pekelwater, zakken strooizout gemeenten Nee, laagste prijs.
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Accountancy

Nee, geen extra aandacht.

Onderhoud speelvoorzieningen gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 10 % mee in de
beoordeling).

Aanleg speelvoorzieningen gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 10 % mee in de
beoordeling).

Boomonderhoud Raamovereenkomst

Opgenomen als los sub-gunningcriteria (woog 30 % mee in de
beoordeling).

Levering bomen en beplanting

On the Way to Planet Proof certificaat en opgenomen als los subgunningcriteria (woog 10 % mee in de beoordeling).

WMO Trapliften

Opgenomen als los sub-gunningcriteria: Re-conditionering.

Sociaal medische advisering gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk

Nee, geen extra aandacht.
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Jaarrekening
Grondslagen
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 8Machines, 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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Balans
ACTIVA
Omschrijving

31.12.2020

31.12.2019

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

14.858.106
491.582
14.366.523

15.372.372
479.131
14.893.241

169.197.563

164.228.024

142.219.565

140.537.617

6.470.940
18.230.064
2.276.994

6.949.571
15.838.015
902.821
1.700.728

1.026.668
42.941
631.119
Totaal vaste activa

2.037.443
1.026.669
73.081
937.693

185.756.397

181.637.839

Vlottende activa
Voorraden
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
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

11.403.921
11.403.921

11.711.544
11.711.544

10.626.931

7.218.603

1.235.609

1.005.875

747.776
8.643.546

575.030
5.637.698
428.181

18.115
410.066

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

413.315
10.716
402.599

13.584.697
13.584.697

17.709.459
17.709.459

Totaal vlottende activa

36.043.731

37.052.921

Totaal-generaal

221.800.128

218.690.760
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PASSIVA
Omschrijving

31.12.2020

31.12.2019

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

59.669.335
29.112.234
29.318.745
1.238.357

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Egalisatievoorzieningen
- Voorzieningen voor verlieslatende grexen
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- Waarborgsommen

40.742.624
27.810.892
15.606.666
-2.674.934

20.211.496
6.862.978
7.904.423
4.846.167
597.928

21.089.000
6.499.423
8.784.648
3.752.093
2.052.836

117.558.587

127.848.016

117.558.387

127.832.816

200

15.200

Totaal vaste passiva

197.439.417

189.679.641

14.426.439

21.378.458

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Overige kasgeldleningen
- Kassaldi
- 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

9.000.000

14.500.000

5.426.439

6.878.458
9.934.272

7.632.662

2.641.753

582.119

7.292.519

7.050.542

Totaal vlottende passiva

24.360.711

29.011.120

Totaal-generaal

221.800.128

218.690.760

122.477.226

84.744.264

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 31-12-2020 per 31-12-2019
Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief
Bijdragen aan activa in eigendom
van derden
Totaal

491.582

479.131

14.366.523
14.858.106

14.893.241
15.372.372

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar
2020:

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

Boekwaarde
31-12-2019 Investeringen Afschrijvingen
479.131
98.990
-86.538
14.893.241
15.372.372

0
98.990

-526.718
-613.256

Boekwaarde
31-12-2020
491.582
14.366.523
14.858.106

De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling betreffen:

Voorbereiding circulair centrum
Voorbereiding Edudelta
Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt
Onderzoek en ontwikkeling

Beschikbaar gesteld
krediet in 2020
75.000
114.300
37.700
227.000

Werkelijk
besteed in
2020
53.034
0
45.956
98.990

Over-/
onderschrijding
21.966
114.300
-8.256
128.010

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
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

142.219.565

140.537.617

6.470.940

6.949.571

18.230.064

15.838.015

2.276.994
169.197.563

902.821
164.228.024
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De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Machines/apparaten/installaties
Overige
Totaal

Boekwaarde
31-12-2020
38.866.615
1.148.111
95.904.349
3.796.246
2.504.244
142.219.565

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

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

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en installaties
Overige
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019 Investeringen Afschrijvingen Afwaardering
38.917.405
1.818.255
-663.067
-816.365
1.180.003
0
-31.892
0
94.310.579
4.899.453
-3.304.836
0
3.585.990
791.767
-579.590
0
2.543.640
108.382
-146.030
0
140.537.617
7.617.857
-4.725.416
-816.365

Bijdragen van Boekwaarde
derden 31-12-2020
-389.613 38.866.615
0
1.148.111
-847 95.904.349
-1.920
3.796.246
-1.748
2.504.244
-394.128 142.219.565

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

Grond Zuidpolder
Grond Prorail 1e Barendrechtseweg
Toplaag 1,5 kunstgrasveld 3 BVV De Bongerd
Uitvoering visie sportpark De Bongerd
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek onderlaag
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek toplaag
Toplaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak
Onderlaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak
Veld 2 VV Smitshoek (natuurgras)
Veld 3 VV Smitshoek (natuurgras)
Veld 7 VV Smitshoek (kunstgras)
Jeu de Boules Vitesse sportpark De Bongerd
Kunstgrasvelden Vrijenburg
Herinrichting begraafplaats Scheldestraat
Bouwrijp maken Zonnepark de Punt
Gronden en terreinen
Lasten trapopgang binnenstalling
Baten trapopgang binnenstalling
Tweede Veiligheidspost Maasstraat
Gebouw MFA Kruidentuin
Uitbreiding Groen van Prinsterer
Permanente uitbreiding school LOC
Aankoop Edudelta
Bouwkundige aanpassingen gebouw bibliotheek Carnisselande
Renovatie sporthal De Driesprong
Woonwagencentrum Ziedewijdsekade schuren
Bedrijfsgebouwen
Camera's en geluidsapparatuur Van der Wouw- en Raadszaal
Klimaatinstallatie gebouw bibliotheek Carnisselande
Overig installaties gebouw bibliotheek Carnisselande
Zonnepanelen panden, Hof van Maxima
Zonnepanelen panden, MFA Gemeentewerf
Zonnepanelen panden, MFA Lagewei
Zonnepanelen panden, MFA Vrijenburgpoort
Zonnepanelen panden, MFA Riederpoort
Zonnepanelen panden, MFA Waterpoort
Klimaatkast Vrijenburgpoort (baten)
Klimaatkast Vrijheidspoort (lasten)
Machines, apparaten en installaties

Beschikbaar gesteld
krediet in 2020
331.400
4.500
35.000
160.300
250.500
200.000
291.200
65.000
81.700
81.700
324.700
50.000
600
40.800
800
1.918.200
68.400
-36.500
118.000
38.600
185.000
186.400
4.212.500
433.000
20.000
15.800
5.241.200
22.900
32.600
513.000
17.100
58.500
6.300
30.800
37.400
15.600
28.900
32.500
795.600
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Werkelijk
besteed in 2020
139.595
4.438
15.391
19.268
300.650
248.376
336.100
88.088
89.672
83.842
381.143
62.718
3.360
336
45.278
1.818.255
5.556
0
109.060
0
11.868
4.830
4.212.453
532.205
7.744
15.738
4.899.453
19.533
14.153
512.645
11.522
49.167
6.521
30.949
41.663
9.696
51.953
43.965
791.767

Bijdragen van
derden
-112.808
0
-2.693
0
-52.614
-43.466
-58.817
-15.415
-15.693
-14.672
-66.700
-6.735
0
0
0
-389.613
0
0
0
0
0
0
0
0
-847
0
-847
0
0
0
-95
0
-625
-447
-611
-142
0
0
-1.920

Over-/
onderschrijding
304.613
62
22.302
141.032
2.464
-4.910
13.917
-7.673
7.721
12.530
10.257
-5.983
-2.760
40.464
-44.478
489.557
62.844
-36.500
8.940
38.600
173.132
181.570
47
-99.205
13.103
62
342.594
3.367
18.447
355
5.673
9.333
404
298
-3.652
6.046
-23.053
-11.465
5.753
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Beschikbaar gesteld
krediet in 2020
50.000
20.000
0
70.000
8.025.000

Inrichting gebouw bibliotheek Carnisselande
Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn
Hekwerk en plankosten Zonnepark de Punt
Overige
Totaal

Werkelijk
besteed in 2020
78.991
9.990
19.401
108.382
7.617.857

Bijdragen van
derden
0
-1.748
0
-1.748
-394.128

Over-/
onderschrijding
-28.991
11.758
-19.401
-36.634
801.271

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
31-12-2020 31-12-2019
1.623.236
1.830.869
3.575.434
3.819.894
1.272.270
1.298.809
6.470.940
6.949.571

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
31-12-2019 Investeringen Afschrijvingen 31-12-2020
1.830.869
41.398
-249.030
1.623.236
3.819.894
0
-244.460
3.575.434
1.298.809
35.611
-62.150
1.272.270
6.949.571
77.009
-555.640
6.470.940

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
Minicontainers GFT
Overige
Totaal

Beschikbaar gesteld
krediet in 2020
52.400
35.000
448.800
536.200
6.000
39.500
45.500
581.700

Werkelijk
besteed in 2020
0
18.352
23.046
41.398
28.205
7.406
35.611
77.009

Over-/
onderschrijding
52.400
16.649
425.754
494.802
-22.205
32.094
9.889
504.691

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
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

13.154.919

13.156.219

5.075.145

2.681.796
-199.174
15.838.015

18.230.064
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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
31-12-2019 Investeringen Afschrijvingen

Bijdragen van Boekwaarde
derden 31-12-2020

Weg- en waterbouwkundige werken voor
2017 geactiveerd

13.156.219

462.659

-338.959

-125.000

13.154.919

Weg- en waterbouwkundige werken
vanaf 2017 geactiveerd
Totaal

2.681.796
15.838.015

3.300.998
3.763.658

-30.190
-369.148

-877.460
-1.002.460

5.075.145
18.230.064

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn:

Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte
1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29
Lasten Revitalisering Dierenstein
Baten Revitalisering Dierenstein
Totaal investeringen voor 2017 geactiveerd
Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Herinrichten Doormanplein
Lasten P&R voorziening NS station
Baten P&R voorziening NS station
Fietsroutes stad- en landverbindingen
Lokale aanpak veilig fietsen
Herinrichting Portlandse Baan
Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg
Fietspad Vaanpark II + rotonde
Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk
Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk
Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone
Lasten Snelfietsroute F15 Hoefslag
Baten Snelfietsroute F15 Hoefslag
Rehabilitatie wegen
Vervanging dam Carnisseweg
Oprit Kilweg-A29
Beschoeiingen
Realisatie Waalvisie
Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte
Totaal investeringen vanaf 2017 geactiveerd
Totaal

Beschikbaar gesteld
Werkelijk
krediet in 2020 besteed in 2020
547.400
346.106
95.000
78.058
34.000
38.496
-517.300
0
159.100
462.659
912.000
934.587
-491.700
0
81.600
14.556
331.300
468.947
-150.000
0
0
14.010
72.300
168
146.900
396.615
29.600
157.545
393.300
27.814
469.900
115.851
-217.000
0
24.300
2.520
204.100
798
-71.000
0
692.500
674.803
130.100
106.940
115.000
132.811
149.700
65.115
515.600
61.333
150.100
126.586
3.488.600
3.300.998
3.647.700
3.763.658

Bijdragen van
derden
0
0
0
-125.000
-125.000
0
-566.094
0
0
0
-15.866
0
-227.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-68.000
0
-877.460
-1.002.460

Over-/
onderschrijding
201.294
16.942
-4.496
-392.300
-178.559
-22.587
74.394
67.044
-137.647
-150.000
1.856
72.132
-22.215
-127.945
365.487
354.049
-217.000
21.780
203.302
-71.000
17.697
23.160
-17.811
84.585
522.267
23.514
1.065.062
886.502

De boekwaarde van de overige materiële activa met een maatschappelijk nut is:

Machines/apparaten/installaties
Overige activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2020
2.189.048

Boekwaarde
31-12-2019
865.956

87.946
2.276.994

36.865
902.821
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Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige materiële activa met een
maatschappelijk nut weer:

Machines/apparaten/installaties

Boekwaarde
Bijdragen van Boekwaarde
31-12-2019 Investeringen Afschrijvingen
derden 31-12-2020
865.956
1.380.051
-56.959
0
2.189.048

Overige activa
Totaal

36.865
902.821

51.082
1.431.132

0
-56.959

0
0

87.946
2.276.994

De overige investeringen met een maatschappelijk nut betreffen:

Verkeerslichten Kilweg-A29
Openbare verlichting
Vervangingsinvestering speelvoorzieningen
Totaal machines/apparaten/installaties
Vervanging toegangssysteem flexibele
afsluitingen
Geluidsscherm Carnisserbaan t.h.v. Veluwemeer
Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk
Hart van Carnisselande
Totaal overige activa
Totaal

Beschikbaar gesteld
Werkelijk
krediet in 2020 besteed in 2020
438.400
359.899
668.500
562.242
581.600
457.910
1.688.500
1.380.051
46.000
55.700
-14.000
400.100
487.800
2.176.300

Bijdragen van
derden
0
0
0
0

Over-/
onderschrijding
78.501
106.258
123.690
308.449

0
0
0
0
0
0

21.366
52.455
-14.000
376.898
436.719
745.168

24.634
3.245
0
23.202
51.082
1.431.132

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

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan openbare lichamen
Overige langlopende leningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2020
1.026.668
42.941
631.119
1.700.728

Boekwaarde
31-12-2019
1.026.669
73.081
937.693
2.037.443

Het verloop van de financiële vaste activa over het jaar 2020 wordt in het hierna opgenomen overzicht
weergegeven:

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan openbare lichamen
Overige langlopende leningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019 Vermeerderingen
1.026.669
0
73.081
0
937.693
10.344
2.037.443
10.344

Afwaarderingen
-1
0
0
-1

Aflossingen
0
-30.140
-316.918
-347.058

Boekwaarde
31-12-2020
1.026.668
42.941
631.119
1.700.728

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:

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

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2019
453.779
453.780
354.686
354.686
72.825
72.825
45.378
45.378
100.000
100.000
1.026.668
1.026.669
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De leningen aan openbare lichamen zijn in het volgende overzicht opgenomen:

Lening GR BAR (activa)
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
73.081
73.081

Boekwaarde
Aflossingen 31-12-2020
-30.140
42.941
-30.140
42.941

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
31-12-2019 Vermeerderingen
769.634
10.344
139.341
0
7.500
0
2.843
0
5.608
0
12.767
0
937.693
10.344

Aflossingen
-166.855
-139.341
-7.500
-1.881
-1.340
0
-316.918

Boekwaarde
31-12-2020
613.123
0
0
962
4.268
12.767
631.119

Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Onderhanden werk,
waaronder bouwgronden in exploitatie
Voorziening verlieslatende
grondexploitaties
Totaal

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

19.352.793

20.755.786

-7.948.871
11.403.921

-9.044.242
11.711.544

Van de bouwgronden in exploitatie is het verloop van de boekwaarde in 2020 als volgt:

Centrumaanpak
Bedrijventerrein-Oost
Lagewei
Stationstuin
Carnisselande
Vrouwenpolder
Botterlocatie
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019 Investeringen
2.432.486
83.411
9.988.169
245.716
2.815.479
121.605
-550.796
290.546
6.658.532
367.912
-1.017.894
694.982
429.810
196.630
20.755.786
2.000.802

Opbrengsten
-264
-260.000
-1.749.868
0
-1.481.204
0
-2.294.144
-5.785.481

Winstuitname
0
0
0
0
0
-2.006.356
-375.330
-2.381.686

Boekwaarde
31-12-2020
2.515.632
9.973.885
1.187.217
-260.250
5.545.240
1.683.444
-1.292.375
19.352.793

Voorziening
verlieslatende
grexen
-2.515.632
-3.488.909
-1.187.217
0
-757.113
0
0
-7.948.871

Balanswaarde
31-12-2020
0
6.484.976
0
-260.250
4.788.126
1.683.444
-1.292.375
11.403.921

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 grondbedrijf complex 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 2020 voor
de grondexploitaties zijn berekend op € 12.795.038. Bij drie verliesgevende grexen, namelijk Lagewei,
Centrumaanpak en Stationstuin, is de voorziening hoger dan de boekwaarde. Om deze reden is nu een bedrag
van € 7.948.871 verrekend met de boekwaarde van de grondbedrijf complexen aan de actiefzijde van de balans.
Het verschil van € 4.846.167 is opgenomen aan de passiefzijde van de balans onder de post voorzieningen.
Prognose grexen
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boekwaarde 31 december 2020 € 19.352.793
nog te maken kosten € 23.225.760
nog te realiseren opbrengsten -€ 35.902.404
saldo op eindwaarde € 6.676.149
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Boekwaarde
31-12-2020
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
31-12-2020 31-12-2019

1.235.609
747.776
8.985.087
10.968.473

0
0
-341.542
-341.542

1.235.609
747.776

1.005.875
575.030

8.643.546
10.626.931

5.637.698
7.218.603

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 € 250.000. 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 2020 aan het drempelbedrag is voldaan.
Drempelbedrag schatkistbankieren Barendrecht
Begrotingstotaal 2020

121.362.000

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

0,75%

Drempelbedrag

910.300

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

-538.931

2e kwartaal

-431.704

3e kwartaal

-516.736

4e kwartaal

-492.526

*) Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekening Courant
hoger was dan het drempelbedrag. Bij een negatief bedrag zijn we onder het
drempelbedrag gebleven

De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding met
Stichting Volkshuisvesting Nederland (Svn) voor de starters- en duurzaamheidsleningen.
Liquide middelen
Het overzicht van de liquide middelen ziet er als volgt uit:

Kassaldi
Banksaldi
Totaal

Boekwaarde
31-12-2020
18.115
410.066
428.181
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Overlopende activa
De post overlopende activa bestaat uit:

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

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

13.584.697
13.584.697

17.709.459
17.709.459

Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde
31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen
440.864
Terug te ontvangen BTW sportparken 2012 en 2013
392.285
Overdrachtsbelasting Focus Beroepsacademie
1.087.037
Afwikkeling koepelvrijstelling
0
BTW(compensatiefonds)
11.497.395
Marktinitiatieven
105.575
Vennootschapsbelasting
61.541
Totaal
13.584.697

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

Passiva
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
31-12-2020
14.031.906
15.080.328
29.318.745
1.238.357
59.669.335

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

Het verloop in 2020 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven. 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.
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Algemene reserve
Reserve grondbedrijf
Reserve afschrijvingen
Reserve revitalisering Dierenstein
Reserve fietscrossbaan FCCB
Reserve verleggen Binnenlandse Baan
Reserve onderdoorgang A29
Reserve snelfietsroute F15 IJsselmonde
Reserve Koopliedenweg
Reserve Zuidpolder
Reserve rekenkamer
Reserve onderhoud gebouwen
Reserve kleedkamers BVV
Reserve omgevingslawaai
Reserve natuur en recreatie
Reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan
Duurzaamheidsgelden
Bewonersinitiatieven
Verkeers- en sociale veiligheid
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Betaalbaar wonen
Innovatieve en duurzame economie
Afvalstoffenheffing
Totaal

Boekwaarde
31-12-2019
14.634.347
13.176.545
3.912.794
1.330.000
546.579
1.112.360
2.041.422
1.244.000
133.190
2.085.952
13.676
1.975.308
200.000
52.664
893.527
65.195
0
0
0
0
0
0
0
0
43.417.558

Toevoeging
4.618.700
3.089.620
0
0
0
0
0
0
0
116.411
7.492
1.011.400
0
0
0
0
250.000
500.000
3.300.000
2.500.000
2.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
22.893.623

Vermindering ter
Bestemming
dekking van resultaat vorig
Onttrekking
afschrijvingen
jaar
-2.546.207
0
-2.674.934
-1.185.838
0
0
0
-533.000
0
0
0
0
0
-35.600
0
0
-43.600
0
0
-106.200
0
0
0
0
0
-7.200
0
0
0
0
0
0
0
-694.960
0
0
0
0
0
-52.664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.479.669
-725.600
-2.674.934

Boekwaarde
31-12-2020
14.031.906
15.080.328
3.379.794
1.330.000
510.979
1.068.760
1.935.222
1.244.000
125.990
2.202.363
21.168
2.291.748
200.000
0
893.527
65.195
250.000
500.000
3.300.000
2.500.000
2.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
58.430.978

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 2019
Eneco gelden Remu-claim (2e tussenrapportage 2020)
Eneco gelden versterken weerstandsvermogen (2e tussenrapportage 2020)
Eneco gelden onderhoud groen (2e tussenrapportage 2020)
Totaal toevoegingen
Jaarresultaat 2019
Fundament Maatschappij (bijdrage GR BAR) (jaarrekening 2019)
Implementatie omgevingswet (bijdrage GR BAR) (jaarrekening 2019)
Inzet in wijkteams (jaarrekening 2019)
Klimaatgelden (reserve) (jaarrekening 2019)
Groot onderhoud Portlandse Baan (jaarrekening 2019)
Baggeren waterwegen (jaarrekening 2019)
Digitalisering bouwdossiers (jaarrekening 2019)
Projectmatige controles illegale bouw (jaarrekening 2019)
Fractieondersteuning (jaarrekening 2019)
Herstellen wimpels (jaarrekening 2019)
AED netwerk (jaarrekening 2019)
Onderzoek verduurzaming vastgoed (jaarrekening 2019)
Planmatig onderhoud openbare verlichting (jaarrekening 2019)
Automaatje (begroting 2020)
Vier onze vrijheid (begroting 2020)
Strategische Personeels Planning (bijdrage GR BAR) (begroting 2020)
Oude Dorp toekomstvisie (begroting 2020)
Akkoord tegen eenzaamheid (begroting 2020)
Communicatiekanalen (begroting 2020)
Overname Drukwerk (raadsbesluit 17 december 2019)
Preventief jeugdbeleid (raadsbesluit 9 juni 2020)
Positief saldo 2019 GR BAR (1e tussenrapportage 2020)
Positief saldo 2019 GR BAR (1e tussenrapportage 2020)
Waarderingsdag vrijwilligers (1e tussenrapportage 2020)
Sanering glastuinbouwbedrijf Ziedewijdsekade (raadsbesluit 6 maart 2018)
Tiny Forest (2e tussenrapportage 2020)
Totaal onttrekkingen
Stand 31 december 2020

Jaarrekening

14.634.347
1.418.700
2.000.000
1.200.000
4.618.700
-2.674.934
-179.800
-84.000
-50.000
-250.000
-226.400
-173.300
-107.800
-24.300
-4.700
-27.700
-32.000
-60.000
-23.200
-30.000
-40.000
-219.800
-16.000
-25.000
-25.000
-86.400
-100.000
-140.000
-195.000
-25.000
-383.307
-17.500
-5.221.141
14.031.906
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De mutaties van de reserve grondbedrijf zijn als volgt:
Reserve grondbedrijf
Stand 31 december 2019
Tussentijdse winstuitname grex Vrouwenpolder
Tussentijdse winstuitname grex De Botterlocatie
Verlaging verliesvoorziening grex Carnisselande
Verlaging verliesvoorziening grex Lagewei
Totaal toevoegingen
Visie Koedoodzone (amendement 13 november 2018)
Stationtuinen (raadsbesluiten 29 oktober 2019 en 15 december 2020)
Verhoging verliesvoorziening grex BT Oost
Verhoging verliesvoorziening grex Centrumplan
Verhoging verliesvoorziening grex Stationstuin
totaal onttrekkingen
Stand 31 december 2020

13.176.545
2.006.356
375.330
176.775
531.160
3.089.620
-11.500
-467.700
-626.519
-21.457
-58.662
-1.185.838
15.080.328

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve revitalisering Dierenstein
Deze reserve van € 1.330.000 is voor de dekking van de afschrijvingen van de investering revitalisering
Dierenstein.
Bestemmingsreserves ten behoeve van afschrijvingen
Voor de afschrijvingslasten van investeringen zijn diverse bestemmingsreserves gevormd waaruit de
afschrijvingslasten voor 2020 gedekt worden. Dit zijn:
• Diverse investeringen met een economisch nut (€ 533.000);
• Revitalisering Dierenstein (geen afschrijvingen);
• Fietscrossbaan Fietscross Club Barendrecht (afschrijvingen € 35.600);
• Verleggen Binnenlandse Baan (afschrijvingen € 43.600);
• Onderdoorgang A29 (afschrijvingen € 106.200);
• Snelfietsroute F15 IJsselmonde (geen afschrijvingen);
• Koopliedenweg (afschrijvingen € 7.200).
Bestemmingsreserve Zuidpolder
Uit deze reserve worden de aanlegkosten van het recreatiegebied Zuidpolder gedekt. De kosten voor de aanleg
in 2020 bedroegen € 359.892. Aan bijdragen/subsidies is een bedrag van € 476.303 ontvangen. Per saldo is er
dus een bedrag van € 116.411 in de bestemmingsreserve gestort.
Bestemmingsreserve rekenkamer
Op het budget van € 62.300 is een overschot van € 7.492 in 2020. Dit bedrag is in de reserve gestort.
Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten te dekken van planmatig onderhoud aan de gemeentelijke
gebouwen. Deze kosten worden gedekt door stortingen vanuit de exploitatie. In 2020 is een bedrag van
€ 1.011.400 in de reserve gestort en is €694.960 uitgegeven aan planmatig onderhoud.
Bestemmingsreserve kleedkamers BVV
Dit betreft een reserve van € 200.000 voor de renovatie van de kleedkamers van BVV Barendrecht.
Bestemmingsreserve omgevingslawaai
In 2020 is de reserve ingezet voor het aanbrengen van geluid reducerend asfalt op de Portlandse Baan en is eind
2020 opgeheven.
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.
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Bestemmingsreserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan
Deze reserve is voor de verwachte waterontwikkeling, in verband met de Centrumaanpak. Dit jaar is er geen
bedrag aan de reserve onttrokken.
Bestemmingsreserve duurzaamheidsgelden
Het bedrag van € 250.000 is ontvangen via de algemene uitkering, in het kader van de ‘Regionale Energie
Transitie’ (RES), en gestort in deze bestemmingsreserve via de bestemming van het jaarresultaat 2019.
De volgende bestemmingsreserves zijn gevormd uit de ontvangen Eneco gelden in de 2e Tussenrapportage 2020:
Bestemmingsreserve bewonersinitiatieven: € 500.000
Uit deze bestemmingsreserve worden initiatieven met laagdrempelige kaders betaald;
Bestemmingsreserve verkeers- en sociale veiligheid: € 3.300.000
Deze reserve is bedoeld voor de investeringen die voortvloeien uit het plan ‘Investeren in verkeers- en sociale
veiligheid’ dat in maart 2021 door de raad is vastgesteld;
Bestemmingsreserve energietransitie: € 2.500.000
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de transitie naar duurzame energie (voor iedereen) mogelijk te maken:
een inclusieve energietransitie;
Bestemmingsreserve klimaatadaptatie: € 2.500.000
De reserve kan worden aangewend voor zowel het opvangen als het tegengaan van klimaatverandering;
Bestemmingsreserve betaalbaar wonen: € 3.000.000
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om te investeren in betaalbare woningen, bijvoorbeeld door middelen voor
cofinanciering;
Bestemmingsreserve innovatieve en duurzame economie: € 1.000.000
Het doel van deze reserve is: economische en sociale duurzame ontwikkeling initiëren, ondersteunen en
bevorderen.
Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing: € 1.000.000.
Dit is bedoeld als (gedeeltelijke) compensatie voor de inwoners van Barendrecht voor de stijgende afvalkosten.
Voorzieningen
De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt:

Voorzieningen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2019
20.211.496 21.089.000
20.211.496 21.089.000

Het verloop van de voorzieningen in 2020 is in onderstaand overzicht opgenomen. 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.
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 €458.451 in de
voorziening gestort en € 209.684 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
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gehele wachtgeldperiode, dus deze zijn kalenderjaar overschrijdend. In 2020 is € 36.960 uitgegeven. Een
bedrag van €26.413 is vrijgevallen, omdat een voormalig wethouder hier geen aanspraak meer op maakt.

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

Boekwaarde
31-12-2019
5.929.959
81.573
56.920
74.039
356.932
6.499.423
658.601
2.588.089
505.403
3.752.093
8.784.648
8.784.648
2.052.836
2.052.836
21.089.000

Toevoeging
458.451
0
40.750
9.300
350.376
858.877
0
1.097.102
58.662
1.155.764
1.435.000
1.435.000
0
0
3.449.641

Aanwending
-209.684
-36.960
-24.903
-67.194
-20.168
-358.910
-61.690
0
0
-61.690
-2.315.225
-2.315.225
-1.454.908
-1.454.908
-4.190.733

Boekwaarde
Vrijval 31-12-2020
0
6.178.726
-26.413
18.200
0
72.767
0
16.145
-110.000
577.140
-136.413
6.862.978
0
596.911
0
3.685.191
0
564.065
0
4.846.167
0
7.904.423
0
7.904.423
0
597.928
0
597.928
-136.413 20.211.496

Voorziening glasschade
In verband met hoge premies en het risico van nacalculatie is besloten geen verzekeringscontract af te sluiten
en een voorziening te vormen. In 2020 is een bedrag van € 40.750 in de voorziening gestort en € 24.903
uitgegeven aan glasschades.
Voorziening naheffing btw-sportparken
De btw-voorziening bedraagt per 31 december 2020 € 577.140 en is naar verwachting voldoende hoog om de
risico’s met betrekking tot naheffing en terugvordering te dekken. Een bedrag van € 110.000 is vrijgevallen.
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 grondbedrijf complex 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 2020 is dit een bedrag van € 4.846.167. Dit betreft het
aandeel in de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties voor Lagewei, Centrumaanpak en Stationstuin 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 2020 is
€ 1.435.000 in de voorziening gestort. Daarnaast is het nadelige exploitatiesaldo van 2020 (€ 1.027.489) aan de
voorziening riolering onttrokken, zoals in het overzicht hierna te zien is.
De kosten van de activiteit vanuit de gemeente zijn lager vanwege minder calamiteiten, waardoor de kosten voor
dagelijks onderhoud lager uitvielen. Ook de onderhoudskosten voor schoonmaak en reiniging waren lager dan
begroot.
De vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten zijn hoger door de kosten voor baggeren en onderhoud van
watergangen en straatvegen. 25% van de kosten voor baggeren en onderhoud watergangen en 50% van de
kosten voor straatvegen worden doorbelast. Er wordt € 211.011 minder aan de voorziening riolering onttrokken
dan begroot.
De dotatie aan de voorziening riolering is € 1.435.000 voor maatregelen vrij verval riolering en gemalen en
persleidingen. Er is in 2020 een bedrag van € 1.287.736 uitgegeven, voor o.a. de riolering in het Centrum
(Onderlangs en Achterom), Oranjewijk, Carnisseweg en nieuwbouw en renovatie van gemalen.
In de voorziening zit eind 2020 nog een bedrag van € 7.904.423.
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Riolering

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

360.600

361.099

499

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente

1.252.900

1.088.415

-164.485

Dotatie voorziening riolering

1.435.000

1.435.000

0

Aanwending voorziening riolering

-1.238.500

-1.027.489

211.011

Netto kosten van de activiteit

1.810.000

1.857.025

47.025

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

474.300

519.807

45.507

Overhead

310.100

310.545

445

BTW

489.500

434.958

-54.542

Totale lasten

3.083.900

3.122.334

38.434

Totale baten rioolheffing

3.083.900

3.122.334

38.434

Kosten van de activiteit vanuit de GR BAR-organisatie

Voorziening afvalstoffen
Het exploitatieresultaat van afval wordt jaarlijks op deze voorziening gemuteerd. Voor 2020 is dit als volgt:
De lagere bijdrage aan de NV BAR afvalbeheer komt doordat de kosten voor de implementatie van het
afvalbeleidsplan niet allemaal in 2020 uitgegeven zijn en doorlopen in 2021. De hogere kosten van de activiteit
vanuit de gemeente komen met name door hogere verwerkingskosten. Er wordt € 40.008 meer aan de
voorziening afvalstoffen onttrokken dan begroot.
Afvalstoffen

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR afvalbeheer

3.275.300

3.085.245

-190.055

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente

2.873.800

2.965.462

91.662

-823.600

-839.052

-15.452

Aanwending voorziening afvalstoffen

-1.414.900

-1.454.908

-40.008

Netto kosten van de activiteit

3.910.600

3.756.747

-153.853

283.600

279.533

-4.067

Inkomsten van de activiteit vanuit de gemeente

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten
Overhead

44.000

44.000

0

744.300

893.296

148.996

Totale lasten

4.982.500

4.973.576

-8.924

Totale baten afvalstoffenheffing

4.982.500

4.973.576

-8.924

BTW

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als
volgt:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020
31-12-2019
Onderhandse leningen van:
-binnenlandse banken en overige financiële
instellingen
117.558.387 127.832.816
Waarborgsommen
200
15.200
Totaal
117.558.587 127.848.016
In dit overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over
het jaar 2020. In 2020 hoefden geen nieuwe langlopende leningen afgesloten te worden door de verkoop van de
aandelen Eneco voor € 18,4 miljoen. De rentelasten in 2020 van de langlopende leningen bedroegen € 2.315.130.
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Saldo
31-12-2019 Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo
31-12-2020

Onderhandse leningen van:
-binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

127.832.816

0

-10.274.429 117.558.387

Waarborgsommen
Totaal

15.200
127.848.016

0
0

-15.000
200
-10.289.429 117.558.587

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

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

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

14.426.439
9.934.272
24.360.711

21.378.458
7.632.662
29.011.120

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen
als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2019
9.000.000 14.500.000
5.426.439
6.878.458
14.426.439 21.378.458

Overige kasgeldleningen
Overige schulden
Totaal

Overlopende passiva
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2019
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 vooruit ontvangen bedragen die ten bate
van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

5.572.339

5.247.487

2.641.753

582.119

1.720.180
9.934.272

1.803.055
7.632.662
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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, zijn als volgt:

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Zwerfafval
Projecten milieu (B-lijst)
Klimaatbuffer
IDC Greenportlogistiek
Stad-landverbindingen
Uitkoop woningen onder hoogsp.leidingen
TOZO
MKB deal BAR Innovatie High Five
Duurzaamheidsproject (RRE)
Totaal

Saldo
31-12-2019 Verminderingen Vermeerderingen
259.839
-562.565
758.461
51.500
-81.485
29.985
10.300
-10.300
29.450
176.341
-176.341
0
16.800
-16.800
0
15.866
-15.866
0
51.473
-51.473
0
0
-7.539.485
8.625.306
0
0
200.000
0
-272.794
1.143.540
582.119
-8.727.108
10.786.742

Saldo
31-12-2020
455.736
0
29.450
0
0
0
0
1.085.821
200.000
870.746
2.641.753

De overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen, zijn als volgt:
Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2019
Marktinitiatieven

506.141

30.572

Vooruit ontvangen Regionale Energie Strategie (RES) gelden

766.511

1.722.000

Vooruit ontvangen CJG gelden

132.150

0

Overige vooruit ontvangen bedragen
Totaal overige voor uitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

315.377

50.483

1.720.180

1.803.055

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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Doel

Naam van de
geldnemer
Herfinanciering lening tbv 191 woningen Binnenland
Woningbouwvereniging Patrimonium
Vlietstaete
Vestia Groep
Clubaccommodatie
Stichting Recreatie Smitshoek
Bejaardentehuis
Stichting Woonzorg Nederland
Herfinanciering lening tbv complex HV3903
W oningbouwvereniging Patrimonium
Herfinanciering lening tbv complex HV3929
W oningbouwvereniging Patrimonium
Restauratie Voordijk 412-414
Eigenaar
80 woningen nabij Borgstede
Stichting Woonzorg Nederland
72 socia woningen / GVT
Stichting Humanitas
72 socia woningen / GVT
Stichting Humanitas
Schuldbekentenis
BVV Barendrecht
Restauratie Voordijk 412-414
Eigenaar
Tennisaccommodatie Ziedewij
Tennis- en Hockeyvereniging Barendrecht
Centrum voor eerstelijns zorg
Stichting Eerstelijnszorg Carnisselande
Tennisaccommodatie Smitshoek
Tennisvereniging Smitshoek
Bouw kantine en kleedlokalen
Tennisvereniging Smitshoek
Bouw clubaccommodatie
Tennisvereniging Barendrecht
Bouw clubaccommodatie
Stichting Sportief Barendrecht
Bouw clubaccommodatie
Stichting Recreatie Smitshoek
2 stallen voor pensionpaarden st. Kleine duiker
stichting de Kleine Duiker
stichting de Kleine Duiker
Stichting Hospice Barendrecht
Stichting Hospice Barendrecht
Stichting Hospice Barendrecht
Stichting Hospice Barendrecht
Voetbalvereniging Smitshoek
uitbreiding kleedkamers

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%
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%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261.000
0
0
0

Vermindering
in 2020
6.767.920
1.873.449
4.597
120.206
72.373
134.652
11.682
171.426
56.723
56.723
3.026
3.374
12.706
0
4.650
4.940
13.332
77.000
2.940
6.900
9.000
27.500
27.500
4.751

23.129.376

261.000

9.467.368

13.923.008

50%
50%
50%
50%
50%
50%

22.338.500
0
343.500
14.000.000
0
24.932.888
61.614.888

0
19.677.000
0
19.212.025
24.029.085
20.579.185
83.497.294

22.338.500
9.838.500
0
0
0
4.380.965
36.557.965

0
9.838.500
343.500
33.212.025
24.029.085
41.131.108
108.554.218

50%

84.744.264

83.758.294

46.025.332

122.477.226

3,200%
3,350%
3,500%

Saldo
1-jan-20
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
0
467.500
467.500
84.308

Vermeerdering
in 2020

Saldo
31-dec-20
0
0
87.350
360.619
947.789
1.763.398
0
2.879.103
964.283
1.021.005
36.295
8.308
47.647
4.260.000
0
0
37.794
0
82.810
215.050
252.000
440.000
440.000
79.557

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

Vestia Groep
Stichting Staedion
Stichting Woonzorg Nederland
Com Wonen / St. Havensteder
Stichting Wooncompas
Woningbouwvereniging Patrimonium
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Overzicht van baten en lasten Programma's
Onderstaand zijn de baten en lasten van de programma's opgenomen:

Exploitatie
Lasten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
2 Zorgen voor elkaar
3 Verduurzamen
4 Leren, werken en ondernemen
5 Ontspannen
6 Bestuur en organisatie
Totaal Lasten
Baten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
2 Zorgen voor elkaar
3 Verduurzamen
4 Leren, werken en ondernemen
5 Ontspannen
6 Bestuur en organisatie
Totaal Baten
Saldo lasten en baten programma’s

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

42.949.400
24.402.300
9.046.800
19.026.200
7.418.900
5.143.000
107.986.600

-8.814.500
3.804.300
3.454.900
1.256.400
423.000
-521.000
-396.900

34.134.900
28.206.600
12.501.700
20.282.600
7.841.900
4.622.000
107.589.700

30.710.964
29.327.219
12.459.530
26.421.809
8.430.832
5.001.301
112.322.166

-3.423.936
1.120.619
-42.170
6.139.209
588.932
379.301
4.732.466

26.220.000
454.500
10.337.500
10.189.000
1.915.600
1.449.900
50.566.500
-57.420.100

-8.975.200
837.900
2.627.500
1.265.900
-24.200
-139.000
-4.407.100
-4.010.200

17.244.800
1.292.400
12.965.000
11.454.900
1.891.400
1.310.900
46.159.400
-61.430.300

17.191.669
1.458.631
12.945.905
19.446.429
2.244.420
1.533.448
54.820.503
-57.501.664

-53.131
166.231
-19.095
7.991.529
353.020
222.548
8.661.103
3.928.637
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Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering.
Daarnaast moeten volgens de BBV-voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht
van baten en lasten.

Exploitatie
Lasten
0.4:Overhead
0.5:Treasury
0.61:OZB woningen
0.64:Belastingen overig
0.8:Overige baten en lasten
0.9:Vennootschapsbelasting (Vpb)
Totaal Lasten
Baten
0.4:Overhead
0.5:Treasury
0.61:OZB woningen
0.62:OZB niet-woningen
0.64:Belastingen overig
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
0.8:Overige baten en lasten
Totaal Baten
Saldo lasten en baten algemene
dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en
lasten, vennootschapsbelasting

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

13.773.200
-217.800
297.100
0
-210.000
85.000
13.727.500

1.153.000
3.400
-1.700
121.100
316.500
-67.300
1.525.000

14.926.200
-214.400
295.400
121.100
106.500
17.700
15.252.500

14.987.089
321.481
249.181
114.161
563.124
264.846
16.499.883

60.889
535.881
-46.219
-6.939
456.624
259.448
1.247.383

74.400
974.100
6.359.900
3.043.900
300.300
60.185.000

0
18.419.300
240.000
0
0
79.000

74.400
19.393.400
6.599.900
3.043.900
300.300
60.264.000

125.532
19.921.954
6.596.231
3.094.907
281.684
62.191.441

51.132
528.554
-3.669
51.007
-18.616
1.927.441

0
70.937.600
57.201.000

0
18.738.300
17.213.300

0
89.675.900
74.423.400

716.508
92.928.257
76.428.374

716.508
3.252.357
2.004.974
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Mutatie reserves
Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie
Onttrekkingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
7 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Onttrekkingen
Stortingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
3 Verduurzamen
4 Leren, werken en ondernemen
6 Bestuur en organisatie
7 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Stortingen
Saldo mutaties reserves
Exploitatie
Gerealiseerd resultaat

Primitieve
begroting 2020

Begrotingswijzigingen
2020

Begroting 2020
na wijziging

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

0
1.240.400
1.240.400

1.114.200
1.775.100
2.889.300

1.114.200
3.015.500
4.129.700

1.933.462
3.271.807
5.205.269

819.262
256.307
1.075.569

1.011.400
0
0
0
0
1.011.400
229.000

6.800.000
6.250.000
1.000.000
0
4.618.700
18.668.700
-15.779.400

7.811.400
6.250.000
1.000.000
0
4.618.700
19.680.100
-15.550.400

11.017.431
6.250.000
1.000.000
7.492
4.618.700
22.893.623
-17.688.354

3.206.031
0
0
7.492
0
3.213.523
-2.195.954

Primitieve
Begrotingswijzigingen
begroting 2020
2020
19.000
-2.576.300

Begroting 2020
na wijziging
-2.557.300

Werkelijk 2020

Afwijking 2020

1.238.357

3.795.657
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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 vennootschapsbelasting
toegelicht.
Algemene dekkingsmiddelen

Concessievergoeding Stedin
Deelnemingen nutsbedrijven
Financiering
Toerekenen rente
Deelnemingen/effecten/beleggingen
Verzekeringen
Bijdrage GR BAR
Taakveld 0.5 treasury
OZB woningen
Bijdrage SVHW (WOZ)
Bijdrage GR BAR
Taakveld 0.61 OZB woningen

Begroting
2020
lasten
baten
0
113.000
0 19.185.900
2.368.200
11.000
-2.802.300
24.500
13.000
47.800
153.300
11.200
53.400
0
-214.400 19.393.400

Rekening
2020
lasten
baten
0
112.991
0
19.194.848
2.376.631
552.845
-2.247.959
19.307
10.195
40.763
132.376
1.200
50.238
0

Afwijkingen
2020
lasten
baten
0
-9
0
8.948
8.431
541.845
554.341
-5.193
-2.805
-7.037
-20.924
-10.000
-3.162
0

321.481

19.921.954

535.881

528.554

0
275.900
19.500
295.400

6.599.900
0
0
6.599.900

0
230.812
18.369
249.181

6.596.231
0
0
6.596.231

0
-45.088
-1.131
-46.219

-3.669
0
0
-3.669

OZB niet-woningen gebruikers
OZB niet-woningen eigenaren

0
0

1.309.700
1.734.200

0
0

1.342.739
1.752.168

0
0

33.039
17.968

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

0

3.043.900

0

3.094.907

0

51.007

0
121.100
121.100

300.300
0
300.300

0
114.161
114.161

281.684
0
281.684

0
-6.939
-6.939

-18.616
0
-18.616

0 60.264.000
0 60.264.000

0
0

62.191.441
62.191.441

0
0

1.927.441
1.927.441

202.100 89.601.500

684.823

92.086.217

482.723

2.484.717

Hondenbelasting
Bijdrage GR BAR
Taakveld 0.64 belastingen overig
Algemene uitkering
Taakveld 0.7 algemene uitkering GF
Algemene dekkingsmiddelen

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

Dividend Eneco
Verkoop aandelen Eneco
Dividend Stedin
Dividend Evides
Deelnemingen nutsbedrijven

Begroting
2020
lasten
baten
0
300.000
0 18.418.700
0
150.000
0
317.200
0 19.185.900

Rekening
2020
lasten
baten
0
307.732
0
18.418.685
0
230.773
0
237.658
0
19.194.848

Afwijkingen
2020
lasten
baten
0
7.732
0
-15
0
80.773
0
-79.542
0
8.948

Financiering (€ 533.413 voordeel)
Hier worden de rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen en de bankkosten verantwoord. Het
voordeel komt met name door de ontvangen rentevergoedingen op afgeronde fiscale procedures BCF (btwcompensatiefonds). Dit is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 11, p.8).
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Toerekenen rente (budgettair neutraal)
Dit betreft het toerekenen van rente aan investeringen. Het verschil komt doordat in de begroting 1,4% is
gehanteerd en in de jaarrekening is dit naar 1,1% bijgesteld. Voor het saldo van de rekening is het budgettair
neutraal. Het nadeel op het taakveld treasury van ruim € 500.000 wordt gecompenseerd door de voordelen op
de posten waar de rente aan toegerekend wordt. Deze voordelen worden in de programma’s om die reden ook
niet toegelicht.
Deelnemingen/effecten/beleggingen (€ 4.231 nadeel)
Dit betreft de dividendopbrengst van de Bank Nederlandse Gemeenten.
Verzekeringen (€ 10.924 voordeel)
De verzekeringskosten betreffen voornamelijk de kosten voor het verzekeren van de huisvesting van openbaar
en bijzonder voortgezet onderwijs en de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. De kosten
voor schades en de ontvangen schadevergoedingen waren lager dan begroot.
Bijdrage SVHW (WOZ) (€ 45.088 voordeel)
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). Het voordeel komt door de btwteruggave op de deelnemersbijdrage aan het SVHW en een uitkering in 2020 van het positieve jaarresultaat van
2019.
Belastingen (€ 28.722 voordeel)
Er is sprake van een incidentele extra opbrengst OZB niet-woningen van € 51.007 als gevolg van nagekomen
baten door OZB-aanslagen over voorgaande jaren en minder OZB-verminderingen in verband met WOZbezwaren. De opbrengst OZB-woningen was € 3.669 lager dan begroot en de opbrengst van de hondenbelasting
€ 18.616 lager.
Algemene uitkering (€ 1.927.441 voordeel)
Het voordeel op de algemene uitkering is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 9, p.8).
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
Taakveld 0.4 ondersteuning organisatie

Begroting
2020
lasten
baten
150.700
0
76.000
0
24.300
0
13.875.100
0
800.100
74.400
14.926.200
74.400

Rekening
2020
lasten
baten
152.586
0
40.241
0
21.316
0
13.961.692
49.292
811.255
76.240
14.987.089
125.532

Afwijkingen
2020
lasten
baten
1.886
0
-35.759
0
-2.984
0
86.592
49.292
11.155
1.840
60.889
51.132

Communicatie en voorlichting (€ 35.759 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 25, p.10).
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.
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Bestuursondersteuning
Communicatie en voorlichting
Juridische zaken
Overhead GR BAR-organisatie
Huisvesting gemeentehuis
Taakveld 0.4 ondersteuning organisatie

Begroting
2020
lasten
baten
150.700
0
76.000
0
24.300
0
13.875.100
0
800.100
74.400
14.926.200
74.400

Rekening
2020
lasten
baten
152.586
0
40.241
0
21.316
0
13.961.692
49.292
811.255
76.240
14.987.089
125.532

Afwijkingen
2020
lasten
baten
1.886
0
-35.759
0
-2.984
0
86.592
49.292
11.155
1.840
60.889
51.132

Overige baten en lasten
De overige baten en lasten zijn als volgt:
Begroting

Rekening

2020

2020

lasten
Naheffing btw
Dubieuze debiteuren
Bijdrage GR BAR
Taakveld 0.8 overige baten en lasten

baten

0
95.000
11.500
106.500

lasten
0
0
0
0

383.161
169.126
10.837
563.124

Afwijkingen
2020

baten

lasten

716.555
-47
0
716.508

383.161
74.126
-663
456.624

baten
716.555
-47
0
716.508

Naheffing btw (€ 333.394 voordeel)
Het voordeel komt met name door de afgeronde fiscale procedures BCF (btw-compensatiefonds). Dit is
toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 11, p.8).
Dubieuze debiteuren (€ 74.173 nadeel)
Dit nadeel komt door een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van de
debiteurenanalyse bij de jaarrekening 2020 is er € 73.938 extra in de voorziening gestort bovenop de reguliere
storting van € 95.000.
Vennootschapsbelasting (€ 247.146 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 7, p.7).

Heffing vennootschapsbelasting
Taakveld 0.9 vennootschapsbelasting

Begroting
2020
lasten
baten
17.700
0
17.700
0

Jaarrekening

Rekening
2020
lasten
baten
264.846
264.846

0
0

Afwijkingen
2020
lasten
baten
247.146
247.146

0
0
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Mutatie reserves
In onderstaand overzicht zijn de mutaties in reserves per programma voor 2020 opgenomen. Volgens de BBV-voorschriften moeten ook de structurele mutaties in reserves
opgenomen worden:
2020
storting

2021

onttrekking

storting

reserve grondbedrijf

3.089.620

1.185.838

753.400

reserve onderhoud gebouwen

1.011.400

694.960

1.054.800

reserve omgevingslawaai
reserve bewonersinitiatieven
reserve betaalbaar wonen

3.000.000

reserve afvalstoffenheffing
reserve duurzaamheidsgelden

2023

onttrekking

storting

2024

onttrekking

675.000

storting

onttrekking

4.563.200
1.188.200

1.185.200

1.136.400

500.000
3.300.000

programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

storting

52.664

reserve verkeers- en sociale veilighied
reserve Zuidpolder

2022

onttrekking

116.411
11.017.431

1.933.462

1.808.200

675.000

1.188.200

0

1.185.200

0

5.699.600

0

1.000.000
250.000

reserve energietransitie

2.500.000

reserve klimaatadaptatie

2.500.000

programma 3 Verduurzamen

6.250.000

reserve innovatieve e duurzame economie

1.000.000

programma 4 Leren, werken en ondernemen

1.000.000

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.618.700

2.546.207

4.536.200

3.036.000

1.159.200

482.700

reserve onderdoorgang A29

106.200

108.200

108.200

108.200

108.200

reserve Binnenlandse Baan

43.600

43.600

43.600

43.600

43.600

reserve fietscrossbaan

35.600

35.600

35.600

35.600

35.600

reserve Koopliedenweg

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

533.000

493.000

453.000

413.000

373.000

110.800

110.800

110.800

110.800

68.500

68.500

reserve rekenkamer
programma 6 bestuur en organisatie
algemene reserve

7.492

reserve afschrijvingen
reserve revitalisering Dierenstein
reserve snelfietsroute F15 Ijselmonde
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal mutaties reserves

68.500

4.618.700

3.271.807

0

5.334.600

0

3.862.900

0

1.946.100

482.700

746.900

22.893.623

5.205.269

1.808.200

6.259.600

1.188.200

3.862.900

1.185.200

1.946.100

6.182.300

746.900
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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:
Hieronder wordt geconcludeerd of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel. Dit is het
overzicht van de lasten en baten van de programma’s:
OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN 2020

1
2
3
4
5
6

programma
Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Zorgen voor elkaar
Verduurzamen
Leren, werken en ondernemen
Ontspannen
Bestuur en organisatie
totaal lasten en baten programma's

Begroting
2020
lasten
baten
34.134.900
28.206.600
12.501.700
20.282.600
7.841.900
4.622.000
107.589.700

17.244.800
1.292.400
12.965.000
11.454.900
1.891.400
1.310.900
46.159.400

Rekening
2020
lasten
baten
30.710.964
29.327.219
12.459.530
26.421.809
8.430.832
4.971.812
112.322.166

17.191.669
1.458.631
12.945.905
19.446.429
2.244.420
1.533.448
54.820.503

Afwijkingen
2020
lasten
baten
-3.423.936
1.120.619
-42.170
6.139.209
588.932
349.812
4.732.466

-53.131
166.231
-19.095
7.991.529
353.020
222.548
8.661.103

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
In het programma Veilige, aantrekkelijke woonomgeving zijn de lasten niet overschreden en is dus geen sprake
van onrechtmatige uitgaven.
Programma 2 Zorgen voor elkaar
In het programma Zorgen voor elkaar zijn de lasten overschreden met € 1.120.619 Deze worden gedekt door
€ 166.231 hogere baten, waardoor er een overschrijding is van € 954.388. Dit betreft de taakvelden:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 154.449 onderschrijding);
6.2 Wijkteams (€ 248.232 onderschrijding);
6.3 Begeleide participatie (€ 2.596 overschrijding);
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 22.673 onderschrijding);
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 722.646 overschrijding);
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (€ 705.100 overschrijding);
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (€ 15.471 onderschrijding);
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (€ 2.418 onderschrijding);
7.1 Volksgezondheid (€ 32.710 onderschrijding).
De taakvelden 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- worden daarom nader
toegelicht.
Dit betreft de onderdelen Wmo huishoudelijke verzorging ZIN, Wmo begeleiding en overige in natura en Lokale
Jeugdhulp ZIN. Dit zijn openeinderegelingen waarbij de overschrijdingen met name te verklaren zijn door een
toename van de zorgvraag. De overschrijdingen zijn weliswaar onrechtmatig, maar tellen dus niet mee voor het
rechtmatigheidsoordeel.
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Programma 3 Verduurzamen
In het programma Verduurzamen zijn de lasten niet overschreden en is dus geen sprake van onrechtmatige
uitgaven.
Programma 4 Leren, werken en ondernemen
In het programma Leren, werken en ondernemen zijn de lasten overschreden met € 6.139.209. Deze worden
gedekt door hogere baten van € 7.991.529. De overschrijding telt daarom niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel.
Programma 5 Ontspannen
In het programma 5 Ontspannen zijn de lasten overschreden met € 588.932. Deze worden gedekt door hogere
baten van € 353.020, waardoor er een overschrijding is van € 235.912. Dit betreft de taakvelden:
5.1 Sportbeleid en activering (€ 9.690 onderschrijding);
5.2 Sportaccommodaties (€ 28.646 overschrijding);
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (€ 233.849 overschrijding);
5.4 Musea (€ 618 onderschrijding);
5.5 Cultureel erfgoed (€ 5.583 onderschrijding);
5.6 Media (€ 10.692 onderschrijding).
Het taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie wordt daarom nader toegelicht. De
gemeente heeft via de algemene uitkering zogenaamde ‘Ollongren-gelden cultuur’ ontvangen van € 281.000. Via
een raadsinformatiebrief op 13 november 2020 is de raad geïnformeerd dat deze gelden ingezet zouden worden
voor de ondersteuning van de cultuursector. De dekking van de overschrijding is dus opgenomen onder de
algemene dekkingsmiddelen/algemene uitkering en telt dus niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel.
Programma 6 Bestuur en organisatie
In het programma 6 zijn de lasten overschreden met € 349.812. Deze worden gedekt door hogere baten van
€222.548, waardoor er een overschrijding is van € 127.264. Dit betreft de taakvelden:
6.1 Bestuur (€ 219.582 overschrijding);
6.2 Burgerzaken (€ 92.318 onderschrijding).
Het taakveld 6.1 Bestuur wordt daarom nader toegelicht. In het programma is een extra storting in de
voorziening pensioenen (voormalige) wethouders van € 265.951 opgenomen. Bepalend voor de hoogte van de
werkelijke storting is de rekenrente van 2020 die moet worden gehanteerd voor het bepalen van de stand van
deze voorziening op de waarde peildatum 31 december 2020. Door de daling van de rekenrente is een extra
storting nodig. Dit is niet onrechtmatig.
De overzichten voor de rechtmatigheid (exploitatie en investeringen) zijn als volgt:

Begrotingsafwijking

Conclusie: onrechtmatig Conclusie: onrechtmatig
maar telt niet mee voor maar telt wel mee voor
het oordeel
het oordeel Motivering van de conclusie

Programma 2 Zorgen voor elkaar

1.120.619

Betreft open einde regelingen Sociaal Domein

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

6.139.209

Wordt gedekt door hogere baten
Wordt gedekt door hogere baten en ontvangen 'Ollongrengelden cultuur'
Wordt gedekt door hogere baten en betreft extra storting in
voorziening pensioenen wethouders

Programma 5 Ontspannen
Programma 6 Bestuur en organisatie
Totaal

588.932
349.812
8.198.572
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Afwijking investeringskrediet

Conclusie: onrechtmatig Conclusie: onrechtmatig
maar telt niet mee voor maar telt wel mee voor
het oordeel
het oordeel Motivering van de conclusie

Revitalisering Dierenstein

4.496 Overschrijding van begroot bedrag

P&R voorziening NS station

137.647 Overschrijding van begroot bedrag

Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg

127.945 Overschrijding van begroot bedrag

Oprit Kilweg A29

17.811 Overschrijding van begroot bedrag

Bouwk. aanp. gebouw bibliotheek Carnisselande

99.205 Overschrijding van begroot bedrag

Inrichting gebouw bibliotheek Carnisselande

28.991 Overschrijding van begroot bedrag

Omvormen gras-kunstgras Smitshoek toplaag

4.910 Overschrijding van begroot bedrag

Onderlaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak

7.673 Overschrijding van begroot bedrag

Jeu de Boules Vitesse sportpark De Bongerd
Kunstgrasvelden Vrijenburg

5.983 Overschrijding van begroot bedrag
2.710

Minicontainers papier
Bouwrijp maken Zonnepark de Punt

43.200

Hekwerk en plankosten Zonnepark de Punt

19.401

Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt

1.278 Wordt deels gedekt uit investeringsbedrag 2021
Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2021
8.256 Overschrijding van begroot bedrag

Zonnepanelen panden, MFA Riederpoort

3.652 Overschrijding van begroot bedrag

Klimaatkast Vrijenburgpoort

23.053 Overschrijding van begroot bedrag

Klimaatkast Vrijheidspoort
Totaal

Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2021
22.205 Overschrijding van begroot bedrag

11.465 Overschrijding van begroot bedrag
65.311

504.570

Rechtmatigheidsoordeel:
Een bedrag van € 504.570 telt mee voor het rechtmatigheidsoordeel.
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
gemeente Barendrecht. Het voor gemeente Barendrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020
€201.000.
bedragen x € 1

G.J. Bravenboer

G. Figge

Gemeentesecretaris

Griffier

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

116.666

Beloningen betaalbaar op termijn

20.312

Subtotaal

136.978

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

136.978

96.985
17.304
114.289

201.000

N.v.t.
114.289

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Deeltijdfactor 2019 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

1,0

1,0

112.508

93.641

19.520

16.212

132.028

109.853

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Totale bezoldiging 2019

132.028

109.853
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Specifieke uitkeringen (SISA)
FIN

B1

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Regeling specifieke uitkering Aantal gedupeerden (met
Besteding (jaar T) van
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) van onderdeel Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
gemeentelijke hulp
overlegbare bevestigingsbrief
onderdelen a, b en d. (artikel 3) T) van onderdelen a, b en d
c (artikel 3)
T) van onderdeel c (artikel 3)
gedupeerden
van Belastingdienst/Toeslagen
(artikel 3)
toeslagenproblematiek

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: B1/01
BZK

C1

0
Regeling specifieke uitkering Totaal ontvangen bedrag
Reductie Energiegebruik
beschikking

Aard controle R
Indicator: B1/02
€0
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/03

Aard controle R
Indicator: B1/04

€0

€0

Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan
afwijkingen.

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/05
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/06
Nee

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: C1/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/02

€ 1.143.540
Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project

Alleen invullen bij akkoord
ministerie.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/03
1 WoonWijzerBox
2 Inzet infrarood camera's
3 Communicatie
Kopie projectnaam/nummer

Aard controle R
Indicator: C1/04
€ 226.928
€ 5.544
€ 40.321
Cumulatieve totale bestedingen
(t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/05
Ja
Ja
Ja
Toelichting

Aard controle R
Indicator: C1/06

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07
1 WoonWijzerBox
€ 226.928
2 Inzet infrarood camera's
€ 5.544
3 Communicatie
€ 40.321

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10
Nee
Nee
Nee
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OCW

D8

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Opgebouwde reserve ultimo
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan
(jaar T-1)
afspraken over voor- en
voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor
d 2019-2022 (OAB)
vroegschoolse educatie met
leerlingen met een grote
educatie die voldoen aan de
achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van
wettelijke kwaliteitseisen
(conform artikel 166, eerste lid taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van
kindcentra en peuterspeelzalen
WPO)
(conform artikel 167 WPO)

Gemeenten

€ 442.068
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€ 70.761
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

€ 49.736
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€ 213.648
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicator: D8/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/04

Aard controle R
Indicator: D8/03

Aard controle R
Indicator: D8/02

Aard controle R
Indicator: D8/01

1
IenW

E3

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste van
het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m
jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen
(Wgr)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/03
Indicator: E3/02
Indicator: E3/01
€0
€ 2.332
1 IenM/BSK-2O16/151791
Cumulatieve overige
Cumulatieve bestedingen ten
Kopie beschikkingsnummer
bestedingen (t/m jaar T)
laste van Rijksmiddelen (t/m
jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07
€ 2.332
1 IenM/BSK-2O16/151791

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

€0
€0
€0
Correctie over besteding kosten Eindverantwoording (Ja/Nee)
Cumulatieve Kosten ProRail
ProRail (t/m jaar T)
(t/m jaar T) als bedoeld in
artikel 25 lid 4 van deze regeling
ten laste van Rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

€0

Jaarrekening

€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/12

Aard controle R
Indicator: E3/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/10

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/08

Aard controle R
Indicator: E3/06

Aard controle R
Indicator: E3/05

Aard controle R
Indicator: E3/04

€0

Nee
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EZK

F11

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d.
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) ten laste van Totale cumulatieve besteding
Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond in (jaar T)?
MKB Deals 1e tranche
Rijksmiddelen
ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
(Ja/Nee)
jaar T). Inclusief uitvoering door
derde (sisa tussen
medeoveheden) vanaf
verantwoordingjaar SiSa 2021.
Zelfstandig uitvoering (exclusief Deze indicator is bedoeld voor
Dit betreft het deel dat naast de
uitvoering door derde)
de tussentijdse afstemming van Rijksmiddelen is ingelegd
de juistheid en volledigheid van volgens afspraak uit MKB-deal.
de verantwoordingsinformatie.
Aard controle R
Indicator: F11/01
€0

SZW

G2

Gebundelde uitkering op
Besteding (jaar T) algemene
grond van artikel 69
bijstand
Participatiewet_gemeentede
el 2020
Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW)
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr

Aard controle R
Indicator: F11/02

Aard controle R
Indicator: F11/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: F11/04

€0

€ 59.750

Nee

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

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

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

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/01
Indicator: G2/02
Indicator: G2/03
Indicator: G2/04
€ 7.084.176
€ 68.224
€ 561.977
€ 155
Besteding (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T)
levensonderhoud
levensonderhoud
Rijk)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
I.4 Besluit bijstandverlening
I.6 Wet werk en inkomen
I.7 Participatiewet (PW)
zelfstandigen 2004
zelfstandigen 2004
kunstenaars (WWIK)
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/07
Indicator: G2/08
Indicator: G2/09
Indicator: G2/10
€ 85.590
€ 40.354
€0
€ 257.353

Jaarrekening

5 februari 2021
Bestedingen zijn verantwoord
op basis van voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting

Als bij 03 en 04 'Nee' is
ingevuld, dan is toelichting
verplicht

Aard controle D2
Indicator: F11/05

Ja
Besteding (jaar T) IOAZ

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

Aard controle R
Indicator: G2/05
€ 64.665
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)
Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t.
Indicator: F11/06
In 2020 geen uitgaven uit
rijksbijdragen, vanwege
onzekerheid storting, uiteindlijk
12-2020.03. Het project is
afgerond 1 januari 2023.
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

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

Aard controle R
Indicator: G2/06
€ 92
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G2/11
€ 1.284 Ja

Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/12
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VWS

H4

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van
stimulering sport
ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R.
Indicator: H4/01
€ 740.186
Projectnaam/nummer

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/02
€ 29.739
Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T) Onroerende
T) ten laste van Rijksmiddelen
zaken (sportaccommodaties)
per project ten laste van
Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: H4/03
Indicator: H4/04
1 SPUK 2020 (aanvraag 802819) € 925.635
Kopie projectnaam/nummer
Totale besteding (jaar T) per
project ten lasten van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

VWS

H8

Regeling Sportakkoord

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

Aard controle R
Indicator: H4/05

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

Aard controle R
Indicator: H4/06

€ 314.368
€ 192.307
Percentage besteed (jaar T) per
project ten opzichte van
aanvraag ten laste van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Aard controle R
Indicator: H4/07

Toelichting

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08

€ 203.772

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/09
Indicator: H4/10
Indicator: H4/11
1 SPUK 2020 (aanvraag 802819)
€ 710.447
125%
Besteding aanstellen
Besteding uitvoering
Cumulatieve besteding
Cumulatieve besteding
Eindverantwoording (Ja/Nee)
sportformateur (jaar T)
sportakkoord (jaar T)
aanstellen sportformateur (t/m
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
jaar T)
T)
Gerealiseerd

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/01

€0

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/02

€ 30.000

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/03
€0

Jaarrekening

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/04
€ 30.000

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05
Nee
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Incidentele baten en lasten
2020

Incidentele lasten
Storting verkoop aandelen Eneco in algemene reserve
Storting verkoop aandelen Eneco in bestemmingsreserves

4.618.700

Algemene dekkingsmiddelen

13.800.000

Algemene dekkingsmiddelen

275.103

Tegemoetkoming financiële schade corona cultuur
Storting tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder in reserve grondbedrijf
Storting tussentijdse winstuitname De Botter in reserve grondbedrijf

Programma

Programma 5

2.006.356

Algemene dekkingsmiddelen

375.330

Algemene dekkingsmiddelen

21.057.489

Totaal incidentele lasten

2020

Incidentele baten

18.418.685

Algemene dekkingsmiddelen

‘Ollongren’-gelden cultuur

281.000

Algemene dekkingsmiddelen

Naheffing btw

845.276

Algemene dekkingsmiddelen

Marktinitiatief locatie Rabobank

171.769

Programma 1

2.006.356

Programma 1

375.330

Programma 1

Verkoop aandelen Eneco

Tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder
Tussentijdse winstuitname De Botterlocatie
Project communicatiekanalen verbeteren (niet uitgegeven)

25.000

Overhead

Gebiedsvisie Koedoodzone (niet uitgegeven)

16.800

Programma 1

Toekomstvisie Oude Dorp (niet uitgegeven)

16.000

Programma 5

Project digitalisering bouwvergunningen (niet uitgegeven)

73.000

Programma 1

Project Invoering Wet Kwaliteitsborging (wkb) (niet uitgegeven)

25.300

Programma 1

Projectmatige controles illegale bouw (niet uitgegeven)

21.200

Programma 1

Omgevingsvisie (niet uitgegeven)

54.000

Programma 1

50.000

Programma 2

533.046

Programma 4

Verhuizing wijkteam naar bibliotheek ’t Plein (niet uitgegeven)
Rijksbijdrage uitvoeringskosten Tozo-regeling

22.912.762

Totaal incidentele baten

Jaarrekening
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

0.3
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
5.7
7.5
8.1
8.2
8.3

6.1
6.2
6.4
6.6
6.71
6.72
6.81
6.82
7.1

7.2
7.3
7.4

taakveld
beheer overi ge gebouwen en gronden
cri s i beheers i ng en bra ndweer
openba re orde en vei l i ghei d
verkeer en vervoer
pa rkeren
recrea tieve ha vens
economi s che ha vens en wa terwegen
openba a r vervoer
openba a r groen en (openl ucht)recrea tie
begra a fpl a a ts en
rui mtel i jke ordeni ng
grondexpl oi tatie
wonen en bouwen
totaal programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Rekening
2020
l a s ten
ba ten
1.777.322
1.592.579
2.376.223
0
1.285.416
37.367
5.396.004
549.457
122.284
49.796
30.676
0
609.740
0
444.894
46.667
5.056.746
85.537
716.519
531.405
1.862.105
318.697
8.811.642
11.482.804
2.221.395
2.497.360
30.710.964
17.191.669

taakveld
s a menkra cht en burgerpa rtici pa tie
wi jktea ms
begel ei de pa rtici pa tie
ma a twerk-voorzi eni ngen (Wmo)
ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+
ma a twerkdi ens tverl eni ng 18geës ca l eerde zorg 18+
geës ca l eerde zorg 18vol ks gezondhei d
totaal programma 2 Zorgen voor elkaar

Rekening
2020
l a s ten
ba ten
2.939.802
219.951
4.146.168
0
186.096
0
1.674.961
9.134
6.953.191
243.445
9.884.166
917.666
51.229
0
1.673.682
0
1.817.926
68.436
29.327.219
1.458.631

taakveld
ri ol eri ng
a fva l
mi l i eubeheer
totaal programma 3 Verduurzamen

Rekening
2020
l a s ten
ba ten
3.048.824
4.154.082
6.868.219
7.267.534
2.542.488
1.524.289
12.459.530
12.945.905
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Rekening
2020
taakveld

lasten

baten

3.1

economische ontwikkeling

400.176

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

105.436

0

3.3

bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

72.987

346.278

3.4

economische promotie

22.410

62.202

4.1

openbaar basisonderwijs

12.582

0

4.2

onderwijshuisvesting

4.770.163

1.206.929

4.3

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.351.610

1.195.955

6.3

inkomensregelingen

16.655.699

16.478.977

6.5

arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk

2.030.746

1.040

26.421.809

19.446.429

totaal programma 4 Leren, werken en ondernemen

155.048

Rekening
2020
taakveld

lasten

baten

5.1

sportbeleid en activering

635.463

30.353

5.2

sportaccommodaties

4.538.854

1.776.908

5.3

cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.950.911

306.863

5.4

musea

12.582

0

5.5

cultureel erfgoed

97.917

0

5.6

media

1.195.105

130.296

totaal programma 5 Ontspannen

8.430.832

2.244.420

Rekening
2020
taakveld

lasten

baten

0.1

bestuur

3.952.539

1.035.257

0.2

burgerzaken

1.019.273

498.191

totaal programma 6 Bestuur en organisatie

4.971.812

1.533.448

0.5

treasury

321.481

19.921.954

0.61

OZB woningen

249.181

6.596.231

0.62

OZB niet woningen

0

3.094.907

0.64

belastingen overig

114.161

281.684

0.7

algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
algemene dekkingsmiddelen

0.4

0.8

0.9

0.10

62.191.441
92.086.217

ondersteuning organisatie

14.987.089

125.532

overhead

14.987.089

125.532

overige baten en lasten

563.124

716.508

overige baten en lasten

563.124

716.508

vennootschapsbelasting

264.846

0

heffing vennootschapsbelasting

264.846

0

mutaties reserves

22.893.623

5.205.269

mutaties reserves

22.893.623

5.205.269

totaal
0.11

0
684.823

151.715.672 152.954.029

saldo van rekening van lasten en baten

-1.238.357
overschot

Jaarrekening
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Investeringen
Investeringen

1
1
2

3
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23

24
25
26
27
27
27
27
28
29
30
31

32
33
34
34
34
34
35
36
37
38

Camera's en geluidsapparatuur Van der Wouw- en Raadszaal
Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte
1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29
Lasten Revitalisering Dierenstein
Baten Revitalisering Dierenstein
Herinrichten Doormanplein
Lasten P&R voorziening NS station
Baten P&R voorziening NS station
Lasten fietsroutes stad- en landverbindingen
Lokale aanpak veilig fietsen
Herinrichting Portlandse Baan
Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg
Fietspad Vaanpark II + rotonde
Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk
Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk
Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone
Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan
Lasten Snelfietsroute F15 Hoefslag
Baten Snelfietsroute F15 Hoefslag
Rehabilitatie wegen
Vervanging dam Carnisseweg
Verkeerslichten Kilweg-A29
Oprit Kilweg-A29
Openbare verlichting
Vervanging toegangssysteem flexibele afsluitingen
Geluidsscherm Carnisserbaan t.h.v. Veluwemeer
Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk
Lasten trapopgang binnenstalling
Baten trapopgang binnenstalling
Beschoeiingen
Grond Zuidpolder
Tweede Veiligheidspost Maasstraat
Hart van Carnisselande
Grond Prorail 1e Barendrechtseweg
Gebouw MFA Kruidentuin
Buitenruimte MFA Kruidentuin
Nieuwbouw De Tweemaster bouw
Nieuwbouw De Ark bouw
Uitbreiding Groen van Prinsterer
Permanente uitbreiding school LOC
Voorbereiding Edudelta
Aankoop Edudelta
Bouwkundige aanpassingen gebouw bibliotheek Carnisselande
Klimaatinstallatie gebouw bibliotheek Carnisselande
Overig installaties gebouw bibliotheek Carnisselande
Inrichting gebouw bibliotheek Carnisselande
Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn
Renovatie sporthal De Driesprong
Toplaag 1,5 kunstgrasveld 3 BVV De Bongerd
Uitvoering visie sportpark De Bongerd
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek onderlaag
Omvormen gras-kunstgras Smitshoek toplaag
Toplaag kunstgras veld 2 HCB De Doorbraak
Toplaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak
Onderlaag kunstgrasveld 3 HCB De Doorbraak
Veld 2 VV Smitshoek (natuurgras)
Veld 3 VV Smitshoek (natuurgras)
Veld 7 VV Smitshoek (kunstgras)
Jeu de Boules Vitesse sportpark De Bongerd
Kunstgrasvelden Vrijenburg
Vervangingsinvestering speelvoorzieningen
Voorbereiding Circulair Centrum
Minicontainers papier
Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers
Minicontainers GFT
Toegangscontrole GFT-cocons
Toegangscontrole ondergrondse containers restafval
Bouwrijp maken Zonnepark de Punt
Hekwerk en plankosten Zonnepark de Punt
Herinrichting begraafplaats Scheldestraat
Realisatie Waalvisie

Investeringen Investeringen
begin 2020
na 2e Turap
2020
22.900
2.140.400
912.000
-1.780.300
-491.700
1.188.700
547.400
95.000
95.000
34.000
-517.300
-517.300
81.600
81.600
318.700
331.300
-150.000
-150.000
0
72.300
72.300
146.900
146.900
29.600
29.600
393.300
393.300
469.900
469.900
-217.000
-217.000
43.300
24.300
159.800
0
114.100
204.100
-71.000
880.600
692.500
134.100
130.100
438.400
438.400
115.000
115.000
701.900
668.500
46.000
55.700
-14.000
-14.000
68.400
68.400
-36.500
-36.500
149.700
149.700
331.400
331.400
118.000
118.000
600.100
400.100
4.500
4.500
38.600
38.600
31.100
0
1.747.900
0
2.171.200
0
685.000
185.000
86.400
186.400
75.000
4.212.500
433.000
32.600
513.000
50.000
20.000
20.000
1.200.000
20.000
35.000
35.000
165.300
160.300
250.500
250.500
200.000
200.000
45.600
0
231.200
291.200
65.000
81.700
81.700
81.700
81.700
324.700
324.700
96.900
50.000
118.300
600
581.600
581.600
114.300
114.300
3.800
6.000
52.400
52.400
39.500
39.500
35.000
35.000
448.800
448.800
800
0
40.800
40.800
515.600
515.600

Jaarrekening

Werkelijke
uitgaven 2020
19.533
934.587
-566.094
346.106
78.058
38.496
-125.000
14.556
468.947
0
-1.856
168
169.115
157.545
27.814
115.851
0
2.520
0
798
0
674.803
106.940
359.899
132.811
562.242
24.634
3.245
0
5.556
0
65.115
26.788
109.060
23.202
4.438
0

Restant Doorgeschoven Doorschuiven
2020
naar 2021 in naar 2021 in
Turaps jaarrekening
3.367
0
-22.587
1.228.400
-22.600
74.394
-1.288.600
74.400
201.294
650.000
16.942
-4.496
-392.300
-334.700
67.044
67.000
-137.647
-150.000
-150.000
1.856
72.132
72.100
-22.215
-127.945
365.487
365.500
354.049
354.000
-217.000
-217.000
21.780
21.800
0
159.800
203.302
203.300
-71.000
-71.000
17.697
187.800
17.700
23.160
78.501
78.500
-17.811
106.258
106.300
21.366
21.400
52.455
52.500
-14.000
-14.000
62.844
62.800
-36.500
-36.500
84.585
84.600
304.613
85.000
8.940
376.898
200.000
376.900
62
38.600
38.600

11.868
4.830
53.034
4.212.453
532.205
14.153
512.645
78.991
8.242
6.897
12.698
19.268
248.036
204.910

173.132
181.570
21.966
47
-99.205
18.447
355
-28.991
11.758
13.103
22.302
141.032
2.464
-4.910

277.283
72.673
73.979
69.170
314.443
55.983
3.360
457.910
0
28.205
0
7.406
18.352
23.046
45.278
19.401
336
-6.667

13.917
-7.673
7.721
12.530
10.257
-5.983
-2.760
123.690
114.300
-22.205
52.400
32.094
16.649
425.754
-44.478
-19.401
40.464
522.267

1.747.900
2.171.200
500.000

173.100
181.600
22.000

18.400

1.180.000

117.700

43.200
40.000

11.700
13.100
22.300
141.000

-2.800
61.000
114.300
52.400
32.100
16.600
425.800
-43.200
-19.400
40.500
522.300
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Investeringen

39

Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte
Woonwagencentrum Ziedewijdsekade schuren
Zonnepanelen panden, Hof van Maxima
Zonnepanelen panden, MFA Gemeentewerf
Zonnepanelen panden, MFA Lagewei
Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt
Zonnepanelen panden, MFA Vrijenburgpoort
Zonnepanelen panden, MFA Riederpoort
Zonnepanelen panden, MFA Waterpoort
Klimaatkast Vrijenburgpoort
Klimaatkast Vrijheidspoort
Totaal
Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening
riolering
Nieuwbouw en renovatie gemalen
Rioolrenovaties
Kleine projecten
Riolering Centrum- Achterom
Riolering Centrum: Onderlangs
Riolering Oranjewijk
Riolering Carnisseweg
Riolering Talmaweg
Waterafvoer stationsdek tbv uitbreiding parkeerplaatsen
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)
Totaal

Investeringen Investeringen
begin 2020
na 2e Turap
2020
79.100
150.100
14.400
15.800
42.100
17.100
118.500
58.500
31.300
6.300
12.700
37.700
60.800
30.800
60.400
37.400
75.600
15.600
28.900
28.900
32.500
32.500
16.079.800
14.657.700

Werkelijke
uitgaven 2020

Investeringen Investeringen
begin 2020
na 2e Turap
2020
265.000
345.000
260.000
0
130.000
130.000
200.000
0
0
125.000
100.000
125.000
150.000
295.000
330.000
0
85.000
403.000
1.435.000
1.508.000

Werkelijke
uitgaven 2020

Restant
2020

400.575

-55.575

105.012
38.985
129.027
0
235.834
0
79.668
298.634
1.287.736

24.988
-38.985
-4.027
125.000
59.166
0
5.332
104.366
220.264

126.586
15.738
11.427
49.167
5.896
45.956
30.502
41.052
9.554
51.953
43.965
11.592.058

Restant Doorgeschoven Doorschuiven
2020
naar 2021 in naar 2021 in
Turaps jaarrekening
23.514
23.500
62
5.673
9.333
404
-8.256
298
-3.652
6.046
-23.053
-11.465
3.065.642
6.937.400
3.042.900

Toelichting investeringen
1. Snelfietsroute F15 IJsselmonde (lasten - € 22.600, baten € 74.400 doorschuiven naar 2021)
Er zijn meer kosten gemaakt en er is meer subsidie (80% voorschot) ontvangen door extra aanvragen en
beschikkingen die niet waren voorzien. Dit wordt in mindering gebracht op de investering voor de snelfietsroute
die voor 2021 geraamd is.
2. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten € 201.900 doorschuiven naar 2023)
In 2020 zijn enkel de voorbereidingen voor 't Vlak gedaan en niet de uitvoering. We stellen voor om € 201.900
door te schuiven naar 2023, omdat dit het vroegste moment is om ’t Vlak tot uitvoering te brengen. Hieruit
voortvloeiend zullen we in de 1e Tussenrapportage 2021 voorstellen het grootste deel van de investering voor
2021 van € 1,65 miljoen ook door te schuiven naar 2023.
3. Revitalisering Dierenstein (baten - € 334.700 doorschuiven naar 2021)
Het project revitalisering Dierenstein is in 2020 afgerond. De gemeente heeft begin februari 2021 een brief
ontvangen van de Provincie over het voornemen om een lager subsidiebedrag (€ 334.700 in plaats van € 392.300)
vast te stellen. De oorzaak is dat er in het project minder subsidiabele kosten zijn gemaakt dan voorzien was, ten
tijde van de indiening van de subsidie.
4. Herinrichting Doormanplein (lasten € 67.000 doorschuiven naar 2021)
Als gevolg van gesprekken met bewoners die langer duurden dan gedacht, was het niet mogelijk om alle geplande
werkzaamheden te doen. Er moest eerst voldoende draagvlak zijn bij de bewoners. De werkzaamheden worden
in 2021 voortgezet.
5. Parkeren NS station (lasten € 137.647 overschrijding, baten -€ 150.000 doorschuiven naar 2021)
Begin 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de uitbreiding van de overkapping. De voorbereiding
voor deze aanbesteding heeft langer geduurd dan was gepland. De voornaamste reden was het ontbreken van
de constructietekening van de overkapping en het opnieuw doorrekenen van de belasting, ter hoogte van de
uitbreiding. Na de aanbesteding is een vergunning aangevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden bij
ProRail. Tijdens dit proces heeft ProRail aanvullende eisen gesteld aan:
1) de beregening en –infiltratie-installatie (Aquaflow);
2) de hoofdwateraansluiting (HWA) en drainage;
3) het graven, verplaatsing kasten, aanbrengen en verleggen kabels/leidingen.
Deze aanvullende eisen waren vooraf niet bekend en zorgden voor een aanzienlijke verhoging van de
voorbereidings- en uitvoeringskosten.
Eind 2020 is het parkeerdek globaal uitgebreid. In het 2e kwartaal van 2021 (na de winter) vinden de laatste
afrondende werkzaamheden plaats voor het definitief inrichten (plantenbakken, plaatsing van bebording,
aanbrengen van de markering en snelheid remmende maatregelen) van het parkeerdek. Daarna volgt de
subsidie- afrekening met de MRDH.
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6. Fietsroutes stad-landverbindingen
Eind 2020 zijn deze projecten afgerond. De accountantsverklaring is naar de Provincie Zuid-Holland opgestuurd.
Op basis van de definitieve toekenning wordt gekeken of de reserveprojecten nog uitgevoerd kunnen worden of
dat het project afgesloten gaat worden. De reserveprojecten zijn met name de bebording projecten. In de 1e
helft van 2021 vindt de definitieve toekenning van de subsidie plaats.
7. Lokale aanpak veilig fietsen (€ 72.600 doorschuiven naar 2021)
In 2020 is het verkeersveiligheidsplan geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt in 2021 onderzocht welke
werkzaamheden ten last van dit budget kunnen komen.
8. Tweerichting fietspad Middeldijk (€ 127.945 overschrijding)
In 2021 wordt dit project afgerond. Na de winter wordt street print aangebracht en vindt de
accountantsverklaring plaats voor de in 2020 definitief toegekende MRDH-subsidie van € 68.500.
9. Fietspad Vaanpark II + rotonde (€ 365.500 doorschuiven naar 2021)
De voorbereiding van het project heeft plaatsgevonden in 2020. De uitvoering van het project is vertraagd door
vergunningenprocedures.
10. Fietstunnel Gebroken Meeldijk (lasten € 354.000, baten -€ 217.000 doorschuiven naar 2021)
De uitvoering van het project is in 2020 gestart en wordt in 2021 afgerond. De subsidieverantwoording wordt in
2021 ingediend.
11. Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone (lasten € 21.800 doorschuiven naar 2021)
De snelfietsroute F15 Hoefslag vormt de ontbrekende schakel tussen de Schaatsbaan en de Voordijk. Het
restantbudget van € 21.800 van deze investering wordt in 2021 aan dit project toegevoegd.
12. Snelfietsroute F15 Hoefslag (lasten € 203.300, baten - € 71.000 doorschuiven naar 2021)
Het project is in voorbereiding. De uitvoering vindt plaats in het derde kwartaal van 2021 en de subsidie wordt
in 2021 ontvangen.
13. Rehabilitatie wegen (lasten € 17.700 doorschuiven naar 2021)
Voor rehabilitaties is totaal € 692.500 geraamd, hiervan is in 2020 € 674.800 uitgegeven. Het restantbudget van
€ 17.700 schuift door naar 2021. Hieronder worden de projecten nader toegelicht:
• In 2020 zijn diverse projecten afgerond, zoals Kruizenmunthof, ’t Fruit, Smitshoek, Achterpaden Vrijenburg,
Willem Alexanderplantsoen fase 2, Boezemweg en Carnisseweg;
• Het project Ziedewijdsedijk 4 is voorbereid en wordt in 2021 uitgevoerd;
• Voor de projecten Klipper fase 2, Boeier, Schouw fase 2 en Kogge (Buitenoord) zijn de voorbereidingen gestart.
We zijn echter afhankelijk van de werkzaamheden die door de nuts- en telecombedrijven nog uitgevoerd moeten
worden, onder andere het vervangen van de gasleiding. De werkzaamheden zijn even stopgezet, totdat hier
duidelijkheid over is. In de loop van 2021 komt de planning van de nuts- en telecom bedrijven;
Het project De Gaffelaar is in uitvoering en wordt in het 1e kwartaal van 2021 afgerond.
14. Verkeerslichten Kilweg-A29 (lasten € 78.500 doorschuiven naar 2021)
De verkeerslichten zijn eind 2020/begin 2021 vervangen. De afrondende werkzaamheden (o.a. bewegwijzering)
vinden in 2021 plaats.
15. Openbare verlichting (lasten € 106.300 doorschuiven naar 2021)
In 2021 vindt de afronding van het project "Mag het licht uit!" voor de Sweelincklaan, Kilweg, Leedeweg en de
1e, 2e en 3e Barendrechtsweg. Daarnaast wordt geïnvesteerd in vervanging van Sox-verlichting door
ledverlichting.
16. Vervanging toegangssysteem flexibele aansluitingen (lasten € 21.400 doorschuiven naar 2021)
Dit project is in 2020 opgestart. De toelatingsbeleidsregels worden begin 2021 vastgesteld. Medio 2021 wordt,
in overleg met de hulpdiensten, de apparatuur vervangen.
17. Geluidsscherm Carnisserbaan t.h.v. Veluwemeer (lasten € 52.500 doorschuiven naar 2021)
Het project is uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2021.
18. Binnenstalling Gebroken Meeldijk (baten - € 14.000 doorschuiven naar 2021)
De verantwoording van de subsidieaanvraag van de projecten rondom de tunnel en de fietsenstalling wordt in
2021 ingediend.
19. Trapopgang binnenstalling (lasten € 62.800, baten -€ 36.500 doorschuiven naar 2021)
De opdracht voor de uitvoering is in 2019 verleend. Een onderdeel van de opdracht was het verder uitwerken
van de constructie, zodat een omgevingsvergunning en een vergunning bij ProRail kon worden aangevraagd. Het
uitwerken van de constructietekeningen en berekeningen heeft meer tijd gekost dan gepland. Het
vergunningentraject bij ProRail heeft 6 maanden in beslag genomen. De aannemer kon de werkzaamheden
daarom niet meer in 2020 uitvoeren. De planning is om dit in maart /april 2021 te doen.
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20. Beschoeiingen (lasten € 84.600 doorschuiven naar 2021)
Door de coronamaatregelen en als gevolg hiervan beperkte menskracht bij de aannemers, is een deel van de
werkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd.
21. Grond Zuidpolder (lasten € 85.000 doorschuiven naar 2021)
Dit betreft de verwerving van het laatste perceel voor de realisatie van fase 2.1 van de Zuidpolder in 2021.
22. Hart van Carnisselande (lasten € 376.900 doorschuiven naar 2021)
De opdracht voor herinrichting van het Middeldijkerplein is in december 2020 aanbesteed en is in januari 2021
gestart. Dit is ook nodig voor ontwerpen en uitvoering van de herinrichting van het Havenhoofd. De ontwerpfase
voor het Havenhoofd is nog in afwachting van de uitkomsten uit het onderzoeksrapport naar de draagkracht van
de parkeergarage. Het ontwerp en de opdracht verwachten we in 2021 en de uitvoering is mogelijk deels ook in
2022. Dat is op dit moment nog niet bekend.
23. Gebouw MFA Kruidentuin (lasten € 38.600 doorschuiven naar 2021)
Het restantkrediet is nog nodig ten behoeve van onderzoek en herstel van vochtklachten in de gymzaal.
24. Uitbreiding Groen van Prinsterer (lasten € 173.100 doorschuiven naar 2021)
Het schoolbestuur is bouwheer geworden. De voorbereiding (ontwerpfase) heeft in 2020 plaatsgevonden. De
start van de bouw vindt plaats in 2021.
25. Permanente uitbreiding school LOC (lasten € 181.600 doorschuiven naar 2021)
Dit bedrag is ter beschikking gesteld voor werkzaamheden aan de regelinstallatie in 2021.
26. Voorbereiding Edudelta (lasten € 22.000 doorschuiven naar 2021)
Het onderzoek naar de bestemming van het pand Dierensteinweg 2 heeft langer geduurd dan gepland.
27. Bibliotheek Carnisselande (lasten € 18.400 doorschuiven naar 2021)
Dit project zal in 2021 worden afgerond. Dan volgt een doorbelasting van de kosten aan Bibliotheek aan Zet voor
onder andere maat- en schilderwerk. De verwachting is dat de afronding van dit totale project geen
overschrijding op zal leveren bij de afronding in 2021.
28. Vervanging en aanpassing zwembad Inge de Bruijn (lasten € 11.700 doorschuiven naar 2021)
In 2021 volgt nog de eindafrekening met de zwembadexploitant, in verband met de definitieve afronding van de
verduurzamingsmaatregelen.
29. Renovatie sporthal De Driesprong (lasten € 13.100 doorschuiven naar 2021)
In 2020 zijn er minder voorbereidingskosten gemaakt dan begroot. De definitieve besluitvorming vindt plaats in
2021.
30. Toplaag 1,5 kunstgrasveld 3 BVV De Bongerd (lasten € 22.300 doorschuiven naar 2021)
De laatste kosten volgen nog in 2021, wegens vertraging in de levertijd voor het aanbrengen van de
ledverlichting.
31. Uitvoering visie sportpark De Bongerd (lasten € 141.000 doorschuiven naar 2021)
De uitvoering van een centraal park, als onderdeel van de visie, is vertraagd. De coronamaatregelen
veroorzaakten vertraging in de overleggen met bewoners/geïnteresseerden. In 2020 is het definitieve ontwerp
gemaakt. De uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2021.
32. Vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen (lasten € 61.000 doorschuiven naar 2021)
Door vertraging in de participatie van een aantal projecten is alleen het voorbereidende werk gedaan. Deze
projecten worden begin 2021 opgeleverd.
33. Voorbereiding circulair centrum (lasten € 114.300 doorschuiven naar 2021)
De prioritering lag dit jaar bij de uitrol van het afvalbeleidsplan. Daardoor is de voorbereiding voor het circulair
centrum tijdelijk stopgezet. Dit wordt in 2021 weer opgepakt.
34. Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers (lasten € 52.400 doorschuiven naar 2021)
Minicontainers GFT (lasten € 32.100 doorschuiven naar 2021)
Toegangscontrole GFT-cocons (lasten € 16.600 doorschuiven naar 2021)
Toegangscontrole ondergrondse containers restafval (€ 425.800 doorschuiven naar 2021)
De uitrol van het afvalbeleidsplan is nog gaande, vandaar dat de investeringen hiervoor worden doorgeschoven.
35. Bouwrijp maken Zonnepark de Punt (lasten -€ 43.200 doorschuiven naar 2021)
In overleg met ProRail zijn de werkzaamheden naar voren gehaald. Er zijn extra kosten gemaakt en er komen nog
extra kosten aan om het terrein bouwrijp te maken. Het verwijderen van de begroeiing kostte meer tijd dan
verwacht. De overschrijding van €44.478 wordt gedekt uit het investeringsbedrag in 2021 van €43.200 dat
doorgeschoven is in de 2e Tussenrapportage 2020.
36. Hekwerk en plankosten Zonnepark Zonnepark de Punt (lasten -€ 19.400 doorschuiven naar 2021)
In overleg met ProRail is het hekwerk langs het calamiteitenpad van het spoor geplaatst. Zo kunnen onze
aannemers, zonder tussenkomst en toestemming van ProRail, het perceel van het toekomstige zonnepark
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bereiken. De overschrijding van €19.400 wordt gedekt uit het investeringsbedrag van €40.000 dat
doorgeschoven is in de 2e tussenrapportage 2020.
37. Herinrichting begraafplaats De Scheldestraat (lasten € 40.500 doorschuiven naar 2021)
De werkzaamheden voor deze investering waren pas bekend eind 2020 (aanschaffen gedenkmonument,
aanpassen beplantingsvakken) door een toename van klachten over slecht begaanbare grindpaden. Mede als
gevolg van de coronacrisis hebben deze werkzaamheden vertraging opgelopen.
38. Realisatie Waalvisie (lasten € 522.300 doorschuiven naar 2021)
Door te hoge kosten is het bestek van de recreatiehaven aangepast en een reguliere omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Doordat de haven deels op grondgebied van Zwijndrecht ligt, was geen reguliere maar een
uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag nodig. De bestekstukken zijn daarvoor aangepast en er is een tweede
omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Deze is eind 2020 verleend.
39. Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte (lasten € 23.500 doorschuiven naar 2021)
Het restantbedrag is nodig voor het aanbrengen van openbare verlichting. Hier is enige vertraging opgetreden.
De verlichting is begin 2021 aangebracht.
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Overige gegevens
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht
Financiën

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de
begroting 2021 en/of het laatste jaar van de
meerjarenraming 2022-2025

Het begrotingsresultaat voor de begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024, is het resultaat
dat in de Begroting 2021 is gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten op blz. 97,
inclusief de gevolgen van het Dekkingsplan Begroting 2021 op blz. 6. Het toezichtregime van de
provincie Zuid-Holland wordt gebaseerd op het begroot structureel en reëel resultaat. Dat is
het begrotingsresultaat zonder incidentele baten en lasten en rekening houdend met reële en
concreet onderbouwde ramingen. Op basis van dit resultaat zijn de jaarschijven 2021 en 2022
niet in evenwicht, de jaarschijven 2023 en 2024 wel. Hiermee wordt voldaan aan de criteria
voor repressief toezicht voor 2021.

Is er reden voor extra aandacht?
Ja

Om in 2022 wederom in aanmerking te komen voor repressief toezicht moet de jaarschijf 2022
van de Begroting 2022 structureel sluitend zijn (zonder incidentele baten), dan wel de
jaarschijven 2024 en 2025, als dit niet het geval is.

Ruimtelijke ordening

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast
aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?

De bestemmingsplannen in Barendrecht voldoen aan de Verordening Ruimte 2014. Wel wordt
de komende jaren gewerkt aan een (/meerdere) omgevingsplan(nen) conform de Omgevingswet.

nee

Er is geen reden voor extra aandacht.

Omgevingsrecht

TOELICHTING

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en
woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT
(vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1
februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020)
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?

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 26 mei 2020 is het "Jaarverslag VTH-Wabo 2019" door het college vastgesteld. Op 23 juni
2020 zijn het "Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2020" en het
"Uitvoeringsprogramma Wabo-toezicht en juridische handhaving 2020" door het college
vastgesteld en ter kennisgeving gestuurd aan de raad. In 2020 is de beleidscyclus voor zowel
Wabo-vergunning verlening als voor Wabo-Toezicht en Handhaving doorlopen. De code rood is
het gevolg van het overschrijden van de termijnen. Hiervoor is nu extra aandacht waardoor
naar verwachting dit onderdeel voor volgend jaar op groen komt.
nee

Er is geen reden voor extra aandacht.
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Monumentenzorg

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige
adviescommissie met betrekking tot de
(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht?

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

nee

Archief- en informatiebeheer
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op
orde

Is er reden voor extra aandacht?

Er is geen reden voor extra aandacht
TOELICHTING
In 2020 heeft er een archiefinspectie op afstand plaatsgevonden i.v.m. de coronacrisis. Door
de crisis is de oplevering van de rapportage vertraagd. Eind 2020 heeft I-services de definitieve
rapportage ontvangen. In deze rapportage staan een aantal aanbevelingen. Het team I-services
(DIV) heeft de laatste jaren prioriteit gegeven aan de verandertransitie. Dit is afgerond. In 2019
is gestart met het opschonen van de bouwdossiers. Dit is onderdeel van het project
digitalisering. Tevens is dit onderdeel van het project wegwerken achterstanden in vernietiging
en overbrenging van informatie. Dit sluit aan bij de belangrijkste aanbeveling in de rapportage
van 2020. Het wegwerken van de achterstanden zal bij I-services de komen twee jaar de
hoogste prioriteit hebben. Dit project is in december 2020 gestart. Inmiddels is begonnen met
het verhuizen van de te bewaren archieven naar het goedgekeurde depot van Ridderkerk. Bij het
bedrijf Oasis liggen nog fysieke archieven opgeslagen van de gemeente. Deze moeten nog
gecontroleerd worden. Overige aanbevelingen die in het inspectierapport staan zoals e-depot,
kwaliteitssysteem, hotspotmonitor en calamiteitenplannen zijn inmiddels ook opgepakt.

nee

Er is geen reden voor extra aandacht.

Huisvesting Vergunninghouders

TOELICHTING

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

Gevraagde informatie
Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

Stand van zaken
Voorsprong = 1

Fase interventieladder op 1 januari
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

Taakstelling
gerealiseerd
15

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

23

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

Voorsprong = 9

Fase interventieladder op 1 juli
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

Taakstelling
gerealiseerd
18

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

10

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar

Voorsprong = 1

Fase interventieladder op 31 december

Taakstelling
gerealiseerd

Toelichting
De huisvestingstaakstelling voor 2021 is een uitdaging.
Is er reden voor extra aandacht?

nee

Er is geen reden voor extra aandacht
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Staat van reserves en voorzieningen
Staat van reserves 2020
Naam Reserve

Saldo
31-12-2019

Stortingen Aanwendingen Reultaat
Saldo
2020
2020
vorig boekjaar 31-12-2020

Algemene reserves
Algemene Reserve
Totaal algemene reserves

14.634.347
14.634.347

4.618.700
4.618.700

-2.546.207
-2.546.207

-2.674.934
-2.674.934

14.031.906
14.031.906

Reserve Grondbedrijf
Bedrijfsreserve Grondbedrijf
Totaal reserve Grondbedrijf

13.176.545
13.176.545

3.089.620
3.089.620

-1.185.838
-1.185.838

0
0

15.080.328
15.080.328

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

3.912.794
1.330.000
546.579
1.112.360
2.041.422
1.244.000
133.190
10.320.345

0
0
0
0
0
0
0
0

-533.000
0
-35.600
-43.600
-106.200
0
-7.200
-725.600

0
0
0
0
0
0
0
0

3.379.794
1.330.000
510.979
1.068.760
1.935.222
1.244.000
125.990
9.594.745

2.085.952
13.676
1.975.308
200.000
52.664
893.527
65.195
0
0
0
0
0
0
0
0
5.286.321

116.411
7.492
1.011.400
0
0
0
0
250.000
500.000
3.300.000
2.500.000
2.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
15.185.303

0
0
-694.960
0
-52.664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-747.624

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.202.363
21.168
2.291.748
200.000
0
893.527
65.195
250.000
500.000
3.300.000
2.500.000
2.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
19.724.000

43.417.558

22.893.623

-5.205.269

-2.674.934

58.430.978

Overige bestemmingsreserves
Zuidpolder
Rekenkamer
Onderhoud gebouwen
Kleedkamers BVV
Omgevingslawaai
Natuur en recreatie
Waterontwikkeling Binnenlandse Baan
Duurzaamheidsgelden
Bewonersinitiatieven
Verkeers- en sociale veiligheid
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Betaalbaar wonen
Innovatieve en duurzame economie
Afvalstoffenheffing
Totaal Overige bestemmingsreserves
Totaal reserves
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Staat van voorzieningen 2020
Naam Voorziening

Saldo
31-12-2019

Voorziening Dubieuze Debiteuren
Dubieuze debiteuren
Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren

Stortingen Aanwendingen
2020
2020

Vrijval
2020

Saldo
31-12-2020

214.261
214.261

168.938
168.938

-41.657
-41.657

0
0

341.541,87
341.542

5.929.959
81.573
56.920
74.039
356.932
6.499.423

458.451
0
40.750
9.300
350.376
858.877

-209.684
-36.960
-24.903
-67.194
-20.168
-358.910

0
-26.413
0
0
-110.000
-136.413

6.178.726
18.200
72.767
16.145
577.140
6.862.978

3.091.086
2.862.390
5.403.568
505.403
933.888
12.796.335

21.457
626.519

706.638

-176.775
-707.935

0
0
0
0
0
0

3.112.543
3.488.909
4.872.408
564.065
757.113
12.795.038

Voorzieningen onderhoud egalisatie
Riolering
Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie

8.784.648
8.784.648

1.435.000
1.435.000

-2.315.225
-2.315.225

0
0

7.904.423
7.904.423

Voorzieningen beklemde middelen
Voorziening afvalstoffen
Totaal voorzieningen beklemde middelen

2.052.836
2.052.836

0
0

-1.454.908
-1.454.908

0
0

597.928
597.928

30.347.503

3.169.453

-4.878.634

-136.413

28.501.909

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenen wethouders
Wachtgelden vml wethouders
Glasschade
Voormalig personeel
Naheffing btw sportparken
Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorzieningen grondexploitaties
Centrumaanpak
Bedrijventerrein-Oost
Lagewei
Stationstuin
Carnisselande
Totaal voorzieningen grondexploitaties

Totaal Voorzieningen
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Subsidiestaat
Omschrijving
Kijk op welzijn
Wijkteams en ondersteuning
Jeugdgezondheidszorg

jaarrekening 2019

begroting 2020

jaarrekening 2020

1.591.000

1.552.400

1.564.931

95.551

97.600

97.574

1.358.300

1.362.000

1.358.100

Kindpakket
Maatschappelijk werk
Wmo begeleiding en innovatie
Volksgezondheid
Zorg en welzijn

0

144.000

144.000

78.860

83.900

94.303

247.404

244.300

234.116

800

800

800

3.371.915

3.485.000

3.493.824

Theater Het Kruispunt

797.683

797.500

797.500

Bibliotheek

875.800

1.002.300

1.002.294

Stichting CultuurLocaal

259.600

259.500

259.600

Stichting Kunst Creatief Barendrecht

136.100

136.100

136.080

Diversen Muziekeducatie

56.056

61.400

56.056

Cultuur

75.586

44.400

41.400

0

32.400

31.722

2.200.825

2.333.600

2.324.652

Jeugdtheaterschool Hofplein
Cultuur
Onderwijs en peuterwerk

403.825

849.800

774.729

Onderwijs

403.825

849.800

774.729

Sport

198.072

273.400

292.310

55.548

59.500

55.548

Sport

253.620

332.900

347.858

Lokaal preventief jeugd

191.079

267.000

266.917

19.110

25.900

29.182

210.189

292.900

296.099

Stichting De Kleine Duiker

82.000

82.000

82.000

Vluchtelingen

59.820

81.400

79.415

Volksfeesten

40.000

80.000

59.100

Wijkoverleg

14.400

18.900

14.400

0

23.900

26.004

28.136

15.400

15.346

0

3.000

0

2.500

2.500

2.500

0

800

0

Buurtsportcoaches

Jeugdwerk
Jeugd

Lokale media
Ouderenwerk en sociale samenhang
Volkshuisvesting
Stedenband
Economische advisering
Overige subsidies
Totaal subsidies

226.856

307.900

278.765

6.667.230

7.602.100

7.515.927
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