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Voorwoord 

Voor u liggen de Jaarstukken 2021 van Barendrecht, de laatste van het college 2018-2022. De stukken geven het 

resultaat weer van de inspanningen van het vorige college en zijn tevens voorbereid met het vorige college. 

Inmiddels is een nieuw college gevormd. In de komende maanden zal het nieuwe college aan de slag gaan met 

het ontwikkelen van een nieuw collegeprogramma, waarin doelen worden gesteld voor de komende vier jaar. 

De vertaling van deze doelen, met eventuele voorgestelde koerswijzigingen ten opzichte van de vorige begroting, 

leggen wij aan u voor via de begrotingbehandeling.  

 

Coronacrisis  

De Jaarstukken 2021 zijn opgesteld in een periode die beheerst werd door het coronavirus. 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 beperken. Onze inzet om onze inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode werd zeer gewaardeerd. 

 

Dit hebben we op allerlei manieren gedaan. Halverwege 2021 is het gesprek gestart over stimulerings- en 

herstelmaatregelen in de coronacrisis. Naast de door de Rijksoverheid gefinancierde steunpakketten is, met 

instemming van de raad, daar waar nodig extra budget vrijgemaakt. Samen met De Barendrechtse Uitdaging en 

KijkopWelzijn hebben we onze huisartsen voorzien van mondkapjes toen deze niet meer leverbaar waren. Ter 

ondersteuning van onze ondernemers zijn vele ontbijtsessies, bedrijfsbezoeken en digitale sessies met hen 

georganiseerd om de coronabeperkingen te bespreken. Concreet is het terrassenbeleid voor de horeca tijdelijk 

versoepeld en zijn de kosten vergoed. We zijn trots dat, mede dankzij onze inzet, het Rijk €100 miljoen  
beschikbaar stelt om onze jongeren en ouderen te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor onze culturele instellingen 

en sportverenigingen. In juni 2021 zijn de Rijksgelden 2020 voor cultuur in zijn geheel beschikbaar gesteld voor 

herstelmaatregelen. Er zijn daarvoor een aantal eenmalige subsidies toegekend, bijvoorbeeld aan CultuurLokaal.  

 

Financieel perspectief 

Het saldo van de begroting van 2021 laat het volgende verloop zien. Na vaststelling van het dekkingsplan met 

daarin de bezuinigingskeuzes, was er bij aanvang van het begrotingsjaar 2021 sprake van een tekort van 

€1.472.300. Bij de 1e tussenrapportage was het verwachte tekort €4.158.700. Het saldo na de 2e 
tussenrapportage was begroot op een tekort van €3.671.600. De stijging tussen de 1e en 2e tussenrapportage 

komt met name door het positieve effect van de meicirculaire 2021. 

Het saldo van baten en lasten is in de jaarrekening uitgekomen op een positief jaarresultaat van €1.900.690. De 

mutaties na de 2e tussenrapportage hebben per saldo een voordeel opgeleverd van €5.572.290. In de 

saldoverklaring wordt nader ingegaan uit welke belangrijkste mee- en tegenvallers het uiteindelijke saldo is 

opgebouwd, waarvan de septembercirculaire 2021 met ruim €1,5 miljoen het grootste voordeel oplevert. De 

overige afwijkingen worden in de programma’s toegelicht bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost’? 

 

Leeswijzer 

Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste gemeentelijke activiteiten in 2021 en bestaat uit de 

programmaverantwoording en de paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. 

Hieraan zijn het jaarverslag duurzaam inkopen en de corona rapportage toegevoegd.  Daarna is de jaarrekening 

opgenomen met de balans, het overzicht van baten en lasten, rechtmatigheid, wet normering topinkomens, 

specifieke uitkeringen (SISA), incidentele baten en lasten, gerealiseerde baten en lasten per taakveld en de 

investeringen.  Als laatste zijn de 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 2021 was €3.671.600 negatief. Het uiteindelijke saldo van de jaarrekening 

is uitgekomen op een jaarresultaat van €1.900.690 positief, dat wil zeggen dat de mutaties na de 2e 

tussenrapportage een voordeel hebben opgeleverd van €5.572.290. 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. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (€242.000 nadeel)  

Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. Deze 

regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de coronacrisis te 

maken kregen met een terugval in hun inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. 

Noodzakelijke kosten zijn woonlasten als huur of hypotheek en kosten voor gas, water, licht en internet. Het 

betreft een eenmalige tegemoetkoming van €1.500 of €3.000, afhankelijk van de hoogte van noodzakelijke 
kosten van de aanvrager. De eerste versie van de beleidsregels TONK zijn op 2 maart jl. aangenomen door het 

college. De herziene beleidsregels TONK zijn op 15 juni aangenomen door het college en daarna is de raad 

geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.  De regeling gold tot 1 oktober 2021. Voor deze periode had het 

Rijk €260 miljoen beschikbaar gesteld die in twee tranches  is vrijgegeven. In de meicirculaire 2021 is de eerste 

tranche (€65 miljoen, voor Barendrecht €82.000) verdeeld over gemeenten. In de septembercirculaire 2021 is 

Saldo na 2e Tussenrapportage 2021 3.671.600

tekort

Nadelen

1 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 242.000

2 Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen 212.888

3 Lokale jeugdhulp zorg in natura 180.847

4 Verkoop Weerom 7 112.500

5 Omzetheffing benzinestations 109.374

Totaal nadelen 857.609

Voordelen

6 Algemene uitkering -1.534.982

7 Vrijval voorziening pensioenen wethouders -548.904

8 Bijdrage GR BAR -532.285

9 Energietransitie -513.115

10 Wet BUIG uitkeringen -353.771

11 Wmo begeleiding en overige in natura -335.135

12 Baten Wabo vergunningen -212.716

13 Openbaar vervoer -173.996

14 Financiering -166.553

15 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden -146.473

16 Gebouw Edudelta Dierensteinweg -142.701

17 Gebiedsteam Dutch Fresh Port -132.492

18 Re-integratieprojecten -120.105

19 Wmo begeleiding en overige PGB -119.198

20 Lokale jeugdhulp PGB -111.556

21 Inzet in wijkteams -111.035

22 Jeugdgezondheidszorg -101.945

23 Wijkveiligheid -100.000

Totaal voordelen -5.456.962

Overige afwijkingen (< € 100.000) -972.936

Totaal afwijkingen na 2e Tussenrapportage 2021 -5.572.290

Saldo Jaarrekening 2021 -1.900.690

overschot
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de 2e tranche (€195 miljoen, voor Barendrecht €245.000) verdeeld. Beiden op basis van de verdeelsleutel 

minima. Het 2e bedrag van €245.000 kon niet meer verwerkt worden in de 2e Tussenrapportage. Vandaar nu dit 

‘nadeel’ in de jaarrekening. Hier staat echter het voordeel van de algemene uitkering tegenover (zie nr. 5). 

 

2.Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen (€212.888 nadeel) 

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien van 

uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar de inzet van specialistische jeugdzorg. Het jaar 

2021 heeft in het teken gestaan van het goed organiseren van de toename van de spoedhulp. Mede door de 

gevolgen van Covid-19 is sprake van een toename van de spoedhulp in onze regio. Op de specialistische 

ambulante jeugdzorg waren reeds wachttijden en deze zijn toegenomen door de grote vraag naar spoedhulp. In 

2021 is een aanpak ontwikkeld om de wachtlijsten terug te dringen. Ook voor onze gemeente zijn de wachtlijsten 

sterk afgenomen. Tot slot is in 2021 inzet gepleegd om meer pleegouders te vinden, zodat meer kinderen 

opgevangen kunnen worden in de pleegzorg. Dit heeft geleid tot een toename in dit perceel.  

 

3. Lokale jeugdhulp zorg in natura (€180.847 nadeel)  
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.  

 

4. Verkoop Weerom 7  (€112.500 nadeel)  
In verband met tijdelijke huisvesting voor de bewoners aan de Maasstraat en ontwikkelingen van het 

Centrumplan, is de verkoop van 't Weerom 7 uitgesteld.  

 

5. Omzetheffing benzinestations (€109.374 nadeel) 
De verwachting was dat door nieuwe contracten de inkomsten van slangengelden toe zouden nemen. Mede als 

gevolg van de coronacrisis is het aantal verkochte liters brandstof aanzienlijk lager dan begroot, waardoor de 

inkomsten uit slangengelden lager uitgevallen zijn. 

 

6. Algemene uitkering (€1.534.982 voordeel) 

De positieve incidentele afwijking wordt veroorzaakt door de gunstige september- en decembercirculaire 

2021.  In september is  o.a. extra geld ontvangen wegens een incidentele afrekening op het voorschot BTW-

compensatiefonds 2021 van €486.000 en aanvullende incidentele coronasteun van €385.000. In december zijn 
extra middelen ontvangen voor een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening van €270.000 (naar 
aanleiding van het Rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie 

Kinderopvangtoeslag (POK), een aanvullende incidentele compensatie voor  corona van €193.000 en overige 

incidentele zaken en afrekeningen.  Afrekeningen van maatstaven over eerdere jaren zorgt voor een incidenteel 

voordeel van afgerond €107.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende 
raadsinformatiebrieven van 12 oktober 2021 en 25 januari 2022. 

 

7. Vrijval voorziening pensioenen (voormalige) wethouders (€548.904 voordeel) 
De storting in de voorziening pensioen (voormalige) wethouders was voor 2021 begroot op €224.300. Dit bedrag 
is ook gestort in de voorziening. Aan het einde van het jaar (peildatum 31 december 2021) wordt de stand van 

de voorziening bepaald op basis van de werkelijke rekenrente. Deze is ten opzichte van 2020 sterk gestegen van 

0,082% naar 0,528%. Hierdoor kan de voorziening lager worden vastgesteld en valt een bedrag van €548.904 
vrij. 

 

8. Bijdrage BAR (€532.285 voordeel)  
De jaarrekening 2021 van de GR BAR levert een voordeel op van €532.285.  
Dit bestaat uit:  

- jaaroverschrijdende projecten €505.500 voordeel; 
 -restant saldo €305.015 nadeel; 
 -verrekening maatwerk €331.800 voordeel. 
Voor de jaaroverschrijdende projecten worden verderop in de jaarstukken voorstellen gedaan om deze mee te 

nemen als doorgeschoven prestaties naar 2022. 
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9. Energietransitie (€513.115 voordeel)  
In het afgelopen jaar 2021 is gewerkt aan het opzetten van de programmastructuur om invulling te geven aan 

de vastgestelde Klimaatopgave Barendrecht. In een programmastructuur zijn de diverse thema's benoemd en 

zijn de verschillende werkzaamheden opgepakt.  In een separate jaarrapportage is per thema aangegeven wat 

er het afgelopen jaar bereikt is en wordt een doorkijk gegeven naar de werkzaamheden voor 2022. Financieel 

gezien is 2021 een bijzonder jaar geweest. Doordat er vanuit de Rijksoverheid subsidie is verkregen in het kader 

van de Regeling Reductie Energiegebruik  (RRE-regeling),  en daarna ook voor huurwoningen de RREW regeling, 

zijn vanuit deze regelingen diverse acties gevoerd die niet ten laste kwamen aan het reguliere budget. Ook voor 

de ondersteuning van de uitwerking van de Warmtetransitievisie is subsidie verkregen.  Naast deze extra 

geldstromen is het tekort in beschikbaar personeel op de verschillende thema's een punt van aandacht. In de 

loop van het afgelopen jaar is voor een groot gedeelte wel invulling gevonden voor deze bemensing, maar 

daardoor is wel vertraging ontstaan in de uitvoering. Een en ander heeft ook geresulteerd in een onderbesteding 

van de aanwezige middelen vanuit de exploitatiebegroting.  

 

10. Wet BUIG uitkeringen (€353.771 voordeel)  

Het grootste deel wordt verklaard door de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). 

Het bedrag is het verschil tussen de reeds ontvangen TOZO voorschotten en het nog te ontvangen bedrag dat 

betrekking heeft op de uitvoeringsmiddelen 2021 vanuit het Rijk. Wij ontvangen hierover nog een afrekening 

van het Rijk middels een SISA-verantwoording. Het is noodzakelijk om de overgebleven uitvoeringsmiddelen 

TOZO (€210.350) over te hevelen naar 2022 en naar de BAR-organisatie, omdat de uitvoering daar plaats vindt. 

De uitvoering van de regeling valt namelijk niet volledig in de periode waar de regeling voor geldt. In 2022 worden 

er nog uitvoeringskosten gemaakt door bijvoorbeeld de teams Uitkeringsadministratie, Inkomen en Poort en 

Terugvordering en Verhaal. Dit betreft het maken van herberekeningen, verwerkingen en vragen over 

bijvoorbeeld belastingen, alsmede de consequenties van de eerder genoemde werkzaamheden. Een ander deel 

is te verklaren door de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Door een samenspel van onder andere een 

veranderende rijksbijdrage, inzet loonkostensubsidie, minder bijstandsuitkering en de doorwerking van de TOZO 

regeling zijn wij binnen onze begroting gebleven. De opgelegde taakstelling van €270.000 op het BUIG budget is 
hiermee ruimschoots behaald. Dit is gerealiseerd door een stabiel verloop van het uitkeringsbestand en geeft 

aan dat Barendrecht ten opzichte van referentgemeenten een positiever resultaat realiseert in 2021. 

 

11. Wmo begeleiding en overige in natura (€335.135 voordeel) 

De onderbesteding is het gevolg van een afname van het aantal unieke cliënten met 3%, terwijl in de begroting 

was uitgegaan van een stijging van 4%. Daarnaast zijn de kosten per indicatie gedaald. Dit is vermoedelijk een 

tijdelijk effect als gevolg van corona.  

 

12. Baten Wabo vergunningen (€212.716 voordeel) 

De extra legesinkomsten wordt veroorzaakt door een aanvraag van een verkeerscentrale aan de Dwarsligger die 

eind 2021 is aangevraagd door Prorail. Bij de bijstelling van de legesraming in de 2e Tussenrapportage was nog 

niet bekend dat deze aanvraag in 2021 zou worden ingediend. 

 

13. Openbaar vervoer (€173.996 voordeel) 
Dit voordeel komt met name doordat de budgetten voor het Masterplan Stationsomgeving (€150.000) en 
Visiedocument Stationsgebied (€51.300) niet uitgegeven zijn, in afwachting van de ontwikkeling van de 

gebiedsvisie De Stationstuinen in verband met een integrale aanpak.  De overige kosten, waaronder de buurtbus 

bedroegen  ca. €27.000.  
 

14. Financiering (€166.553 voordeel) 
Dit voordeel komt met name door de rente (ca. €242.000) die we ontvangen hebben van de Belastingdienst op 

aanslagen overdrachtsbelasting LOC/Focus Beroepsacademie. Dit naar aanleiding van een ingediend en 

toegekend bezwaar uit 2015.  Daarnaast zijn van de Belastingdienst naheffingen btw sportparken ontvangen 

voor de jaren 2016, 2017 en 2018. De rentebedragen moesten betaald worden,  maar er loopt nog wel een 

cassatieprocedure bij de Hoge Raad. De rentelasten samen met de bankkosten (afsluitprovisie nieuwe 

langlopende lening) bedragen ca. €76.000. 
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15. Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (€146.473 voordeel) 

De begroting van openbaar vervoer voor pensioengerechtigden bestaat uit 2 delen, namelijk €30.000 voor 

projectsubsidie ANWB Automaatje en €270.000 voor vrij reizen met het OV voor pensioengerechtigden. De 

uitgaven voor vrij reizen met het  openbaar vervoer zijn ca. € 146.000 lager uitgevallen. De voornaamste oorzaak 

is dat door corona in 2020 en 2021 minder pensioengerechtigden dan verwacht hiervan gebruik hebben 

gemaakt. In de bijdrage van 2021 is een teruggave van €55.000  van het lagere gebruik in 2020 verwerkt. 

 

16. Gebouw Edudelta Dierensteinweg (€142.701 voordeel) 
De afschrijvingslasten zijn structureel €95.000 lager uitgevallen, doordat de grond van het gebouw Edudelta 
Dierensteinweg in 2021 geactiveerd is. Deze was in 2020 in de totale aankoop van het pand opgenomen. 

Daarnaast is er een voordeel van ca. €47.000 op met name de geraamde beheerkosten van het gebouw. Tot de 

aanpassing van het gebouw worden deze kosten gedragen door de huidige (onderwijs) gebruikers. 

 

17. Gebiedsteam Dutch Fresh Port (€132.492 voordeel) 

Voor het gebiedsteam Dutch Fresh Port zijn kosten gemaakt voor de projecten voor duurzaamheid, participatie, 

innovatie en mobiliteit. Deze kosten worden gedekt uit de deelnemersbijdragen van Ridderkerk, Rotterdam, 

Provincie Zuid-Holland en Nieuw-Reijerwaard. De administratie loopt via de gemeente Barendrecht. In 2021 was 

de deelnemersbijdrage hoger dan de gemaakte kosten. Dit is geen voordeel voor Barendrecht en het restant 

moet dus doorgeschoven worden naar 2022. 

 

18. Re-integratieprojecten (€120.105 voordeel) 
Dit voordeel kan worden verklaard door de achtergebleven kosten voor de uitstroomprojecten. Ook in 2021 is 

het door de maatregelen rondom corona  niet mogelijk geweest om alle projecten uit te voeren. Te denken valt 

aan sollicitatie- en motivatietrainingen, werkervaringsplekken en taal- en re-integratietrajecten. Daarnaast is de 

inzet van een poortinstrument op een later moment gestart, waardoor de kosten voor 2021 lager zijn uitgevallen. 

 

19. Wmo begeleiding en overige PGB (€119.198 voordeel) 

Het aantal cliënten dat hiervan gebruik maakt is in 2021 met 20% gedaald ten opzichte van 2020. Daarnaast zien 

we een verschuiving van gespecialiseerde dagbesteding en begeleiding naar reguliere dagbesteding en 

begeleiding.  Ook de gemiddelde kosten per voorziening zijn lager dan begroot. Dit effect wordt vermoedelijk 

veroorzaakt door corona en is naar verwachting tijdelijk. 

 

20. Lokale jeugdhulp PGB (€111.556 voordeel) 
In de 2e Tussenrapportage 2021 was €322.000 bijgeraamd in verband met een verwachte stijging van het PGB-

gebruik, onder andere als gevolg van de corona crisis. Dit is uiteindelijk lager uitgevallen. 

 

21. Inzet in wijkteams (€111.035 voordeel) 

Er is sprake van een onderschrijding op het budget. Dit heeft te maken met vertrek van wijkteamprofessionals 

en de niet naadloze opvolging van medewerkers vanuit de moederorganisaties. Met name de 

jeugdzorgaanbieders en de GGz aanbieders hebben moeite gekwalificeerde medewerkers te werven, gezien de 

krapte op de arbeidsmarkt.  Dit is overigens voor de jeugdzorg en GGZ een landelijk gesignaleerd probleem. De 

vraag is landelijk hoog en daarmee de keuzevrijheid van medewerkers ook. We hebben dit zo goed mogelijk 

proberen op te vangen door extra personeel in te zetten vanuit de aanbieders die wel personeel konden leveren. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat inwoners in sommige gevallen langer moesten wachten op hulp. Vanwege de 

wachttijden die inwoners hebben ervaren is eerder in oplossingen voor jeugdhulp gedacht door de 

samenwerking met partners uit het voorveld te zoeken, zodat de vraag gedeeltelijk of geheel kon worden 

opgepakt. Dit is gedaan door de inzet van Buurtgezinnen, die vanuit dit budget is bekostigd en de inzet van 

jongerencoaches en ouderenadviseurs. 

 

22. Jeugdgezondheidszorg (€101.945 voordeel) 

Stichting CJG Rijnmond kon in 2020 als gevolg van corona en de coronamaatregelen niet geheel voldoen aan de 

prestatieafspraken, maar heeft wel volledige inzet van medewerkers gehad door gedeeltelijke of aangepaste 

uitvoering van werkzaamheden. Conform afspraak is de subsidie voor 2020 vastgesteld op basis van de werkelijke 

kosten en inkomsten. Dit sloot aan op de afgesproken coulance in de Raad voor het Publiek Belang. Er is door 

CJG Rijnmond nadrukkelijk niet gevraagd om extra middelen. Ook mocht deze regeling niet leiden tot een 

toename van het eigen vermogen en betrof het een voorschot in afwachting van de declaratie bij het Rijk van 
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deze gederfde inkomsten via de GGD Rotterdam Rijnmond. September 2021 kregen wij bericht dat de gederfde 

inkomsten over 2020 door het Rijk vergoed werden en is het coulancebedrag over 2020 terugbetaald aan ons. 

 

23. Wijkveiligheid (€ 100.000 voordeel) 
In 2021 is een budget van €100.000 beschikbaar gesteld naar aanleiding van de motie verkeer- en sociale 

veiligheid. De motie voorziet in de aanpak om de leefbaarheid in bepaalde wijken te verbeteren. Het gehele 

budget is nog beschikbaar, mede omdat de extra BOA’s pas vanaf 1 oktober ingezet konden worden. De extra 
BOA’s worden echter ook nog in 2022 ingezet, waardoor zij in samenspraak met bewoners verbetervoorstellen 

zullen indienen. Daarom wordt verzocht het hele budget over te hevelen naar 2022, zodat het budget ook 

beschikbaar is gedurende het 2e jaar van dit project. 

  

Jaar overschrijdende Projecten/Doorgeschoven prestaties 

In de jaarrekeningen 2021 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 met een totaalbedrag van €1.321.245 over te hevelen naar 2022. Dit komt ten laste van het positieve 

rekeningsaldo van €1.900.690. Het overschot van €579.445 komt ten gunste van de algemene reserve. 

 

 

 

Jaar overschrijdende Projecten jaarrekening 2021 GR BAR-organisatie (totaal €505.500) 
Dit zijn de volgende budgetten (nr. 24 t/m 29): 

 

24. Implementatie Omgevingswet (€ 204.200 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 was een budget beschikbaar van €224.900. Het overschot is vooral een gevolg van het door de 

rijksoverheid in 2020 bepaalde uitstel van de invoeringsdatum van de wet naar 1 juli 2022. Dit werd veroorzaakt 

door de onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke 

voorziening). Hierdoor schuiven voor 2021 geplande activiteiten en uitgaven door naar 2022. Het uitstel brengt 

ook voor een langere periode programmabegeleidingskosten met zich mee. Het budget zal in 2022 ook worden 

ingezet om als organisatie gesteld te staan voor de Omgevingswet, met name voor het taakgebied Milieu. Het 

jaar 2021 is gebruikt om zorgvuldig in beeld te brengen op welke onderwerpen acties nodig zijn om milieu-

onderwerpen te kunnen implementeren in de verschillende instrumenten. Omdat in de verschillende 

wetsinstrumenten rond de Omgevingswet vaak nog lang onduidelijkheid was over milieu-onderwerpen kon dit 

pas in 2021 goed in beeld gebracht worden.  

Inmiddels heeft de rijksoverheid aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. 

naar 1 januari 2023. Dit uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor het budget implementatie omgevingswet. 

Er wordt doorgegaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de wet, waaronder de aanschaf van 

software en het tijdig oefenen hiermee. 

24 Implementatie omgevingswet 204.200

25 Optimalisering fiscale beheersing 2021-2022 29.200

26 Project digitalisering bouwdossiers 81.800

27 Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P) 23.600

28 Woonzorgvisie 13.300

29 Uitvoeringskosten TOZO 153.400

Doorgeschoven prestaties GR BAR 505.500

30 Uitvoeringskosten TOZO 210.350

31 Pilot buslijn 283 60.000

32 Gebiedsteam Dutch Fresh Port 132.492

33 Wijkveiligheid 100.000

34 Bouw- en woningtoezicht 41.360

35 Omgevingsvisie 69.645

36 Vluchtelingenwerk trajecten 30.740

37 Minimabeleid en plan schuldhulpverlening 2021-2024 97.966

38 Budget fractieondersteuning 4.700

39 Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg 68.492

Doorgeschoven prestaties Barendrecht 815.745

Totaal 1.321.245
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25. Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 (€29.200 doorschuiven naar 2022)  
In 2021 was een budget beschikbaar van €37.000. In het traject naar een nieuw Horizontaal Toezicht-convenant 

gelden meerdere stappen. Voor al deze stappen heeft de BAR-organisatie een uitvoeringsbudget voor de jaren 

2021 en 2022. Door het later beschikbaar komen van ‘best practices’ Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht 

(DHT) van de Belastingdienst schuift een groot deel van de (externe) werkzaamheden en daarmee ook een deel 

van het uitvoeringsbudget voor 2021 door naar 2022. Deze ‘best practices’ DHT zouden eind 1e kwartaal 2021 
beschikbaar komen maar dat is januari 2022 geworden. Aangezien wij de ‘best practices’ zo optimaal mogelijk 
willen betrekken in onze vervolgstappen DHT, moesten onderdelen van dit traject getemporiseerd worden. De 

Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat de realisatieperiode voor DHT met 1 jaar wordt verlengd van 

eind 2022 naar eind 2023.  Om de 8 stappen volledig te kunnen doorlopen is het noodzakelijk dat het 

restantbudget 2021 doorschuift naar 2022. In het jaar 2021 zijn de stappen: 1 Fiscale audit/ self assessment en 

2 Vaststellen fiscaal statuut door gemeenten volledig afgerond; 3 Risico-analyse BAR met actielijst zal eind 1e 

kwartaal 2022 worden opgeleverd; 4 tot en met 8 (vanaf Implementatie beheersmaatregelen tot en met 

Optioneel afsluiten nieuw convenant doorontwikkeling HT) volgen vanaf het 2e kwartaal 2022.  

Eventuele structurele kosten voor de borging van het nieuwe HT worden in een later stadium bekend en zullen 

dan worden meegenomen in de P&C cyclus. 

 

26. Project digitalisering bouwdossiers (€81.800 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 was een budget beschikbaar van €81.800. De Europese aanbesteding van dit project is dusdanig complex 
geweest dat dit een groot deel van het jaar 2021 in beslag heeft genomen. In november 2021 heeft de definitieve 

gunning plaats gevonden. De eerste, verkennende werkzaamheden zijn medio november gestart. Voordat 

begonnen kon worden moesten de leverancier en BAR-organisatie een proces inrichten en werkzaamheden 

voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn medio januari gestart en heeft het eerste transport van 

bouwdossiers naar de leverancier plaats gevonden. De eerste teruglevering wordt verwacht half maart 2022. 

Naar verwachting is het project 31 december 2022 afgerond. Afgesproken is dat de leverancie.na elke oplevering 

van 60 meter analoge dossiers. een factuur mag sturen. Verzocht wordt hiervoor het hele  bedrag van €81.800 
te mogen doorschuiven. 

 

27. Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P) (€23.600 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 was een budget beschikbaar van €77.900. Vanuit het Uitvoeringsplan I&P zijn 3 projecten gestart die 
doorlopen tot in 2022. Het breed onderzoek zelf is afgerond, de volgende fase is het uitwerken van de 

vervolgstappen. Daarnaast is een pilotproject gestart bij het cluster Maatschappij. Hiervoor worden een 

kwaliteitsmedewerker, een applicatiebeheerder en een projectleider ingehuurd. De werkzaamheden zijn pas na 

de zomer gestart en waren eind 2021 niet afgerond. Voor de inrichting van de monitoring en logging aan de 

automatiseringskant bij het implementeren van het 8 punten security plan moet een aantal stappen nog worden 

gezet in 2022. Voor deze stappen is voor de voorbereiding en de implementatie inzet van externe specialisten 

nodig.  

 

28. Woonzorgvisie (€13.300 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 was een budget beschikbaar van €57.800. Het traject opstellen woonzorgvisie Barendrecht is in 
september 2021 pas echt van start gegaan met het in beeld brengen van de woonzorgopgaven. Deze zijn 

inmiddels in beeld en recentelijk gedeeld met college en raad. Op basis van de gedefinieerde opgaven dient nu 

door college en raad, in samenwerking met onze externe partners, te worden bepaald wat voor de komende 

jaren het gezamenlijk actieplan wordt en op welke wijze hier door de verschillende partijen vorm aan wordt 

gegeven. Naar verwachting is hiervoor de periode tot aan de zomer van 2022 nodig. De nog resterende middelen 

worden ingezet ten behoeve van de inhuur van extern advies, de organisatie van bijeenkomsten met externe 

partners, het vormgeven van de op te leveren eindproducten en het faciliteren van een periodiek overleg wonen 

en zorg met alle betrokken externe partners.  
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29. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  

(€153.400 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 was een budget beschikbaar van €495.100. Ten tijde van de COVID-19 maatregelen heeft het Rijk de 

gemeenten een budget gegeven om uitvoering te geven aan de diverse maatregelen. De uitvoering van de 

regeling Tozo is niet gebonden aan de periode waarvoor de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode 

daarna zijn meerdere werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed af te ronden. Hierbij moet gedacht 

worden aan extra werkzaamheden bij de teams van de Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, 

verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort. Daarnaast hebben in de periode van 

maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden waar de medewerkers van Terugvordering en Verhaal in 

2022 en mogelijk 2023 ook nog werk aan hebben. Naast de bovenstaande werkzaamheden is het nog onzeker 

hoe de toekomst er qua maatregelen uit gaat zien. De kans bestaat dat onze lokale ondernemers een beroep 

doen op onze steun. Om die onzekerheid het hoofd te bieden en snel te kunnen handelen, alsmede vanwege de 

werkzaamheden die voor het jaar 2022 voortvloeien uit de Tozo, wordt verzocht het onbenutte budget van 2021 

voor het jaar 2022 beschikbaar te houden.  

 

Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021 Barendrecht (totaal €815.745) 

 Dit zijn de volgende budgetten (nr. 30 t/m 39): 

 

30. Uitvoeringskosten TOZO (€210.350 doorschuiven naar 2022) 

Dit is toegelicht bij nr. 10. 

 

31. Pilot buslijn 283 (€60.000 doorschuiven naar 2022) 

Het vorige college heeft ingestemd met een pilot van 2 jaar voor 2021 en 2022 om buslijn 283 via het station van 

Barendrecht te laten rijden. De bijdrage aan de RET is €60.000 en wordt gedekt uit het overschot op openbaar 

vervoer (nr. 13).  

 

32. Gebiedsteam Dutch Fresh Port (€132.492 doorschuiven naar 2022) 

Dit is toegelicht bij nr. 17. 

 

33. Wijkveiligheid (€100.000 doorschuiven naar 2022) 
Dit is toegelicht bij nr. 23. 

 

34. Bouw- en woningtoezicht (€41.360 doorschuiven naar 2022) 

Er  is een deel van het projectbudget (€20.160) over ten behoeve van de proefprojecten in het kader van de Wet 

Kwaliteitsborging over. De wet is opnieuw uitgesteld. We stellen daarom voor om het resterende deel door te 

schuiven naar 2022 ten behoeve van het uitvoeren van proefprojecten in 2022. Het projectbudget van €21.200 
ten behoeve van de juridische afhandeling van integrale bedrijfscontroles is niet gebruikt. Deze controles hebben 

in 2021 maar zeer beperkt plaatsgevonden vanwege corona. In 2022 staat er weer een groter aantal integrale 

controles op de planning. We stellen daarom voor om het budget door te schuiven naar 2022. 

 

35. Omgevingsvisie (€69.645 doorschuiven naar 2022) 
De afgelopen periode is gewerkt aan de omgevingsvisie, samen met onze inwoners en ondernemers. Dat heeft 

medio 2021 geleid tot een tussenproduct waarin de resultaten van het participatietraject zijn uitgewerkt tot een 

visie op hoofdlijnen. Inmiddels is duidelijk geworden dat een zogenaamde Omgevings-Effect Rapportage (OER) 

verplicht is voor deze omgevingsvisie en worden voorbereidingen getroffen om deze OER uit te voeren. Daardoor 

loopt het proces vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De resterende middelen zijn in 2022 

nodig om de OER op te laten stellen. 

 

36. Vluchtelingenwerk trajecten (€30.740 doorschuiven naar 2022) 

Er is minder uitgegeven aan de maatschappelijke begeleidingstrajecten voor vergunninghouders. De oorzaak is 

het achterblijven van de invulling van de huisvestingstaakstelling omdat minder vergunninghouders zich hebben 

gevestigd in Barendrecht. Om een inhaalslag in de realisatie van de taakstelling te maken is de werkwijze 

aangescherpt, zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen zoals de Provincie, COA en de 

woningcorporaties en is een werkgroep geformeerd om deze inhaalslag te realiseren. Om dit te bereiken is het 

noodzakelijk om het overschot van €30.740 over te hevelen naar 2022. De niet gerealiseerde taakstelling van 
2021 wordt ‘meegenomen’ naar 2022. Dit betekent dat we in 2022 extra plaatsingen dienen te realiseren en 
daarmee extra begeleiding nodig hebben vanuit vluchtelingenwerk.  
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37. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2021-2024 (€97.966 doorschuiven naar 2022) 

Met het 'Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening 2021 – 2024' zijn middelen voor een bedrag van €101.900 
door de raad beschikbaar gesteld. We stellen voor om het restant door te schuiven naar 2022, omdat het plan 

in 2022 en verder wordt uitgevoerd. 

 

38. Budget fractieondersteuning (€4.700 doorschuiven naar 2022) 

Volgens de verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning mag de raad het niet gebruikte gedeelte 

van de financiële vergoeding tot maximaal 30% van het budget reserveren voor volgend jaar. Voor 2021 is dit  

€4.700. 

 

39. Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg  (€68.492 doorschuiven naar 2022) 

Voor een haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelkader voor de locatie Dierensteinweg/Lorentzweg heeft de raad 

een budget van €90.000 beschikbaar gesteld om te komen tot een herontwikkeling van het gebied. Het 
onderzoek loopt door in 2022. 
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Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 
 

 

 

Inleiding 

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. 

 

Wat hebben we bereikt? 

We maken Barendrecht veiliger 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

• 2e Veiligheidspost Centrum 

In Barendrecht zijn 2 Veiligheidsposten gerealiseerd. In Carnisselande is de Veiligheidspost gerealiseerd in de 

locatie van de Bibliotheek aan het Middeldijkerplein. De tweede Veiligheidspost is gerealiseerd in de voormalige 

politiepost aan de Maasstraat in het Centrum. In deze laatste locatie heeft de politie op de eerste etage ook een 

opleidingscentrum gevestigd. Onze veiligheidspartners zoals de VRR, Nationale politie e.o. nemen deel aan dit 

concept. In beide Veiligheidsposten kunnen bewoners terecht voor vragen, informatie en deskundig advies op 

het gebied van veiligheid. Er worden verschillende spreekuren (op afspraak) gehouden. We zijn met de 

Veiligheidsposten zichtbaar in de wijk en in verbinding met onze inwoners en partners. 

 

• Aanpak van cybercrime 

In samenwerking met de politie, stichting Kijk op Welzijn en de Bibliotheek is een informatiebijeenkomst 

Cybercrime georganiseerd voor de ouderen in onze gemeente. Tijdens de bijeenkomst zijn de ouderen 

geïnformeerd over hoe ze veilig gebruik kunnen maken van het internet en werd handelsperspectief geboden in 

gevallen waar ouderen te maken krijgen met cybercrime. 

 

• Aanpakken van diefstal 

Voor het terugdringen van fietsendiefstal is verder ingezet op het vergroten van awareness. Zo hebben we de 

campagne ‘FF vlot, 2e slot’ weer onder de aandacht gebracht. Dit hebben we gedaan door gespoten teksten op 

straat en bij scholen. Buurtpreventie en Humanitas hebben geflyerd en zijn er zadelhoesjes uitgedeeld. Via social 

media hebben we de campagne breed uitgedragen. Daarnaast hebben wij tekstkarren met waarschuwende tekst 

tegen fietsendiefstal en woninginbraak op diverse hotspots geplaatst.   

Met de Keyless entry actie is de awareness over het voorkomen van auto-inbraak vergroot. Dit hebben we 

gedaan door gebruik te maken van de matrixborden en door het inzetten van social media. Daarnaast zijn er 

sleutelmapjes uitgedeeld aan auto-eigenaren om inbraak in auto’s met een keyless entry systeem te voorkomen.   
In 2021 zien we een sterke daling ten opzichte van 2020 op het gebied 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.  
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• Cameratoezicht 

Er zijn 4 hotspots In Barendrecht waar veel (fietsen)diefstallen plaatsvinden: NS-station Barendrecht, 

Middenbaan, winkelcentrum Carnisse Veste en het Muziekplein. Op al deze locaties is cameratoezicht ingezet. 

Op twee hotspots (NS Station Barendrecht en het winkelcentrum Carnisse) is sprake van vast cameratoezicht ter 

voorkoming van overlast en criminaliteit. De mobiele Camera-Unit (MCU) en de verouderde camera’s op het NS 
Station worden in 2022 vervangen. In het plan Investeren in verkeers- en sociale veiligheid, dat op 2 maart 2021 

in de raad is vastgesteld, is besloten tot plaatsing van ANPR- camera’s bij de Kilweg en de IJsselmondse Knoop 
en flexibele camera’s op in- en uitgaande wegen rond de A15. Voor beide systemen is in 2021 een 

aanbestedingstraject opgestart. Camerabeelden van passanten kunnen in de toekomst worden gebruikt om 

daders van strafbare feiten, waaronder fietsendiefstallen, op te sporen. Eind 2021 is op 8 scholen in de gemeente 

sprake van camerabewaking op schoolpleinen. Camera's zijn geplaatst ter bescherming van eigendommen en 

preventief voor het voorkomen van onder meer fietsendiefstallen. Er is een wekelijks politie-spreekuur op de 

VO-scholen; meldingen van fietsendiefstal worden dan besproken met de schoolleiding. 

 

 Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen 

De overheid (gemeente en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) heeft de plicht om haar inwoners te 

informeren over de aanwezige risico’s in hun leefomgeving. Tegelijkertijd rekent de overheid op de eigen 

verantwoordelijkheid van haar inwoners. Zij horen te weten wat ze moeten doen bij ernstige calamiteiten. Het 

is dus belangrijk dat de inwoners van Barendrecht zich bewust zijn van de risico’s in hun leefomgeving en het 
handelingsperspectief dat ze hebben als een calamiteit zich voordoet. Hiervoor is in 2020 het Programma 

Risicocommunicatie Externe Veiligheid in gang gezet. In het kader van dit programma is een product 

gerealiseerd, dat bestaat uit een brief met een toelichting over de externe veiligheidsrisico’s binnen de gemeente 
Barendrecht en een calamiteitenkaart: ‘Wat te doen bij calamiteiten’, met informatie over noodnummers voor 

verschillende calamiteiten is, met wat te doen als er een ernstige calamiteit is en als de sirene gaat. De brief is 

gericht aan verschillende doelgroepen in onze gemeente: inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, 

opvanginstellingen, zorginstellingen en sportverenigingen. Er wordt bondig uitgelegd hoe men zich kan 

voorbereiden op calamiteiten en hoe te handelen in het geval van zo’n situatie. Tevens is er meer aandacht 

besteed aan dit onderwerp op onze website, sociale media kanalen en in de Blik op Barendrecht.  

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het Programma Risicocommunicatie Externe Veiligheid 

vervangen en zal het Communicatieproject Aandachtsgebieden in gang worden gezet. Het in beeld brengen, 

ontsluiten en communiceren van aandachtsgebieden is een samenspel van verantwoordelijkheden tussen 

verschillende partners, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de DCMR en de Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond. We zijn met de verschillende externe partners en andere gemeenten in gesprek om dit 

proces gezamenlijk te implementeren.  

 

 Meer BOA's op straat 

De BOA's zijn verder geprofessionaliseerd. Ze werken vanuit een centrale uitvalsbasis in de Veiligheidspost aan 

de Maasstraat. De BOA's zijn nog beter herkenbaar door de herkenbare steekvesten. De uniformen zijn, waar 

nodig, vervangen en voor iedereen gelijkgetrokken. De voertuigen zijn vervangen door één elektrisch en één 

hybride voertuig. De voertuigen zijn voorzien van de opvallende landelijke striping. De BOA's zijn extra geschoold, 

getraind en gecertificeerd in houding en gedrag door o.a. een RTGB training (Regeling Toetsing 

Geweldbeheersing). De BOA's leveren aan de voorkant input voor het opstellen van het Actieplan Veilig. De 

speerpunten uit het actieplan, waaraan de BOA's een bijdrage kunnen leveren, worden meegenomen in het BOA-

jaarplan. Hierdoor wordt bijgedragen aan een veilige en leefbare (woon)omgeving.  

 

 Organiseren veiligheidsdag 

De Veiligheidsdag is voor het laatst in 2019 georganiseerd. In 2020 en 2021 zijn, door de uitbraak van het 

coronavirus en de daarbij genomen maatregelen en beperkingen, geen evenementen georganiseerd.  

 

 Tegengaan van ondermijnende activiteiten 

In 2021 stond wederom de integrale aanpak van ondermijning centraal. We hebben samen gewerkt met diverse 

veiligheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en het RIEC. Maar we zijn ook in gesprek 

gegaan met inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld door middel van stopgesprekken met pandeigenaren of 

gesprekken met inwoners tijdens de themadag Drugslabs met politie en Meld Misdaad Anoniem op 15 oktober 

2021.   

Wij spannen ons in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Zo wordt 

gewerkt aan het optimaliseren van de informatiepositie door meldpunten te organiseren en onder de aandacht 
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te brengen, zoals de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem. Maar ook door middel van de werkgroep 

ondermijning wordt informatie verzameld en verdeeld. We zorgen ervoor dat misbruik van 

overheidsvoorzieningen wordt voorkomen door middel van de Wet Bibob. In 2021 zijn stappen gezet om de 

implementatie van het beleid in praktijk te brengen. Zo is er een ‘Bibob-scan’ uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
wat nodig is om de beleidslijn goed tot zijn recht te laten komen en waaraan daadwerkelijk uitvoering kan worden 

gegeven. Er is een begin gemaakt aan de inrichting van nieuwe Bibob-werkprocessen in de organisatie en er zijn 

onder andere nieuwe Bibob-vragenlijsten opgesteld.  

Tot slot hebben we niet alleen aandacht voor repressie, maar ook voor preventie. We zetten in op het versterken 

van bestuurlijke weerbaarheid en het creëren van awareness rond het thema, waarbij communicatie wordt 

ingezet als een strategisch middel. Ook voeren we diverse gebiedsgerichte acties uit en zetten we projecten op. 

Voorbeelden hiervan zijn het integraal controleren van bedrijventerreinen en project MISTRAL.  

 

 Vuurwerkbeleid  

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het kabinet ook voor de jaarwisseling 2021-2022 een landelijk 

vuurwerkverbod afkondigde. De gemeente Barendrecht heeft deze landelijke beleidslijn gevolgd. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Wonen voor iedereen 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

 

 Meer betaalbare woningen voor jongeren en ontwikkeling stationsgebied (Stationstuinen) 

De plannen voor de Stationstuinen zijn verder ontwikkeld. Na de gebiedsvisie vorig jaar is dit jaar het 

ontwikkelkader vastgesteld. Dit biedt de kaders voor daadwerkelijke (her)ontwikkeling van programma, 

infrastructuur en openbare ruimte en het vormt de onderlegger voor de planologische procedures om de 

integrale kwaliteit en uitvoerbaarheid van de gebiedsontwikkeling te bewaken. De gemeente  is verantwoordelijk 

voor de infrastructuur, openbare ruimte en de parkeeropgave.   

Van de in totaal circa 3.000 woningen wordt zelfs 60% in de betaalbare categorie gerealiseerd (i.p.v. de minimale 

50% die voor het verkrijgen van subsidie noodzakelijk was). Van die 60% wordt circa 30% sociale huur en 30% 

middeldure huur en koop (10% huur en 20% koop). Voor de middeldure koopwoningen kan de recent door het 

college ingevoerde zelfbewoningsplicht gelden. Daarmee kan worden voorkomen dat beleggers de middeldure 

koopwoningen opkopen om tegen hoge prijzen te verhuren of snel tegen hogere prijzen te verkopen. 

 

 Meer sociale huurwoningen realiseren 

Met de realisering van circa 30% sociale huurwoningen in de Stationstuinen levert Barendrecht in absolute 

aantallen een forse bijdrage aan het meer-evenwicht-scenario. De drie lokaal actieve corporaties gaan een 

belangrijke rol vervullen bij de realisering daarvan. Daarnaast wordt minimaal 25% van de overige 

woningbouwprojecten in de sociale huursector uitgevoerd. Verder is de overname van het Vestia-bezit door de 

drie corporaties inmiddels een feit en is daarmee het behoud van bijna 900 corporatiewoningen gerealiseerd.  

De ‘Doorstroomregeling grote woningen’ wordt nog steeds ingezet om ouderen met voorrang te laten 
doorstromen naar levensloopbestendige appartementen, waardoor er grotere sociale huurwoningen vrijkomen 

voor jongere huishoudens. 

  

 

Wat hebben we bereikt? 

 

We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Beleidsaanpak laadinfrastructuur 

In 2021 is het Uitvoeringsplan laadpalen Barendrecht vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om het aantal 

(semi)publieke laadpalen te laten groeien tot 703 in 2030. In 2019 waren er 187 publieke laadpunten, 66 semi-

publieke laadpunten en 0 snellaadpunten voor elektrische auto's in Barendrecht. In 2021 is het aantal gegroeid 

naar 245 publieke laadpunten, 143 semi-publieke laadpunten en 4 snellaadpunten voor elektrische auto's. 
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Verder is er geparticipeerd in een regionale aanbesteding voor de plaatsing van openbare laadpalen. Tot medio 

2021 was Allego onze vaste partner. Middels een nieuwe regionale aanbesteding is dit contract gegund aan 

ENGIE.   

 

 Betere openbaar vervoer verbinding oost-west 

In 2021 heeft buslijn 283 als onderdeel van een pilot een route gereden via het station Barendrecht. Het aantal 

instappers op buslijn 283 bij het station is in 2021 relatief laag gebleven. Belangrijke oorzaak hiervan is dat het 

aantal busreizigers in 2021 sterk is gedaald door de corona-crisis. Op basis van de uitkomsten van het 2e jaar van 

de pilot wordt besloten over verdere voortzetting.  

 

 Buurtbus 

De route van de buurtbussen in Barendrecht is in 2021 gewijzigd. Lijn 604 is vervallen vanwege de pilot met 

buslijn 283. Lijn 603 is via IKEA gaan rijden en is langer door blijven rijden in de avond. Ondanks corona is er veel 

gebruik gemaakt van de buurtbus. De routewijziging werd door reizigers als positief ervaren. 

 

 Inzet Samen Bereikbaar 

De verdere groei van het platform Samen Bereikbaar heeft in 2021 weinig aandacht gekregen. Door de corona-

crisis sloten de beoogde doelen van het platform niet meer goed aan bij de huidige werksituatie van veel 

bedrijven. Door het thuiswerk advies vanuit de overheid werd er op grote schaal thuis gewerkt en waren er 

minder ritten in de spits. Dat was nadrukkelijk zichtbaar in het aantal files in de regio. De Verkeersonderneming 

(mede opdrachtgever voor Samen Bereikbaar) heeft in 2021 de eerste stappen gezet voor de overgang naar een 

nieuwe organisatie, Zuid-Holland Bereikbaar. Met deze nieuwe organisatie wordt een werkgeversaanpak voor 

de komende jaren opgezet. 

 

 Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes 

De snelfietsroute F15 is gerealiseerd op de Schaatsbaan, Hoefslag en Voordijk. Samen met de Fietsersbond zijn 

de belangrijkste fietsroutes in beeld gebracht en wordt een aanpak met verbeterpunten per route uitgewerkt in 

2022. De drie verkenningen (fietspad tussen het Station en De Bongerd, F15 langs de Binnenlandse Baan en 

fietspad langs de Hamburg) zijn verder uitgewerkt. De werkzaamheden aan de Hamburg zijn eind 2021 gestart.  

 

 Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port 

In 2021 is, samen met de betrokken partijen binnen Dutch Fresh Port, een nader onderzoek uitgevoerd naar de 

interne bereikbaarheid van het gebied. Daarbij is ook een intensief participatietraject gestart met omwonenden, 

onder meer uit Barendrecht. Dit heeft geleid tot een aantal varianten waarmee de bereikbaarheid kan worden 

verbeterd. Voor de korte termijn wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur en waar 

nodig uitbreiding van capaciteit op bestaande kruispunten. Over aanvullende maatregelen zijn nog geen 

besluiten genomen.  

 

 Parkeerregime Stationsomgeving 

De werkzaamheden aan het parkeerdek zijn afgerond. Een evaluatie van de blauwe zone heeft niet plaats 

gevonden. Het was niet mogelijk om een representatieve meting van het gebruik van de parkeerplaatsen rond 

het station uit te voeren. Door corona was het aantal treinreizigers nog zeer beperkt en ook het gebruik van het 

P+R-terrein was zeer laag.  

 

 Terugdringen CO2-uitstoot 

Het actieplan, volgend uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016, is verder uitgewerkt. Zo is een plan 

vastgesteld voor de planmatige plaatsing van laadpalen. 

  

 Verbeteren stationsomgeving 

In 2021 is er binnen het Lokaal Veiligheidsarrangement weer veel aandacht besteed aan het behouden van een 

schoon, heel en veilig station. De verbeteringen die in de stationsomgeving worden uitgevoerd hebben 

vooruitgang bereikt. De onderzoeken naar de verzakkingen van het talud zijn uitgevoerd. De problemen zijn 

grotendeels verholpen en de hekken langs het talud zijn verwijderd. De fietstunnel is opgeknapt. Er zijn nog wat 

restpunten die niet in 2021 konden worden afgehandeld. Tegen de wateroverlast zijn, in overleg met ProRail en 

NS, maatregelen getroffen die hopelijk de grootste knelpunten weg nemen. De plannen voor de toekomstige 
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situatie rondom het station zijn niet verder uitgewerkt, omdat deze worden afgestemd op de ontwikkeling van 

de Stationstuinen. Na de vaststelling van het ontwikkelkader voor De Stationstuinen kunnen ook de overige 

projecten verder worden opgepakt.  

 

 Voorbereidingskosten herinrichting 30 km zones 

In 2021 is de Aanpak Verkeersveiligheid opgenomen in de integrale aanpak zoals beschreven in het Plan 

Verkeers- en Sociale Veiligheid. In 2021 is met de uitvoering van dit plan gestart. Daarbij is onder meer gewerkt 

aan ontwerpen voor de Boerhaavelaan, Dudokdreef, Leedepad, Mr. Lohmanstraat en de oversteek van de tram 

bij de Zuidersingel. De uitvoering van een aantal projecten start in 2022.  

 

Wat hebben we bereikt? 

 

We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Centrumaanpak 

Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de participatie rondom 't Vlak. Samen met een klankbordgroep is 

drie keer uitgebreid naar het ontwerp gekeken. Ook hebben omwonenden en ondernemers middels een 

inloopochtend en -middag hun input kunnen geven. Hierdoor is het ontwerp verbeterd en kan er in 2022 volledig 

worden voorbereid op een aanbesteding. Belangrijk onderdeel van de aanleg van 't Vlak is de Doorsteek. Ook 

hier zijn gesprekken gevoerd over zowel het ontwerp als de verwerving van de benodigde garageboxen en de 

buitenruimte. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de vergunningaanvraag van deze locatie (sloop 

Remaxpand en Onderlangs 11 -9 abc en bouwen muur en garageboxen). Ook is het ontwerp van het Onderlangs 

(I1) afgerond en aanbesteed. De aanleg is in 2022 inclusief de gewenste lift. Wat betreft de garageboxen zijn er 

lopende gesprekken met Jumbo, maar ook met de eigenaar van het complex waar Jumbo in zit. Dit heeft nog 

niet geresulteerd in een totale aankoop. Daarnaast is het ontwerp van de buitenruimte rondom Singelstaete 

afgemaakt, geheel in overleg met U-Build, conform de overeenkomst. De aanleg wordt in 2022 afgerond.  

 

 Evenementen 

In 2021 hebben, als gevolg van de coronapandemie, wederom nagenoeg geen evenementen/activiteiten 

plaatsgevonden. Via het evenementenloket (evenementencoördinator en vergunningverlener) houden wij 

contact met de evenementenorganisatoren. Ook weten zij ons steeds beter te vinden. De 

evenementencoördinator heeft een uitbreiding van uren gekregen. Deze uitbreiding wordt ingezet om de 

dienstverlening en de processen rondom evenementen verder te optimaliseren.  

 

 Hart van Carnisselande 

 Na afronding van het plein is gestart met het opstellen van een aantal zgn. droombeelden rond de herinrichting 

van het Havenhoofd, waarbij met name het klimaatadaptief inrichten van het plein één van de leidende principes 

is. 

 

 Realiseren nieuw Trefpunt 

Na de uitwerking van de verschillende scenario's  heeft de raad besloten om 't Trefpunt te renoveren en ‘t 

Trefpunt aan te wijzen als gemeentelijk monument. De functionele gebruikerswaarde, de financiële 

consequenties en de mate van renovatie zijn opgesteld en worden verder uitgewerkt met de toekomstige 

gebruikers. Dit wordt vertaald in een plan van aanpak voor de renovatie met verduurzaming  o.a. aan de hand 

van de BENG uitgangspunten.   

 

 Toekomstvisie Oude dorpskern 

Bewoners en ondernemers willen graag meedenken over de toekomst van de Oude Dorpskern. Ook de 

verenigingen  en maatschappelijke organisaties spelen een actieve rol. Dat brengt de verschillende belangen en 

de lastige keuzes vaak goed aan het licht. De naam toekomstvisie is omgedoopt tot ‘Toekomstagenda Oude 
Dorpskern’. Een actieve kopgroep, met Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en Bewonersvereniging Oude 

Dorpskern Barendrecht, heeft zich ingezet voor het vormgeven van de toekomstagenda op hoofdlijnen.   
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Wat hebben we bereikt? 

Een goed onderhouden buitenruimte 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

 Biodiversiteit 

Dit jaar is bijna 16 hectare van ons grasareaal extensief beheerd (1-2x maaien + maaisel afvoeren). Uit monitoring 

blijkt dat dit beheer een positief effect heeft op de biodiversiteit (meer insecten, meer bloeiende planten). 

Ook Tiny Forests zijn een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Maart 2021 is bij De 

Trinoom (Meerwede) het eerste Barendrechtse Tiny Forest aangeplant. De aanplant van het 2e en 3e Tiny Forest 

staat voor maart 2022 op de planning.  

 

 Buitenruimte anders onderhouden 

Ook in 2021 is het verzorgend onderhoud in de openbare ruimte uitgevoerd op basis van frequentiebestekken. 

Daarnaast schouwden we ieder kwartaal onze openbare ruimte op ‘schoon, heel en veilig’ om de toestand en 
het functioneren van wegen, groen, water, straatmeubilair en speelvoorzieningen te volgen.  

 

 Eikenprocessierups 

Na evaluatie is de Leidraad Eikenprocessierups in 2021 geactualiseerd. Afgelopen jaar bestreden we in 222 eiken 

de eikenprocessierups preventief met aaltjes. Opvallend was dat in 2021 minder nesten met 

eikenprocessierupsen zijn verwijderd. De verklaring is enerzijds een goede werking van de preventieve 

bestrijding en anderzijds de minder gunstige weersomstandigheden ten tijde van het belangrijkste 

ontwikkelingsstadium van de eikenprocessierups.  

  

 Wijkschouwen 

De (wijk)wethouders in Barendrecht hielden wanneer mogelijk fysieke wijkspreekuren/inloopuren. Deze werden 

gecommuniceerd via de gemeentelijke website, krant en social media. Door corona beperkende maatregelen 

was het  in 2021 helaas vaak niet mogelijk de spreekuren fysiek door te laten gaan, maar via genoemde kanalen 

werden burgers geïnformeerd over de mogelijkheid tot een digitale of telefonische afspraak met hun 

wijkwethouder. Hiernaast hebben de wethouders ook diverse wijkwandelingen gemaakt op verzoek van 

inwoners.  

 



Jaarstukken 2021 

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 18 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator

BD NL BD NL

1. Woonlasten 

éénpersoonshuishouden (bron: 

Coelo)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 

éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

€632  
(2021)

€733 
(2021)

€574  
(2020)

€700 
(2020)

2. Woonlasten 

meerpersoonshuishouden (bron: 

Coelo)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 

meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

€922 
(2021)

€810 
(2021)

€834 
(2020)

€773 
(2020)

3. WOZ-waarde woningen (bron: 

CBS)

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro’s. €337.000 
(2021)

€290.000 
(2021)

€288.000 
(2019)

€248.000 
(2019)

4. Nieuwbouw woningen (bron: ABF) Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 2,3   

(2020)

8,9   

(2020)

6,2   

(2019)

9,2   

(2019)

5. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 

(bron: CBS)

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,9   

(2020)

2,0   

(2020)

0,7   

(2018)

2,2   

(2018)

6. Diefstal uit woning per 1.000 

inwoners (bron: CBS)

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 

inwoners.

1,7   

(2020)

1,8   

(2020)

2,3   

(2018)

2,5   

(2018)

7. Geweldsmisdrijven per 1.000 

inwoners                                               

(bron: CBS)

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele 

misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en 

dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, 

mishandeling, etc.).

2,7   

(2020)

4,5   

(2020)

2,9   

(2018)

4,9   

(2018)

8. Vernieling en beschadiging per 

1.000 inwoners (bron: CBS)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 

inwoners.

4,5    

(2020)

6,2   

(2020)

4,4    

(2018)

5,8   

(2018)

9. Fietsendiefstallen per 1.000 

inwoners
 
(bron: dataportaal 

Politie)

Het aantal fietsendiefstallen per 1.000 inwoners. 2,3    

(2021)

4,9   

(2021)

5,9    

(2018)

4,0   

(2018)

Jaarstukken 2021 Begroting 2021
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Wat heeft het gekost? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving 
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Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) 

 

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 

 

Omzetheffing benzinestations (€109.374 nadeel) 

Dit nadeel is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 5). 

 

Overige gebouwen (€30.102 nadeel) 
In 2021 waren er onvoorziene werkzaamheden aan diverse gebouwen (Dorpsstraat 154, Voedselbank Bachlaan 

4b, Ziedewijdsedijk 89).  

 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. 

  

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 

 

Integraal veiligheidsbeleid (€49.217 voordeel) 
Via de motie verkeer- en sociale veiligheid is in 2021 budget beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud 

van aan te schaffen ANPR- en flexibele camera`s.  Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor beheer en 

onderhoud van vervangende camera’s bij het NS-station en een aan te schaffen Mobiele Camera-Unit. De 

budgetten bedragen gezamenlijk €48.500. De aanbesteding voor de aanschaf van deze camera’s is in 2021 niet 
gestart, omdat eerst een inventarisatie, een locatie bepaling en het opstellen van beleid moest plaatsvinden. 

Doordat de aanschaf niet is gerealiseerd, waren er ook geen kosten voor beheer en onderhoud.  

 

Wijkveiligheid (€100.000 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 23). 

 

Overige maatregelen (€49.529 voordeel) 
Voor de extra inhuur van de boa's in de coronaperiode  is er door het rijk een subsidie verstrekt aan de gemeente. 

Door een beperkt aanbod van boa’s op de arbeidsmarkt is dit budget in 2021 niet volledig benut. 

 

Ondermijning (€38.539 voordeel) 
Veel van de acties hebben in 2021 geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de integrale controles van de bedrijventerreinen, het goederenvervoer en acties in het kader 

van het bestrijden van spookbewoning. 

 

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 

 

Planmatig onderhoud openbare verlichting  (€50.208 voordeel) 
De opdracht voor lamp-remplace is  in 2021 niet verstrekt. Door stagnatie in de levering van materialen wordt 

het remplace in het 2e kwartaal van 2022 uitgevoerd.   

 

Verkeersinstallaties  (€28.487 nadeel) 

De overschrijding komt door stormschade aan masten met hoge verkeerslichten.  

  



Jaarstukken 2021 

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 21 

Taakveld 2.2 Parkeren 

 

Parkeergarage Avenue Carre (€44.771 voordeel) 

De verkoop van parkeerplekken in de woontorens langs  Avenue Carré  staat al een aantal jaar op de planning.  In 

2021 is een aantal (21) parkeerplaatsen verkocht.  Dit was bij het opstellen van  de 2e Tussenrapportage nog niet 

voorzien.  

 

Taakveld 2.4 Economische  havens en waterwegen 

 

Waterwegen planmatig onderhoud (€42.097 voordeel) 

Door de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande beperkte beschikbaarheid van personeel (zowel 

eigen personeel als bij de aannemer) zijn niet alle geplande (bagger)werkzaamheden gerealiseerd. 

 

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer 

 

Openbaar vervoer (€173.996 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 13). 

 

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (€146.473 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 15). 

 

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 

 

Dagelijks onderhoud bomen (€79.634 nadeel) 
Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan voorgaande jaren. De eigen dienst is veelal 

ingezet om uitval door corona te compenseren, waardoor het noodzakelijk was om een aannemer in te zetten 

om de snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt als gevolg van een windhoos 

in het najaar.    

 

Wijkoverleg (€28.160 voordeel) 
De wijkoverleggen en andere wijkactiviteiten hebben in 2021 grotendeels stilgelegen. De Bewonersorganisatie 

Buitenoord en de Wijkvereniging Smitshoek hebben voor 2021 geen subsidies aangevraagd.  

 

Buitenstedelijke recreatie (€50.000 voordeel) 

Het budget voor het project 'verbeteren uitstraling bruggenhoofd' is niet uitgegeven in 2021.  

 

Snippergroen (€35.305 nadeel) 
Door vertraging in de overdracht van een perceel valt de opbrengst daarvan volledig in 2022.  

  

Speelvoorzieningen dagelijks onderhoud (€26.604 nadeel) 

De onderhoudskosten, met name het reinigen van ondergronden, zijn hoger uitgevallen dan begroot. 

 

Volkstuinen (€25.085 nadeel) 

Dit jaar zijn we geconfronteerd met een aantal onvoorziene uitgaven, die niet uitgesteld konden worden. Het 

rioolgemaal, de stuw van de waterhuishouding (vanwege ernstige lekkage) en een onveilige voedingskast zijn 

vervangen. Van deze kosten  wordt een bedrag van €20.000 gedekt uit de reserve groot onderhoud. 

 

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

 

Begraafplaats Scheldestraat (€85.118 nadeel) 
Begraafplaats Den Ouden Dijck (€53.926 nadeel) 

Vanwege coronabesmettingen en personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder eigen personeel 

hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten die intensievere begeleiding nodig hadden. Een 

deel van het groenonderhoud en schoonhouden van graven is daardoor uitbesteed aan een lokale aannemer. 

 

Baten begraafplaatsrechten (€62.688 voordeel) 
Dit voordeel komt door een hoger aantal begrafenissen dan begroot en verlenging van grafrechten. 
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Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

 

Omgevingsvisie (€69.645 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 35). 

 

Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg (€68.492 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 39). 

 

Betaalbaar wonen (€48.542 nadeel) 
Dit betreft het onderzoek betaalbaar wonen. Deze kosten zijn niet begroot. 

  

Taakveld 8.2 Grondexploitatie 

Hieronder zijn de grondexploitaties opgenomen die momenteel lopen. Het saldo wordt naar de balans 

(voorraden) geboekt en het resultaat genomen op het moment dat de grex is afgerond. 

  

Bedrijventerrein Oost (€627.753 nadeel, balansboeking) 

Dit betreft kosten voor civieltechnische werkzaamheden. Daarnaast is de bijdrage van Nieuw Reijerwaard voor 

de afrekening van de kosten voor de Verenambachtseweg lager uitgevallen. 

 

Woningbouw Stationstuin  (€431.194 nadeel, balansboeking) 
In 2021 was rekening gehouden met de afsluiting van deze grex met een onttrekking van ca. €500.000  uit de 

verliesvoorziening. De afsluiting vindt echter in 2022 plaats. 

 

Lagewei  (€614.081 voordeel, balansboeking) 
Dit voordeel komt met name door lagere kosten voor bouwrijp maken en plankosten. 

 

Vrouwenpolder (€2.698.170 nadeel, balansboeking) 

Dit nadeel komt voor het grootste deel door het feit dat grondverkopen vertraging hebben opgelopen. 

  

Carnisselande (€1.449.875 nadeel, balansboeking) 

De kosten voor het bouwrijp maken van de Heulweg-West zijn hoger uitgevallen, dan vooraf geraamd. Tijdens 

de aanleg van de riolering is gebleken dat de leidingen te diep in de grond lagen en dat de grond, met alle 

gevolgen van dien, teveel in beweging zou gaan komen. Daarmee konden de woningen rondom Bevershof niet 

meer aangesloten worden op de riolering Heulweg- West. Ten tijde van de werkzaamheden is besloten om een 

nieuw gemaal (Bevershof) aan te leggen, zodat de woningen aan de Heulweg en Bevershof (en omgeving) goed 

afgewaterd konden worden. Deze kosten waren vooraf niet geraamd en hebben geleid tot een overschrijding 

van de geraamde kosten. De kosten voor het woonrijp maken van de ontwikkeling Seattle zijn hoger uitgevallen 

dan vooraf geraamd. Gedurende de realisatiefase hebben de bouwkeet en de materialen van de aannemer 

ervoor gezorgd dat de bodemgesteldheid achteruit is gegaan. Voor het woonrijp maken heeft grondverbetering 

moeten plaats vinden. Het afgraven van grond en het aanbrengen van nieuwe beplanting hebben tot hogere 

kosten geleid. 

 

Botterlocatie (€467.962 voordeel, balansboeking) 

Dit komt omdat een deel van de woonrijpwerkzaamheden uitgevoerd wordt in 2022.  

 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 

 

Sanering glastuinbouw Ziedewijdsekade (€68.917 voordeel) 

Dit betreft de verkoop van de 2e bouwkavel aan de Ziedewijdsekade. De verkoop inclusief de afwaardering van 

de grond en de kosten voor de aanleg van een ontsluiting leveren per saldo een voordeel op. 

 

Volkshuisvesting (€28.971 voordeel) 
Het voordeel komt met name omdat er minder doorstroomvergoedingen zijn uitbetaald dan begroot.  

55 plussers krijgen een vergoeding van €1.000 als zij doorstromen van een grote sociale eengezinshuurwoning 

naar een levensloopbestendig appartement en de woningcorporatie per verhuizing €1.250. 
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Bouw- en woningtoezicht (€41.360 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestatie (nr. 34). 

 

Verkoop Weerom 7 (€112.500 nadeel) 

Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 4). 

 

Baten Wabo vergunningen (€212.716 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 12). 
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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. 

 

Wat hebben we bereikt? 

 

We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Aanpak voor personen met verward gedrag 

In Barendrecht zijn er geen inwoners die verplichte zorg thuis, in het kader van deze wetgeving, hebben 

ontvangen. Het is een landelijk beeld dat dit niet of nauwelijks gebeurt en is één van de onderwerpen waarop 

deze wetgeving geëvalueerd wordt. We hebben een publiekscampagne gevoerd om het meldpunt beter onder 

de aandacht van inwoners en maatschappelijke partners te brengen. De samenwerking met ketenpartners 

hebben we verder gefaciliteerd door afspraken te maken over de uitwisseling van gegevens.  

 

 Beschermd wonen 

Voor de periode van 2022 tot en met 2026 is een nieuw Regionaal beleidsplan maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen opgesteld. Vanaf 1-1-2023 start de decentralisatie van de financiën die in 10 jaar tijd wordt 

gerealiseerd. Daarin is opgenomen om 'Beschermd thuis' regionaal en lokaal verder uit te werken. Ook de 

spreidingsopgave van inwoners met een indicatie voor beschermd wonen zal worden geactualiseerd, omdat de 

grootte van de doelgroep is veranderd. Dat is omdat een deel van de doelgroep onder de Wet langdurige zorg is 

komen te vallen, de invoering van het woonplaatsbeginsel en het beter organiseren van zorg  dicht bij huis.  Met 

betrekking tot de toegang tot maatschappelijke opvang zijn de afspraken verbeterd.   
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 Eén gemeentelijke toegang voor meervoudige problematiek 

Om de komende jaren de dienstverlening verder te verbeteren en samen met inwoners en maatschappelijke 

partners te focussen op de transformatie is het project ‘doorontwikkeling wijkteams’ in 2021 gestart en zijn voor 

de verbinding tussen beleid en uitvoering en de coördinatie van meervoudig complexe problematiek 

expertteams geformeerd. Binnen de verschillende expertteams zijn de werkwijzen en –processen tegen het licht 

gehouden en daar waar nodig aangepast en verbeterd. Een expertteam bestaat uit medewerkers die beschikken 

over specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en hulpverlenen/ondersteunen, indiceren 

(toegang tot de Jeugdwet) of bijvoorbeeld met betrekking tot de (on)veiligheid in een gezin of een huishouden.   

Vanuit de expertteams wordt steeds meer  met de WMO Klantmanagers, de schulddienstverleners en 

medewerkers Participatie samengewerkt om te komen tot een sluitende aanpak, door collega’s met specifieke 
kennis en expertise bij een casus te betrekken, zodat deze warm overgedragen kon worden of voorkomen kon 

worden dat deze dreigde vast te lopen. In enkele situaties is gebruik gemaakt van de Doorbraakmethode wat 

heeft geleid tot het leveren van maatwerk binnen de geldende wet- en regelgeving.   

 

 Intensivering van toezicht 

Toezicht en handhaving is belangrijk om misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen tegen te gaan. 

Daarom intensiveren we toezicht op de rechtmatigheid van voorzieningen en verstrekkingen in het Sociaal 

Domein. Daarmee zorgen we voor gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein met een goede kwaliteit 

voor onze inwoners. Uitgangspunt is preventie. Door aan de voorkant goede voorlichting te geven, kunnen 

achteraf problemen worden voorkomen. Waar dat niet mogelijk is kijken we met de inwoner of de zorgaanbieder 

wat dan de mogelijkheden zijn. We zijn zacht waar het kan en hard waar het moet. In 2021 hebben we vooral 

ingezet om de interne processen voor toezicht en handhaving te optimaliseren.   

 

 Verbeteren samenwerking met maatschappelijke partners, zorgveld en onderwijs 

 Het opgebouwde wijknetwerk hebben we behouden en onderhouden, onder andere via de inzet van het 

voorbereidingsteam. Doel van het voorbereidingsteam is te bepalen wat de vraag is, wat er nodig is om de 

gezinnen te ondersteunen en welke partijen de vraag van de gezinnen kunnen oppakken. Hierdoor heeft meer 

sturing plaatsgevonden op de toeleiding naar (specialistische) jeugdhulp, maar ook in de doorgeleiding naar onze 

partners, zoals Kijk op Welzijn en CJG Rijnmond.  De wijkteams zijn betrokken bij de lokale coalitie Kansrijke Start 

Barendrecht die tot doel heeft (aanstaande) kwetsbare ouders te ondersteunen, zodat hun kinderen hun leven 

zo goed mogelijk start. Om de samenwerking te optimaliseren en te verstevigen is samen met het onderwijs een 

ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp opgesteld. Een speerpunt hierin is samenwerking in de 

uitvoering. In 2021 zijn sessies georganiseerd met RiBA, CJG Rijnmond en de wijkteams om o.a. de werkprocessen 

rondom de schoolondersteuningsteams (SOT’s) te optimaliseren. In 2022 krijgt dit een vervolg.   
Het is belangrijk om binnen het wijkgerichte werken, binnen wijkgerichte hulp en ondersteuning een 

gezamenlijke visie en missie te hanteren. Wij hebben hiervoor een convenant opgesteld, waarin de 

samenwerking tussen ons wijkteam, de WMO en het welzijnswerk is geborgd.  

 Het convenant wordt gedragen door de wijkteam-professionals, en de samenwerkingspartners in de wijk, zoals 

het onderwijs, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, huisartsen en (jeugd)gezondheidszorg.   

Met de lokaal gecontracteerde partijen zijn korte lijnen en vonden periodiek accountgesprekken plaats, waarbij 

aandacht is besteed aan de gevolgen van corona en de (alternatieve) mogelijkheden om jongeren en gezinnen 

te ondersteunen. 

De samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Veilig Thuis hebben we voortgezet. De 

samenwerkingsafspraken, o.a. over het gebruik van de meldcode, zijn uitgevoerd. Medewerkers van het 

wijkteam zijn getraind in het samenwerken met ketenpartners rondom veiligheidsaspecten in casuïstiek. De 

frequentie van de gesprekken tussen de wijkteams en de JBRR zijn geïntensiveerd, wat ten goede komt aan de 

afstemming en samenwerking.   
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Wat hebben we bereikt? 

 

We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 De kracht van het wijkteam 

Op basis van de uitgangspunten in de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein ‘Samen leven in Barendrecht’ is de 

aanbesteding voor jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams uitgevoerd en zetten 

we vanaf 2022 de samenwerking met onze 5 huidige gecontracteerde partners voort. Daarbij staat nog steeds 

de eigen kracht van onze inwoners centraal en is ingezet op een aanscherping van rollen en taken en de daarbij 

behorende taakdifferentiatie. Dit om de dienstverlening aan onze inwoners te optimaliseren. 

In 2021 zijn de uitgangspunten vanuit de nota en de aanbesteding middels het project ‘Doorontwikkeling 

wijkteams’ verder uitgewerkt. Expertteams zijn geformeerd en verschillende werkprocessen zijn uitgewerkt. 

Deze worden in 2022 geïmplementeerd.  

Gecontracteerde aanbieders van lokale en specialistische jeugdhulp zijn eind 2021 geïnformeerd over de nieuwe 

werkwijze. Ook inwoners, die vanuit het wijkteam ondersteuning kregen, zijn persoonlijk en/of middels een brief 

geïnformeerd. 

Tevens is een pilot gestart met de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGz (POH GGz Jeugd) om 

de samenwerking tussen de huisartsen en het wijkteam te optimaliseren. Doel van de pilot is om verbindingen 

te leggen tussen het medische en het sociaal domein, eerder passende hulpverlening voor onze jeugdigen te 

bieden en gerichter door te verwijzen. Tevens is expliciet geïnvesteerd in de samenwerking met de huisartsen 

en in het elkaar kennen en gekend worden. 

Eveneens is een pilot Buurtgezinnen opgestart. Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: 

‘opvoeden doen we samen’. De coördinator van Buurtgezinnen heeft vragen van gezinnen die het zwaar hebben 

(vraaggezinnen) gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Door de inzet van een 

steungezin kunnen kinderen (blijven) opgroeien in hun eigen gezin. De coördinator heeft daarbij samengewerkt 

met de wijkteams, CJG Rijnmond en Kijk op Welzijn. 

Middels het product Gescheiden Opvoeden hebben we ouders handvatten en ondersteuning gegeven bij het 

opvoeden van hun kinderen. 

In partnerschap en in een lerende omgeving hebben we de eerste stappen gezet in het outcomegericht werken, 

oftewel het sturen op het maatschappelijk resultaat. In september en oktober 2021 zijn de eerste opgavetafels 

georganiseerd. Deze stonden in het teken van Maatschappelijke Effect 1 ‘Alle inwoners ontwikkelen zich 

optimaal’ en Maatschappelijk Effect 3 ‘Alle inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om’. 
Voorafgaand aan de beide opgavetafels zijn per maatschappelijk effect data verzameld, op basis van de in de 

Nota Integraal Beleid Sociaal Domein geformuleerde indicatoren. Samen met onze partners zijn aan iedere 

opgavetafel de data geduid en hebben we het gesprek gevoerd over mogelijke verklaringen, ontwikkelingen en 

aandachtspunten, zoals de gevolgen van de coronapandemie voor zowel jongeren als ouderen. Ook zijn positieve 

punten benoemd, zoals de samenwerking tussen de gemeente, de wijkteam en het onderwijs. 

 

 Intensief vrijwillige hulpverlening 

In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het aantal te verwachten casussen en is inzicht verkregen in de 

toekenning van de financiële middelen vanuit de Gecertificeerde Instelling naar de gemeente. Op basis daarvan 

is inzicht verkregen in het benodigde aantal fte. Voor de uitwerking van de functie is een werkgroep geformeerd, 

waarin werkafspraken, -instructies, rollen en taken zijn opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn vacatures 

opengesteld en zijn in het laatste kwartaal van het jaar wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst. Ter 

voorbereiding op de overdracht van taken zijn de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig geschoold in het omgaan 

met complexe casuïstiek, volgens de methodiek ‘Zorg voor Veilige Ontwikkeling’.   
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Wat hebben we bereikt? 

 

We zetten in op preventie en innovatie in de zorg 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Dekkend AED-netwerk 

In 2021 zijn alle 7 toegezegde AED’s geplaatst door HartslagNU. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte 

gebracht en zijn betrokken bij de gekozen locaties. HartslagNU richt zich op het vergroten van het aantal 

burgerhulpverleners.  In samenwerking met Kijk op Welzijn, de EHBO Vereniging Barendecht en twee vrijwilligers 

is er een werkgroep gevormd die dit jaar reanimatietrainingen zal geven.  

 

 Innovatiefonds Sociaal Domein 

Door het besluit om geen Innovatiefonds Sociaal Domein te vormen is een aantal innovatieve projecten het 

afgelopen jaar niet doorgegaan. Dit betreft de Buurtcirkel, het Geheugenpaleis en Buurt v/m.   

 

 Preventie en vroegsignalering 

In 2021 zaten we midden in het eerste uitvoeringsjaar van het Preventief Jeugdbeleid. De evaluatie liet een 

positief beeld zien. Bij de aanvang van het tweede uitvoeringsjaar zijn de activiteiten volgens planning opgezet 

en uitgevoerd. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Alle kinderen doen mee 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Jeugd participatie 

Ook in 2021 heeft de Stichting Open Limonade de doorlopende participatielijn uitgevoerd. Open Limonade 

organiseert verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren van het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij 

zij op een leuke manier betrokken worden bij beleidsthema’s en hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken 

aan de gemeente. Daarnaast is er een online platform opgezet op de gemeentelijke website, zodat jonge 

Barendrechters het gehele jaar door ideeën kunnen indienen.  

Per 31 december 2021 heeft Open Limonade de werkzaamheden stop gezet. De Jonge Krijger neemt deze taak 

over.   

 

 Jeugdeducatiefonds 

In 2021 dienden 5 scholen voor 29 kinderen een aanvraag in bij het jeugdindicatiefonds. Hiermee werd in totaal 

een bedrag van  ruim €37.000 uitgekeerd.  

 

 Kindpakket 

Vanaf 2021 is de verordening Meedoen en Kindpakket in natura definitief vastgesteld.  Deze twee regelingen 

vormen een compleet en complementair kindpakket voor sport, cultuur, zwemles, uitjes, schoolkosten, kleding, 

computer en een fiets. Stichting Leergeld heeft over 2021 voor het tweede jaar het kindpakket in natura 

uitgevoerd en bereikte hiermee laagdrempelig 594 kinderen.   

 

 Schoolmaatschappelijk werk 

De huidige inzet van de schoolcontactpersonen voor het Voortgezet Onderwijs (VO)  is het afgelopen jaar 

gecontinueerd vanuit de wijkteams. Hiervoor werd regulier 32 uur ingezet. Daarnaast is in het kader van de NPO 

middelen een behoefte-inventarisatie bij het VO geweest. Hierbij is door het VO aangegeven een uitbreiding te 

wensen voor schoolmaatschappelijk werk, als gevolg van de impact van corona op leerlingen. Dit heeft ertoe 

geleid dat er een tijdelijke uitbreiding van het aanbod plaatsvindt  van 32 uur naar 72 uur per week gedurende 

de looptijd.  Deze tijdelijke, extra inzet voor 2022 en 2023 wordt gefinancierd uit de Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO)-middelen. 

Voor het Primair Onderwijs (PO) heeft een evaluatie van de huidige inzet van de schoolcontactpersonen 

plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de inzet van de schoolcontactpersonen, zodat zij ook 
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preventieve werkzaamheden, zoals kindgesprekken, kunnen uitvoeren. De extra inzet van 54 uur per week wordt 

voor 2022 en 2023 gefinancierd uit NPO-middelen. Bij een positieve evaluatie eind 2022 kan besloten worden 

om hiervoor structurele middelen in te zetten. 

 

 Wachtlijsten in de jeugdzorg terugdringen 

Wachttijden in de jeugdzorg zijn een groot probleem. Voor de jeugdigen die moeten wachten, maar ook voor 

gemeenten en aanbieders omdat wachttijden extra zorg, werkdruk en kosten veroorzaken. Daarom hebben de 

samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond een plan van aanpak voor wachttijden opgesteld die aansluit 

bij de Regiovisie ‘Nabij en passend’ en is hiervoor vanuit de GRJR een projectleider aangesteld om de wachtlijsten 

terug te dringen. Naar aanleiding hiervan zijn in 2021 de wachtlijsten met ongeveer tweederde terug gedrongen. 

In 2021 is een pilot gestart met de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGz (POH GGz Jeugd) 

om de samenwerking tussen de huisartsen en het wijkteam te optimaliseren. Doel van de pilot is om 

verbindingen te leggen tussen het medische en het sociaal domein, eerder passende hulpverlening voor onze 

jeugdigen te bieden en gerichter door te verwijzen. Tevens is expliciet geïnvesteerd in de samenwerking met de 

huisartsen en in het elkaar kennen en gekend worden. Met de lokaal gecontracteerde partijen zijn korte lijnen 

en vonden periodiek accountgesprekken plaats, waarbij aandacht is besteed aan de gevolgen van corona en de 

(alternatieve) mogelijkheden om jongeren en gezinnen te ondersteunen. Tevens is jeugdhulp geboden middels 

het verstrekken van PGB’s of via maatwerkovereenkomsten.   
 

 Woonplaatsbeginsel 

Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Daarbij is de definitie van het 

woonplaatsbeginsel vereenvoudigd. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel 

verantwoordelijk is voor jeugdhulp. Vanaf 2022 wordt uitgegaan van de woonplaats waar de jeugdige staat 

ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Deze wijziging van het woonplaatsbeginsel betekent dat vanaf 

2022 de nieuwe instroom beoordeeld dient te worden aan de hand van de nieuwe definitie. Om de 

implementatie van de wet soepel te laten verlopen, en de administratieve lasten voor gemeenten en 

zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, heeft de VNG een convenant opgesteld. Barendrecht heeft dit 

convenant ondertekend. Om te kunnen bepalen of we inderdaad verantwoordelijk zijn voor het leveren van 

jeugdhulp is in 2021 een stappenplan en werkinstructie voor de wijkteams ontwikkeld.  

 

Wat hebben we bereikt? 

 

Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers 

Kijk op Welzijn organiseerde een aantal bijeenkomsten met jongeren om hen te stimuleren door middel van 

vrijwilligerswerk een bijdrage aan de samenleving te leveren.  Daarbij constateert de welzijnsorganisatie dat 

jongeren de voorkeur geven aan kort durende (op projectbasis) vrijwilligersactiviteiten. Het is lastig om jongeren 

langdurig aan vrijwilligersactiviteiten te binden.   

Naast het jaarlijks uitkeren van de waardering voor mantelzorgers organiseerde Kijk op Welzijn een 

aantal  bijeenkomsten (die druk bezocht werden) voor jonge mantelzorgers.    

 

 Akkoord tegen eenzaamheid 

In de Week tegen Eenzaamheid is op 1 oktober 2020 een lokaal Akkoord tegen Eenzaamheid tot stand gekomen, 

waarbij gezamenlijk met de deelnemende partners wordt ingezet op de aanpak van eenzaamheid onder jong én 

oud. Het thema Akkoord tegen eenzaamheid is ondergebracht in de alliantie ‘Barendrecht wordt ouder’ en 

sociale samenhang vanuit het Welzijnskader.  

 

 AutoMaatje 

Kijk op Welzijn organiseert samen met de ouderenbonden PCOB, KBO en het Diaconaal Platform automaatje.  De 

organisaties zijn er in geslaagd voldoende vrijwilligers te werven voor het uitvoeren van de ritten.  Daarbij 

ontstaan contacten tussen vrijwilligers en ouderen, wat bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid. Wel is 

het aantal ritten als gevolg van de coronapandemie in de afgelopen periode verminderd. 
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 Dementievriendelijk Barendrecht 

Op 13 juni 2019 is - tijdens een minisymposium - het convenant Samen Dementie Vriendelijk ondertekend. 

Hieruit is een werkgroep ontstaan. Barendrecht is sinds 2020 een dementievriendelijke gemeente. De lokale 

aanpak maakt onderdeel uit van de regionale aanpak. Lokaal is er o.a. afstemming met Laurens en Aafje. Kijk op 

Welzijn stemt dit af met de verschillende organisaties en in gezamenlijkheid draagt dit project bij aan een 

dementievriendelijk Barendrecht. Hiermee trachten we een samenhangende aanpak, opgezet vanuit 

verschillende organisaties uit Barendrecht, neer te zetten in lijn met de speerpunten uit het Welzijnskader. Deze 

aanpak is verankerd in de alliantie Mantelzorg en Dementie.  

 

 Doelgroepenvervoer 

In 2021 is, als gevolg van corona, geen voortgang geboekt op het gebied van innovatie. De vervoerders hebben 

het met grote inspanningen en flexibiliteit mogelijk gemaakt om de inwoners van Barendrecht te vervoeren met 

inachtneming van alle richtlijnen van de overheid.  

 

 Herontwikkeling van Borgstede 

In 2021 zijn, in samenwerking met Stichting Laurens en Woonzorg Nederland, de plannen voor het 

dienstencentrum verder uitgewerkt. Deze zijn vergevorderd en concreet. Het doel is om de ontmoetingsruimte 

in 2022 te realiseren en te openen.  

 

 Ontwikkeling maatwerkvoorzieningen 

In 2021 zijn twee 'open house' inkoop trajecten uitgevoerd: de inkoop van begeleiding, dagbesteding en kort 

durend verblijf én de inkoop van Hulp bij het Huishouden. Binnen deze trajecten is onder andere ingezet op een 

helder ondersteuningsplan, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Herstelgericht indiceren, zodat we 

inwoners ondersteunen zo zelfredzaam mogelijk te zijn en op- en af schalen, zodat we passende zorg bieden en 

escalatie voorkomen. Het doel is dat alle cliënten in 2022 zorg ontvangen volgens deze nieuwe manier van 

werken.  Daarnaast wordt de inzet niet meer afgerekend op basis van een resultaat gerichte inkoop ( een schoon 

huis), maar op basis van p  x q ( aantal uren). Dit schept duidelijkheid voor onze inwoners. 

 

 Sociale kaart Barendrecht 

De website WieWatWaar Barendrecht is operationeel en actueel. Alle maatschappelijke, sociale en 

sportorganisaties binnen de gemeente Barendrecht zijn voor onze inwoners te vinden.  De organisatie die 

verantwoordelijk is voor het beheer van de site (Mijn Buurtje) startte in 2021 met het opzetten van een 

agendafunctie.  

  

 Volksgezondheid 

 

GGD 

Gemeenten hebben verschillende wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bestrijding 

van infectieziekten, informatievoorziening, het (laten) doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de 

inwoners, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het bevorderen van preventieprogramma's en het 

uitvoeren van de inspectie kindercentra. De GGD Rotterdam-Rijnmond verzorgt voor de gemeente Barendrecht 

het basistakenpakket volksgezondheid, waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke taken conform de Wet 

publieke gezondheid. De GGD Rotterdam Rijnmond speelde een belangrijke rol in de bestrijding van het 

coronavirus.  

 

Lokaal Preventieakkoord 

In het Lokaal Preventieakkoord ligt de focus op preventief gezondheidsbeleid om de inwoners van Barendrecht 

te stimuleren om een gezondere leefstijl aan te nemen. In het Lokaal Preventieakkoord, dat in 2021 is gesloten, 

staan drie aspecten centraal: het tegendringen van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. 

Samenwerkingen en activiteiten die in 2021 zijn gestart worden in 2022 verder ontwikkeld, zoals JOGG-

gemeente, De Bewuste Kantine en Gezond Schoolontbijt. Ook wordt er een pilot gestart op de basisschool De 

Vrijenburg  om kinderen van groep 7/8 te stimuleren om meer te bewegen en gezonder te eten.  

 

AED’s  

Barendrecht heeft een 24/7 dekkend AED netwerk. Inwoners kunnen een aanvullende subsidie van €500 krijgen 
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als zij op eigen initiatief een AED willen plaatsen. In 2021 is een plan gemaakt om op structurele basis 

reanimatiecursussen aan te bieden voor inwoners van Barendrecht. Op deze manier wil de gemeente de 

inwoners stimuleren om zich aan te melden bij HartslagNu.  

 

POH GGZ Jeugd 

In juli 2021 is de eenjarige pilot POH GGZ Jeugd gestart in de huisartsenpraktijk Carnisselande. Het doel van deze 

pilot is bevorderen van de mentale gezondheid van jeugdigen en een gerichte doorverwijzing naar de juiste 

jeugdhulp. De resultaten van de pilot zullen zichtbaar worden via het meetplan. Dit wordt uitgewerkt en naar 

het college en de raad gestuurd om ervoor te zorgen dat de inzet van de POH GGZ Jeugd structureel wordt en 

mogelijk uitgebreid wordt naar andere huisartsenpraktijken in Barendrecht.  

 

CJG Rijnmond 

Het programma CJG Next heeft als gevolg van de coronamaatregelen in 2021 grotendeels stilgelegen. De 

prioriteit lag bij het zo optimaal mogelijk voortzetten van de dienstverlening voor alle kinderen, gezien de 

geldende coronamaatregelen. De herstart van het programma vindt plaats in 2022. 

 CJG Rijnmond had een actieplan opgesteld en uitgevoerd voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Er werd 

daarbij o.a. ingezet op een planbelteam, cultuursensitief werken en specifieke inzet op kwetsbaren. De 

gemiddelde vaccinatiegraad voor de gemeente Barendrecht in 2021 was met 91,3% iets hoger dan de 

gemiddelde vaccinatiegraad van 90,5%  in 2020. 

 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator

BD NL BD NL

1. Verwijzingen Halt (bron: Bureau 

Halt) 

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners 

in de leeftijd van 12-17 jaar.

40

(2020)

110  

(2020)

90

(2019)

132  

(2019)

2. Jongeren met een delict voor de 

rechter (bron: CBS)

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een 

delict voor de rechter is verschenen.

1,0%   

(2020)

1,0%   

(2020)

0,0%   

(2018)

1,0%   

(2018)

3. Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten 

opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

7,3%  

(2021)

10,5% 

(2021)

7,5%  

(2019)

10,5%   

(2019)

4. Jongeren met jeugdreclassering 

(bron: CBS)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een 

jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 

jongeren (12-22 jaar).

0,2%  

(2021)

0,3% 

(2021)

0,2%  

(2019)

0,3%   

(2019)

5. Jongeren met jeugdbescherming 

(bron: CBS)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een 

jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle 

jongeren tot 18 jaar.

0,5%  

(2021)

1,1% 

(2021)

0,6%  

(2019)

1,1%   

(2019)

6. Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 

1.000 inwoners.

19,12

(2021)

34,95 

(2021)

19,2

(2019)

37,4 

(2019)

7. Huishoudens met 

bijstandsuitkeringen
 
(bron: CBS)

Het percentage huishoudens met een 

bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens.

2,9

(2020)

5,2     

(2020)

2,7

(2019)

5,1   

(2019)

8. Alleenstaanden met 

bijstandsuitkeringen (bron: CBS)

Het percentage alleenstaanden met een 

bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens 

alleenstaand.

6,3

(2019)

8,8     

(2019)

6,5

(2018)

9,2      

(2018)

9. Lopende re-integratievoorzieningen 

(bron: CBS)

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 

1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

17,55

(2020)

20,2  

(2020)

21,5

(2018)

30,5 

(2018)

10. Wmo-cliënten met 

maatwerkarrangement (bron: CBS)

Een maatwerkarrangement is een vorm van 

specialistische ondersteuning binnen het kader van de 

Wmo, per 1.000 inwoners. 

52

(2021)

64,9      

(2021)

51

(2019)

63       

(2019)

11. % kinderen in armoede (bron: CBS) Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin 

leeft dat van een bijstandsuitkering moet 

rondkomen.

3,0% 

(2020)

6,0% 

(2020)

3,0% 

(2018)

7,0% 

(2018)

12. % jeugdwerkloosheid (bron: CBS) Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). 2,0% 

(2020)

2,0% 

(2020)

1,0% 

(2018)

2,0% 

(2018)
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Wat heeft het gekost? Programma 2 Zorgen voor elkaar 

 
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) 

 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

 

Dak- en thuisloosheid  (€30.354 voordeel) 
In 2021 heeft de gemeente incidentele middelen ontvangen via de algemene uitkering voor de aanpak van dak- 

en thuisloosheid.  We hebben in 2021 niet kunnen starten met een pilot om dak- en thuisloosheid te voorkomen, 

vanwege het ontbreken van een woonzorgaanbieder met een geschikte locatie daarvoor.   

 

Vluchtelingenwerk trajecten (€30.740 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 36). 

 

Preventief jeugdbeleid (€41.689 voordeel) 

De partners waar wij samen mee werken vanuit het Preventief Jeugdbeleid hebben verschillende plannen 

ingediend om de effecten van corona zo veel mogelijk te minimaliseren. Een groot deel van de incidentele 

middelen van €128.000 die wij via de algemene uitkering hiervoor ontvangen hebben, is daaraan besteed.  
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Sociale samenhang (€40.759 voordeel) 

In 2021 hebben we via de algemene uitkering incidentele middelen ontvangen van €160.700  voor de 

ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving als gevolg van corona.  Het budget is niet geheel besteed.  

 

Taakveld 6.2 Wijkteams 

 

Inzet in wijkteams (€111.035 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 21). 

 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie 

Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. 

 

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 

 

Voorzieningen WMO (€58.416 voordeel) 
 In 2021 zijn minder uitgebreide woningaanpassingen zijn uitgevoerd. Wel is het aantal beschikte 

woonvoorzieningen in de periode december 2020 - december 2021 met 18% gestegen. Dit betreft voornamelijk 

minder kostbare woonvoorzieningen (onderbesteding van €110.000). Daarnaast is meer uitgegeven dan begroot 
aan individuele vervoersvoorzieningen (€52.000).  
 

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 

 

Schuldhulpverlening (€97.966 voordeel)  
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 37). 

 

WMO collectief vervoer (€73.608 voordeel) 
Het gebruik van WMO collectief vervoer is sterk beïnvloed door de coronamaatregelen, waardoor de 

vervoersuitgaven lager uitgevallen zijn. Ten opzichte van november 2019 (voor corona) is het aantal ritten wel 

weer gestegen van 40% (november 2020) tot circa 70% (november 2021).  De verwachting is dat het vervoer in 

2022 verder zal normaliseren. 

 

WMO begeleiding en overige in natura (€335.135 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 11). 

 

WMO begeleiding en overige PGB (€119.198 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 19). 

 

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 

 

Lokale jeugdhulp PGB (€111.556 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 20). 

 

Lokale jeugdhulp zorg in natura (€180.847 nadeel) 

Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 3). 

 

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg  18+ 

 

Lokale zorgtrajecten (€74.666 voordeel) 
Lokale zorgtrajecten zijn veen groot deel van 2021 niet uitbesteed. In plaats daarvan is een projectregisseur 

lokaal zorgnetwerk in de eigen organisatie aangesteld. Hiervoor was dekking in het programmabudget lokale 

zorgtrajecten. Abusievelijk is voor 2021 dit budget niet afgeraamd, waardoor er een voordeel is voor 2021. Voor 

2022 en verder is het programmabudget wel verlaagd. 

 

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 

 

Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen  (€212.888 nadeel) 
Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 2). 
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Taakveld 7.1 Volksgezondheid 

 

Jeugdgezondheidszorg ( (€101.945 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 22). 
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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. 

 

Wat hebben we bereikt? 

 

We maken werk van duurzaamheid voor iedereen 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Duurzaamheidslening 

De lopende duurzaamheidslening is ook dit jaar verder uitgevoerd. Zoals bekend is dit een revolverend fonds, 

zodat aanvragen pas kunnen worden toegekend als vanuit de reeds uitgegeven leningen voldoende middelen 

zijn teruggevloeid door aflossingen van leningen en rentebetalingen. 

 

 Klimaatakkoord 

De programmaopzet is verder uitgewerkt en er wordt binnen de thema's invulling gegeven aan de diverse 

onderwerpen. Rond de besteding van de beschikbare middelen wordt een afzonderlijk voorstel opgesteld 

inclusief de jaarmonitor, die gelijktijdig met de jaarstukken aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  

 

 Natuur -en milieueducatie op scholen 

Er zijn in 2021 via de website ‘OnzeToekomstIsDuuurzaam’ (OTID) 9 gastlessen zwerfafval aangevraagd en 

gegeven.  

 

 Regionale Energie Strategie 

De RES 1.0 is vastgesteld door de gemeenteraad en is aangeboden aan het Nationaal Platform RES. Inmiddels 

heeft ook de doorrekening van alle RES-gebieden plaatsgevonden, waarbij duidelijk is dat de landelijk 

geformuleerde doelstelling wordt bereikt. 



Jaarstukken 2021 

Programma 3 Verduurzamen 35 

 Vergroten bekendheid WoonWijzerWinkel 

De bekendheid van de WoonWijzerWinkel is vergroot door inzet van energiecoaches, het beschikbaar stellen 

van energieboxen uit de Regeling Reductie Energiegebruik (REW) en de Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen (RREW). 

 

Wat hebben we bereikt? 

 

We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Duurzaam ondernemerschap 

Vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaatopgave Barendrecht is ingezet op bedrijfscontacten vanuit onze eigen 

organisatie, maar ook vanuit de Energieke Regio. De DCMR heeft de inzet op de energiemonitor versterkt, 

waardoor er meer inzicht is in de te nemen stappen.  

 

 Verduurzamen buitenruimte bedrijventerreinen 

In het afgelopen jaar is geen grootschalig onderhoud uitgevoerd op de bedrijventerreinen. We nemen deel aan 

het project ‘Bomen en Klimaat’ van Cobra, waar inzichtelijk wordt gemaakt welke boomsoorten 

toekomstbestendig zijn. Uit 1e fase van dat onderzoek blijkt dat onze bedrijventerreinen flinke 

hittestressgebieden zijn. De uitkomsten van de volgende fase geeft ons inzicht welke bomen we hier beter 

kunnen toepassen.   

 

Wat hebben we bereikt? 

 

We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Communicatiecampagne  

In 2021 zijn uitgebreide informatiecampagnes geweest met als doel inwoners te informeren over de afvalpas, de 

invoering van de Ja-sticker op 1 oktober 2021 en de invoering van het variabele tarief op 1 januari 2022. Inwoners 

hebben aan huis informatiebrieven ontvangen en zijn via grote advertenties in huis-aan-huisbladen 

geïnformeerd. 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 om bewustwording en een neutrale tot meer positieve houding t.a.v. afvalinzameling te bewerkstelligen.   

Bovenbouwklassen van vier basisscholen hebben meegedaan aan de textielwedstrijd die werd georganiseerd in 

samenwerking met Opnieuw & Co. Kinderen kregen les over textiel en zamelden (oud) textiel in. De scholen 

kregen een vergoeding per ingeleverde kilo textiel vanuit Opnieuw & Co. De winnende school kreeg het dubbele 

per kilo.   

 

 Nieuw afvalaanbiedstation 

Begin 2021 is de raad geïnformeerd over twee mogelijkheden voor een vernieuwd afvalaanbiedstation: 

revitalisatie van het afvalaanbiedstation op de huidige locatie aan de Londen en een marktinitiatief in het 

ontwikkelgebied Nieuw Reijerwaard. Er is naar aanleiding van diverse gesprekken besloten geen vervolg te geven 

aan het onderzoeken van een mogelijkheid van een afvalaanbiedstation in het gebied Nieuw Reijerwaard. 

Daarom worden de eerder ontwikkelde plannen voor een vernieuwd afvalaanbiedstation aan de Londen en 

verder locatieonderzoek (o.a. mogelijkheden van het NAM-terrein) weer opgepakt. Daarbij is, in het kader van 

kostenbeheersing en optimalisatie, aan de NV BAR Afvalbeheer gevraagd ook te kijken naar een 

afvalaanbiedstation met een regionale functie. Mogelijk in samenwerking met Albrandswaard en Ridderkerk.  

 

 Realiseren strategie voor circulaire economie 

De raad stelde het plan Circulaire Economie en Voedsel Barendrecht vast. Het uitvoeringsprogramma  is door 

het college vastgesteld waarin de nodige concrete acties zijn opgenomen.  
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 Verminderen restafval 

In 2021 zijn meerdere maatregelen uitgevoerd om de hoeveelheid restafval nog verder terug te brengen:  

 

-  Optimalisatie van de inzamelvoorzieningen 

In de voorbereiding om te komen tot een optimalisatie van de inzameIvoorzieningen zijn (beleids)richtlijnen 

vastgesteld voor de locatiebepaling van de verzamelcontainers. Hierna zijn betrokkenen geïnformeerd over de 

locaties in het conceptlocatieplan. Er is gekozen voor een participatieproces waarbij belanghebbenden zoveel 

mogelijk op een informele wijze hun mening konden geven over de plannen voorafgaand aan het formele traject. 

Uiteindelijk hebben meerdere informele zienswijzen plaatsgevonden en vervolgens hebben de bij de 

aanwijzingsbesluiten horende conceptlocatieplannen zes weken ter inzage gelegen. De verzamelcontainers uit 

de locatieplannen zijn (bij)geplaatst, zodat inwoners hun afval gemakkelijk gescheiden aan kunnen bieden. Door 

de invoering van het variabel tarief wordt namelijk een stijging van de hoeveelheid oud papier/karton verwacht, 

omdat inwoners hun afval beter gaan scheiden. Bij het uitbreiden van de hoeveelheid verzamelcontainers voor 

de hoogbouw is rekening gehouden met minicontainers voor de laagbouw.  

 

- Toegangssysteem verzamelcontainers voor PMD+rest, papier/karton en GFT 

 In 2021 zijn kaartlezers geïnstalleerd op de bestaande verzamelcontainers, om deze klaar te maken voor de 

invoering van het variabele tarief. De ondergrondse containers voor PMD+rest en papier/karton en de GFT-

cocons zijn alleen nog toegankelijk voor de bewoners van de hoogbouw. Overvolle ondergrondse containers, als 

gevolg van vervuiling met andere afvalstromen en illegale stort van niet-Barendrechters, willen we hiermee 

tegengaan. Ook houden we ook het aantal ritten met afvalinzamelwagens in de wijk beperkt. Ondergrondse 

containers voor papier/karton in de omgeving van winkelcentra worden niet afgesloten.  

 

- Project afvalinzameling Buitenoord en zes straten van Gaatkensoog 

In Buitenoord en in zes straten in Gaatkensoog is in overleg met de inwoners gezocht naar een structurele 

oplossing voor GFT en papier/karton, passend binnen het afvalbeleid. Het project is gestart met een enquête bij 

1.600 inwoners, waarop ruim 500 reacties zijn ontvangen en 32 inwoners zich hebben aangemeld als 

contactpersoon. Er is onderzocht of minicontainers voor GFT en papier/karton kunnen worden ingevoerd in de 

wijk. Met de contactpersonen is een rondgang door de buurt gemaakt en besloten dat het afvalbeleidsplan ook 

hier kan worden ingevoerd. Alle inwoners zijn met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.  

 

- Invoering van de Ja-sticker 

Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor een opt-in systeem, waarbij reclamefolders 

niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Barendrecht, tenzij via een Ja-sticker aan wordt gegeven dat zij 

deze wel willen ontvangen. BAR Afvalbeheer heeft contact opgenomen met brancheorganisaties en bezorgers 

van het ongeadresseerde reclamedrukwerk om hen te informeren over het geplande opt-in systeem. De Ja-

sticker is ingevoerd op 1 oktober 2021.  

 

- Aanpak bijplaatsingen 

Bij een aantal ondergrondse containers wordt met enige regelmaat afval bijgeplaatst, in plaats van in de 

container gedaan, en afval dat er niet in past (grofvuil) wordt ernaast gezet. Er is een advies geschreven om dit 

probleem van bijplaatsingen integraal aan te kunnen pakken. Aanpak bij de bron door gedragsbeïnvloeding is 

daarbij het uitgangspunt, want bijplaatsingen komen vooral voort uit menselijk gedrag, zo blijkt ook uit 

onderzoek en ervaring.  

 De inzet op het gebied van beheer, handhaving, communicatie en participatie is geïntensiveerd. De 

hotspotlocaties worden minimaal wekelijks gemonitord. Bijplaatsingen worden in een centraal 

registratiesysteem bijgehouden. Het verwijderen van bijplaatsingen is afzonderlijk van de reguliere reiniging 

georganiseerd, zodat boa’s hun onderzoek kunnen doen voordat bijplaatsingen zijn weggehaald. Zichtbare 
handhaving is tevens een onmisbare component in de instrumentenmix om bijplaatsingen nu en in de toekomst 

te voorkomen.  
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Wat hebben we bereikt? 

We spelen in op klimaatveranderingen 
 

Wat gaan we daarvoor gedaan? 

 

 Meer groen, bomen en een grotere biodiversiteit realiseren 

Op diverse Barendrechtse locaties zijn in 2021 extra bomen aangeplant. Mooi voorbeeld is de Kilweg waarlangs 

70 bomen, verdeeld over zeven verschillende soorten, zijn geplant. Bij de boomsoortenkeuze houden we 

rekening met klimaatverandering, waterhuishouding, biodiversiteit, omgeving, gebruiksfunctie en grootte van 

de boom. Aan onze wettelijke zorgplicht voldoen we door onze bomen regelmatig visueel te laten inspecteren. 

Geadviseerde (snoei)maatregelen voeren we uit om het veiligheidsrisico voor de woon- en leefomgeving te 

beperken en om ons bomenstand te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam bomenbestand. 

Vanuit een Europees project (Life Terra) zijn november 2021 zo’n 1.000 stuks bosplantsoen aangeplant op 
sportpark De Doorbraak. Dit op initiatief van een Barendrechtse ondernemer en met medewerking van 

leerlingen van Calvijn Groene Hart.  

 

 Operatie Steenbreek 

We willen het bewoners makkelijker maken om hun tuin te vergroenen of een geveltuintje aan te leggen. 

Bewoners kunnen daarvoor een rij tegels langs de gevel van de woning vervangen door bloemen en planten. Op 

verschillende adressen hebben we in 2021 tegels opgehaald en afgevoerd. Daarnaast is een financiële bijdrage 

geleverd aan het steenbreekproject op de schoolpleinen van De Tweemaster en De Trinoom. Ook is op openbare 

speelplekken, waar mogelijk, steen vervangen door groen.  

 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator

BD NL BD NL

1. Huishoudelijk restafval (bron: CBS) De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). 263kg 

(2019)

172kg 

(2018)

283kg 

(2018)

172kg 

(2018)

2. Hernieuwbare elektriciteit (bron: 

RWS leefomgeving)

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is 

opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%).

4,8% 

(2019)

20,0% 

(2019)

3,4% 

(2018)

18,5% 

(2018)

3. Gemeentelijke 

Duurzaamheidsindex (GDI)

(bron: GDIndex)

Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 

3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie 

en Economie wordt een score berekend op de schaal 

van 0-10.

5,9% 

(2021)

5,9% 

(2021)

5,7% 

(2019)

5,8% 

(2019)

4. Woningen met zonnepanelen

(bron: CBS)

Percentage woningen met een of meerdere 

zonnepanelen t.o.v. totaal aantal woningen.

14,4% 

(2020)

15,7% 

(2020)

9,8% 

(2019)

12,5% 

(2019)
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Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen 

 

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) 

 

Taakveld 7.2 Riolering 

 

Riolering (€93.092 voordeel) 
Het voordeel komt met name door een hogere onttrekking aan de voorziening riolering. In de toelichting op de 

balans is bij de voorziening riolering een overzicht opgenomen van alle lasten en baten van riolering. In 2021 zijn 

er minder calamiteiten en verstoppingen in het hoofdriool geweest, wel hogere onderhoudskosten door een 

toename van storingen aan gemalen.  

 

Taakveld 7.3 Afval 

 

Afval (€58.799 nadeel) 
Er is meer afval aangeboden vanwege het feit dat veel mensen thuis gewerkt hebben door de 

coronamaatregelen. De opbrengst voor het inzamelen van papier en oud ijzer was hoger doordat de tarieven 

hoger waren dan begroot en omdat er in 2021 meer papier ingezameld is dan begroot.  

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer 

 

Energietransitie (€513.115 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 9). 

  

  

Overzicht lasten 

en baten op 

taakveldniveau 

Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 

2021 

Begroting 2021 na 

wijziging 

Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel 

is + nadeel is -) 

Lasten      

7.2:Riolering 3.071.700 -362.000 2.709.700 2.823.359 -113.659 

7.3:Afval 6.530.900 225.200 6.756.100 6.775.881 -19.781 

7.4:Milieubeheer 2.181.700 224.800 2.406.500 3.337.128 -930.628 

Totaal Lasten 11.784.300 88.000 11.872.300 12.936.369 -1.064.069 

Baten      

7.2:Riolering -4.199.900 -5.100 -4.205.000 -4.420.821 215.821 

7.3:Afval -7.639.100 119.600 -7.519.500 -7.483.174 -36.326 

7.4:Milieubeheer -278.100 0 -278.100 -1.753.758 1.475.658 

Totaal Baten -12.117.100 114.500 -12.002.600 -13.657.753 1.655.153 

Saldo lasten en 

baten 

programma 3 

Verduurzamen 

-332.800 202.500 -130.300 -721.384 591.084 
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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. 

 

Wat hebben we bereikt? 

We ondersteunen onze ondernemers 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Algemeen 

Het college heeft de afgelopen 4 jaar intensief contact gehad met ondernemers. Naast de ontbijtsessies, 

bedrijfsbezoeken, digitale sessies etc.  had het college de wens om een brede ondernemerspeiling te doen.  Door 

de coronacrisis is deze analyse niet in gang gezet. De coronacrisis vraagt nog steeds om andere prioriteiten, zoals 

het uitvoeren van ZZP-regelingen, overleggen met (getroffen) ondernemers en waar mogelijk onze ondernemers 

ondersteunen. De brede ondernemerspeiling zal in 2022 alsnog worden gehouden.  

 

 Bedrijventerreinen 

De KVO-overleggen vinden structureel weer plaats en daarmee zijn we als gemeente goed in verbinding met de 

ondernemers op de bedrijventerreinen.   

In februari 2022 is de samenwerkingsovereenkomst getekend, als startschot voor de herontwikkeling van een 

deel van BT Dierenstein. Hier zullen de komende 10 jaar zo'n 3.000 woningen worden gebouwd, en zal een aantal 

bedrijven vertrekken om op een andere locatie (o.a. Nieuw Reijerwaard) hun onderneming continueren.   

 

 Innovatieve startups 

In 2022 is samen met ondernemers een innovatiecentrum gerealiseerd voor startups. Op dit moment heeft 

‘Fruity King’ de functie om startups/innovatieve bedrijvigheid te kunnen herbergen.  Tegelijkertijd is vanuit Dutch 

Fresh Port een ontwikkelstrategie voor campusfuncties ontwikkeld.    
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 Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

De ontwikkelingen die in 2020 in gang zijn gezet, zijn in 2021 voortgezet. De accountmanagers van het WSP 

blijven waar mogelijk de ondernemers bezoeken. Ook in 2021 hebben we voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt vacatures kunnen invullen. In 2021 zijn er werkzoekenden uit ons uitkeringsbestand geplaatst. Het 

segment werk uit ons uitkeringsbestand heeft voor minimaal 90% een ‘HalloWerk’ profiel. De ervaring is dat 

steeds meer plaatsingen gerealiseerd kunnen worden via dit platform en in 2022 wordt HalloWerk een regulier 

onderdeel van de werkgeversdienstverlening. De instrumenten loonkostensubsidie en job coaching zijn meer 

ingezet om werknemers met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. In 2021 hebben we ondanks 

te coronamaatregelen een stijgging gezien in het aantal garantiebanen voor de doelgroep met een 

arbeidsbeperking.  In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst SUWI vastgesteld door de regiogemeenten in de 

arbeidsmarktregio. De inzet is meer regionale samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

aan het werk te helpen. 

 

 Opstellen regionale agenda economie 

Een verdere verbetering van het vestigingsklimaat is van belang. We pakken dit regionaal op. We zetten in elk 

geval in op versterking van de positionering van deze regio als AGF-sector. Nieuw Reijerwaard speelt hierin een 

belangrijke rol.  

Samen met de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk nemen we een standpunt in over de positionering van 

onze regio. Daarom stellen we een regionale agenda economie op.  

In 2019 zijn we gestart met intensiveren van het vooroverleg inzake de regionale economie en het regionale 

vestigingsklimaat met de drie gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. De wethouders economie 

van deze drie gemeenten koppelden lokale economische vraagstukken aan de uitvoeringsprogramma’s en 
strategische agenda’s van regionale partijen, zoals IQ, MRDH, Greenport West-Holland en de provincie.   

De regionale agenda voor Barendrecht is op regionaal niveau stevig aangescherpt. Dutch Fresh Port staat hoog 

op de agenda van met name MRDH, Greenport West-Holland en Innovation Quarter. Dutch Fresh Port is naast 

een AGF-cluster tevens de merknaam van Nieuw Reijerwaard. 

Enkele mijlpalen van de afgelopen collegeperiode zijn:  

 •    Samenwerking Dutch Fresh Port geborgd in een driejarig programmatische aanpak met de partners 

Ridderkerk, Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en VBO Fresh Port; 

 •    MKB-deal van het Ministerie van EZK, stimuleren van innovatieklimaat in Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk ; 

•    Realisatie van het compensatieplan De Stationstuinen; 

•    De MKB-deal van de provincie Zuid-Holland verkenning reststromen hub; 

•    Op dit moment (eind 2021) zijn we gestart met een integrale ontwikkelaanvraag van Dutch Fresh Port bij de 

MRDH. 

 

 Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB) 

We gaan de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven evalueren om deze een nieuwe impuls te geven. 

SOB heeft de afgelopen 4 jaar goed gefunctioneerd. Vele leerlingen en ondernemers zijn met elkaar in contact 

geweest. Er is 2 keer een techniekfestival georganiseerd voor basisscholen. Er zijn 100 ondernemers bij de 

stichting aangesloten. Er is nauw contact met alle onderwijsinstellingen en een goede samenwerking met STO 

(sterk techniek onderwijs) Barendrecht-Ridderkerk. Wel heeft corona door diverse activiteiten een streep gezet. 

Uiteraard is zoveel mogelijk ingezet op digitaal ontmoeten, maar fysiek ondernemers en leerlingen elkaar laten 

ontmoeten, blijft de voorkeur hebben.  

 

 Stimuleren inkoop bij lokale ondernemers 

Door de corona pandemie zijn de mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken en de organisatie van een 

cursus/bijeenkomst voor ondernemers zeer beperkt gebleken. Niettemin zijn wij er in geslaagd om de 

voorgenomen 30% lokale inkopen ook in 2021 te realiseren. Er is 31% lokaal ingekocht.   

In het nog steeds actuele Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2019 is opgenomen dat bij middelgrote opdrachten 

de gemeente bij ten minste drie tot maximaal vijf ondernemers een offerte opvraagt. Daarbij dienen er, indien 
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mogelijk, minimaal twee lokale ondernemers te worden uitgenodigd. Dit beleidspunt is structureel onderdeel 

van de inkoop- en aanbestedingsprocessen.  

 

 Veiligheid ondernemers 

Veiligheid blijft een belangrijk thema op de agenda. In januari 2022 is er een grote (online) bijeenkomst 

georganiseerd met als thema ondermijning. In deze samenwerking tussen het openbaar ministerie, de politie, 

de gemeente en ondernemers zijn de gevaren van ondermijning belicht. Dit was onderdeel van het brede project 

Mistral.  

 

 Winkelcentra 

De KVO gesprekken vinden weer plaats en zullen binnenkort ook weer fysiek mogelijk zijn.  De voorbereidingen 

voor de herstart van de BIZ Barendrecht centrum (Winkelscentrum Middenbaan) zijn in volle gang. Er is een 

projectgroep opgericht vanuit de winkeliers en we werken toe naar een oprichting per januari 2023. 

 

Wat hebben we bereikt? 

We faciliteren goed onderwijs 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Aankoop voormalig pand Edudelta, Dierensteinweg 

Een projectteam dat integraal is samengesteld en daardoor kan bouwen op deskundigheid vanuit verschillende 

disciplines, is een ontwerpproces gestart om de onderwijscampus aan de Dierensteinweg 2 te realiseren. Het 

projectteam heeft voor de renovatie van Dierensteinweg 2, op basis van het programma van eisen, een eerste 

concept van het schetsontwerp opgesteld, dat in 2022 wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Verder heeft 

het projectteam gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanbesteding van een aannemer die de 

renovatie/verbouwing gaat realiseren.  Het projectteam zal in 2022 eveneens de onderwijscarrousel verder vorm 

en inhoud geven en onderzoekt een mogelijk nieuwe functie van de locatie De Wijngaard.  

 

 Klimaatverbetering op scholen 

Uit de  pilot Klimaatverbetering op basisscholen is gebleken dat het aanpassen van lokalen voor verbetering van 

het binnenklimaat veel geld kost. Om gemeenten en schoolbesturen te stimuleren om maatregelen te nemen 

heeft het Rijk in 2021 de regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis) in het leven geroepen. Dat is 

een subsidieregeling waarmee het rijk 30% van de kosten zou dragen. De gemeente en de schoolbesturen 

moesten samen de overige 70% betalen. De schoolbesturen in Barendrecht hebben aangegeven dat ze daarvoor 

geen middelen vrij konden maken.  De hele financiering van de onderwijshuisvesting in zijn algemeenheid en van 

de ventilatie in het bijzonder is sterk in beweging. Wij hopen en verwachten daarom dat er op niet al te lange 

termijn (financieel) betere mogelijkheden komen om het binnenklimaat te verbeteren.   

  

 Nieuwbouw de Ark en de Tweemaster 

Door de aankoop van het voormalige pand van Edudelta kan de school voor speciaal onderwijs, De Rank, 

daarheen verhuizen. De school aan de Dorpsstraat-Oost komt daardoor vrij. Na renovatie van dit pand kan De 

Tweemaster hierheen verhuizen. Voor De Ark is nog steeds vervangende nieuwbouw gepland. 

 

 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 

Afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in het professionaliseren van het personeel van de 

kinderopvang zoals het financieren van taaltrainingen 3F (3F is het verplichte taalniveau van pedagogische 

medewerkers). Er is 1 nieuwe voorschoolse educatie (VE) locatie gestart, namelijk Smallsteps. 

Wat betreft het VE-aanbod zijn alle VE vragen gehonoreerd, zoals subsidies voor peuters met een VE indicatie 

en het voorbereiden en implementeren van de pedagogische beleidsmedewerker die per 1 januari 2022 verplicht 

is voor alle kinderopvang organisaties.  

 

 Passend onderwijs 

Door de Kerngroep Passend Onderwijs is een Ontwikkelagenda samenwerking Onderwijs en Jeugdhulp opgesteld 

en is ingezet op het intensiveren van de samenwerking met de scholen, schoolbesturen, 

samenwerkingsverbanden en CJG Rijnmond. We werken in gezamenlijkheid toe naar inclusiever onderwijs en 



Jaarstukken 2021 

Programma 4 Leren, werken en ondernemen 42 

een onderwijszorgcontinuüm. Binnen dit onderwijszorgcontinuüm krijgen kinderen onderwijs en zorg die 

aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen, want ieder kind 

heeft recht op ontwikkeling en een passend ontwikkelingsaanbod.  

We zetten daarbij in op de speerpunten samenwerking op uitvoering en samenwerking op inkoop. Voor 

samenwerking op uitvoering hebben we sessies georganiseerd voor de schoolcontactpersonen, 

jeugdverpleegkundigen en de gedragswetenschappers van RiBA om te komen tot meer gezamenlijke afspraken 

over de taakverdeling en werkzaamheden. 

Bij het opstellen van de inkoopstrategie voor de lokale jeugdhulp per 1-1-2023 zijn de samenwerkingsverbanden 

en het onderwijs nauw betrokken. Met zowel het regulier als het speciaal onderwijs zijn gesprekken gevoerd 

over hun wensen en behoeften.   

 

Wat hebben we bereikt? 

Iedereen werkt mee 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Extra ondersteuning statushouders 

In 2021 hebben we voorgesorteerd op de nieuwe wet inburgering die in is gegaan op 1-1-2022. Dit houdt in dat 

er gewerkt is in de geest van de nieuwe wet en deze werkwijze verder is geïmplementeerd. Dit betekent een 

verdere doorontwikkeling van een integrale benadering in de ondersteuning van statushouders. In 2021 is er ook 

gestart met het project Goede Buur. Dit project is vormgegeven in samenwerking met het Platform opvang 

Statushouders, waar de organisaties die zich bezig houden met statushouders in georganiseerd zijn. 

Statushouders worden gekoppeld aan buddy's. Samen ondernemen zij activiteiten met de aangesloten 

maatschappelijke partners.  

 Meer aandacht voor financiële problemen 

De verwachting was dat er een groei van 30% zou zijn op het gebied van vroegsignalering als gevolg van de 

coronacrisis. Om die reden hebben we ingezet op het eerder bereiken van onze inwoners die te maken hebben 

met financiële problemen. Om inwoners eerder te bereiken hebben we ingezet op communicatie. De NIBUD-

geldkrant is verschenen. We zijn aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Voor wat betreft 

vroegsignalering is deze taak per 1 januari 2021 in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vastgelegd. Wij 

voerden deze taak al wel uit voor 2021, echter de aanpak hebben we gewijzigd. We zijn eind 2021 aangesloten 

bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering. We ontvangen daardoor op een meer efficiënte wijze de signalen 

rondom de betalingsachterstanden van onze vier signaalpartners: verhuurders, energie- en waterleveranciers en 

zorgverzekeraars. Hierdoor hebben we inzicht of inwoners bij meerdere leveranciers achterstanden hebben. Dit 

stelt ons in staat meer inzicht te hebben in de problematiek van inwoners, te prioriteren en de dienstverlening 

af te stemmen op de behoeften. De mogelijkheid bestaat dat het aantal vroegsignalen gaat stijgen, doordat de 

prijzen zijn gestegen op het gebied van o.a. energie en zorgverzekering. Verder hebben we samenwerking 

gezocht met De Nieuwe Gerechtsdeurwaarder (DNG) om ook via die innovatieve aanpak te bereiken dat 

schuldenopbouw vermeden kan worden.  

 

 Passend traject gericht op werk 

In 2020 is een begin gemaakt met de harmonisatie van werkgeversinstrumenten. Dit is in 2021 verder 

ontwikkeld. In samenspraak met de arbeidsmarktregio worden knelpunten weggenomen die zorgen voor 

drempels tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst Structuur 

Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) vastgesteld door de regiogemeenten in de arbeidsmarktregio. 

De inzet is meer regionale samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te 

helpen. We hebben een stijging van het aantal garantiebanen gezien. Er is meer gebruik gemaakt van jobcoaching 

en loonkostensubsidie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking. Voor de doelgroep werk zijn we in 2021 

een samenwerking met randstad gestart. Aan de poort worden werkzoekenden direct aangemeld bij randstad, 

om waar mogelijk een uitkeringssituatie te voorkomen.   

De wetswijzigingen die in 2021 van kracht zouden worden, zijn doorgeschoven naar 2022. In 2021 hebben we 

waar mogelijk voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van deze wetswijzigingen. 
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

* Cijfers BBV indicatoren 6 t/m 8  Jaarstukken 2021 BD: dit zijn de meest recente broncijfers vanuit onze eigen organisatie 

Leerplicht Barendrecht. Zij leveren deze ook aan bij DUO en Ingrado. 

Jaarstukken 2021 NL en Begroting 2021 BD/NL: deze cijfers worden aangeleverd via 'Waar staat je gemeente.nl'. Zij werken 

o.a. met de cijfers van DUO en Ingrado. Hierdoor kan een afwijking ontstaan van de broncijfers die geleverd worden door de 

gemeente. De VSV cijfers kennen een vertraging van een jaar. 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator

BD NL BD NL

6.
* Voortijdige schoolverlaters tot (VO + 

MBO) % (bron: DUO) 

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 

jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 

startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

1,42% 

(2020)

1,7% 

(2020)

1,5% 

(2018)

1,9% 

(2018)

7.
* Absoluut verzuim (bron: Ingrado) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven 

op een school, per 1.000 leerlingen.

0,72   

(2021)

1,9   

(2018)

2,0   

(2018)

1,9   

(2018)

8.
* Relatief verzuim (bron: Ingrado) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op 

een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 

leerlingen.

31,0 

(2021)

26,0 

(2019)

25,0 

(2018)

23,0 

(2018)

9. Lokale inkoop (bron: gemeente 

Barendrecht)

Het percentage lokale inkoop ten opzichte van de 

totale inkoop (streven is 30%).

35% 

(2021)

n.v.t. 27% 

(2019)

n.v.t.

10. Werkloze beroepsbevolking

(bron: CBS)

Aantal personen zonder betaald werk (ongeacht de 

arbeidsduur), die recent naar werk hebben gezocht en 

daarvoor direct beschikbaar zijn. De indicator is per 

1.000 inwoners tussen 15-75 jaar.

28    

(2020)

27    

(2020)

28    

(2019)

24    

(2019)

Jaarstukken 2021 Begroting 2021
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Wat heeft het gekost? Programma 4 Leren, werken en ondernemen 

 

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) 

 

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 

 

Gebiedsteam Dutch Fresh Port (€132.492 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 17). 

 

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. 

 

Taakveld 3.4 Economische promotie 

Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. 

 

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 

 

Gebouw De Dubbeldekker (€42.083 voordeel) 
Dit betreft de tijdelijke onderwijshuisvesting van  4 klassen Schaepmanschool. De kosten waren lager dan 

verwacht en de vergoeding voor het gebruik was hoger dan geraamd. 
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Gebouw Edudelta Dierensteinweg (€142.701 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 16). 

 

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

 

Leerlingenvervoer (€40.422 nadeel) 
Dit nadeel is te verklaren door een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. 

In de periode november 2021 – november 2022 is het aantal leerlingen met 12 toegenomen. Dit is een stijging 

van 10%. 

 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 

 

Wet BUIG uitkeringen (€353.771 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 10). 

 

TOZO heroriëntatie (€73.231 voordeel) 

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Barendrecht middelen gekregen om de negatieve gevolgen van de 

coronamaatregelen tegen te gaan. Er is gebleken dat van de in de  decembercirculaire 2020 opgenomen gelden 

van €76.000  t.b.v. het ‘aanvullend pakket re-integratie’ en ‘impuls re-integratie’ weinig gebruik is gemaakt. Het 
blijkt dat ondernemers zich liever richten op het behoud van de eigen onderneming waar vaak veel tijd en 

financiële middelen in zijn gestoken, dan zich te laten omscholen. Een ‘heroriëntatie’ is daarom niet vaak ingezet.  
 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (€242.000 nadeel) 

Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 1). 

 

Minimabeleid (€69.598 nadeel) 
Het overschot binnen het minimabeleid is met name op de onderdelen meedoen en de bijzondere bijstand.  Bij 

meedoen worden aanvragers vanaf 1 januari 2021 weer gecontroleerd op inkomen en vermogen. Dit leidt tot 

minder toekenningen. Ook de lockdowns in 2021 speelden een rol, juist op de onderdelen die gebruikt mogen 

worden binnen meedoen waren deze voelbaar (sport, cultuur, uitjes).  Voor de uitgaven bijzondere bijstand is in 

2021 incidenteel extra coronavergoeding ontvangen. Er zijn echter niet meer uitgaven geweest.  

 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 

 

Re-integratieprojecten (€120.105 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 18). 
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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. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Iedereen kan ontspannen 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars 

in 2021 hebben we verder gewerkt aan het mooier en toegankelijker maken van het buitengebied van 

Barendrecht voor wandelaars.  Het klimaat speelde daarin ook een steeds grotere rol. Met meerdere beheerders 

zoeken we naar de ideale combinatie van paden, meer bomen en  open maar gezonde grond. Zo draagt ons 

buitengebied bij aan CO2-opvang, biodiversiteit, rust en natuurbeleving. 

De vernieuwde Wevershoek is net opgeleverd. Dit ligt net op Ridderkerks grondgebied, maar biedt ook een 

nieuwe beleving en verbeterde waterkwaliteit voor de Barendrechtse recreant. Het aangrenzende perceel 

Gravestein aan de Noldijk, waar eerder kassen stonden, ligt op Barendrechts grondgebied en wordt ingericht als 

struinnatuur met wandelpaden. Het nu nog agrarische deel van de Zuidpolder, grofweg tussen de A29 en de 

derde Barendrechtseweg, wordt heringericht tot natuur- en recreatiegebied. In 2021 zijn de plannen hiervoor 

een stuk verder gekomen. Ook is begonnen met de uitwerking van de plannen om van de Koedoodhaven een 

recreatiehaven te maken met ruimte voor natuur. Dit verbindt verschillende wandelgebieden, biedt horeca en 

versterkt Natura2000.  
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 Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van natuurgoed Ziedewij 

De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal van 2021 ingestemd met de aankoop van de grond van de 

provincie. De overdracht van de grond zal in  2022 plaatsvinden. Op het moment dat het wijzigingsplan 

onherroepelijk is worden de werkzaamheden voor het Natuurgoed Ziedewij uitgevoerd.  

 

 Mogelijkheid recreatiehaven in de Waal 

De gemeente heeft recreatiehaven het Waaltje gerealiseerd. De watersportvereniging het Waaltje realiseert 

momenteel het clubgebouw.  

 

 Noldijk fietsvriendelijker maken 

In 2018 is het raadsbesluit genomen om de komgrenzen van Barendrecht aan te passen. De Noldijk staat op de 

nominatie om binnen de bebouwde kom te worden opgenomen. Tot op heden zijn de borden met komgrenzen 

nog niet aangepast. Onderdeel van de verplaatsing van komgrenzen is de beheeroverdracht. Het beheer van de 

weg gaat over van het waterschap naar de gemeente. Daar horen financiële en organisatorische afspraken bij. 

Met het waterschap zijn hierover gesprekken gevoerd, maar is nog geen overeenstemming bereikt. Ook hoort 

bij de overdracht een plan voor aanpassing van de inrichting van de weg, met bijbehorende financiële dekking. 

Voor de Noldijk is in 2021 gestart met het participatieproces om te komen tot een herinrichtingsplan. 

 

 Ontwikkelen omgeving bruggenhoofd met Trimbaan 

In het afgelopen jaar is verder gekeken naar manieren om de omgeving van het bruggenhoofd en de trimbaan 

verder te ontwikkelen. Dit is nog niet afgerond. Grondposities van Rijkswaterstaat bemoeilijken de 

herontwikkeling.  

De nieuwe bedrijfsvoering van de naastgelegen sauna biedt mogelijk kansen voor een toegankelijkere uitstraling 

van het gebied. Enige vorm van horeca, in of rond het gebouw, kan een groot verschil maken. Ook het aantrekken 

en toestaan van enkele kleinschalige evenementen overdag in de Vredepolder, of het verder verbeteren van de 

beleving van het unieke hoge groen, kan de uitstraling van het gebied verbeteren. Deels is dit laatste al 

uitgevoerd met het kappen van zieke essen en terugplaatsen van gevarieerder groen.  Ook wordt nu gekeken of 

de verkeerskundige situatie voor kruisende fietsers en wandelaars hier kan worden verbeterd.  

 

 Verbeteren waterkwaliteit Gaatkensplas 

In 2018 heeft het Waterschap Hollandse Delta 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 (welke soorten 

waterplanten), beleving door de bewoners, visstandbeheer, waterdiepte en blauwalgbestrijding. Deze aspecten 

beïnvloeden elkaar onderling. Daarom wordt er gewerkt met één partij die het onderhoud integraal uitvoert. 

Sinds 1 april 2020 is GKB de aannemer voor 10 jaar voor dit onderhoud. 

 

 Verder ontwikkelen Zuidpolder 

Tijdens het ecologisch onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, zijn twee zeldzame soorten aangetroffen in dit deel 

van de Zuidpolder. De Kleine Wolfsmelk (een plantje) en de Platte Schijfhoorn (een slakje). Met de juiste 

inrichting en een aangepast beheerplan kunnen deze soorten overleven. Een verzoek om ontheffing om te 

kunnen starten met de werkzaamheden zal begin april 2022 worden ingediend bij de Omgevingsdienst 

Haaglanden. Naar verwachting zal een antwoord op dat verzoek ruim een half jaar later volgen. Uitgaande van 

een positief besluit zal dan eind 2022 het grondwerk worden uitgevoerd, waarna begin 2023 gestart kan worden 

met de geplande werkzaamheden (fietspad en watergang/klimaatbuffer). 

 

Wat hebben we bereikt? 

Iedereen kan sporten 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Krajicek playground realiseren en trapvelden van kunstgras 

Er is onvoldoende budget om zowel de trapvelden als een Krajicek playground te realiseren. Het realiseren van 

de Krajicek playground heeft voorrang op de trapvelden. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om jongeren 
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volwaardige plekken te geven om te kunnen sporten en verblijven voor die wijken waar in deze behoefte nog 

onvoldoende wordt voorzien. 

 

 Opstellen lokaal sportakkoord 

In het 2020 afgesloten  Sportakkoord hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar 

de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente Barendrecht willen bereiken. Er is een 

klankbordgroep van aanvoerders en een regiehouder, want het gaat om een gezamenlijk akkoord waar alle 

partijen ook gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Iedereen kan cultuur beleven 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Cultuureducatie voor jeugd 

In 2021 hebben wij de tussenevaluatie van de Cultuurnota vastgesteld en zijn wij aan de slag gegaan met de 

vervolgacties. Een belangrijk thema in de Cultuurnota is cultuureducatie (cultuur onder schooltijd). In 2021 

hebben we, binnen de landelijke maatregelen in de coronacrisis waar mogelijk met cultuurpartners en het CEB 

netwerk (https://www.cultuureducatiebarendrecht.nl/info/ ), cultuureducatie bij de leerlingen op scholen 

gebracht. De deelname aan de ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’ helpt ons bij het borgen van 
cultuureducatie in de scholen.    

 

 Doorontwikkelen bibliotheek Carnisselande 

Op 1 februari 2021 is het verbouwde pand aan het Middeldijkerplein (voortaan ’t Plein) opgeleverd en huisvest 
de Bibliotheek AanZet, de Wijkteams en een Veiligheidspost. Vanuit de gemeenschappelijke identiteit ’t Plein is 
het samenwerkingsplan (juli 2021) opgesteld voor de ontwikkeling van een gezamenlijke programmering.  Door 

als partners op te treden, ontschotten ze maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid en laaggeletterdheid, 

en werken ze effectief samen aan wat nodig is in Carnisselande. Uiteraard ieder vanuit zijn eigen specialisme, 

maar altijd in relatie tot elkaar vanuit de waarden ‘ontmoeting’ en ‘ontwikkeling’.  
Ook de in de wijk werkzame zorgorganisaties en KijkopWelzijn maken gebruik van ’t Plein, al dan niet in 
samenwerking met de bewoners van Carnisselande zelf. Een voorbeeld hiervan is het spreekuur van vraagwijzer. 

’t Plein is daarom dé plek geworden waar ontmoeting en ontwikkeling centraal staan, gedragen door alle vaste 

bewoners van ’t Plein én haar gasten.   
Hierin ligt een belangrijke rol voor de regiefunctionaris/programmacoördinator die de activiteiten van partners 

van buiten faciliteert, actief op zoek gaat naar mogelijkheden om de dienstverlening van de inpandige partners 

met elkaar te versterken en nieuwe samenwerkingsverbanden verkent.    

Daarnaast is er de functie van de gastvrouw die het gezicht is van ’t Plein. Zij ontvangt de bezoekers, verwijst 

naar de juiste afdeling en/of het juiste loket. Zij is de verbinder tussen de drie partners in ’t Plein. 
 

 Herzien Cultuur Subsidiebeleid 

De Algemene Subsidieverordening en de beleidsregels zijn vastgesteld. Deze gelden vanaf 23 juni 2021. 

In 2021 hebben wij de bijzondere subsidieregeling ‘Cultuurplannen in en na de coronacrisis’ vastgesteld en 
uitgevoerd. Ook hebben wij in 2021 rijksgelden via de Veiligheidsregio ingezet als steun aan onze cultuurpartners 

bij de ‘CoronatoegangsbewijsCheck’.  
 

 Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren 

Coronacrisis 

Wij waarderen de daadkracht en flexibiliteit van onze cultuurpartners. Zij hebben snel geschakeld tussen 

persconferenties en uitvoering gegeven aan de maatregelen. Ook hebben zij in 2021 met maatschappelijke 

partners een mooie programmering gerealiseerd voor onze inwoners.   

Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’: CEB netwerk 

Theater Het Kruispunt, Bibliotheek AanZet, CultuurLocaal, KunstCreatief Barendrecht, Jeugdtheater Hofplein en 

het Kenniscentrum voor Cultuureducatie Rotterdam (KCR) hebben in 2021 verder gewerkt aan vraaggerichte 

https://www.cultuureducatiebarendrecht.nl/info/
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cultuureducatie voor het onderwijs. Zij doen dit in de vorm van een netwerk: het CEB (cultuureducatie in 

Barendrecht).   

Cultureel café: digitaal en met welzijnspartners  

In 2021 hebben wij met de Culturele Alliantie het eerste ‘digitale culturele café in Barendrecht’ georganiseerd. 
Met onze cultuur- en welzijnspartners hebben we ingezoomd op een belangrijk thema in de Cultuurnota en onze 

‘Nota Integraal Beleid Sociaal Domein’: ‘De Verbinding en duurzaamheid: meer duurzame samenwerking die leidt 
tot een groter en beter bereik’.  
Voor sommige partners bracht dit een eerste kennismaking, andere partners kenden elkaar al en maakten 

plannen om de samenwerking te verdiepen. Ook kwamen er nieuwe ideeën. Denk aan cultuur als middel tegen 

het bestrijden van eenzaamheid en de aansluiting bij ‘Samen ouder worden’. Naast de culturele cafés borgt de 
Culturele Alliantie ook het digitale netwerk. 

Vlaams- Nederlands netwerk 

Wij hebben in 2021 deelgenomen aan het Vlaams- Nederlands netwerk voor jongerenparticipatie cultuur. 

KijkopWelzijn en de partners binnen de ‘Stichting Kruispunt Live’ waren een ‘best practice’ als het gaat om het 
programma ‘Fruit of the Hood’. De partners hebben een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen vanuit de 

landelijke regeling: Samen Cultuur maken, verbreden.  

Meer muziek in de Klas 

Ons netwerk  heeft geleid tot deelname aan het landelijk programma ‘Méér Muziek in de Klas’. CultuurLocaal 
probeert meer lokale partners aan te laten haken.  

Winterwandeling 

Stichting Kruispunt Live heeft  in 2021 de ‘Winterwandeling’ gerealiseerd met Barendrechtse gedichten van Kees-

Jan Visser. 

 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator

BD NL BD NL

1. Niet-sporters (bron: CBS+RIVM)
2 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte 

van het totaal aantal inwoners.

48,3% 

(2020)

49,3% 

(2020)

52,2% 

(2016)

48,7% 

(2016)

Jaarstukken 2021 Begroting 2021
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Wat heeft het gekost? Programma 5 Ontspannen 

 

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) 

 

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 

 

Buurtsportcoaches (€45.000 voordeel) 
Voorgaande jaren heeft Marlyne In- & Outdoor een subsidieaanvraag ingediend voor de buurtsportcoach- 

regeling. Zij hebben,  door organisatiewijzigingen, in 2021 geen aanvraag gedaan voor de buurtsportcoach-

regeling. Hierdoor is in 2021 een bedrag van €59.500 overgebleven. Daarnaast is er een nadeel van €14.500, met 
name door extra middelen die verstrekt zijn aan Kijk Op Welzijn voor de aanstelling van een regisseur Sport- en 

Preventieakkoord voor 1 jaar.  

 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 

 

Sporthal De Driesprong (€26.906 nadeel) 

In 2021 was er vanwege de coronamaatregelen minder verhuur mogelijk dan bij de 2e Tussenrapportage was 

voorzien.   

 

Zwembad Inge de Bruijn (€51.860 nadeel) 

Dit nadeel komt door de kwijtschelding van huur over 2020 en 2021 aan Fitnesscentrum Carnisselande i.v.m. de 

corona lockdown. 

  

Gebouw sporthal De Bongerd (€36.473 voordeel) 

 In 2021 is deze sporthal aangewezen als priklocatie voor de corona-vaccinaties door de GGD. Hierdoor waren 

de huurinkomsten hoger. 

  

Sportpark Smitshoek (€47.525 nadeel) 
Vanwege (gedeeltelijke) kwijtschelding van huurvergoedingen van sportverenigingen i.v.m. corona zijn de 

huurinkomsten van de sportvelden ruim €14.000 lager dan begroot.  De kosten voor onderhoud aan led-

Overzicht lasten en 

baten op taakveldniveau 

Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 

2021 

Begroting 2021 

na wijziging 

Werkelijk 2021 Afwijking 

(voordeel is + 

nadeel is -) 

Lasten      

5.1:Sportbeleid en 

activering 

538.400 85.500 623.900 650.702 -26.802 

5.2:Sportaccommodaties 3.587.200 303.400 3.890.600 4.227.428 -336.828 

5.3:Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

1.645.100 277.900 1.923.000 1.874.776 48.224 

5.5:Cultureel erfgoed 113.300 -9.700 103.600 91.912 11.688 

5.6:Media 1.219.000 -100.600 1.118.400 1.188.927 -70.527 

Totaal Lasten 7.103.000 556.500 7.659.500 8.033.745 -374.245 

Baten      

5.1:Sportbeleid en 

activering 

0 0 0 -60.000 60.000 

5.2:Sportaccommodaties -1.133.700 -416.800 -1.550.500 -1.775.935 225.435 

5.3:Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

-287.200 0 -287.200 -291.496 4.296 

5.6:Media -114.800 0 -114.800 -116.006 1.206 

Totaal Baten -1.535.700 -416.800 -1.952.500 -2.243.437 290.937 

Saldo lasten en baten 

programma 5 

Ontspannen 

5.567.300 139.700 5.707.000 5.790.308 -83.308 
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verlichting, de levering van SBR-rubber en een overeenkomst voor onderhoud zijn in totaal  

€30.000 hoger dan begroot. 

 

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

 

Culturele vorming (€59.853 voordeel)  
Het overschot is ontstaan doordat het subsidieplafond (€228.000) in de bijzondere subsidieregeling 

‘Cultuurplannen in en na de coronacrisis 2021' niet is bereikt.  
 

Taakveld 5.6 Media 

 

Gebouw bibliotheek Carnisselande (€59.185 nadeel) 

Na de verbouwing van ’t Plein zijn hier vanaf september 2021, naast de Bibliotheek Aanzet, ook de wijkteams en 

de Veiligheidspost gehuisvest. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de extra exploitatielasten 

(energie, beveiliging, schoonmaak) na deze verbouwing. 
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Programma 6 Bestuur en organisatie 
 

 

 

Omschrijving 

Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en 

dienstverlening  aan de orde. 

 

Wat hebben we bereikt? 

 

Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Visie op wijkgericht werken en wijkwethouderschap ontwikkelen 

Behalve het wijkoverleg Middeldijkerplein e.o., kwamen de wijkoverleggen niet fysiek bij elkaar. Wel was er 

contact op individuele basis, zowel fysiek als online. Het was merkbaar dat bewoners veel thuis waren met meer 

ergernissen tot gevolg. Vaak zijn klachten het gevolg van de stapeling van verschillende slepende ergernissen. 

We stuurden dan aan op het voeren van het gesprek en faciliteren dit vanuit het wijkoverleg. De wijkwethouders 

gingen door met de online wijkspreekuren en persoonlijke bezoekjes bij inwoners, als het kon.   

KijkopWelzijn organiseerde de derde editie van ‘Barendrechts Beste’ in het vierde kwartaal 2021. Wel in een 

aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen. Zo konden er geen fysieke pitches plaatsvinden met de 

deelnemers, maar kwam de 5-koppige jury digitaal bij elkaar om een top 3 te kiezen. Daarna kon iedereen in 

Barendrecht opnieuw digitaal stemmen op zijn of haar favoriete initiatief. De prijsuitreiking vond plaats in 

februari 2022.   

In het kader van ‘Meedoen in Barendrecht’ (overheidsparticipatie) voerden we gesprekken met KijkopWelzijn 
over de toekomst van Barendrechts Beste. Dit resulteerde eind december tot een voorstel voor uitbreiding van 

Barendrechts Beste. En de Barendrechtse Uitdaging deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar de 

mogelijkheden voor een breed maatschappelijk netwerk. Hiervoor organiseerde zij o.a. eind maart een digitale 

bijeenkomst voor alle maatschappelijke organisaties. Eind juni ontvingen we het eindverslag. Na de zomer gingen 

we aan de slag met de aanbevelingen. Zodra het weer kan, organiseren we een netwerkbijeenkomst voor alle 

maatschappelijke organisaties. Tot slot organiseerden we een themabijeenkomst voor raadsleden over 

participatie en lokale democratie in november.   

In 2021 bestond Buurtbemiddeling Barendrecht 10 jaar. In totaal werd er 71 keer gebeld naar de Advieslijn 

Woonoverlast Barendrecht (AWB). Dat is ruim drie keer zoveel dan het jaar ervoor. We mogen hieruit 

concluderen dat de promotie van de AWB in 2021 zijn vruchten heeft afgeworpen. De AWB  ondersteunt het 

proces van buurtbemiddeling. Als we het aantal zaken dat via de AWB is doorgezet naar buurtbemiddeling 

vergelijken met het aantal bemiddelings- en coaching zaken in het vorige jaar, is er een stijging te zien. Bovendien 

groeide de tijdsinvestering per zaak behoorlijk. Door het grote aantal zaken waarin een verstoorde relatie een 
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rol speelt hebben de bemiddelaars vaak extra tijd, zorg en aandacht gegeven aan de individuele gesprekken met 

bewoners. 

 

 Voorbereiding invoering omgevingswet 

Uitstel Omgevingswet 

Inmiddels is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet niet op 1 juli 2022 inwerking treedt, maar 

op 1 januari 2023. Het uitstel van de Omgevingswet houdt verband met onvoldoende zekerheid dat nieuwe 

omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen via plansoftware goed digitaal gepubliceerd 

kunnen worden. Ook blijkt uit overleg met verschillende experts dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen 

met de nieuwe digitale systemen van de Omgevingswet. De extra tijd tot invoering van de Omgevingswet geeft 

de organisatie ruimte om meer zaken voor de invoering goed op orde te hebben.   

 

Financiële consequenties Omgevingswet en Wkb 

Op verschillende onderdelen zullen er vanaf 2022 meer kosten worden gemaakt, doordat gemeenten er meer 

taken bij krijgen en andere instrumenten dienen te hanteren. Vanuit de gemeenten is landelijk via de VNG een 

signaal afgegeven aan het Rijk dat de begrotingen van gemeenten het niet toelaten extra financiële lasten op te 

vangen. De gemeenten hebben het Rijk gevraagd om zodanige garanties dat de overgang naar de Omgevingswet 

voor gemeenten op middellange termijn (<10 jaar) budgetneutraal zal verlopen. Ook de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen (Wkb) is opnieuw uitgesteld. De kosten en de baten zullen als gevolg van de invoering van de 

Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen. Dit hangt voor een groot deel samen met het privatiseren van een 

deel van het bouwtoezicht. Binnen het project invoering Wkb is, in samenwerking met het programma 

Omgevingswet, een nieuwe kostenonderbouwing voor de legesverordening opgesteld. Daarin zijn de effecten 

van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt. De gemeenten krijgen als gevolg van de Omgevingswet extra 

wettelijke taken, onder andere op het gebied van bodem en milieu. Ook deze wijzigingen zullen worden 

meegenomen in de nieuwe kostenonderbouwing en legesverordening. In verband met het uitstel van de 

Omgevingswet heeft de vaststelling van de legesverordening niet in 2021 plaatsgevonden.  

 

Invloed Omgevingswet en Wkb op de langere termijn 

De privatisering van het technische onderdeel van het bouwtoezicht zal in eerste instantie alleen gelden voor 

gevolgklasse 1 (o.a. grondgebonden woningen). Later zal dit, na evaluatie, worden uitgebreid naar meer 

risicovolle bouwwerken. Het is nog niet bekend wanneer deze uitbreiding plaats zal gaan vinden. De 

Omgevingswet biedt gemeenten meer afwegingsruimte om in het Omgevingsplan zelf te bepalen welke 

activiteiten vergunningsvrij, melding- of vergunningsplichtig worden. Wijzigingen van de vergunningplicht 

kunnen effect hebben op de kostenonderbouwing, leges en werkzaamheden. Dit zal bij elke voorgestelde 

wijziging en/of uitbreiding tegen het licht moeten worden gehouden. Hetzelfde geldt voor een toekomstige 

verruiming van de privatisering van het bouwtoezicht. Financiële consequenties zijn afhankelijk van de 

afwegingen in het Omgevingsplan en verruiming van de gevolgklassen en kunnen op dit moment nog niet 

inzichtelijk worden gemaakt.   

 

In 2021 hebben de volgende voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden: 

•   Er is geoefend met een omgevingstafel. Bij een concreet initiatief is de vorm van een omgevingstafel toegepast 

waarbij ook de ketenpartners betrokken waren;  

•  De nieuwe werkprocessen werden in beeld gebracht en een advies volgt van BMC;  

• VTH software is aangeschaft waarmee straks omgevingsvergunningen verleend kunnen worden. Zodra de 

Omgevingswet in werking treedt wordt overgestapt op de nieuwe processen in Squit; 

• De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is parallel aan de Omgevingswet uitgesteld. Er zijn twee 
proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart. In deze proefprojecten wordt samen met aannemers en 

kwaliteitsborgers geoefend met de toekomstige nieuwe werkwijze;  

•  Er is opdracht verleend voor het opstellen van een casco omgevingsplan door de gemeente; 

•  Er heeft een inventarisatie van de verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving plaatsgevonden; 

•  De gemeenteraad heeft de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

2021 vastgesteld; 

• Er is een handreiking participatie voor initiatiefnemers opgesteld. Er wordt verder gewerkt aan het 
Participatiebeleid; 

•  Voorbereidende werkzaamheden om tot een besluitvorming adviesrecht en het delegatiebesluit te komen 

heeft plaatsgevonden.  
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Wat hebben we bereikt? 

 

Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

 Communicatiemiddelen beter benutten 

In 2021 is een strategie ontwikkeld voor de inzet van onze social mediakanalen. Deze wordt uitgerold. Daarbij 

werken we volgens het 3H-model van Google. Ook zoeken we op verschillende manieren meer interactie met 

inwoners, o.a. door steeds vaker actief deel te nemen in het gesprek op sociale media, maar ook door content 

van inwoners (uiteraard met toestemming) te delen. Eind 2021 is onderzoek gedaan naar (waardering van) de 

communicatie door de gemeente. De uitkomsten daarvan worden in 2022 en verder gebruikt om verbeteringen 

door te voeren.   

 

 Verbeteren digitale dienstverlening 

De gemeentelijke website en webformulieren zijn verder doorontwikkeld, op basis van data 

(gebruikersstatistieken) en met hulp van inwoners. Teksten en formulieren zijn herschreven, de navigatie (wat 

staat waar op de website) is kritisch bekeken. Binnen Burgerzaken zijn de e-diensten verder geïmplementeerd. 

In 2021 zijn, met oog op de verkiezingsjaren, de e-diensten ‘Vervangen stempas’ en ’Aanvragen volmacht 

stempas’ live gegaan. E-diensten zorgen voor meer gebruiksgemak voor inwoners bij het invullen van een online 

formulier.  

De koers voor het programma Dienstverlening is vastgesteld. Waarbij een uitvoeringsagenda met projecten is 

opgesteld en de voorbereidende stappen zijn gezet om invulling te geven aan de koers online als 

voorkeurskanaal.   

De meeste informatie op de gemeentewebsite is digitaal toegankelijk, met uitzondering van pdf bestanden. Als 

iets niet toegankelijk gemaakt kan worden, dan wordt een alternatief geboden. Binnen de organisatie is hard 

gewerkt aan het creëren van bewustwording op het gebied van digitale toegankelijkheid en inclusie. We bieden 

een meldpunt voor inwoners die problemen ervaren. Zij kunnen op diverse manieren contact opnemen met de 

gemeente.   

Daarnaast is webcare verder geprofessionaliseerd, systemen zijn (her)ingericht om sneller te kunnen reageren, 

kaders zijn vastgesteld en medewerkers zijn getraind. Er zijn afspraken gemaakt over beantwoording en 

verantwoordelijkheden.  

Sinds maart 2021 werken we met een nieuw meldsysteem voor meldingen over de openbare ruimte. Dit 

datagedreven systeem is ontwikkeld door een intern samengesteld projectteam en heeft gebruik gemaakt van 

de bestaande GIS applicatie. Gedurende het project werkten we samen met verschillende teams binnen de 

organisatie. Bij het op maat maken van het meldsysteem is met zoveel mogelijk wensen rekening gehouden. Ook 

aannemers maken gebruik van het meldsysteem. Het webformulier is getoetst op toegankelijkheid en 

gecertificeerd. Door handleidingen en instructie video’s te maken hebben we fysieke trainingen kunnen 

vermijden. Daarnaast hebben we trainingen georganiseerd via teams. De benodigde tablets en telefoons zijn 

uitgegeven, waarbij rekening is gehouden met de laatste veiligheidseisen. Waar nodig sturen we bij en passen 

we functionaliteiten aan. Denk daarbij aan de onlangs gemaakte koppeling met ‘Onze toekomst is duurzaam’. 
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Jaarstukken 2021 Begroting 2021    

   BD NL BD NL    

1. Formatie3 (bron: BAR-

organisatie) 

Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk 

apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. 

6,90    

(2021) 

n.v.t. 6,44         

(2021) 

n.v.t.    

2. Bezetting3 (bron: BAR-

organisatie) 

Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op 

peildatum 1 januari t-1. 

6,77    

(2021) 

n.v.t. 6,30         

(2021) 

n.v.t.    

3. Apparaatskosten3 (bron: BAR-

organisatie) 

Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn 

aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur 

in euro’s. 

€ 654  
(2021) 

n.v.t. € 616   
(2021) 

n.v.t.    

4. Externe inhuur3 (bron: BAR-

organisatie) 

Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder 

dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten 

grondslag ligt in euro's. 

€ 8.765.000 

(2021) 

n.v.t. € 619.600 
(2021) 

n.v.t.    

5. Externe inhuur3 (bron: BAR-

organisatie) 

Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder 

dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten 

grondslag ligt in percentage van de loonsom. 

12,4% 

(2021) 

n.v.t. 1,0%      

(2021) 

n.v.t.    

6. Overhead3 (bron: BAR-

organisatie) 

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 

de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen 

worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. 

48,6% 

(2021) 

n.v.t. 49,0%   

(2021) 

n.v.t.    

7. Overhead3 (bron: BAR-

organisatie, inclusief overhead 

gemeente Barendrecht) 

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 

de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen 

worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. 

52,0% 

(2021) 

n.v.t. 52,3% 

(2021) 

n.v.t.    

3 De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens die intern bij de BAR-organisatie beschikbaar zijn vanuit de desbetreffende P&C 

producten, de begroting 2021 en de jaarstukken 2021. Op dit moment is er nog geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes 

kan vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven. 

 Het verschil tussen begroting en rekening bij externe inhuur wordt veroorzaakt door het gegeven dat er weinig inhuur in de primitieve 

begroting van de GR BAR zit. Pas in de loop van het jaar wordt er incidenteel ingehuurd om vacatures op te vangen en in specifieke expertise te 

voorzien. 
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Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie 

 

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000) 

 

Taakveld 0.1 Bestuur 

 

Vrijval voorziening pensioenen wethouders (€548.904 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 7). 

 

Griffie (€45.738 nadeel) 
Het nadeel komt door hogere loonkosten in verband met de nieuwe CAO.  Daarnaast is er i.v.m. ziekte begin 

2021 ingehuurd en vanaf 1 november extra (tijdelijk) ingehuurd. 

 

Bijdrage GR BAR (€532.285 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 8). 

 

Taakveld 0.2 Burgerzaken 

 

Verkiezingen (€47.562 nadeel) 

Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen is een bedrag van €109.400 bijgeraamd in de 1e 
Tussenrapportage. Dit bedrag is hoger uitgevallen, mede door de aanschaf van extra middelen om mensen met 

een beperking zo goed mogelijk te laten deelnemen aan deze verkiezingen. 

Overzicht lasten 

en baten op 

taakveldniveau 

Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 

2021 

Begroting 2021 na 

wijziging 

Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel 

is + nadeel is -) 

Lasten      

0.1:Bestuur 3.446.400 209.500 3.655.900 3.967.242 -311.342 

0.2:Burgerzaken 1.140.300 912.200 2.052.500 1.995.622 56.878 

Totaal Lasten 4.586.700 1.121.700 5.708.400 5.962.864 -254.464 

Baten      

0.1:Bestuur -736.500 -55.300 -791.800 -1.585.746 793.946 

0.2:Burgerzaken -607.100 0 -607.100 -606.460 -640 

Totaal Baten -1.343.600 -55.300 -1.398.900 -2.192.205 793.305 

Saldo lasten en 

baten 

programma 6 

Bestuur en 

organisatie 

3.243.100 1.066.400 4.309.500 3.770.658 538.842 
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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. Daarnaast is de 

paragraaf Jaarverslag Duurzaam inkopen opgenomen en de Corona rapportage. 

1. § § Lokale heffingen 

2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

3. § Onderhoud Kapitaalgoederen 

4. § Financiering 

5. § Bedrijfsvoering 

6. § Verbonden partijen 

7. § Grondbeleid 

8. § Jaarverslag duurzaam inkopen 

9. § Corona rapportage 

 

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 2021 

 

Woonlasten 

De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De 

gemeenteraad heeft in december 2020 de tarieven voor 2021 vastgesteld. De tariefontwikkeling ten opzichte 

van 2020 staat in onderstaande tabel weergegeven. 

 

 
 

Overzicht gerealiseerde inkomsten lokale heffingen 

Hieronder ziet u een totaaloverzicht van de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit de belastingen en de 

gebonden heffingen.  

 

 

Heffing Tariefwijziging 2021

Onroerende Zaak Belasting 0,0%

Rioolheffing 3,0%

Afvalstoffenheffing 19,0%

Realisatie 2021

primair na wijziging in Euro in %

Algemene dekkingsmiddelen

Onroerende Zaak Belasting 10.484.600 10.548.500 10.582.900 34.400 0,3%

Hondenbelasting 288.700 288.700 290.900 2.200 0,8%

Toeris tenbelasting 25.000 25.000 25.800 800 3,2%

Gebonden heffingen 

Afvals toffenheffing 5.962.800 5.962.800 5.958.300 -4.500 -0,1%

Rioolheffing 3.120.900 3.182.900 3.199.400 16.500 0,5%

Marktgelden 55.200 55.200 43.100 -12.100 -21,9%

Begraafrechten 530.200 510.200 572.900 62.700 12,3%

Leges  Burgerzaken 593.300 593.300 595.600 2.300 0,4%

Leges  Omgevingsvergunning & APV 624.100 389.100 600.900 211.800 54,4%

Totaal 21.684.800 21.555.700 21.869.800 314.100

Baten Lasten Dekking

2021 2021 in %

Afvals toffenheffing 5.958.300 6.196.800 96%

Rioolheffing 3.199.400 3.199.400 100%

Marktgelden 43.100 65.300 66%

Begraafrechten 572.900 937.000 61%

Leges  Burgerzaken 595.600 1.024.000 58%

Leges  Omgevingsvergunning & APV 600.900 2.425.700 25%

Totaal 10.970.200 13.848.200

Begroting 2021 Afwijking

Kostendekkendheid gebonden heffingen

Inkomsten lokale heffingen
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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 van 

gemeentelijke belastingen. De tariefstijging van de afvalstoffenheffing (19%) en de rioolheffing (3%) heeft geleid 

tot een stijging van de kosten voor kwijtschelding van in totaal €23.000 ten opzichte van het belastingjaar 2020. 

 

 
 

Uit het overzicht blijkt dat het aantal kwijtscheldingsverzoeken dat in 2021 is binnengekomen en is afgehandeld 

met 9% is afgenomen van 838 naar 751. Het percentage toegekende kwijtscheldingsverzoeken bleef nagenoeg 

gelijk, 81% in 2020 (678 van 838) en 82% in 2021 (614 van 751). 

 

 
 

Lokale woonlasten 

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit van 

Groningen brengt jaarlijks het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten in beeld. Bij het vergelijken van de 

woonlasten wordt er onder andere gekeken naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Het Coelo brengt 

hierover jaarlijks de ‘Atlas van lokale lasten’ uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland. 
In deze jaarrekening hebben we een vergelijking gemaakt tussen de lokale lastendruk van de gemeente 

Barendrecht met die van omliggende gemeenten en een vergelijking met gemeenten met de laagste en de 

hoogste woonlasten. 

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties: 

 A. Woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner) 

 •Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een koopwoning; 
 B. Woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner) 

 • Eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden met een huurwoning. 
 

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
2021 € 247.000 € 252.100

Overzicht kwijtscheldingsbedragen

Omschrijving 2020 2021

Gehonoreerd 678 614

Afgewezen 160 137

Totaal 838 751

Overzicht verzoeken kwijtschelding
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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 woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner). 

 

 

Grafiek woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner). 

 

 

Uit deze overzichten volgt de conclusie dat, in vergelijking met de omliggende gemeenten, 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 landelijk gezien zowel de gemeente met de laagste woonlasten (rangnummer 1) als de 

gemeente met de hoogste woonlasten (rangnummer 374) opgenomen. De volgende grafieken laten dit zien.  

 

Grafiek woonlasten van huishoudens met een koopwoning (eigenaar bewoner) 

De gemeente met de laagste woonlasten voor een eenpersoonshuishouden is de gemeente Aalten en voor een 

meerpersoonshuishouden de gemeente Tilburg. De hoogste woonlasten worden in de gemeente Bloemendaal 

betaald. De gemeente Barendrecht neemt landelijk gezien de 308e plek op de ranglijst in.  

 

 

Grafiek woonlasten van huishoudens met een huurwoning (huurder bewoner). 

Nijmegen blijft nog steeds een erg aantrekkelijke gemeente voor huurders, de woonlasten voor huurders zijn 

daar het laagst. Zwijndrecht is in 2021 de duurste gemeente op de 374e plaats. Barendrecht neemt hierin de 

323e plaats in.  
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De woonlasten voor een éénpersoonshuishouden in Barendrecht zijn lager dan het gewogen landelijk 

gemiddelde, de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden zijn hoger dan het gewogen landelijk 

gemiddelde.  
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2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

1. Aanleiding en achtergrond 

De gemeente Barendrecht voert actief beleid op de beheersing van de risico’s die de gemeente loopt. Gekeken 
wordt naar de maatregelen die worden getroffen om de risico’s af te dekken. Voor de risico’s waarvoor geen 
maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt 

ingeschat welke buffer noodzakelijk is. Dit is het weerstandsvermogen. 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 in februari 2022.  

De coronapandemie heeft invloed op de ontwikkeling van het risicoprofiel. De belangrijkste trends en 

ontwikkelingen worden aangehaald en we nemen een geconsolideerd risico op, direct gerelateerd aan de 

mogelijke scenario’s op korte termijn (<1 jaar). We kijken zowel terug als vooruit met als doel een actueel 
risicoprofiel te presenteren in deze jaarstukken. 

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 circa 94% van alle geïdentificeerde 
risico’s. 
 

 

Nr. Risico Maatregelen/Opmerkingen Klasse

1 Risicocluster tekorten uitvoering 

gedecentraliseerde taken sociaal 

domein.

GRBAR organisatie, monitoring/ 

benchmarking, business intell igence, 

competentie-ontwikkeling, SPP

4 max.€ 1.500.000
~

2 Risicocluster uitvoering wet- en 

regelgeving beveiliging data/ 

informatie/ gegevens/ privacy 

GRBAR organisatie , Proces meldpunt 

datalekken, Invoeren register 

gegevensverzamelingen, Compliance

4 max.€ 1.270.000
~

3 Cluster Corona risicodekking 

Barendrecht
Uitkomst van corona risicosimulatie

2 max.€ 968.000
+

4 Risico dat de BAR-organisatie haar 

taken niet kan uitvoeren binnen het 

beschikbaar gestelde budget. 

GRBAR organisatie , monitoring, 

business intell igence, 

competentieontwikkeling

4 max.€ 1.117.000
-

5 Risicocluster uitvoering Jeugdwet- 

tekorten die ontstaan in de uitvoering 

van de Jeugdwet 

Beperkte invloed, GRBAR organisatie, , 

transformatie keten, monitoring/ 

benchmarking, business intell igence

4 max.€ 1.000.000
-

6 Faill issement van derden of instell ingen 

bij wie borgstell ingen, garanties, 

leningen of vorderingen uitstaan kan 

leiden tot onvoorziene uitgaven.

Frequent toepassen audits, Analyse 

P&C voortgangsrapportages van 

instell ingen

4 max.€ 1.000.000

~

7 Cluster WMO gerelateerde risico's. 

Overschrijding van budget(ten)

Beperkte invloed, GRBAR organisatie, 

monitoring, business intell igence

3 max.€ 350.000
~

8 Risico tekorten in open eindregelingen 

Schulddienstverlening, 

Schuldhulpverlening, bijzondere 

bijstand, leerlingenvervoer etc.

Schulddienstverlening: preventie, 

competentieontwikkeling, business 

intell igence

3 max.€ 250.000

+

9 Optreden negatief scenario deelneming 

GR Nieuw Reijerwaard

1x per jaar grex-analyse, 

gecontroleerde projectomgeving. ! 

risico’s van alle verbonden partijen 
worden in 2022 in cluster 

samengevoegd gerelateerd aan 

paragraaf verbonden partijen.

3 max.€ 3.000.000

+

Belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
max. Financieel gevolg
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Het bovenstaande overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren met daarbij het maximale 
financiële gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd en hoe de spreiding in 

tijd is terug te vertalen. 

 

 
 

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat 

het reserveren van het maximale bedrag € 12.860.063 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal 
tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 

 

 
 

Uit de tabel met zekerheidspercentages volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met 

een bedrag van € 4.996.654 (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. 

 

Nr. Risico Maatregelen/Opmerkingen Klasse

10 Financiële en imagoris ico's  op door de 

gemeente gesubs idiëerde instel l ingen

Frequent toepassen audits , Analyse 

P&C voortgangsrapportages  van 

instel l ingen.

4 max.€ 400.000
~

11 Lagere Algemene Uitkering 

gemeentefonds/ bestuurl i jke en 

financiële verhoudingen Ri jk en 

decentra le overheden

Zie toel ichting bi j: bestuurl i jke en 

financiële verhoudingen Ri jk en 

decentra le overheden.

3 max.€ 500.000

~

Belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
max. Financieel gevolg

Kwantiteit Referentiebeelden Kansklasse Toelichting kansklasse

10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren 

voordoen.

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.

Percentage Bedrag

5% € 2.384.127
25% € 3.190.915
50% € 3.771.655
75% € 4.375.377
90% € 4.996.654
95% € 5.483.018

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
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4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 

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. 

 

 
Het ratio weerstandsvermogen van de gemeente Barendrecht valt met 2,53 (inclusief de coronarisico’s) binnen 
klasse A, wat staat voor  een uitstekend weerstandsvermogen. 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

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. 

Weerstand Huidige capaciteit

Algemene reserve € 12.632.337

Totale weerstandscapaciteit € 12.632.337

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit = € 12.632.337 = 3,14 

(excl. corona risico's)  Benodigde weerstandscapaciteit  € 4.028.654   

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit = € 12.632.337 = 2,53 

(incl. corona risico's)  Benodigde weerstandscapaciteit  € 4.996.654   

 

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

Weerstandsnorm

Kengetallen Realisatie 2020 Prognose 2021 Realisatie 2021

Netto schuldquote 79,4% 101,9% 90,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd 78,9% 101,2% 90,5%

Solvabiliteitsratio 26,9% 23,7% 24,9%

Structurele exploitatieruimte -2,0% -8,2% -3,7%

Grondexploitatie 7,7% 3,1% 5,2%

Belastingcapaciteit 107,5% 113,6% 113,6%
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De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen 

middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie 

drukken. Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt bij de 

berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de 

doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen 

in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De berekening van de netto schuldquote ziet 

er als volgt uit: 

 

In 2020 was de schuldquote incidenteel lager door de verkoop van de aandelen Eneco voor ruim €18 miljoen. 
 

In onderstaand overzicht is de berekening van de solvabiliteitsratio opgenomen. 25% van de bezittingen is 

gefinancierd met eigen vermogen. Dat is een afname van 2% ten opzichte van vorig jaar. 

 

 
 

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. 

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%

bedragen * 1.000 

Netto schuldquote  Realisatie Prognose Realisatie 

  2020 2021 2021 

Vaste schulden + 117.558 127.696 127.696 

Netto vlottende schuld + 14.426 7.448 9.962 

Overlopende passiva + 9.935 9.935 20.778 

Totale bruto schuld  141.919 145.079 158.436 

Financiële activa (excl. kapitaalverstr. , leningen) - 0 0 589 

Financiële activa (verstrekte leningen) - 674 660 31 

Uitzettingen < 1 jaar - 10.627 9.392 29.106 

Liquide middelen - 428 0 1.291 

Overlopende activa - 13.585 12.025 11.993 

Totale netto schuld  117.279 123.662 115.457 

Totale netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  116.605 123.002 115.426 

H. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)  147.749 121.411 127.608 

Netto schuldquote  79,4% 101,9% 90,5% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  78,9% 101,3% 90,5% 

 

bedragen * 1.000   

Solvabiliteit  Realisatie Prognose Realisatie 

  2020 2021 2021 

A. Eigen vermogen  59.670 50.514 57.532 

B. Totaal passiva  221.800 212.781 231.582 

Solvabiliteit  26,9% 23,7% 24,7% 
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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 boven het landelijk gemiddelde met 113%. 

 

6. Ontwikkeling risicoprofiel Barendrecht 

 

In de behandeling van trends en ontwikkelingen worden meer risico’s aangehaald dan het overzicht van de 
belangrijkste risico’s toont. 
 

Trends & ontwikkelingen risicoprofiel Barendrecht 

In deze paragraaf worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in relatie gebracht met de risico’s van de 
gemeente. De gemeente kan onzekerheden positief beïnvloeden door investeringen en maatregelen te treffen. 

We starten met de drie meest actuele, nieuwe ontwikkelingen sinds 2020.  

Allereerst stond het jaar 2021 opnieuw in het teken van de coronacrisis. En er zijn door de planbureaus, 

wetenschappelijke instituten, het bedrijfsleven, overheden, etc. vele verschillende ramingen, voorspellingen en 

scenario’s gepresenteerd. Gemene deler is de onzekerheid waarmee de crisis gepaard gaat. Voor dit risicoprofiel 

beperken wij ons tot een positief en negatief scenario over het mogelijke verloop van de verspreiding van Covid-

19, dat door wetenschappers wordt onderschreven. 

  

bedragen * 1.000   

Structurele exploitatieruimte  Realisatie Prognose Realisatie 

  2020 2021 2021 

A. Totale structurele lasten - 128.547 133.498 127.503 

B. Totale structurele baten + 124.837 124.649 124.433 

C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves - 0 2.277 2.363 

D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves + 726 798 748 

Totale structurele resultaat  -2.984 -10.328 -4.685 

E. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)  147.749 125.402 127.608 

Structurele exploitatieruimte  -2,0% -8,2% -3,7% 

 

bedragen * 1.000   

Grondexploitatie  Realisatie Prognose Realisatie 

  2020 2021 2021 

A. Bouwgronden in exploitatie + 11.404 3.804 6.693 

Totale bouwgronden  11.404 3.804 6.693 

B. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 147.749 121.411 127.608 

Grondexploitatie  7,7% 3,1% 5,2% 

 

bedragen * 1.000   

Belastingcapaciteit  Realisatie Prognose Realisatie 

  2020 2021 201 

A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde + 343 326 326 

B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde + 177 182 182 

C. Afvalstoffenheffing voor een gezin + 314 373 373 

D. Eventuele heffingskorting voor een gezin - 0 0 0 

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde  834 882 881 

E. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 / 776 776 776 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor  107,5% 113,6% 113,6% 
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Positief scenario: valt mee 

-wintermaanden zijn nog pittig met veel besmettingen en maatregelen. 

-daarna meer immuniteit opgebouwd. 

-golven in de ziekenhuizen nemen af. 

-anticipatie op seizoen effect in de zorg: geplande zorg wordt in zomer ingehaald. 

Dit scenario gaat ervan uit dat de opgebouwde immuniteit (door hoge vaccinatiegraad, boosters en 

besmettingen) hoog genoeg gaat zijn, zodat het virus zich minder verspreidt en dus (enigszins) beheersbaar 

wordt. 

 

Negatief scenario: valt tegen  

 -balans van immuniteit en virus wordt niet bereikt. 

 -immuniteit loopt terug. 

 -personeelstekort zorg pas 2023 teruggedrongen. 

 -lagere bereidheid maatregelen te volgen. 

Dit scenario is minder positief ten opzichte van de immuniteit die opgebouwd wordt, waardoor de 

besmettingscijfers (met pieken en dalen) hoog zullen blijven. Daarnaast stelt dit scenario dat het 

personeelstekort in de zorg ervoor zorgt dat de zorg in 2022 nog grotendeels zwaar belast zal blijven. 

De tweede belangrijke (nieuwe) ontwikkeling is dat er eind 2021 een nieuw kabinet is geformeerd en Rutte IV 

zijn coalitieakkoord gepresenteerd heeft. Dit heeft gevolgen, positief en negatief, voor de gemeentelijke 

financiën, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De kanttekening hier is wel dat nog veel beleid moet 

worden uitgewerkt (verwacht wordt dit jaar), zodat de precieze gevolgen voor onze gemeente nog onduidelijk 

zijn.  

De derde belangrijk ontwikkeling is dat de energieprijzen en inflatie gestegen zijn en door blijven stijgen in 2022. 

De verwachting is dat de energiemarkt in 2022 nog erg onrustig zal blijven. De energieprijzen zijn ook een 

belangrijke oorzaak voor de inflatie, omdat ze de productiekosten omhoog drukken. De onrust op de 

energiemarkt wordt veroorzaakt door de overgang van fossiele brandstoffen naar een schone 

energievoorziening en is samen te vatten als het zogenaamde ‘energietrilemma’, waar energiebedrijven en 
overheden zich nu mee geconfronteerd zien. Dit is de spanning tussen: 

 •    schone klimaatneutrale energie; 

 •    betaalbare energie (schaarste); 

 •    veilige en betrouwbare toegang tot energie. 

 

Coronacrisis 

Met de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 is er een nieuwe factor opgetreden met grote 

impact op het risicoprofiel. Nederland ging 2021 opnieuw in lockdown en er was begin 2022 nog steeds sprake 

van beperkende maatregelen. Over het algemeen weten we dat de pandemie (bestaande) trends en 

ontwikkelingen versterkt, vertraagd en kwetsbaarheden en kansen zichtbaar heeft gemaakt. Over de 

maatschappelijke, sociale en economische impact van de crisis op middellange en lange termijn bestaat veel 

onzekerheid. Daarentegen zijn meer directe gevolgen steeds meer voel- en zichtbaar. Zo is het (ziekte)verzuim 

in veel sectoren, mede door quarantainemaatregelen groot. Dit heeft impact op de uitvoering van 

dienstregelingen OV, bezetting in cruciale beroepen, lege klassen in het onderwijs etc. Ook zijn negatieve 

effecten op het welzijn zichtbaar en voelbaar. Dit geldt in het bijzonder voor de kinderen en jongeren. Daarnaast 

is ook de relatie tussen de overheid en burgers in toenemende mate onder spanning komen te staan.  De 

stemming in de samenleving is explosiever geworden. Dit heeft zich op meerdere momenten in het jaar 

gemanifesteerd in uit de hand gelopen demonstraties, rellen en andere vormen. 

Verder moeten we in ieder geval rekening houden met de schade die duidelijk wordt na afloop van de 

steunpakketten en de keuzes en richting van herstel die het Rijk zal maken. De planbureaus pleitten voor 

samenhangend herstelbeleid gericht op herstel en transitie.  En inmiddels neemt het kabinet ook het initiatief 

voor een lange termijn strategie.  

 

Risico decentralisaties in het sociaal domein 

Het geconsolideerde risico decentralisatie en transitie sociaal domein blijft groot. 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. In 2021 bevestigt onderzoek 

van het SCP ook het toegenomen gebruik van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning sinds 2015.   

 De coronacrisis versterkt ook de druk op het sociaal domein. Door de impact op de gezondheid, welzijn en 

bestaanszekerheid moet rekening gehouden worden met een (verdere) toename van het aantal inwoners met 



Jaarstukken 2021 

Paragrafen 69 

recht op (inkomens)ondersteuning, hulp of zorg. Een aantal ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken 

krijgen is: 

-de coronacrisis treft meest kwetsbare groepen zowel qua zorg, ondersteuningsvraag als in bestaanszekerheid 

en inkomen; 

-de pandemie legt vraagstukken omtrent zorg en veiligheid verder bloot. Denk aan (woon)overlast, multi-

problematiek en inburgeringsvraagstukken; 

-de crisis heeft geleid tot heel veel ‘uitgestelde zorg’ en zorgvraag bij mensen als gevolg van coronabesmettingen. 

Inmiddels wordt duidelijk dat een coronabesmetting ook tot langdurige fysieke en mentale klachten (long covid) 

kan leiden;  

-de druk op mantelzorgers is toegenomen. 

Eem bijkomende ontwikkeling is dat de uitstroom uit Participatiewet door de coronacrisis mogelijk lager is. De 

verwachting was eerst ook meer werkloosheid. Er is echter een ongekend lage werkloosheid en een grote vraag 

naar arbeid. In sommige sectoren is het personeelstekort al nijpend, in andere wordt het de komende jaren 

verwacht. Er is daarbij niet alleen sprake van een krimpende beroepsbevolking, maar ook een mismatch tussen 

aanbod en vraag naar bepaalde expertise en beroepen.  

 

Het risico op tekorten in open eindregelingen zoals Schulddienst-, schuldhulp-verlening en bijzondere bijstand  

Dit risico verhogen is voorsorteren op een mogelijk snel groeiende hulpvraag, als gevolg van een toename van 

betalingsproblemen en problematische schulden bij particulieren en ondernemers. Inzicht uit het verleden laat, 

na een crisisperiode een vertraging zien, oplopend tot enkele jaren voor betalingsproblemen en/of 

problematische schulden zichtbaar worden. De diverse crisis gerelateerde hulppakketten en vormen van uitstel 

van betaling dragen vooral bij aan vertraging van effecten. Landelijke cijfers van december 2021 laten inmiddels 

zien dat het aantal hulpverzoeken al toeneemt onder ondernemers die niet meer terug kunnen vallen op 

eerdergenoemde regelingen.  

 

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

De coronacrisis heeft impact op de lopende uitvoering van de Jeugdwet, denk bijvoorbeeld aan de groeiende 

wachtlijsten. Zoals eerder aangegeven zijn er onmiskenbaar gevolgen voor het welzijn van de jeugd. Over het 

geheel gezien zijn er in de achterliggende periode nieuwe kwetsbare groepen kinderen en jongeren in beeld 

gekomen waarvoor passende en adequate aandacht moet zijn.   

Het Rijk heeft na de uitspraak ‘arbitrage Jeugd’ extra incidentele middelen voor de Jeugdzorg beschikbaar 
gesteld. Deze dekken de structureel toenemende kosten niet, een Hervormingsagenda Jeugd moet tot 

effectievere besteding van de beschikbare middelen leiden. Echter in het nieuwe coalitieakkoord van kabinet 

Rutte IV worden de toegezegde financiële middelen opnieuw gekort. De VNG heeft het overleg over de 

Hervormingsagenda Jeugd opgeschort tot het Rijk weer in lijn met de uitspraak ‘arbitrage jeugd’ gaat handelen. 
Een verdere toename op aanspraak van Jeugdzorg is daarmee nog steeds een groot risico.  

 

Faillissement van derden of instellingen bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan kan 

leiden tot onvoorziene uitgaven 

Het aantal faillissementen is opnieuw afgenomen. Wanneer de steunpakketten van de rijksoverheid stoppen, 

worden de eventuele gevolgen van de crisis zichtbaar. 2021 kent (landelijk) een afname van het aantal 

faillissementen van 43% t.o.v. 2020.   

 Een groter risico is nu dat ‘derden’ hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen door de hoge 
energieprijzen en inflatie.   

 

Financiële en imagorisico’s a.g.v. disfunctioneren van door de gemeente gesubsidieerde instellingen 

Er zijn financiële en imagorisico’s voor gesubsidieerde instellingen. De coronacrisis heeft ook impact op het werk 
van onze maatschappelijke partners. We beperken deze risico’s in onze subsidierelaties door financiële bijdragen 
en vrijstelling van afspraken. Dat betekent mogelijk wel een mindere bijdrage aan maatschappelijke 

doelstellingen.  

 

Bedrijfsvoeringsrisico’s BAR Organisatie  

De risico’s die in dit specifieke bedrijfsvoeringsprofiel zijn opgenomen zijn schattingen die zo nauwkeurig 
mogelijk zijn gemaak,t op basis van lokale en landelijke ontwikkelingen en actuele inzichten in mogelijke 

scenario’s. In 2021 en 2022 zijn en worden op diverse gebieden maatregelen getroffen, die er voor zorgen dat 

zowel de maximale financiële gevolgen als de kans van optreden in dit risicocluster afnemen. We zien dat de 

eisen die worden gesteld aan het beveiligen van gegevens en de regelgeving hieromtrent van invloed is op de 
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ontwikkeling van de risico’s in dit cluster. Er worden continu stappen gemaakt om de beheersing op een hoog 

niveau te brengen en te houden. Dit vraagt om doorontwikkeling op veel bedrijfsvoeringelementen. Denk hierbij 

onder meer aan nieuwe taken, het compliant worden, zijn en blijven ten aanzien van wijzigende en nieuwe wet- 

en regelgeving, het beschikbaar hebben en houden van de juiste competenties en de hoge eisen aan technische 

oplossingen en beveiliging van data. Het risico en de onzekerheid dat dit niet continu lukt blijft aanwezig. 

 

Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken 

Dit risico hangt samen met het bedrijfsvoeringsrisico’s van de BAR-organisatie. De gemeente heeft een wettelijke 

aansprakelijkheid. Er is sprake van een verhoogd risico door een toename van het gebruik van digitale 

technologie, online informatie en thuiswerken. Ook is mogelijk sprake van een verminderd welzijn en daarmee 

meer druk op medewerkers. Dit kan leiden tot een minder scherpe inachtneming van de 

informatiebeveiligingsrichtlijnen. Door grotendeels thuiswerken is er wellicht meer gelegenheid tot problemen 

met of inbraak in de ICT-systemen. Digitale transformatie van overheidsdienstverlening zorgt ook voor meer 

vraag van en naar medewerkers met ICT-kennis en goed ontwikkelde digitale vaardigheden. 

 

Verbonden partij heeft een financieel tekort dat niet kan worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen van 

desbetreffende partij/regeling 

Het geconsolideerde risico van de verbonden partijen blijft gelijk. Risico’s van alle verbonden partijen worden in 
de loop van 2022, synchroon met het vernieuwen van het beleid, in één cluster samengevoegd en gerelateerd 

aan de paragraaf verbonden partijen. Voor de verbonden partijen wordt één risicoprofiel opgesteld waarop een 

risicosimulatie wordt uitgevoerd, waarvan het resultaat getoond zal worden in deze paragraaf. Op deze wijze 

wordt in beeld gebracht welke risico’s de gemeente loopt als deelnemer van onder meer de verschillende 
gemeenschappelijke regelingen. 

 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen Rijk en decentrale overheden (risico Rijksbijdrage gemeentefonds) 

 Er is sprake van een (toegenomen) disbalans tussen financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en 

decentrale overheden. Onder andere de schommelingen in de bijdragen van het gemeentefonds en onzekerheid 

over de toekomst van de verdeling van het gemeentefonds blijven een risico.   

In het coalitieakkoord van Rutte IV is opgenomen dat een deel van de middelen voor gemeenten via zogenaamde 

fondsen worden verstrekt. Dit zal een beslag leggen op de bestuurlijke en ambtelijk organisatie voor het 

verwerven van middelen voor bijv. klimaatdoelen, infrastructurele projecten en woningbouw. 
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3. § Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Algemeen 

In de openbare ruimte zijn wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, groen, straatmeubilair 

en speelvoorzieningen onze kapitaalgoederen. Het beheer ervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Om veilig gebruik en langjarige instandhouding te verzekeren, is onderhoud nodig (dagelijks, planmatig en 

vervanging). 

Kapitaalvernietiging moet worden voorkomen. De onderhoudskosten per kapitaalgoed zijn in beheerplannen 

opgenomen. Onderstaande tabel toont welke beheerplannen er zijn inclusief het gemeentelijk beleid. 

 

 
 

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) 

Wegen, fietspaden, trottoirs etc. hebben een cruciale functie in de samenleving. Beheer van onze infrastructuur 

is dan ook een van onze kerntaken. Met periodieke inspecties en lokale metingen krijgen we informatie over de 

kwaliteit van onze wegverharding. Met een geautomatiseerd beheerprogramma vertalen we deze informatie 

naar dagelijks en planmatig wegonderhoud. 

Verspreid door de gemeente is bestrating vervangen (bijv. Gaffelaar), zijn voetpaden opnieuw bestraat (bijv. 

Repelwei) of zijn paden voorzien van een nieuwe laag halfverharding (bijv. park Buitenoord). 

Daarnaast zijn verschillende wegen voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag (bijv. Ziedewijdsedijk) en zijn 

gezaagde kabels- en leidingensleuven opnieuw geasfalteerd (bijv. Dorpsstraat-Oost). 

Strenge vorst zorgde begin 2021 voor asfaltschade in de Meije en op de rotondes Carnisser Baan/Gdansk en 

Middeldijk/Middelweg. Om verdergaande schades en daarmee kapitaalvernietiging te voorkomen, zijn deze 

stukken opnieuw geasfalteerd. 

 

Civiele kunstwerken 

Bruggen, tunnels en grondkerende constructies verdelen we in categorieën. De A-categorie civiele kunstwerken 

(maatschappelijk het meest belangrijk) inspecteren we minimaal 1x per 3 jaar. De B-categorie 1x per 5 jaar en de 

C-categorie kunstwerken schouwen we 10-jaarlijks. Deze volgorde passen we ook toe bij het vaststellen van 

onderhoudsmaatregelen en vervanging. 

In 2021 is bij de laatste vijf bruggen in Carnisselande een extra buis aangebracht. Dit om de veiligheid van de 

bruggen te vergroten. Naast kleine reparaties zijn bij verschillende bruggen dekplanken vervangen of is een 

nieuwe slijtlaag aangebracht. Acht civiele kunstwerken zijn opnieuw geschilderd waaronder de toogbrug 

Voordijk-Carnisser Baan. 

Beheerplan Jaar van 

vaststelling

Jaar van 

herziening

Financiële 

reserve/      

voorziening

Gemeentelijk beleid

Wegen, fiets- en voetpaden 2020 2024 Nee - Integrale Visie Openbare Ruimte (2008).

Civiele Kunstwerken 2020 2024 Nee

Groen en Recreatie 2020 2024 Nee - Bomenverordening (2013).                                        

gebieden - Groenbeleidsplan 'Barendrecht ziet groen' 

(2008).  

- Integrale Visie Openbare Ruimte (2008).

Openbare verlichting 2020 2024 Nee - Appendix duurzaamheid (2015).                              

- Beleidsplan openbare verlichting (2004).

Speelvoorzieningen 2020 2024 Nee - Speelruimteplan 2010-2020 (2009).                       

- Notitie schoolpleinen (2013).

Straatmeubilair en 2015 2021 Nee - Parkeernota Barendrecht (2008).

Verkeersvoorzieningen - Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Riolering 2017 2023 Ja - Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022.

Waterhuishouding 2020 2024 Nee - Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart 

van gemeente Barendrecht.

Accommodaties Ja - Kadernota Vastgoed (2014). 

- Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2016.
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Openbaar groen 

Barendrecht is een groene gemeente. Ons groen zegt iets over het ontstaan van Barendrecht en zorgt voor een 

leefbare en gezonde omgeving voor onze inwoners. Ons groenbeheer is daarom gericht op duurzame 

instandhouding waarbij we onkruid bestrijden, beplanting snoeien en gras maaien. Daarnaast vervangen we 

dode, niet aangeslagen of beschadigde beplanting en bomen. Ook zijn in 2021 diverse plantvakken gerenoveerd 

(bijv. Strausslaan-park Nieuweland). 

Het vervangen van de kastanjebomen langs de Bachlaan (ziekte) en populieren op de Voordijk (afnemende 

vitaliteit, uitbrekende zware takken, onveilige situaties) waren afgelopen jaar in het oog springende projecten. 

 

Openbare verlichting 

Bij lampvervangingen inspecteren wij visueel onze lichtmasten (gemiddeld elke vier jaar). De stabiliteit/sterkte 

van lichtmasten wordt gemeten wanneer ze 40 jaar oud zijn. Het streven is om onveilige situaties, vaak gemeld 

door inwoners, direct op te lossen. De afspraak met Stedin is dat zij een storing aan een lichtmast binnen tien 

dagen verhelpen. 

In 2021 zijn langs de Buitenlandse Baan, Binnenlandse Baan en Ziedewijdse Baan nieuwe groengekleurde 

lichtmachten geplaatst voorzien van nieuwe led-armaturen. In de tunneltjes onder genoemde wegen is eveneens 

nieuwe ledverlichting aangebracht. Armaturen hebben een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar. 

Afgelopen jaar zijn zo’n 1.100 armaturen vervangen door nieuwe, duurzame led-armaturen (onder andere 

Nieuweland en Bijdorp zijn volledig voorzien van nieuwe ledverlichting). 

 

Speelvoorzieningen 

Speelplaatsen zijn de ontmoetingsplekken voor jong en oud. Om de veiligheid ervan te borgen inspecteren wij 

de speelvoorzieningen 4x per jaar. Een gemiddelde speelplek gaat ongeveer 12 jaar mee. In 2021 zijn 16 plekken 

opnieuw ingericht, waaronder een speeleiland en een skatevoorziening in het Riederpark. Alle plekken zijn 

integraal en in samenspraak met de gebruikers en buurtbewoners ingericht. Het speeleiland kreeg een compleet 

nieuwe en inclusieve (ook voor kinderen met een beperking) inrichting. Naar aanleiding van ca. 100 

handtekeningen van kinderen is in samenspraak met hen, een nieuw skatepark ontworpen en in gebruik 

genomen. 

 

Straatmeubilair 

Straatmeubilair zijn banken, fietsenrekken, hekwerken, afvalbakken etc. Het onderhoud richt zich op schoon, 

heel en veilig. We vervangen straatmeubilair als het niet meer is te repareren of als de technische levensduur is 

bereikt. Zo is afgelopen jaar straatmeubilair vervangen op diverse openbaar toegankelijke schoolpleinen. 

 

Riolering 

Riolering heeft als doel het beschermen van de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, de bodem 

en het grond- en oppervlaktewater. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor het inzamelen van stedelijk 

afvalwater en hemelwater. Het beheerbeleid van onze riolering is verankerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 

(GRP) 2018-2022 en de kosten worden gedekt uit de rioolheffing. Daarnaast is er een voorziening voor 

toekomstige vervangingsinvesteringen. 

Eind 2020 is de stresstest wateroverlast opgeleverd. In nieuwe ruimtelijke ontwerpen houden we vervolgens 

rekening met de kwetsbaarheden (wateroverlast) die uit de stresstest naar voren zijn gekomen. 

In 2021 is ca. 45 km. riolering gereinigd waarvan de helft ook is geïnspecteerd. In het hoofdriool zien we weinig 

verstoppingen en calamiteiten. Wel hebben we te maken met relatief veel wortelgroei in kolk- en 

huisaansluitingen. Ook is op basis van de inspectieresultaten een rioolrenovatieplan opgesteld voor Buitenoord. 

Verder zijn de plannen rondom wateroverlast in de Oranjewijk verder uitgewerkt en is verspreid door 

Barendrecht riolering vervangen (onder andere  de Gaffelaar en Carnisseweg). Ook is een deel van de 

rioolmaatregelen uit de Centrumontwikkeling-Achterom in 2021 uitgevoerd. 

Voor de Bevershof is een nieuw gemaal gerealiseerd, het rioolgemaal Smitshoek is gerenoveerd en de besturing 

van een aantal minigemalen is vervangen. 
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Afvalinzameling 

Het onderhoud, reiniging en de garantie van de ondergrondse containers is geborgd in een 

onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het betreft in totaal 909 containers voor 

restafval, papier/karton, gft en glas. De (ondergrondse) container is onderdeel van de openbare ruimte 

(onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De N.V. BAR Afvalbeheer faciliteert 

de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers.  

 

Waterhuishouding 

Op basis van kwaliteits- en kwantiteitsmetingen van de baggeraanwas bepalen we welke gemeentelijke 

watergangen worden gebaggerd. Het waterschap baggert haar eigen watergangen, maar als de aanliggende 

grond van de gemeente is, heeft de gemeente ontvangstplicht. Wij betalen dan ook voor het transport en de 

afvoer van deze bagger. 

Als gevolg van coronamaatregelen en beperkingen rondom baggerafzet (strenger overheidsbeleid voor stoffen 

als PFAS, fosfor en ijzer) was het complex en tijdrovend om in 2021 bagger af te voeren naar de reguliere 

stortplaatsen. Hierdoor is het niet gelukt om alle geplande baggerwerkzaamheden in 2021 af te ronden. Een 

groot project in 2021 was het baggeren van De Tramput. 

Beschoeiingen vervangen we op basis van inspecties waarbij de constructieve veiligheid vaak doorslaggevend is. 

In de wijken Paddewei en Molenvliet zijn 2021 diverse beschoeiingen vervangen. 

 

Onderhoud openbare ruimte 

De uitgaven voor het onderhoud van de openbare ruimte in 2021 zijn als volgt: 

 

 
 

Accommodaties 

Uitgangspunt voor het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties is het (blijven) bieden 

van een hoogwaardig voorzieningenniveau, met kwalitatief goede accommodaties. Met deze accommodaties 

faciliteert de gemeente beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, 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 de 

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. 
  

onderhoud openbare ruimte 2021

groen 2.733.866

riolering 2.044.144

wegen 1.713.697

straatreiniging 661.878

water 656.109

kunstwerken 144.543

openbare verlichting 136.482

gladheidsbestrijding 58.306

totaal 8.149.025
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De gemeente streeft ernaar een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om duurzaamheid en 

energiebesparing. Ook vanuit de wet Milieubeheer dienen we duurzame maatregelen toe te passen. De 

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. 

 

Kerncijfers paragraaf kapitaalgoederen 

 

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

Gemalen 1

Gemalen 9

Gemalen 223

Gemalen 2

Gemalen 60

Gemalen 3

Groen 22.924

Groen 330.730

Groen 2.072.390

Groen 52.158

Groen 230.523

Kunstwerken 101

Kunstwerken 204

Kunstwerken 45

Openbare verl ichting 13.311

Openbare verl ichting 13.498

Openbare verl ichting 12.937

Riolering 60.876

Riolering 8.815

Riolering 2

Riolering 340.111

Spelen 7.376

Spelen 18

Spelen 277

Spelen 1.565

Verkeer 2.905.874

Verkeer 5.165

Verkeer 3.831

Water 29.700

Water 4.522

Water 90.174

Water 721.769

Wegen 790.259

Wegen 1.859.815

Wegen 4.157

Wegen 32.336

Wegen 28.714

CVK stuks

Bergbezinkvoorziening stuks

Drukriool s tuks

Groot gemaal  (droog) stuks

Groot gemaal  (nat) s tuks

Oppervlaktewatergemaal stuks

Boom stuks

Cultuurbeplanting vierkante meter

Gras vierkante meter

Haag vierkante meter

Natuurl i jke beplanting vierkante meter

Fiets -voetbruggen stuks

Overige kunstwerken stuks

Verkeersbruggen/viaducten stuks

Armatuur stuks

Lamp stuks

Lichtmast stuks

Drukriolering strekkende meter

Rioolput stuks

Rioolvoorziening stuks

Vri jverva l leiding strekkende meter

Kunstmatige va londergrond vierkante meter

Schoolpleinen stuks

Speel  en sportplekken stuks

Speeltoestel len stuks

Markering vierkante meter

Verkeersbord stuks

Verkeersteken (paal  / drager) s tuks

Natuurl i jke oever strekkende meter

Natuurvriendel i jke Oever strekkende meter

Oeverbeschoei ing strekkende meter

Watergang vierkante meter

Asfa l t vierkante meter

Bestrating vierkante meter

Goot strekkende meter

Kolken stuks

Overige verharding vierkante meter
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4. § Financiering 

 

Algemeen 

In deze financieringsparagraaf beschrijven wij in hoeverre de plannen en acties, die wij in de begroting 2021 

hebben beschreven, zijn uitgevoerd. Naast de onderwerpen die 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 zijn 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 maximum bedrag 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 2021 opgenomen. In het eerste en 

tweede kwartaal hebben we de kasgeldlimiet overschreden. 

 

 
 

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 

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000 )
Omvang begroting per 1-1-2021 € 117.708
 8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag € 10.005

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

Totaal vlottende schuld 17.667 22.000 4.333 1.667

Totaal vlottende middelen 1.799 8.098 12.399 7.497

Gemiddeld saldo schuld (+) of 

overschot (-) 15.868 13.902 -8.066 -5.830

Kasgeldlimiet 10.005 10.005 10.005 10.005

Ruimte onder kasgeldlimiet 0 0 18.071 15.835

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving
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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. 

 

 

 

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 op ieder moment van de dag de ontwikkelingen kunnen 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 2020 en 2021. Af te lezen is dat de 

rente in 2021 een licht oplopende trend laat zien.  

 

 

  

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD

(bedragen x 1.000)

Renterisico op vaste schuld 2021

1.   Netto renteherziening op vaste schuld -112

2.   Betaalde aflossingen 9.862

3.   Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 9.750

Renterisiconorm

4a. Begrotingstotaal 2021 117.708

4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20%

4.   Renterisiconorm 23.542

Toets Renterisiconorm

5a  Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 13.792
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Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte 

Algemeen 

De financieringsbehoefte van de gemeente is afhankelijk van diverse factoren die 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 te 

houden op de financieringsbehoefte.  

Leningenportefeuille 

In de eerste helft van 2021 hebben wij (tijdelijke) liquiditeitstekorten gefinancierd met kortlopende leningen. In 

juli is, conform begroting, een langlopende lening van € 20 miljoen afgesloten, waardoor we aan de kasgeldlimiet 

bleven voldoen.  

De totale omvang van onze leningenportefeuille is in 2021 toegenomen. 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 1,63 % in 2021 ten opzichte van 1,81% in 2020. 

 

 

 

Verstrekte leningen 

In onderstaand overzicht hebben wij voor u de leningen, die aan derden zijn verstrekt, in beeld gebracht. In 2021 

zijn geen nieuwe leningen verstrekt en is door alle geldnemers op tijd voldaan aan de rente- en 

aflossingsverplichtingen van de lopende leningen. 

 

 
 

Liquiditeitsplanning 

Om de treasuryfunctie adequaat te kunnen invullen is 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 2021 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 2021 is de omslagrente vastgesteld op 1,1%. Het werkelijke 

percentage voor 2021 is 0,90%, zoals in het overzicht hierna te zien is. 

Overzicht Langlopende Leningen  

(bedragen x 1.000) 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025

Stand leningen 117.559 127.697 132.622 132.319 130.864

Nieuwe lening 20.000 15.787 11.348 10.117 4.510

Reguliere aflossingen 9.862 10.862 10.862 10.215 10.215

Nieuwe aflossingen 0 0 789 1.357 1.863

De cursief weergegeven bedragen betreffen de geprognotiseerde nieuwe leningen en aflossing o.b.v. de begroting 2022.

Saldo Saldo

Naam geldnemer uitzetting Mutaties uitzetting

(bedragen x 1.000) % 31-12-2020 in 2021 31-12-2021

Spruit B.V. 3,00 4 -1 3

Particulier i.v.m. grondverkoop 3,00 1 -1 0

BAR-Organisatie n.v.t. 43 -12 31

Totaal verstrekte gelden 48 -14 34

Kredietrisico op verstrekte leningen
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Garantstelling 

In het verleden zijn garantstellingen verleend voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico’s die 
de gemeente hierbij loopt, gaan wij terughoudend om met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het 

maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie 

verleend.   

In 2021 heeft het college de nota garantstellingen en leningen vastgesteld. In deze nota zijn de beleidskaders 

beschreven en geven we handvatten voor de besluitvorming door het formuleren van criteria en voorwaarden. 

Per 31 december 2021 is het totaal  van de directe garantstellingen €11,1 miljoen. Het totaal van de 

garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is €122,7 miljoen. Het 

risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons 

weerstandvermogen. 

 

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 2021 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 2021 zijn de langlopende leningen met €10,1 miljoen toegenomen en de kortlopende leningen met €4 miljoen 

afgenomen, zoals in het kasstroomoverzicht hierna te zien is. Operationeel was er een tekort van  

€5,3 miljoen waar een financiering van €6,1 miljoen tegenover staat.  
Het monitoren van de schuldpositie vinden we van belang en houdt de komende jaren onze aandacht. Gezien 

de  investeringsplanning en de woningbouwplannen is de verwachting dat de schuldpositie de komende jaren 

zal toenemen. Gezien de schuldquote én de renterisico’s is bewaking van de schuldpositie noodzakelijk. 

Schema rentetoerekening

a1. Externe rentelasten over lange financiering +/+ 1.920.775

a2. Externe rentelasten over korte financiering +/+ -45.729

b1. Externe rentebaten over lange financiering -/- 1.425

b2. Externe rentebaten over korte financiering -/- 0

Saldo rentelasten en rentebaten 1.873.621

c1. Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties -/- 209.010

c2. Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan 

betreffende taakveld

-/- 0

c3. Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan 

betreffende taakveld

+/+ 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1.664.611

d1. Rente over het eigen vermogen +/+ 0

d2. Rente over voorzieningen +/+ 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 1.664.611

e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- 1.856.955

f. Renteresultaat op het taakveld treasury -192.344

Toe te rekenen rente 1.664.611

Boekwaarde per 1-1-2021 185.082.337

Gemiddelde rente 0,90%
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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 liquiditeits- 

en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van 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 van BZK, in lijn met de Wet 

Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof), individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-

referentiewaarde 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 2021 een referentiewaarde van  

€4.329.000 als negatief EMU-saldo berekend. In 2021 heeft Barendrecht deze referentiewaarde niet 

overschreden. 

 

 

Omschrijving

+ -

Operationeel

Financiële vaste activa 845.991

(Im)materiële vaste activa 4.104.465

Voorraden (grondexploitaties) 4.711.372

Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar 18.479.140

Overlopende activa 1.591.365

Eigen vermogen/resultaat voor bestemming 2.437.366

Voorzieningen 4.299.089

Nog te betalen bedragen 464.102

Overlopende passiva 10.844.010

1 Subtotaal operationeel 21.251.212 26.525.688

2 Saldo operationeel  (tekort) 5.274.476

Financiering

Kortlopende leningen 4.000.000

Langlopende leningen 10.138.211

3 Saldo financiering (toename) 6.138.211

4=3-2 Saldo operationeel + financiering 863.735

Mutatie l iquide middelen in 2021 863.735

Kasstroomoverzicht

mutatie in 2021

Overzicht EMU-saldo 2021

(Im)materiële vaste activa 4.104.465

Voorraden (grondexploitaties) 4.711.372

Eigen vermogen/resultaat voor bestemming -2.437.366

Voorzieningen -4.299.089

Totaal EMU-saldo 2.079.382

- = tekort en + = overschot



Jaarstukken 2021 

Paragrafen 80 

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 2021 van de GR BAR-organisatie. 

 

Onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering is de rapportage over informatieveiligheid: 

 

Informatieveiligheid 

 

1.Inleiding/aanleiding: 

 

a) VNG resolute "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" 

Met de VNG resolute "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" van 2013hebben 

de gemeenten afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. De BIG is de 

kern van de verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad. De horizontale verantwoording 

bestaat it de zelfevaluatie, en IT-audit, en verklaring van het college van burgemeester en wethouders en een 

passage over informatieveiligheid in het jaarverslag. 

 

Van BIG naar BIO 

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de 

bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, 

BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging 

binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO normatiek. 

 

b) Verantwoordingsverplichting ENSIA 

Om aan te tonen dat de gemeente Barendrecht werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, 

interne regels en gedragscodes worden gemeenten sinds 2017 jaarlijks onderworpen aan de ENSIA (Eenduidige 

Normatiek Single Information) audit. Deze ENSIA-audit bestaat uit een zelfevaluatie over de mate waarin de 

gemeente voldoet aan de afspraken uit de BIO, en horizontale verantwoording aan de gemeenteraad en een 

verticale verantwoording aan de landelijke toezichthouders zoals LOGIUS (DigiD) en het ministerie (inspectie) 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Suwinet). 

 

2. IB-beleid, doelstellingen en afspraken 

Gemeenten beschikken over uiterst gevoelige informatie van burgers en hebben zowel de wettelijke als morele 

plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 

Barendrecht draagt als eigenaar van gemeentelijke informatieprocessen en (informatie)systemen de politieke 

verantwoordelijkheid voor en passend niveau van informatieveiligheid en privacybescherming. 100%-veilig 

bestaat niet. Risico's worden doelbewust en proactief geaccepteerd en beheerst. Het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Barendrecht stelt, op basis van landelijke en Europese wet- en regelgeving en 

landelijke normenkaders zoals de BIO, de kaders ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming 

voor de gemeente vast. De belangrijkste gemeentelijke informatiebeveiligingsdoelstellingen zijn: 

 Het zorgvuldig omgaan met informatie en deze gegevens beschermen teen onrechtmatige toegang 

en/ of misbruik en/of manipulatie; 

 Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze (persoons) 

gegevens en de continuïteit van de dienstverlening van de gemeente Barendrecht; 

 Het voldoen aan wet- en regelgeving; 

 Het beheersen van risico's. 

 

Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Barendrecht bevat de kaders voor het treffen en 

onderhouden van en samenhangend pakket van maatregelen teneinde de betrouwbaarheid (beschikbaarheid, 

integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid) van de informatievoorziening te waarborgen.  

Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Barendrecht is gebaseerd op de Baseline Informatie-

beveiliging Overheid (BIO). 

  

https://barendrecht.begrotingsapp.nl/begroting-2020-meerjarenraming-2021-2023/bestanden/Download/33a17699-8ca9-4fa1-b547-f5b71d9ba92d
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3. Algemeen beeld en resultaten afgelopen periode 

Informatieveiligheid reikt veel verder dan het implementeren van technische informatie-

beveiligingsmaatregelen. Het is namelijk een groot misverstand om te denken dat informatieveiligheid iets 

technisch is.  

 

4. Beheersmaatregelen IB 

Hieronder wordt en overzicht gegeven van de belangrijkste beheersmaatregelen die bijdragen aan het 

realiseren van de IB-doelstellingen van de gemeente Barendrecht: 

a) Het creëren van bewustzijn binnen de organisatie door regelmatig op intranet te communiceren over 

informatieveiligheid; 

b) In 2021 hebben de CISO en Privacy Officer meerdere verwerkingsovereenkomsten beoordeeld/opgesteld, 

inclusief het voeren van de gesprekken met leveranciers en externe partijen hierover; 

c) Het adviseren bij en het opstellen van het pakket van eisen rondom informatieveiligheid en 

privacybescherming bij inkoop trajecten. 

 

5. Realisatie doelstellingen IB-beleid (effectiviteit beheersmaatregelen en risico's) 

Hieronder wordt en overzicht gegeven van de belangrijkste IB-doelstellingen die zijn gerealiseerd: 

a) De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is in 2021 verder geïmplementeerd binnen de gemeente 

Barendrecht; 

b) Het beoordelen en afhandelen van datalekmeldingen en informatiebeveiligingsincidenten (inclusief de 

vertrouwelijke cyberdreigingen overeenkomstig het Traffic Light Protocol (TLP4) afkomstig van de 

informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten" (IBD)); 

c) Het adviseren van het (lijn)management/proceseigenaren over de implementatie van informatiebeveiligings- 

en privacybeschermende beheersmaatregelen voor hun verantwoordelijkheidsgebieden; 

d) De CISO heeft samen met de domeindeskundige medewerkers van de verschillende afdelingen (ICT, HRM, 

Backoffice, Sociaal Domein, informatiemanagement) over het jaar 2021 de zelfevaluatie ENSIA uitgevoerd. 

 

6. Incidenten(afhandeling) 

Cybercriminaliteit heeft de laatste jaren en grote vlucht genomen en geen enkele overheidsorganisatie ontkomt 

aan pogingen van onbevoegden o informatie buit te maken of om de bedrijfsvoering te verstoren. 

Cybercriminaliteit is inmiddels "BIG business" en een serieus verdienmodel voor criminelen. Daarmee is een 

permanente wedloop ontstaan tussen het implementeren en in stand houden van informatie-

beveiligingsmaatregelen en de innovatie in het hacken van organisaties. Op hoofdlijnen onderkennen we de 

volgende typen cyberdreigingen: 

1: Extern en ongericht, bijvoorbeeld grootschalige phishing- en ransomwarecampagnes; 

2: Intern en onbedoeld, bijvoorbeeld fouten van medewerkers met incidenten als gevolg; 

3: Extern en gericht, bijvoorbeeld doelgerichte pogingen om geld of informatie buit te maken; 

4: Intern en gericht, bijvoorbeeld fraude en ondermijnende activiteiten van eigen medewerkers. 

 

Ook gemeenten worden hiervan het slachtoffer en staan bloot aan deze cyberdreigingen. We ervaren binnen de 

gemeente Barendrecht een toename van het aantal cybercrime dreigingen/aanvallen. Helaas betreft het 

voorkomen van onrechtmatige toegang (door cyberaanvallen/hacking/fraude/ondermijnende activiteiten) tot 

onze gegevens en het treffen van passende beveiligingsmaatregelen en bewegend doel, waardoor we nooit 

"klaar" zijn. De dreigingen, kwetsbaarheden en technische mogelijkheden veranderen namelijk constant. 

 

7. Doorkijk prioriteiten voor 2021 informatieveiligheid 

Hieronder word een overzicht gegeven van de belangrijkste IB-doelstelling voor 20212. Voor informatieveiligheid 

zijn deze prioriteiten: 

 Maken van een Informatiebeveiligingsplan 2022 met een jaarplanning 2022; 

 Maken van een Bewustwordingsprogramma 2022-2023 met jaarplanning 2022; 

 P&C-cyclus voor informatieveiligheid is ingericht voor alle afdelingen; 

 Technische maatregelen groeien mee met het cyberdreigingsbeeld; 

 De verdere implementatie van de BIO en de bijbehorende verplichte overheidsmaatregelen; 

 De uitvoering van de ENSIA-cyclus voor de verantwoording over het jaar 2022. 
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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. 
 

Ten behoeve van de periode 2022-2026 wordt er een ‘Adviesnota Verbonden Partijen’ opgesteld met daarin 
aandacht voor doel, inhoud en strekking van de verschillende handelingsperspectieven. Hiernaast bevat deze 

adviesnota een voorstel ten aanzien van de organisatie, inrichting en rollen die het beleid ten aanzien van de 

Verbonden Partijen mogelijk maken. Deze adviesnota dient als ‘kwartiermaker’ voor de kadernota voor de 
periode 2022-2026 en bouwt voort op de vorige kadernota.  

De nieuwe kadernota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en per 

1 juli 2022 vernieuwd zal worden 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 Veldhuijzen 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 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum 

van elf stemmen per gemeente. 

Financieel belang De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €2.369.474 

Eigen vermogen 01-01-2021: €13.067.221 

31-12-2021: €5.085.215 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €70.887.141 

31-12-2021: €96.224.925 

Financieel resultaat 2021: €195.699 

Risico's *Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het 

gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims. *Personele capaciteit 

brandweervrijwilligers. *Deeltijdregeling brandweervrijwilligers. *Spreiding en 

beschikbaarheid ambulancezorg. *Financiële gevolgen van schade die niet meer of 

beperkt verzekerbaar is. * Alarmering bevolking.  * Vertraagd tempo en of onvoldoende 

aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling. * Effecten 

en kosten als gevolg van grote crises. *Contract ambulance zorgverzekeraars 2021. 

Ontwikkelingen Verschuiving van de klassieke branden en hulpverleningen naar 'nieuwe crises'. Nieuwe 

crises vragen om een andere aanpak. Een aanpak vanuit meerdere disciplines, die 

samen aan de slag moeten. 
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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 2021 is: €365.078 

Eigen vermogen 01-01-2021: €700.000 

31-12-2021: €598.000 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €7.194.000 

31-12-2021: €6.159.000 

Financieel resultaat 2021: €228.000 

Risico's Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers 

gaan stijgen. 

Ontwikkelingen Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers 

gaan stijgen. 
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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 2021 is: €688.597 

Eigen vermogen 01-01-2021: €6.038.000 

31-12-2021: €4.866.000 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €10.511.000 

31-12-2021: €12.724.000 

Financieel resultaat 2021:  -€954.000 

Risico's Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet 

zorgt voor wat onzekerheid in deze. Ook corona heeft hier aan bijgedragen in 2021. 

Ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet stond op 1-1-21 nog gepland per 1-7-2022. Dit is in 

2021 weer doorgeschoven naar 1-1-23. Dit vraagt steeds om nadenken en anticiperen 

op kosten, voorbereiding en uitvoering. Samen met alle participanten bereidde DCMR 

zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de 

(milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR ontwikkeld 

zich steeds meer tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer 

gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer 

en toezichtinstrumenten. 

 



Jaarstukken 2021 

Paragrafen 86 

 

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 2021 is: €345.342 

Eigen vermogen 01-01-2021: Niet van toepassing 

31-12-2021: Niet van toepassing 

Vreemd vermogen 01-01-2021: Niet van toepassing 

31-12-2021: Niet van toepassing 

Financieel resultaat 2021:  Niet van toepassing 

Risico's In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de 

deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente 

Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en 

legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt 

momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op. 

Ontwikkelingen De corona crisis zal ook op langere termijn gevolgen hebben voor de GGD-organisatie. 

Nog los van landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en 

verplicht te verstevigen denken we dat de huidige crisis heeft aangetoond dat het 

waakvlamniveau en de daarbij horende normen waarop de meeste GGD-en hun 

bezetting hebben gebaseerd, te kwetsbaar is om zo door te gaan. Daarom is de GGD-RR 

in 2022 gestart met het traject van GGD 3.0 waarin we tot een visie over de GGD van de 

toekomst zijn gekomen, die we samen met bestuurders en ambtenaren hebben 

opgesteld en die is vastgesteld in het algemeen bestuur.  
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Gemeenschappelijke Regeling voor 

het Natuur- en Recreatiegebied 

IJsselmonde (NRIJ) 

 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam) 

Vestigingsplaats Schiedam 

Doelstelling en openbaar belang Het ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie 

en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van 

recreatieve groengebieden op 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 2021 is: €355.134 

Eigen vermogen 01-01-2021: €4.330.503 

31-12-2021: €4.398.368 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €2.635.244 

31-12-2021: €2.561.221 

Financieel resultaat 2021: €235.334 

Risico's Structurele tekorten op middellange termijn. 

Ontwikkelingen Bezuinigingen vormgegeven i.v.m. verwachte afname budget. 
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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 2021 is: €7.031.138 

Eigen vermogen 01-01-2021: €0 

31-12-2021: €0 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €54.524.000 

31-12-2021: €73.010.000 

Financieel resultaat 2021: -€12.680.000 

Risico's Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicodragend. Het zorgverbruik wordt echter per 

gemeente afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de management-informatie over het 

zorgverbruik en wachttijden te verbeteren, waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht 

is in het zorgverbruik. 

Ontwikkelingen Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake 

is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een 

plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm. 

Aanbesteding jeugdhulp loopt. 
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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 2021 is: €0 

Eigen vermogen 01-01-2021: €0 

31-12-2021: €0 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €142.841.000 

31-12-2021: €133.801.000 

Financieel resultaat 2021:  €0 

Risico's 33,3% 

13. Ontwikkelingen Er zijn geen bijzonderheden. 
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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 Veldhuijzen, de voorzitter meegerekend. 

Financieel belang De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €32.105.586 

Eigen vermogen 01-01-2021: €0 

31-12-2021: €0 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €14.395.800 

31-12-2021: €13.066.100 

Financieel resultaat 2021:  €345.506 

Risico's Herstel na de corona, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de organisatie-

ontwikkeling (variantenanalyse). 

Ontwikkelingen Uitvoering / implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatiebeveiliging, 

ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en 

gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken uit te voeren. 
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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 Veldhuijzen 

Financieel belang De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €132.499 

Eigen vermogen 01-01-2021: €30.206.327 

31-12-2021: €32.507.907 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €1.472.506.678 

31-12-2021: €1.435.141.064 

Financieel resultaat 2021: €1.459.857 

Risico's Door corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen. Het Rijk heeft de 

vervoersondernemingen steun gegeven door hen een beschikbaarheidsvergoeding te 

betalen, terwijl zij voor corona verantwoordelijk waren voor de opbrengst. Dit loopt af 

in september 2022.  

Ontwikkelingen Een te kleine risicobuffer, binnen een bepaald project, kan leiden tot vertraging of een 

lagere bijdrage voor andere projecten. Door corona is het aantal reizigers in het OV 

afgenomen, wat voor de vervoersondernemingen op termijn kan leiden tot minder 

opbrengsten, met indirecte gevolgen voor de MRDH. De MRDH financiert zowel 

investeringen in railvoertuigen en -infrastructuur als bussen, wat kan leiden tot een 

kredietrisico. 
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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 collegelid in bestuur (wethouder Luijendijk) 

Financieel belang De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €6.089 

Eigen vermogen 01-01-2021: niet van toepassing 

31-12-2021: niet van toepassing 

Vreemd vermogen 01-01-2021: niet van toepassing 

31-12-2021: niet van toepassing 

Financieel resultaat 2021: niet van toepassing 

Risico's Geen. 

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzonderheden. 
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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 2021 is: €1.580.506 

Eigen vermogen 01-01-2021: €1.626.093 

31-12-2021: €2.714.112 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €6.300.963 

31-12-2021: €8.153.717 

Financieel resultaat 2021: €1.088.019 

Risico's Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/onzekerheid omvang subsidie/ 

onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheids- 

maatregelen of verhoging van premies/schaarste van (zorg)professionals op de 

arbeidsmarkt. 

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzonderheden. 
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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 2021 is: €3.480.253 

Eigen vermogen 01-01-2021: €300.000 

31-12-2021: €300.000 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €0 

31-12-2021: €0 

Financieel resultaat 2021: €141.000 

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 grondstoffen 

fluctueren. 
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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 deze 

maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de 

splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop 

van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend 

aan publieke partijen en niet aan private partijen. 

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 2021 is: €0 

Eigen vermogen 01-01-2021: €2.891 miljoen 

31-12-2021: €3.270 miljoen 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €3.421 miljoen 

31-12-2021: €3.516 miljoen 

Financieel resultaat 2021: €21 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 Corona zorgde voor lagere afnames en daarmee lagere omzet binnen de categorie 

grootverbruik. Op totaal niveau is de impact van corona, in lijn met 2020, beperkt. 
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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 2021 is: €581.000 

Eigen vermogen 01-01-2021: €102.094 

31-12-2021: €26.856 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €826.166 

31-12-2020: €833.523 

Financieel resultaat 2021: -€123.015 

Risico's De terugloop van de zwemsport in het algemeen en de stijgende energie- en 

materiaalkosten. 

Ontwikkelingen De bezoekersaantallen nemen na de coronacrisis langzaam weer toe. 
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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 2021 is: €0 

Eigen vermogen 01-01-2021: €4.364 miljoen 

31-12-2010: €4.329 miljoen 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €155.995 miljoen 

31-12-2021: €144.728 miljoen 

Financieel resultaat 2021: €236 miljoen 

Risico's Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de 

coronacrisis zijn op de financiële markten verliezen geleden. De BNG heeft voldoende 

buffers en een AAA-rating om dit op te vangen. 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 BNG Bank heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke 

sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s).  
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Evides Waterbedrijf  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Vestigingsplaats Rotterdam 

Doelstelling en openbaar belang Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. 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 neemt deel in het aandelenkapitaal van Evides (50% van de aandelen bij 21 

gemeenten) omdat deze nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit 

een oogpunt van geldbelegging. 

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 2021 is: € 0 

 Eigen vermogen 01-01-2021: €535,2 miljoen 

31-12-2021: €558,2 miljoen 

Vreemd vermogen 01-01-2021: €713 miljoen 

31-12-2021: €754,5 miljoen 

Financieel resultaat 2021: €47,9 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 

het coronavirus kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten 

vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval. 

Ontwikkelingen Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt met monopolie. Daarnaast is 

voor industriewater sprake van een concurrerende markt. 
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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 2021-2024; 

C. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

D. voor zover van toepassing een onderbouwing van geraamde winstnemingen. 

 

A. Visie 

In de Nota Grondbeleid 2021-2024  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 Oost 

De grondverkopen in bedrijventerrein Oost liggen stil in afwachting van de laatste ontwikkelingen bij de 

Stationstuinen. Er worden geen werkzaamheden meer verwacht. Er is nog een stuk terrein over en we 

verwachten dat in de periode in 2024-2026 uit te geven. 

 Lagewei 

De toepassing van het instrumentarium betaalbaar wonen wordt verder uitgewerkt, vanwege de 

noodzaak om meer betaalbare (starters)woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Er zal een 

nieuw raadsvoorstel aangeboden worden. 

 Vrouwenpolder 

De proces- c.q. tenderbrief om de ontwikkeling van Vrouwenpolder fase 4 in de markt te zetten, zit in 

de afrondende fase. Naar verwachting zal in het 2e kwartaal van 2022 de openbare 

grondverkoopprocedure van Vrouwenpolder fase 4 worden gestart. De grondonderhandelingen met de 

bouwclaimhouder van Vrouwenpolder fase 5 bevinden zich in het finale stadium. Er ligt op dit moment 

een finaal grondbod van de bouwclaimhouder, waarover nog bestuurlijke besluitvorming moet 

plaatsvinden. De grondverkoopprocedure van Vrouwenpolder fase 6 is afgerond. De procedure van de 

omgevingsvergunning loopt en er zal naar verwachting voor de zomer van 2022 gestart worden met de 

bouw van de 25 appartementen. 

 Centrumaanpak Barendrecht 

De mogelijkheden en varianten worden uitgewerkt, op basis waarvan de grondexploitatie zal worden 

herzien. 
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 Carnisselande 

In Carnisselande wordt gewerkt aan het verkopen van de laatste vrije sector kavels. In het afgelopen 

jaar zijn er vier verkocht en wordt een plan ontwikkeld voor enkele kavels aan de oever van de 

Gaatkensplas.  

 Woningbouw Stationstuin 

Deze grondexploitatie is nagenoeg gereed. De laatste werkzaamheden van het woonrijpmaken worden 

in 2022 afgerond en dan zal de grondexploitatie worden afgesloten. 

 De Botter locatie 

Ook deze locatie is nagenoeg gereed. Er worden nog afrondende werken in de openbare ruimte 

gepleegd, o.a. aan de groenvoorzieningen en het woonrijpmaken.   

 

C. Prognose resultaten 

Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hierna 

weergegeven: 

 

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 van de 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 

Op basis van de 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 2021 is een tussentijdse winst van  €245.500 op 

de grex Vrouwenpolder en €348.807 op de grex De Botter genomen. In de periode 2022 tot en met  2025 kan, 

op basis van de huidige grondexploitaties, nog een winstneming tot maximaal €5,3 miljoen plaatsvinden. 

 

 

 

 

 
 

    

 

kosten op 

startwaarde

opbrengsten op 

startwaarde

saldo op 

startwaarde

saldo op netto 

contante waarde    

1-1-2022

saldo op 

eindwaarde

98.780.372 -92.132.270 6.648.102 6.520.180 6.891.839
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8. § Duurzaam inkopen 

 

1.    Inleiding 

In de Jaarstukken 2020 is voor de eerste keer een Jaarverslag Duurzaam Inkopen Gemeente Barendrecht 

opgenomen. Ook voor 2021 is een Jaarverslag Duurzaam Inkopen Gemeente Barendrecht opgesteld. 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 projectgroep Duurzaam inkoopbeleid, het manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en tot slot het behaalde resultaat van aanbestedingen. 

 

2.    Beleid  

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 24 september 2019 het huidige Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

vastgesteld. Met het daarin opgenomen 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. 

De MVI-criteria worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De MVI-criteria zijn gebaseerd op de Europese criteria (Green Public 

Procurement). Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats, waarbij de MVI-criteria worden beoordeeld en waar 

nodig aangepast. 

 

3.    Organisatie 

De inkoopfunctie in de GR BAR-Organisatie en daarmee ook in de gemeente Barendrecht is decentraal 

georiënteerd. Dat betekent dat de budgettaire verantwoordelijkheid bij de inhoudelijke vakclusters is belegd. 

Eveneens betekent dit dat het daadwerkelijk aanbesteden, zowel de Europese aanbestedingen als de 

onderhandse varianten, ook plaatsvindt in de vakclusters zelf. Het cluster Juridische Zaken & Inkoop, team 

Inkoopadvies, adviseert en ondersteunt de organisatie, met name bij de meervoudig onderhandse, Nationale en 

Europese aanbestedingen. Elke inkoop dient uitgevoerd te worden met toepassing van het zaaksysteem Green 

Valley. De daarin opgenomen inkoopprocedures stellen de inkoper de vraag naar de verplichte 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 om gaat met bepaalde duurzaamheidselementen in de uitvoering van de opdracht; 

 Contractbepalingen: In een contract kunnen bepaalde duurzaamheidselementen worden opgenomen. 
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4.    Projectgroep duurzaam inkoopbeleid  

De gemeente Barendrecht werkt hard aan het concreet maken van de ambities rondom het realiseren van een 

circulaire economie. Als onderdeel van het Plan Circulaire Economie en Voedsel (reeds vastgesteld door college 

en raad) is het evalueren en doorontwikkelen van het duurzaam inkoopbeleid één van de vastgestelde 

activiteiten. 

Eind 2021 is een projectgroep gestart die zich het komende jaar inzet voor een praktisch, beter uitvoerbaar en 

gedragen duurzaam inkoopbeleid. Hiermee geeft de projectgroep alvast invulling aan het National plan 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2022-2025 (zie punt 5, Manifest), waarbinnen het stimuleren van 

duurzaam inkopen een belangrijk doel is voor alle overheden. De projectgroep bestaat o.a. uit het team 

Energietransitie en Klimaatadaptatie en het team Inkoopadvies. Gedurende het project zullen alle clusters actief 

betrokken worden voor implementatie van het duurzaam inkoopbeleid 2.0 binnen de gemeentelijke organisatie. 

 

5.    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 

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 2020 is de gemeente Barendrecht aangesloten bij het Manifest MVI. De looptijd van het Manifest MVI zou 

eindigen op 31 december 2020 maar is nog een jaar voortgezet tot en met 31 december 2021. PIANOo 

(Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) 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).  

Op dit moment ligt er een nieuw concept Manifest MVI 2022-2025. In 2022 komen er meerdere 

ondertekenmomenten. Het Manifest MVI 2022-2025 vervangt het voorgaande Manifest MVI 2016-2021 en 

bouwt hierop voort. Zodra de definitieve versie klaar is, zal PIANOo deze publiceren (www.pianoo.nl). 

http://www.pianoo.nl/
http://www.pianoo.nl/
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Conclusies en aanbevelingen 

In het (nieuwe) concept Manifest MVI 2022-2025 is afgesproken dat deelnemende organisaties zelf hun 

doelstellingen bepalen en deze vastleggen in een actieplan. Zodra de definitieve versie klaar is, kan het college 

van burgemeester en wethouders besluiten dat de gemeente Barendrecht wil aansluiten bij het nieuwe Manifest 

MVI 2022-2025. Aanbevolen wordt, indien de gemeente Barendrecht wil aansluiten bij het Manifest MVI 2022-

2025, de invulling van het actieplan in 2022 op te stellen. De projectgroep Duurzaam Inkoopbeleid geeft hier 

komend jaar voor een groot deel al invulling aan.  

Uit de lijst van aanbestedingen en de daarin opgenomen duurzaamheidseisen of gunningscriteria blijkt dat, ten 

opzicht van 2020, meer uitvoering is gegeven aan het bestaande duurzaam inkoopbeleid. Dat is positief. 

Niettemin is eveneens geconstateerd dat in enkele gevallen geen invulling is gegeven aan de voor de hand 

liggende duurzaamheidscriteria. Voor 2022 geldt daarom dat de toepassing van de MVI-criteriatool nog meer 

geïntensiveerd zal worden en nog meer kenbaar gemaakt zal worden binnen de ambtelijke organisatie. 

 

 

 



Jaarstukken 2021 

Paragrafen 105 

9. § Corona rapportage 
De compensatie vanuit de algemene uitkering voor de coronakosten van de gemeente Barendrecht bedraagt 

€1.831.000 in het jaar 2021. Dit bedrag kon ingezet worden voor de dekking van corona gerelateerde kosten. 

Naast de algemene uitkering zijn er andere compensaties. Deze worden door het rijk verstrekt als specifieke 

uitkeringen (SPUK’s). Naast de compensatie die is ontvangen in 2021, zijn er coronaclaims gedekt uit de algemene 

reserve. Bij de jaarrekening 2020 is het overschot van de ontvangen corona compensatie toegevoegd aan de 

algemene reserve. 

 

 
 

Verdeling 4e/5e/6e corona steunpakket: 

 

 

Algemene reserve 2020: 

Onderstaande bedragen zijn onttrokken aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2020 is het overschot van 

€533.000 op de rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten TOZO gestort in de algemene reserve. Hiervan is 

€495.100 geclaimd door het cluster maatschappij bij de tussenrapportages 2021. 

 

 
De werkelijke uitgaven staan onder de programma’s vermeldt. 
 

 

 

Steunpakket Bedrag

2e steunpakket - septembercirculaire 2020 - lagere opschalingskorting (alg) 364.000€      
3e steunpakket - decembercirculaire 2020 417.000€      
4e steunpakket - zoals toegezegd in maartbrief 2021 Rijk-BZK 472.000€      
5e steunpakket - septembercirculaire 2021 385.000€      
6e steunpakket - decembercirculaire 2021 193.000€      
Totaal 1.831.000€  

Verdeling 4e/5e/6e corona steunpakket: Bedrag

Extra begeleiding kwetsbare groepen (compensatie corona) € 70.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen (compensatie corona) € 91.000
Afvalverwerking (compensatie corona) € 72.000
Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona) € 47.000
Jongerenwerk Jeugd (compensatie corona) € 34.000
Mentale ondersteuning jeugd (compensatie corona) € 28.000
Activiteiten en ontmoetingen jeugd (compensatie corona) € 20.000
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona 1e tranche) € 82.000
Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) € 18.000
Jeugd aan Zet (DU) (Corona) - moest wel specifiek aangevraagd worden € 10.000
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 245.000
Buurt- en dorpshuizen € 25.000
Lokaal cultuuraanbod € 115.000
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd € 57.000
Continuïteit van zorg: meerkosten wmo € 40.000
Lokaal cultuuraanbod € 96.000
Totaal 1.050.000€  

Omschrijving Bedrag

1e Turap 2021 uitvoering TOZO € 165.700
2e Turap 2021 uitvoering TOZO € 329.400
Totaal 495.100€      
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Totaaloverzicht begroot/werkelijkheid per programma: 

 

 

Specificatie per programma: 

 

Programma 1 – Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 

 

 

Begraafplaatsen: Vanwege coronabesmettingen en personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder 

eigen personeel hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten die intensievere begeleiding nodig 

hadden. Een deel van het groenonderhoud en schoonhouden van graven is daardoor uitbesteed aan een lokale 

aannemer. 

 

Onderhoud: Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan voorgaande jaren. De eigen 

dienst is veelal ingezet om uitval door corona te compenseren, waardoor het noodzakelijk was om een aannemer 

in te zetten om de snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van een 

windhoos in het najaar.   

 

Programma 2 - Zorgen voor elkaar 

 

 

Preventief Jeugdbeleid: De partners waar wij samen mee werken vanuit het Preventief Jeugdbeleid hebben 

verschillende plannen ingediend om de effecten van corona zo veel mogelijk te minimaliseren. Een groot deel 

van de incidentele middelen  van €128.000, die wij via de algemene uitkering hiervoor ontvangen hebben, is 

daaraan besteed. Zowel de partners als de gemeente hebben de ambitie om de negatieve effecten van corona 

terug te dringen dan wel te minimaliseren.  Qua capaciteit moet dit in de tijd worden weggezet. Daarom is nu 

niet al het budget opgemaakt en hebben wij voorgesteld om het restantbudget door te schuiven naar 2022. 

Ondanks dat de eerste signalen positief zijn en onze maatschappij langzaam weer van het slot af gaat in het 

eerste kwartaal van 2022, verwachten wij nog de nodige interventies te moeten plegen. Ook dit willen wij graag 

samen met onze partners doen.  

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Programma 1 - Veiligheid € 400.100 € 583.900 € -183.800
Programma 2 - Zorgen voor elkaar € 463.700 € 419.500 € 44.200
Programma 3 – Verduurzamen € 19.500 € 28.400 € -8.900
Programma 4 - Leren, werken en ondernemen € 512.700 € 405.300 € 107.400
Programma 5 – Ontspannen € -271.100 € -234.700 € -36.400
Programma 6 - Bestuur en organisatie € 142.000 € 100.300 € 41.700
Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen € 112.900 € 182.800 € -69.900
Totaal 1.379.800€  1.485.500€  -105.700€    

Totaaloverzicht begroot/werkelijkheid per programma:

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Begraafplaatsen € 20.000 € 94.600 € -74.600
Bouw- en woningtoezicht / overige gebouwen € 23.800 € 42.700 € -18.900
Verkeer / overige maatregelen € 136.700 € 119.300 € 17.400
WABO-vergunningen (lasten) € 89.600 € 88.100 € 1.500
Wijkbeheer / Reiniging / Onderhoud € 130.000 € 239.200 € -109.200
Locaties vaccineren corona - € 14.500 € -14.500
Locaties vaccineren corona subsidie ontvangen - € -14.500 € 14.500
Totaal 400.100€      583.900€      -183.800€    

Programma 1 – Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Inzet in Wijkteams € 110.000 € 107.100 € 2.900
Locaties vaccineren Corona € 402.600 € 449.400 € -46.800
Locaties vaccineren Corona ontvangst € -402.600 € -449.400 € 46.800
Preventief Jeugdbeleid / Jeugdhulp / schuldhulp € 193.000 € 153.500 € 39.500
Sociale samenhang € 160.700 € 121.600 € 39.100
WMO - € 37.300 € -37.300
Totaal 463.700€      419.500€      44.200€        

Programma 2 - Zorgen voor elkaar
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Sociale samenhang: In 2021 hebben we via de algemene uitkering incidentele middelen ontvangen van 

€160.700  voor de ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving als gevolg van corona.  Het budget is nog 

niet geheel besteed. In 2022 zijn de gevolgen van corona nog steeds merkbaar en is het nodig om extra 

ondersteuning te kunnen bieden. Wij verwachten in 2022 dan ook opnieuw plannen te ontvangen van onze 

maatschappelijke partners om de negatieve gevolgen van corona het hoofd te kunnen bieden. Daarom hebben 

wij voorgesteld om het restant budget door te schuiven naar 2022. 

 

WMO: Het gebruik van WMO collectief vervoer is sterk beïnvloed door de corona maatregelen, waardoor de 

vervoersuitgaven lager uitgevallen zijn. Ten opzichte van november 2019 (voor corona) is het aantal ritten wel 

weer gestegen van 40% (nov 2020) tot circa 70% (nov 2021).  De verwachting is dat het vervoer in 2022 verder 

zal normaliseren. 

 

Programma 3 – Verduurzamen 

 
 

Programma 4 - Leren, werken en ondernemen 

 
 

TOZO Heroriëntatie: Vanuit het Rijk heeft de gemeente Barendrecht middelen gekregen om de negatieve 

gevolgen van de coronamaatregelen tegen te gaan. Er is gebleken dat van de in de  decembercirculaire 2020 

opgenomen gelden van €76.000  t.b.v. ‘aanvullend pakket re-integratie’ en ‘impuls re-integratie’ weinig gebruik 
is gemaakt. Het blijkt dat ondernemers zich liever richten op het behoud van de eigen onderneming, waar vaak 

veel tijd en financiële middelen in zijn gestoken, dan zich te laten omscholen. Een ‘heroriëntatie’ is daarom niet 
vaak ingezet. Daarom hebben wij voorgesteld om het restantbudget door te schuiven naar 2022. 

 

Leerlingenvervoer: Deze uitgaven betreft  de tegemoetkoming voor verlies van omzet bij de vervoersbedrijven 

vanwege corona. 

 

Programma 5 – Ontspannen 

 

 

Zwembad Inge de Bruijn: Het nadeel komt door de kwijtschelding van huur over 2020 en 2021 aan 

Fitnesscentrum Carnisselande i.v.m. de corona lockdown. 

 

  

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Milieubeheer € 19.500 € 28.400 € -8.900
Totaal 19.500€        28.400€        -8.900€         

Programma 3 – Verduurzamen

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Baten marktgelden € -9.100 - € -9.100
Leerlingenvervoer / Peuterwerk - € 61.000 € -61.000
TOZO Heroriëntatie € 119.800 € 46.600 € 73.200
Wet BUIG uitkeringen € 402.000 € 297.700 € 104.300
Totaal 512.700€      405.300€      107.400€      

Programma 4 - Leren, werken en ondernemen

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Diverse sporthallen / watersporthaven - € -29.500 € 29.500
Jeugdtheaterschool Hofplein - € 6.000 € -6.000
Diverse sportcomplexen - € 17.300 € -17.300
Zwembad Inge de Bruijn: Derving huur- en pachtinkomsten - € 43.600 € -43.600
Zwembad Inge de Bruijn: Loonkostensubsidie/exploitatiebijdragen € 145.700 € 145.700 -

SPUK IJZ regeling € -416.800 € -417.800 € 1.000
Totaal -271.100€    -234.700€    -36.400€       

Programma 5 – Ontspannen
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Programma 6 - Bestuur en organisatie 

 
 

Burgerlijke stand: De kosten voor inhuur zijn lager uitgevallen dan verwacht. 

 

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen 

 

 

Overhead vanuit de BAR: Voor de toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 van de GR BAR-organisatie. 

 

 

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Verkiezingen / Burgerlijke stand € 142.000 € 100.300 € 41.700
Totaal 142.000€      100.300€      41.700€        

Programma 6 - Bestuur en organisatie

Omschrijving Begroot Werkelijk Saldo

Communicatie en voorlichting € 28.600 € 24.400 € 4.200
Diverse gebouwen - € 6.300 € -6.300
Overhead vanuit de BAR € 84.300 € 152.100 € -67.800
Totaal 112.900€      182.800€      -69.900€       

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen
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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 8 

Machines, apparaten en installaties 10 

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval 

als ook voor rechten die op grond van art.229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze 

investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, 

waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. 

Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd 

en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren 

volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan. 

 

Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen 

uitstaand geld en (overige) uitzettingen zijn –tenzij hierna anders is vermeld- opgenomen tegen nominale 

waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van 

het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen 

onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is 

een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de 

verkrijgingsprijs. 

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal 

van een NV of BV. 
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Vlottende activa 

 

Voorraden 

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel 

de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 

worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te 

achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.  

Voor winstneming geldt de ‘percentage of completion’ methode: voor zover gronden zijn verkocht of 
opbrengsten zijn gerealiseerd, kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden 

genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze worden ingeschat. 

Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: 

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; 

2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; 

3. De kosten zijn gerealiseerd (winst naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten 

in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde, 

indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant 

worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en loon- en machinekosten die 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening 

in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 

 

Liquide middelen en overlopende posten 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare 

verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de 

(reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.  

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud 

aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die 

ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is 

het beleid ter zake nader uiteengezet. 

 

Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste 

schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

  

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Borg- en garantstellingen 

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde 

schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.  

 

Normenkader 

Het normenkader 2021 (vastgesteld door het college van B&W op 29 maart 2022) en voor kennisgeving 

aangenomen door de raad heeft als doel nadere aanwijzingen aan de te geven over de reikwijdte van de 

accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en 

rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. 
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Balans 

 

 

 

ACTIVA

14.549.275 14.858.106

- 663.270 491.582

- 13.886.006 14.366.523

165.401.930 169.197.563

- 137.227.267 142.219.565

-

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.406.581 6.470.940

- 18.520.618 18.230.064

- 3.247.464 2.276.994

2.546.719 1.700.728

- 1.926.520 1.026.668

- 31.157 42.941

- 589.043 631.119

Totaal vaste activa 182.497.924 185.756.397

Vlottende activa

Voorraden 6.692.549 11.403.921

- 6.692.549 11.403.921

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 29.106.071 10.626.931

- 13.533.257 1.235.609

- 802.253 747.776

- 14.770.561 8.643.546

Liquide middelen 1.291.916 428.181

- 17.655 18.115

- 1.274.261 410.066

Overlopende activa 11.993.332 13.584.697

- 11.993.332 13.584.697

49.083.868 36.043.731

Totaal-generaal 231.581.792 221.800.128

Overige investeringen met een maatschappelijk nut

31.12.202031.12.2021Omschrijving

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Materiële vaste activa

Overige investeringen met een economisch nut

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vlottende activa

Financiele vaste activa

Banksaldi

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen 

die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

Overige langlopende leningen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

Overige vorderingen

Kassaldi

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Rekening-courant verhoudingen met niet-financi ële instell ingen

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Leningen aan openbare lichamen
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PASSIVA

57.231.969 59.669.335

- 28.043.332 29.112.234

- 27.287.947 29.318.745

- 1.900.690 1.238.357

15.912.406 20.211.496

- 6.290.779 6.862.978

- 2.886.600 4.846.167

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed 6.735.027 8.502.351

127.696.798 117.558.587

- Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële instell ingen 127.696.485 117.558.387

- 313 200

Totaal vaste passiva 200.841.173 197.439.417

Vlottende passiva

9.962.337 14.426.439

- 5.000.000 9.000.000

- 570 0

- 4.961.767 5.426.439

Overlopende passiva 20.778.282 9.934.272

- 14.861.076 2.641.753

- 5.917.206 7.292.519

30.740.619 24.360.711

Totaal-generaal 231.581.792 221.800.128

Gewaarborgde geldleningen 133.846.290 122.477.226

Overige schulden

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

Overige kasgeldleningen

Kassaldi

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen 

Totaal vlottende passiva

Waarborgsommen

Omschrijving 31.12.2021 31.12.2020

Vaste passiva

Voorzieningen

Eigen vermogen

Gerealiseerde resultaat

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

moeten worden

Algemene reserves

Bestemmingsreserves

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer

Voorzieningen voor verlieslatende grexen



Jaarstukken 2021 

Jaarrekening 113 

Toelichting op de balans 

 

Activa 

 

Vaste activa 

 

Immateriële vaste activa 

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 

  

 

 

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

2021: 

 

 

De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling betreffen: 

 

 

 

De investering voor bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft : 

 

 

 

  

Boekwaarde 

per 31-12-2021

Boekwaarde 

per 31-12-2020

Kosten onderzoek en ontwikkeling 

voor een bepaald actief 663.270 491.582

Bijdragen aan activa in eigendom 

van derden 13.886.006 14.366.523

Totaal 14.549.275 14.858.106

Boekwaarde    

31-12-2020 Investeringen Afschrijvingen 

Boekwaarde    

31-12-2021

Kosten onderzoek en ontwikkeling 491.582 257.891 -86.204 663.270

Bijdragen aan activa in eigendom 

van derden 14.366.523 46.200 -526.718 13.886.006

Totaal 14.858.106 304.091 -612.921 14.549.275

Beschikbaar gesteld 

krediet in 2021

Werkelijk 

besteed in 

2021

Over-/ 

onderschrijding

Voorbereidingskrediet Edudelta 222.000 182.713 39.287

Voorbereiding Circulair Centrum 114.300 6.120 108.180

Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt 70.000 69.058 942

Onderzoek en ontwikkeling 406.300 257.891 148.409

Beschikbaar gesteld 

krediet in 2021

Werkelijk 

besteed in 

2021

Over-/ 

onderschrijding

Kleedkamers Smitshoek 46.300 46.200 100

Bijdrage activa eigendom derden 46.300 46.200 100
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Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

 

 

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

 

 

 

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een 

economisch nut weer: 

 

 

 

  

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Overige investeringen met een 

economisch nut 137.227.267 142.219.565

Investeringen met een economisch nut, 

waarvoor ter bestrijding van de kosten 

een heffing kan worden geheven 6.406.581 6.470.940

Investeringen in de openbare ruimte met 

een maatschappelijk nut 18.520.618 18.230.064

Overige investeringen met een 

maatschappelijk nut 3.247.464 2.276.994

Totaal 165.401.930 169.197.563

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Gronden en terreinen 41.538.275 38.866.615

Woonruimten 1.116.219 1.148.111

Bedrijfsgebouwen 88.997.396 95.904.349

Machines/apparaten/installaties 3.217.502 3.796.246

Overige 2.357.874 2.504.244

Totaal 137.227.267 142.219.565

Boekwaarde    

31-12-2020 Investeringen Afschrijvingen Afwaardering

Bijdragen van 

derden

Boekwaarde    

31-12-2021

Gronden en terreinen 38.866.615 4.123.781 -787.072 -660.930 -4.119 41.538.275

Woonruimten 1.148.111 0 -31.892 0 0 1.116.219

Bedrijfsgebouwen 95.904.349 -3.557.172 -3.301.856 0 -47.924 88.997.396

Machines, apparaten en installaties 3.796.246 39.365 -618.109 0 0 3.217.502

Overige 2.504.244 10.787 -146.456 0 -10.700 2.357.874

Totaal 142.219.565 616.760 -4.885.386 -660.930 -62.742 137.227.267
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De in het boekjaar gedane overige investeringen met een economisch nut zijn als volgt: 

 

 

 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen 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: 

 

 

 

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: 

 

 
 

Beschikbaar gesteld 

krediet in 2021

Werkelijk 

besteed in 2021

Bijdragen van 

derden

Over-/ 

onderschrijding

Grond Zuidpolder 85.000 83.655 0 1.345

Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie 285.000 0 0 285.000

Aankoop grond Edudelta 0 3.821.180 0 -3.821.180

Toplaag 1,5 kunstgras veld 3 BVV De Bongerd 22.300 23.535 -4.119 2.884

Uitvoering visie sportpark De Bongerd 141.000 140.506 0 494

Kunstgrasvelden Vrijenburg 0 700 0 -700

Bouwrijp maken zonnepark De Punt 60.000 52.235 0 7.765

Ruimen graven 31.300 0 0 31.300

Herinrichting begraafplaats Scheldestraat 40.500 1.970 0 38.530

Gronden en terreinen 665.100 4.123.781 -4.119 -3.454.562

Lasten trapopgang binnenstall ing 62.800 60.269 0 2.531

Baten trapopgang binnenstall ing -36.500 0 -35.300 -1.200

Gebouw MFA Kruidentuin 38.600 0 0 38.600

Renovatie Rank tbv De Tweemaster bouw 15.800 15.825 0 -25

Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) 104.200 72.366 0 31.834

Permanente uitbreiding school LOC 181.600 0 0 181.600

Aankoop Edudelta 0 -3.821.180 0 3.821.180

Edudelta aanpassingen onderwijsdeel 0 72.188 0 -72.188

Bouwkundige aanpassingen gebouw bibliotheek 0 6.474 -9.425 2.950

Renovatie sporthal De Driesprong 120.600 22.543 -3.199 101.256

Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel 0 11.925 0 -11.925

Edudelta aanpassingen Wijngaard tbv zorgcentrum 0 2.417 0 -2.417

Bedrijfsgebouwen 487.100 -3.557.172 -47.924 4.092.196

Aanschaf digitale vergaderfacil iteit 11.600 22.009 0 -10.409

Klimaatinstalatie gebouw bibliotheek Carnisselande 18.400 19.174 0 -774

Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande 35.000 -1.818 0 36.818

Warmteterugwinning ventilatie sporthal De Driesprong 0 0 0 0

Machines, apparaten en installaties 65.000 39.365 0 25.635

Inrichting gebouw bibliotheek Carnisselande 0 -2.142 0 2.142

Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn 11.700 11.758 0 -58

Baten binnenstall ing Gebroken Meeldijk -14.000 0 -10.700 -3.300

Hekwerk en plankosten zonnepark De Punt 20.600 1.170 0 19.430

Overige 18.300 10.787 -10.700 18.213

Totaal 1.235.500 616.760 -62.742 681.482

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Machines, apparaten en installaties 1.501.179 1.623.236

Weg- en waterbouwkundige werken 3.330.966 3.575.434

Overige 1.574.436 1.272.270

Totaal 6.406.581 6.470.940

Boekwaarde    

31-12-2020 Investeringen Afschrijvingen 

Boekwaarde    

31-12-2021

Machines, apparaten en installaties 1.623.236 160.148 -282.205 1.501.179

Weg- en waterbouwkundige werken 3.575.434 0 -244.468 3.330.966

Overige 1.272.270 392.850 -90.684 1.574.436

Totaal 6.470.940 552.998 -617.357 6.406.581



Jaarstukken 2021 

Jaarrekening 116 

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

geheven, zijn: 

 

 
 

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 

 
 

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: 

 
 

  

Beschikbaar gesteld 

krediet in 2021

Werkelijk 

besteed in 2021

Over-/ 

onderschrijding

Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers 102.800 80.597 22.204

Toegangscontrole GFT-cocons 72.000 69.214 2.786

Toegangscontrole ondergrondse containers restafval 22.500 10.337 12.163

Machines, apparaten en installaties 197.300 160.148 37.152

Minicontainers GFT 0 -109.384 109.384

Ondergrondse containers restafval 186.300 199.742 -13.442

Ondergrondse containers papier 320.000 302.491 17.509

Overige 506.300 392.850 113.450

Totaal 703.600 552.998 150.602

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Weg- en waterbouwkundige werken voor 

2017 geactiveerd 12.506.147 13.154.919

Weg- en waterbouwkundige werken 

vanaf 2017 geactiveerd 6.014.470 5.075.145-199.174

Totaal 18.520.618 18.230.064

Boekwaarde    

31-12-2020 Investeringen Afschrijvingen 

Bijdragen van 

derden

Boekwaarde    

31-12-2021

Weg- en waterbouwkundige werken voor 

2017 geactiveerd 13.154.919 283.592 -597.673 -334.691 12.506.147

Weg- en waterbouwkundige werken 

vanaf 2017 geactiveerd 5.075.145 1.906.400 -107.717 -859.358 6.014.470

Totaal 18.230.064 2.189.992 -705.390 -1.194.049 18.520.618
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De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn: 

 

 

 

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

 

 

Beschikbaar gesteld 

krediet in 2021

Werkelijk 

besteed in 2021

Bijdragen van 

derden

Over-/ 

onderschrijding

Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 183.600 266.320 0 -82.720

1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 0 1.410 0 -1.410

Lasten revitalisering Dierenstein 0 15.862 0 -15.862

Baten revitalisering Dierenstein -334.700 0 -334.691 -9

Totaal investeringen voor 2017 geactiveerd -151.100 283.592 -334.691 -100.001

Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde 226.800 245.091 0 -18.291

Baten Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (baten) -115.000 0 -398.035 283.035

Herinrichten Doormanplein 67.000 7.427 0 59.573

Baten P&R voorziening NS station -150.000 -40.648 0 -109.352

Lokale aanpak veil ig fietsen 72.100 90 0 72.010

Herinrichting Portlandse Baan 0 7.559 0 -7.559

Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg 0 -54.709 -60.500 115.209

Fietspad Vaanpark II + rotonde 365.500 33.873 0 331.627

Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk 354.000 86.029 0 267.971

Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk -217.000 0 -116.400 -100.600

Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan 159.800 9.505 0 150.295

Lasten snelfietsroute F15 Hoefslag 470.300 426.597 0 43.703

Baten snelfietsroute F15 Hoefslag -160.000 0 -214.638 54.638

Rehabilitatie wegen 165.600 0 0 165.600

Rehabilitatie wegen Vlietweg 45.000 201 0 44.799

Rehabilitatie wegen Talmaweg 92.100 503 0 91.598

Rehabilitatie wegen De Gaffelaar 394.100 394.102 0 -2

Rehabilitatie wegen Carnisseweg 0 45 0 -45

Rehabilitatie wegen Ziedewijdsedijk fase 4 4.000 0 0 4.000

Rehabilitatie wegen De Bongerd 150.000 17.078 0 132.923

Rehabilitatie wegen Hoefslag 40.000 4.096 0 35.904

Herinrichting Middeldijkerplein 138.000 162.223 0 -24.223

Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel 100.000 7.695 0 92.305

Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan 70.000 26.200 0 43.800

Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad 50.000 6.955 0 43.045

Plateaus Riedermorgen 0 15.850 0 -15.850

Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat 15.000 5.828 0 9.173

Beschoeiingen 146.000 74.903 0 71.097

Aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie 175.000 22.522 0 152.478

Bijdrage buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie -143.300 0 -43.339 -99.961

Realisatie Waalvisie 522.300 407.714 -26.446 141.032

Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte 40.800 39.673 0 1.127

Totaal investeringen vanaf 2017 geactiveerd 3.078.100 1.906.400 -859.358 2.031.058

Totaal 2.927.000 2.189.992 -1.194.049 1.931.057

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Machines/apparaten/installaties 2.708.137 2.189.048

Overige activa 539.326 87.946

Totaal 3.247.464 2.276.994
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Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige materiële activa met een 

maatschappelijk nut weer: 

 

 

 

De overige investeringen met een maatschappelijk nut betreffen: 

 

 

 

Financiële vaste activa 

 

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

 

 

Het verloop van de financiële vaste activa over het jaar 2021 wordt in het hierna opgenomen overzicht 

weergegeven: 

 

 

  

Boekwaarde    

31-12-2020 Investeringen Afschrijvingen 

Boekwaarde    

31-12-2021

Machines/apparaten/installaties 2.189.048 639.992 -120.903 2.708.1370

Overige activa 87.946 451.380 0 539.326

Totaal 2.276.994 1.091.372 -120.903 3.247.464

Beschikbaar gesteld 

krediet in 2021

Werkelijk 

besteed in 2020

Over-/ 

onderschrijding

Lift Middenbaan 300 661 -361

Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg 128.500 94.006 34.494

Openbare verlichting 503.200 1.396 501.804

Vervangen VRI Scheldestraat 51.700 0 51.700

Vervangen speelvoorzieningen 599.500 543.929 55.571

Totaal machines/apparaten/installaties 1.283.200 639.992 643.208

Vervangen toegangssysteem flexibele afsluitingen 21.400 25.839 -4.439

Geluidsscherm Carnisserbaan 48.100 48.099 1

Hart van Carnisselande 350.800 377.443 -26.643

Ruimen graven 31.300 0 31.300

Totaal overige activa 451.600 451.380 220

Totaal 1.734.800 1.091.372 643.428

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.926.520 1.026.668

Leningen aan openbare lichamen 31.157 42.941

Overige langlopende leningen 589.043 631.119

Totaal 2.546.719 1.700.728

Boekwaarde    

31-12-2020 Vermeerderingen Aflossingen

Boekwaarde    

31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.026.668 899.852 0 1.926.520

Leningen aan openbare lichamen 42.941 0 -11.784 31.157

Overige langlopende leningen 631.119 0 -42.077 589.043

Totaal 1.700.728 899.852 -53.861 2.546.719
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De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit: 

 

 

 

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

 

 

 

De overige langlopende leningen bestaan uit: 

 

 

 

Vlottende activa 

 

Voorraden 

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

 

 

 

Van de bouwgronden in exploitatie is het verloop van de boekwaarde in 2021 als volgt: 

 

 

 

Boekwaarde 31-

12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Aandelen Stedin 1.353.631 453.779

Aandelen Waterbedrijf Evides 354.686 354.686

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 72.825 72.825

Aandelen Sportfondsen Barendrecht BV 45.378 45.378

Aandelen NV BAR Afvalbeheer 100.000 100.000

Totaal 1.926.520 1.026.668

Boekwaarde 

31-12-2020 Aflossingen

Boekwaarde 

31-12-2021

Lening GR BAR (activa) 42.941 -11.784 31.157

Totaal 42.941 -11.784 31.157

Boekwaarde 

31-12-2020 Vermeerderingen Aflossingen

Boekwaarde 

31-12-2021

Lening Stichting Volkshuisvesting Nederland 613.123 102.141 -141.875 573.389

Lening Particulier ivm grondverkoop 962 0 -962 0

Lening Spruit BV (horeca Kruispunt) 4.268 0 -1.381 2.887

Waarborgsommen 12.767 0 0 12.767

Totaal 631.119 102.141 -144.218 589.043

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Onderhanden werk,

waaronder bouwgronden in exploitatie 16.004.627 19.352.793

Voorziening verlieslatende 

grondexploitaties -9.312.078 -7.948.871

Totaal 6.692.549 11.403.921

Boekwaarde   

31-12-2020 Investeringen Opbrengsten Winstuitname

Boekwaarde 

31-12-2021

Voorziening 

verlieslatende 

grexen

Balanswaarde 

31-12-2021

Centrumaanpak 2.515.632 88.373 -153.495 0 2.450.511 -2.450.511 0

Bedrijventerrein-Oost 9.973.885 526.357 -5.031.203 0 5.469.039 -3.925.030 1.544.009

Lagewei 1.187.217 364.019 0 0 1.551.235 -1.551.235 0

Stationstuin -260.250 691.494 0 0 431.245 -431.245 0

Carnisselande 5.545.240 346.937 -1.363.463 0 4.528.714 -954.057 3.574.657

Vrouwenpolder 1.683.444 230.970 0 -245.500 2.159.914 0 2.159.914

Botterlocatie -1.292.375 357.538 0 -348.807 -586.030 0 -586.030

Totaal 19.352.793 2.605.689 -6.548.161 -594.307 16.004.627 -9.312.078 6.692.549
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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 2021 voor 

de grondexploitaties zijn berekend op €12.198.678 Bij drie verliesgevende grexen, namelijk Lagewei, 
Centrumaanpak en Stationstuin, is de voorziening hoger dan de boekwaarde. Om deze reden is een bedrag van 

€9.312.078 verrekend met de boekwaarde van de grondbedrijf complexen aan de actiefzijde van de balans. Het 

verschil van €2.886.200 is opgenomen aan de passiefzijde van de balans onder de post voorzieningen. 
 

Prognose grexen 

boekwaarde 31 december 2021: €16.004.627 

nog te maken kosten: €18.556.197 

nog te realiseren opbrengsten: -€27.668.985 

saldo op eindwaarde: €6.891.839 

 

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: 

 

 

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. 

 

 

Boekwaarde 

31-12-2021

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2021

Balanswaarde 

31-12-2020

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische 

looptijd < 1 jaar 13.533.257 0 13.533.257 1.235.609

Rekening-courant verhoudingen met niet-financi ële 

instellingen

802.253

0

802.253 747.776

Overige vorderingen 15.206.748 -436.187 14.770.561 8.643.546

Totaal 29.542.258 -436.187 29.106.071 10.626.931

Drempelbedrag schatkistbankieren Barendrecht

Begrotingstotaal 2021 117.708.000

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage jan t/m juni 0,75%

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage juli t/m dec 2,00%

Drempelbedrag jan t/m juni 882.900

Drempelbedrag juli t/m dec 2.354.200

Afwijking t.o.v. drempelbedrag  *)

1e kwartaal -485.180

2e kwartaal -392.980

3e kwartaal -1.902.492

4e kwartaal -1.851.354

*) Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekening Courant

hoger was dan het drempel bedrag. Bij een negatief bedrag zijn we onder het 

drempelbedrag gebleven
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De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding met 

Stichting Volkshuisvesting Nederland (Svn) voor starters- en duurzaamheidsleningen. 

 

Liquide middelen 

Het overzicht van de liquide middelen ziet er als volgt uit: 

 

Overlopende activa 

De post overlopende activa bestaat uit: 

 

 

Deze bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 

Passiva 

 

Vaste passiva 

 

Eigen vermogen 

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

 

 

 

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Kassaldi 17.655 18.115

Banksaldi 1.274.261 410.066

Totaal 1.291.916 428.181

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Overige nog te ontvangen bedragen en de 

vooruitbetaalde bedragen die ten laste 

van volgende begrotingsjaren komen 11.993.332 13.584.697

Totaal 11.993.332 13.584.697

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Vooruitbetaalde bedragen 114.524 440.864

Terug te ontvangen BTW sportparken 2012 en 2013 483.256 392.285

Overdrachtsbelasting Focus Beroepsacademie 0 1.087.037

BTW(compensatiefonds) 11.076.218 11.497.395

Marktinitiatieven 319.333 105.575

Vennootschapsbelasting 0 61.541

Totaal 11.993.332 13.584.697

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Algemene reserve 12.632.337 14.031.906

Reserve grondbedrijf 15.410.995 15.080.328

Bestemmingsreserves 27.287.947 29.318.745

Gerealiseerde resultaat 1.900.690 1.238.357

Totaal 57.231.969 59.669.335
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Het verloop in 2021 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 vermindering ter dekking van 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. 

 

 

 

Boekwaarde    

31-12-2020 Dotaties Onttrekking

Vermindering ter 

dekking van 

afschrijvingen

Bestemming 

resultaat vorig 

jaar

Boekwaarde 

31-12-2021

Algemene reserve 14.031.906 0 -2.637.925 0 1.238.357 12.632.337

Reserve grondbedrijf 15.080.328 1.842.130 -1.511.463 0 0 15.410.995

Reserve afschrijvingen 3.379.794 0 0 -493.000 0 2.886.794

Reserve revitalisering Dierenstein 1.330.000 0 0 -66.500 0 1.263.500

Reserve fietscrossbaan FCCB 510.979 0 0 -16.109 0 494.870

Reserve verleggen Binnenlandse Baan 1.068.760 87.240 0 -57.800 0 1.098.200

Reserve onderdoorgang A29 1.935.222 0 0 -107.635 0 1.827.587

Reserve snelfietsroute F15 IJsselmonde 1.244.000 0 0 0 0 1.244.000

Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel 0 100.000 0 0 0 100.000

Reserve Koopliedenweg 125.990 0 0 -7.222 0 118.768

10 flexibele camera's 0 150.900 0 0 0 150.900

2 ANPR camera's 0 220.000 0 0 0 220.000

30 km Boerhaavelaan 0 400.000 0 0 0 400.000

Fietsoversteek Kilpad-Leedepad 0 50.000 0 0 0 50.000

Plateaus Riedermorgen 0 280.000 0 0 0 280.000

Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 0 35.000 0 0 0 35.000

30 km Dudokdreef 0 400.000 0 0 0 400.000

Herinrichting Jaagpad 0 390.000 0 0 0 390.000

Plateau Harplaan-Klavecimbelweg 0 35.000 0 0 0 35.000

Plateau Klavecimbelweg-Banjohof 0 35.000 0 0 0 35.000

Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg 0 40.000 0 0 0 40.000

Versmallingen Lohmanstraat 0 100.000 0 0 0 100.000

Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk 0 40.000 0 0 0 40.000

Reserve Zuidpolder 2.202.363 0 -159.479 0 0 2.042.884

Reserve rekenkamer 21.168 0 0 0 0 21.168

Reserve onderhoud gebouwen 2.291.748 1.054.800 -691.368 0 0 2.655.180

Reserve kleedkamers BVV 200.000 0 0 0 0 200.000

Reserve natuur en recreatie 893.527 0 -235.930 0 0 657.597

Reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan 65.195 0 -65.195 0 0 0

Duurzaamheidsgelden 250.000 0 -250.000 0 0 0

Bewonersinitiatieven 500.000 0 0 0 0 500.000

Verkeers- en sociale veil igheid 3.300.000 0 -2.689.300 0 0 610.700

Energietransitie 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

Klimaatadaptatie 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

Betaalbaar wonen 3.000.000 0 -57.800 0 0 2.942.200

Innovatieve en duurzame economie 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Afvalstoffenheffing 1.000.000 0 -551.400 0 0 448.600

Totaal 58.430.978 5.260.070 -8.849.860 -748.266 1.238.357 55.331.279



Jaarstukken 2021 

Jaarrekening 123 

Algemene reserves 

De algemene reserves worden gevormd door de algemene reserve en de reserve Grondbedrijf. In de algemene 

reserve hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 

 

 

 

De mutaties van de reserve grondbedrijf zijn als volgt: 

 

 

 

 

Algemene reserve

Stand 31 december 2020 14.031.906

1.238.357

Totaal dotatie 1.238.357

Jaarresultaat 2020 0

Aanbesteding groen (begroting 2021) -600.000

Wegvallen dividend Eneco (begroting 2021) -300.000

Implementatie omgevingswet (jaarrekening 2020) -134.800

Uitvoeringsplan fiscale control (jaarrekening 2020) -14.600

Project GIDS (jaarrekening 2020) -144.000

Strategische Personeels Planning (jaarrekening 2020) -85.000

Onderhoud waterwegen (jaarrekening 2020) -155.000

Bouwvergunningen (jaarrekening 2020) -73.000

Project invoering wet kwaliteitsborging (jaarrekening 2020) -25.300

Projectmatige controles i l legale bouw (jaarrekening 2020) -21.200

Communicatiekanalen (jaarrekening 2020) -25.000

Gebiedvisie Koedoodzone (jaarrekening 2020) -16.800

Perenbomen Vlietweg (jaarrekening 2020) -20.000

Herinrichting Middeldijkerplein (jaarrekening 2020) -20.000

Tiny Forest (jaarrekening 2020) -10.000

Populieren Voordijk (jaarrekening 2020) -28.600

Toekomstvisie Oude Dorp (jaarrekening 2020) -16.000

Omgevingsvisie (jaarrekening 2020) -54.000

Verhuizing bibliotheek 't Plein (jaarrekening 2020) -50.000

Taakstell ing BAR (1e tussenrapportage 2021) -250.000

Tiny Forests (1e tussenrapporatge 2021) -20.000

Uitvoeringskosten TOZO (2e tussenrapportage 2021) -495.100

Motie Maatschappelijke partners (raadsbesluit 26 januari 2021) -79.525

Totaal onttrekkingen -2.637.925

Stand 31 december 2021 12.632.337

Reserve grondbedrijf

Stand 31 december 2020 15.080.328

Verlaging verliesvoorziening grex lagewei 1.166.880

Verlaging verliesvoorziening grex Stationstuin 80.943

Tussentijdse winstuitname grex Vrouwenpolder 245.500

Tussentijdse winstuitname grex Botterlocatie 348.807

Totaal dotaties 1.842.130

Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg (2e turap 2021) -90.000

Gebiedsvisie Stationstuinen (raadsbesluit 15 december 2020) -770.000

Verhoging verliesvoorziening grex Carnisselande -196.944

Verhoging verliesvoorziening grex BT Oost -436.121

Verhoging verliesvoorziening grex Centrumaanpak -18.398

totaal onttrekkingen -1.511.463

Stand 31 december 2021 15.410.995
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Bestemmingsreserves 

 

Bestemmingsreserves ten behoeve van afschrijvingen: 

Voor de afschrijvingslasten van investeringen zijn in het verleden diverse bestemmingsreserves gevormd waaruit 

de afschrijvingslasten voor 2021 gedekt worden. Dit zijn: 

-Diverse investeringen met een economisch nut (afschrijvingen €493.000);  
-Revitalisering Dierenstein (afschrijvingen €66.500); 
-Fietscrossbaan Fietscross Club Barendrecht (afschrijvingen €16.109); 
-Verleggen Binnenlandse Baan (afschrijvingen €57.800);  
In 2019 en 2020 is €87.240 aan deze bestemmingsreserve onttrokken. De afschrijvingen voor de Centrumaanpak 

zijn echter in 2021 gestart. In 2021 zijn daarom de onttrekkingen uit 2019 en 2020 aan de reserve gedoteerd. 

-Onderdoorgang A29 (afschrijvingen €107.635); 
-Snelfietsroute F15 IJsselmonde (geen afschrijvingen in 2021);  

-Koopliedenweg (afschrijvingen (€7.222). 
 

Daarnaast zijn in 2021 nieuwe bestemmingsreserves voor de dekking van afschrijvingslasten van investeringen 

gevormd, waarvan de afschrijvingen in 2022 en 2023 beginnen. Dit zijn: 

-Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel (€100.000) 
-10 flexibele camera's (€150.900); 
-2 ANPR camera's (€220.000); 
-30 km Boerhaavelaan  (€400.000); 
-Fietsoversteek Kilpad-Leedepad  (€50.000); 
-Plateaus Riedermorgen (€280.000); 
-Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (€35.000); 
-30 km Dudokdreef (€400.000); 
-Herinrichting Jaagpad (€390.000); 
-Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (€35.000); 
-Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (€35.000); 
-Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg (€40.000); 
-Verkeersaanpassingen Lohmanstraat (€100.000); 
-Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk (€40.000); 
 

Bestemmingsreserve Zuidpolder 

Uit deze reserve worden de kosten van verwerving, inrichting en plankosten  van het recreatiegebied Zuidpolder 

(fase 2.1) gedekt. De kosten in 2021 bedroegen €159.479.  
 

Bestemmingsreserve rekenkamer 

Op het budget van de rekenkamer is geen overschot in 2021. Er is dus geen bedrag gedoteerd aan de reserve. 

 

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 2021 is een bedrag van 

€1.054.800 in de reserve gestort en is €691.368 uitgegeven aan planmatig onderhoud. 
 

Bestemmingsreserve kleedkamers BVV 

Dit betreft een reserve van €200.000 voor de renovatie van de kleedkamers van BVV Barendrecht. 
 

Bestemmingsreserve natuur en recreatie 

De reserve is bestemd voor de lasten van uitbreiding  van natuur- en recreatieontwikkeling.  In 2018 is het 

glastuinbouwbedrijf Noldijk 9 aangekocht, waarbij het verschil tussen het aankoopbedrag en de waarde van de 

gronden voor het gebruik van recreatie, een bedrag van €235.930, gedekt zou worden uit deze 
bestemmingsreserve. Deze afwaardering had nog niet plaatsgevonden en is in 2021 verwerkt. 
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Bestemmingsreserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan 

Deze reserve van  €65.195 is vrijgevallen. De waterontwikkeling in het betreffende gebied (voormalige Rabo 

locatie) maakt onderdeel uit van de investeringen in de openbare ruimte die hiervoor opgenomen zijn. 

 

Bestemmingsreserve duurzaamheidsgelden 

Het bedrag van €250.000 is in 2021 aan de reserve onttrokken in het kader van de ‘Regionale Energie Transitie’ 
(RES). 

 

Bestemmingsreserve bewonersinitiatieven 

Uit deze bestemmingsreserve van €500.000  kunnen initiatieven met laagdrempelige kaders worden gedekt. In 

2021 zijn er geen bestedingen gedaan. 

 

Bestemmingsreserve verkeers- en sociale veiligheid 

Uit deze reserve van €3.300.000 is een bedrag van €2.275.900 overgeboekt naar reserves ten behoeve van 

afschrijvingen, op basis van het door de raad goedgekeurde plan 'Investeren in verkeers- en sociale 

veiligheid'.  Het betreft de hiervoor genoemde investeringen in camera's en verkeer. Daarnaast zijn er 

onttrekkingen geweest van €40.000 voor uitwerking veiligheidsprojecten, €50.000 voor opstellen totaalvisie 

cameratoezicht/bewaking, €114.000 voor extra BOA capaciteit, €100.000 voor verbeteren projecten 

wijkveiligheid, €15.000 voor verminderen jeugd- en excessief geweld en €94.400 voor bouw- en 

constructieveiligheid. Deze maken eveneens onderdeel uit van het plan. De totale onttrekking in 2021 bedraagt 

€2.689.300. 
 

Bestemmingsreserve energietransitie 

Deze bestemmingsreserve van €2.500.000 is bedoeld om de transitie naar duurzame energie (voor iedereen) 

mogelijk te maken: een inclusieve energietransitie. In september 2021 heeft de raad ingestemd met een 

bestedingsplan voor 2022. In 2021 zijn er dus nog geen uitgaven geweest. 

 

Bestemmingsreserve klimaatadaptatie 

De reserve van €2.500.000  is ingesteld ten behoeve van het werken aan en naar een klimaatbestendige 

infrastructuur. Ook hier heeft de raad in september 2021 ingestemd met een bestedingsplan voor 2022. In 2021 

zijn er dus nog geen uitgaven geweest. 

 

Bestemmingsreserve betaalbaar wonen: €3.000.000 

Deze bestemmingsreserve van €3.000.000  is bedoeld om te investeren in betaalbare woningen, bijvoorbeeld 

door middelen voor cofinanciering. De besteding sluit daarbij aan bij het beleid dat wordt ontwikkeld rondom 

het hoofddossier ‘betaalbaar wonen’.  In 2021 is een bedrag van €57.800 onttrokken ten behoeve van de 

woonvisie 

 

Bestemmingsreserve innovatieve en duurzame economie 

Het doel van deze reserve van €1.000.000  is: economische en sociale duurzame ontwikkeling initiëren, 

ondersteunen en bevorderen. Er is nog geen bestedingsplan in 2021. 

 

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing: €1.000.000 

Deze reserve van €1.000.000 is bedoeld als (gedeeltelijke) compensatie voor de inwoners van Barendrecht voor 
de stijgende afvalkosten. In  2021 is een bedrag van €551.400 onttrokken. 
 

Voorzieningen 

De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt: 

 

 

Het verloop van de voorzieningen in 2021 is hierna opgenomen. In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen 

opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de 

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Voorzieningen 15.912.406 20.211.496

Totaal 15.912.406 20.211.496
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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 €231.900 in de voorziening 
gestort en €221.589 aangewend. Een bedrag van €548.904 is vrijgevallen. De hoogte van de dotatie en 

aanwending wordt bepaald aan de hand van actuariële berekeningen van Visma/Idella. 

 

Voorziening wachtgelden voormalig wethouders 

De waarde van de wachtgeldverplichtingen moet gelijk zijn aan de som van de lopende verplichtingen voor de 

gehele wachtgeldperiode, dus deze zijn kalenderjaar overschrijdend. In 2021 is €18.200 vrijgevallen, omdat een 

voormalig wethouder hier geen aanspraak meer op maakt. 

 

Voorziening glasschade 

In verband met hoge premies en het risico van nacalculatie is besloten geen verzekeringscontract af te sluiten 

en een voorziening te vormen. In 2021 is een bedrag van €40.500 in de voorziening gestort en €2.760 uitgegeven 
aan glasschades. 

 

Voorziening naheffing btw-sportparken 

De btw-voorziening bedraagt per 31 december 2021 €540.139 en is naar verwachting voldoende hoog om de 
risico’s met betrekking tot naheffing en terugvordering te dekken.  

 

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 2021 is dit een bedrag van €2.886.600. Dit betreft het 

aandeel in de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties voor Lagewei, Centrumaanpak en Stationstuin dat 

uitgaat boven de boekwaarde van de verliesgevende complexen. 

Boekwaarde    

31-12-2020 Dotaties Aanwendingen Vrijval

Boekwaarde 

31-12-2021

Voorziening pensioenen wethouders 6.178.726 231.900 -221.589 -548.904 5.640.133

Voorziening wachtgelden vml wethouders 18.200 0 0 -18.200 0

Voorziening glasschade 72.767 40.500 -2.760 0 110.507

Voormalig personeel 16.145 0 -15.895 -250 0

Voorziening naheffing btw sportparken 577.140 0 -37.001 0 540.139

Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's 6.862.978 272.400 -277.245 -567.354 6.290.779

Centrumaanpak 596.911 83.520 0 0 680.430

Lagewei 3.685.191 0 -1.530.899 0 2.154.293

Stationstuin 564.065 0 -512.188 0 51.877

Totaal vz voor verlieslatende grexen 4.846.167 83.520 -2.043.086 0 2.886.600

Voorziening vervanging riolering 0 1.416.632 -1.416.632 0 0

Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie 0 1.416.632 -1.416.632 0 0

Voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing 597.928 0 -597.928 0 0

Voorziening beklemde middelen riolering 7.904.423 0 -1.169.396 0 6.735.027

Totaal voorzieningen beklemde middelen 8.502.351 0 -1.767.324 0 6.735.027

Totaal voorzieningen 20.211.496 1.772.551 -5.504.287 -567.354 15.912.406
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Voorzieningen voor vervangingen riolering-beklemde middelen 

 

Voorziening vervanging riolering-beklemde middelen 

Tot 2021 was er sprake van 1 voorziening riolering. In lijn met de notitie lokale heffingen van de commissie BBV 

maken we in 2021 gebruik van 2 afzonderlijke voorzieningen, waardoor inzichtelijk is welk deel betrekking heeft 

op de vervangingsinvesteringen en welk deel is bestempeld als beklemde middelen. Het saldo op 1 januari 2021 

van  €7.904.423 is opgenomen in de voorziening beklemde middelen  Een positief exploitatiesaldo riolering 

wordt aan de voorziening beklemde middelen gedoteerd, een negatief exploitatiesaldo wordt aan de voorziening 

onttrokken. In 2021 is er €1.430.184 uitgegeven aan vervangingsinvesteringen en is er €1.169.396 aan de 

voorziening beklemde middelen onttrokken.  

 

 
 

Voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing 

Deze voorziening is bedoeld om schommelingen in de kosten en het tarief van de afvalstoffenheffing op te 

vangen. In 2021 is een bedrag van €597.728 aan de voorziening onttrokken, waardoor deze eind 2021 leeg is. 
 

 

 

Riolering Begroot 2021 Werkelijk 2021 Afwijking 2021

Kosten van de activiteit vanuit de GR BAR-organisatie 372.900 399.936 27.036

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente 1.115.000 1.190.527 75.527

Dotatie voorziening vervanging riolering 1.435.000 1.430.184 -4.816

Aanwending voorziening beklemde middelen riolering -1.022.100 -1.169.396 -147.296

Netto kosten van de activiteit 1.900.800 1.851.250 -49.550

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 475.300 515.009 39.709

Overhead 326.500 351.411 24.911

BTW 480.300 481.737 1.437

Totale lasten 3.182.900 3.199.407 16.507

Totale baten rioolheffing 3.182.900 3.199.407 16.507

Kostendekkendheid 100% 100%

Afvalstoffen Begroot 2021 Werkelijk 2021 Afwijking 2021

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR afvalbeheer 3.572.900 3.480.253 -92.647

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente 3.135.600 3.250.720 115.120

Inkomsten van de activiteit vanuit de gemeente -958.800 -926.923 31.877

Aanwending voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing -597.900 -597.928 -28

Netto kosten van de activiteit 5.151.800 5.206.122 54.322

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 313.600 333.547 19.947

Overhead 44.000 44.000 0

BTW 1.068.800 1.164.571 95.771

Totale lasten 6.578.200 6.748.240 170.040

Totale baten afvalstoffenheffing 5.962.800 5.958.323 -4.477

Kostendekkendheid 91% 88%

Aanwending bestemmingsreserve afvalstoffenheffing -551.400 -551.400 0

Dekkingspercentage (na onttrekking bestemmingsreserve ASH) 99% 96%
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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: 

 

 

In dit overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over 

het jaar 2021. In 2021 werd een nieuwe langlopende lening van €20 miljoen voor 20 jaar bij de provincie Noord-

Brabant afgesloten. De rentelasten in 2021 van de langlopende leningen bedroegen €1.920.775. 
 

 

 

Vlottende passiva 

 

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

 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

 

 

 

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen 

als volgt gespecificeerd worden: 

 

 

 

  

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Onderhandse leningen van:

-binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen 127.696.485 117.558.387

Waarborgsommen 313 200

Totaal 127.696.798 117.558.587

Saldo   

31-12-2020 Nieuwe leningen Aflossingen

Saldo   

31-12-2021

Onderhandse leningen van:

-binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen 117.558.387 20.000.000 -9.861.902 127.696.485

Waarborgsommen 200 113 0 313

Totaal 117.558.587 20.000.113 -9.861.902 127.696.798

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Netto-vlottende schulden met een rentetypische 

looptijd korter dan één jaar 9.962.337 14.426.439

Overlopende passiva 20.778.282 9.934.272

Totaal 30.740.619 24.360.711

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Overige kasgeldleningen 5.000.000 9.000.000

Kassaldi 570 0

Overige schulden 4.961.767 5.426.439

Totaal 9.962.337 14.426.439
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Overlopende passiva 

 

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt: 

 

 

 

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: 

 

 

 

De vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen, zijn als volgt: 

 

 

 

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. 

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

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 5.329.782 5.572.339

De van de Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 

voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren 14.861.076 2.641.753

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate 

van volgende begrotingsjaren komen 587.424 1.720.180

Totaal 20.778.282 9.934.272

Saldo   

31-12-2020 Verminderingen Vermeerderingen

Saldo   

31-12-2021

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 455.736 -819.734 775.804 411.806

Nationaal programma onderwijs 0 -352 249.674 249.322

Projecten milieu (B-li jst) 29.450 0 0 29.450

TOZO 1.085.821 -1.085.821 0 0

MKB deal BAR Innovatie High Five 200.000 -32.000 0 168.000

Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden 0 -50.254 209.813 159.559

Duurzaamheidsproject (RRE) 870.746 -532.939 478.838 816.645

Stationstuinen 0 0 12.950.000 12.950.000

SPUK preventieakkoord 0 -3.419 30.000 26.581

SPUK leefstijl interventies 0 -18.000 67.713 49.713

Totaal 2.641.753 -2.542.520 14.761.843 14.861.076

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Marktinitiatieven 56.773 506.141

Vooruit ontvangen Regionale Energie Strategie (RES) gelden 226.914 766.511

Vooruit ontvangen CJG gelden 58.679 132.150

Overige vooruit ontvangen bedragen 245.058 315.377

Totaal overige voor uitontvangen bedragen die ten bate van 

volgende begrotingsjaren komen 587.424 1.720.180
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Doel Naam van de Waarbg. Rente- Oorspronkelijke Saldo Vermeerdering Vermindering Saldo

geldnemer perc. perc. hoofdsom 1-jan-21 in 2021 in 2021 31-dec-21

Clubaccommodatie Stichting Recreatie Smitshoek 100% 2,650% 367.789 87.350 0 9.195 78.155

Bejaardentehuis Stichting Woonzorg Nederland 100% 4,640% 3.606.191 360.619 0 120.206 240.413

Herfinanciering lening tbv complex HV3903 Woningbouwvereniging Patrimonium 100% 5,770% 1.856.911 947.789 0 947.789 0

Herfinanciering lening tbv complex HV3929 Woningbouwvereniging Patrimonium 100% 5,830% 3.449.372 1.763.398 0 1.763.398 0

80 woningen nabij Borgstede Stichting Woonzorg Nederland 100% 1,400% 5.036.507 2.879.103 0 173.827 2.705.276

72 socia woningen / GVT Stichting Humanitas 100% 6,100% 2.268.901 964.283 0 56.723 907.560

72 socia woningen / GVT Stichting Humanitas 100% 6,340% 2.268.901 1.021.005 0 56.722 964.283

Schuldbekentenis BVV Barendrecht 100% 3,400% 181.512 36.295 0 6.050 30.245

Restauratie Voordijk 412-414 Eigenaar 100% 4,400% 48.188 8.308 0 1.130 7.178

Tennisaccommodatie Ziedewij Tennis- en Hockeyvereniging Barendrecht 100% 4,250% 317.646 47.647 0 12.706 34.941

Centrum voor eerstelijns zorg Stichting Eerstelijnszorg Carnisselande 100% 5,150% 4.260.000 4.260.000 0 0 4.260.000

Bouw clubaccommodatie Tennisvereniging Barendrecht 100% 3,450% 200.000 37.794 0 13.332 24.462

Bouw clubaccommodatie Stichting Recreatie Smitshoek 100% 4,500% 147.000 82.810 0 5.880 76.930

2 stallen voor pensionpaarden st. Kleine duiker Stichting de Kleine Duiker 100% 3,300% 345.000 215.050 0 173.650 41.400

Stichting de Kleine Duiker 100% 270.000 252.000 0 9.000 243.000

Stichting de Kleine Duiker 100% 320.000 0 320.000 0 320.000

Stichting Hospice Barendrecht Stichting Hospice Barendrecht 100% 3,200% 550.000 440.000 0 0 440.000

Stichting Hospice Barendrecht Stichting Hospice Barendrecht 100% 3,350% 550.000 440.000 0 27.500 412.500

Voetbalvereniging Smitshoek uitbreiding kleedkamers 100% 3,500% 95.000 79.557 0 27.500 52.057

HC Barendrecht Sportaccomodatie 100% 3,150% 140.000 0 140.000 14.000 126.000

HC Barendrecht Blaashal 100% 2,900% 335.000 0 167.500 4.753 162.747

26.613.919 13.923.008 627.500 3.423.360 11.127.148

0

LENINGEN GEBORGD DOOR WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW MET ACHTERVANGFUNCTIE RIJK EN GEMEENTE

MaasWonen MaasWonen 50% 0 20.500 0 20.500

Stichting Staedion Stichting Staedion 50% 9.838.500 0 0 9.838.500

Stichting Woonzorg Nederland Stichting Woonzorg Nederland 50% 343.500 94.500 21.000 417.000

St. Havensteder Com Wonen / St. Havensteder 50% 33.212.025 2.362.000 0 35.574.025

Stichting Wooncompas Stichting Wooncompas 50% 24.029.085 284.500 204.285 24.109.300

Woningbouwvereniging Patrimonium Woningbouwvereniging Patrimonium 50% 41.131.109 16.444.094 4.815.384 52.759.818

108.554.218 19.205.594 5.040.669 122.719.142

122.477.226 19.833.094 8.464.029 133.846.290
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Overzicht van baten en lasten 

 

Programma’s 

Onderstaand zijn de baten en lasten van de programma’s opgenomen: 

 

Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 

2021 

Begroting 2021 na 

wijziging 

Werkelijk 2021 Afwijking 

(voordeel is + 

nadeel is -) 

Lasten      

1 Veilige, 

aantrekkelijke 

woonomgeving 

34.903.100 2.372.500 37.275.600 32.574.800 4.700.800 

2 Zorgen voor 

elkaar 

26.476.600 4.618.300 31.094.900 30.430.817 664.083 

3 

Verduurzamen 

11.784.300 88.000 11.872.300 12.936.369 -1.064.069 

4 Leren, 

werken en 

ondernemen 

18.276.600 5.113.200 23.389.800 22.791.015 598.785 

5 Ontspannen 7.103.000 556.500 7.659.500 8.033.745 -374.245 

6 Bestuur en 

organisatie 

4.586.700 1.121.700 5.708.400 5.962.864 -245.464 

Totaal Lasten 103.130.300 13.870.200 117.000.500 112.729.610 4.270.890 

Baten      

1 Veilige, 

aantrekkelijke 

woonomgeving 

-18.103.800 226.900 -17.876.900 -14.897.223 -2.979.677 

2 Zorgen voor 

elkaar 

-428.000 -597.300 -1.025.300 -1.415.731 390.431 

3 

Verduurzamen 

-12.117.100 114.500 -12.002.600 -13.657.753 1.655.153 

4 Leren, 

werken en 

ondernemen 

-10.109.300 -4.004.600 -14.113.900 -14.278.687 164.787 

5 Ontspannen -1.535.700 -416.800 -1.952.500 -2.243.437 290.937 

6 Bestuur en 

organisatie 

-1.343.600 -55.300 -1.398.900 -2.192.205 793.305 

Totaal Baten -43.637.500 -4.732.600 -48.370.100 -48.685.036 314.936 

Saldo baten en 

lasten 

programma’s 

59.492.800 9.137.600 68.630.400 64.044.574 4.585.826 
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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 Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 

2021 

Begroting 2021 

na wijziging 

Werkelijk 2021 Afwijking 

(voordeel is + 

nadeel is -) 

Lasten      

0.4:Overhead 15.545.100 1.112.700 16.657.800 16.702.952 -45.152 

0.5:Treasury 44.900 -407.500 -362.600 -33.157 -329.443 

0.61:OZB woningen 275.500 147.700 423.200 370.853 52.347 

0.62:OZB niet-woningen 0 111.800 111.800 105.514 6.286 

0.64:Belastingen overig 115.700 -115.700 0 0 0 

0.8:Overige baten en lasten 501.000 -354.000 147.000 118.649 28.351 

0.9:Vennootschapsbelasting 

(VpB) 

17.700 104.100 121.800 51.265 70.535 

Totaal Lasten 16.499.900 599.100 17.099.000 17.316.076 -217.076 

Baten      

0.4:Overhead -74.400 0 -74.400 -102.703 28.303 

0.5:Treasury -400.500 0 -400.500 -655.577 255.077 

0.61:OZB woningen -6.990.400 -63.900 -7.054.300 -7.059.309 5.009 

0.62:OZB niet-woningen -3.494.200 0 -3.494.200 -3.523.624 29.424 

0.64:Belastingen overig -288.700 0 -288.700 -290.890 2.190 

0.7:Algemene uitkering en 

overige uitkeringen 

gemeentefonds 

-63.137.000 -2.531.000 -65.668.000 -67.202.982 1.534.982 

0.8:Overige baten en lasten 5.000 -57.000 -52.000 -88.200 36.200 

Totaal Baten -74.380.200 -2.651.900 -77.032.100 -78.923.284 1.891.184 

Saldo baten en lasten 

algemene 

dekkingsmiddelen, 

overhead, overige baten en 

lasten, 

vennootschapsbelasting 

-57.880.300 -2.052.800 -59.933.100 -61.607.208 1.674.108 
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Mutatie reserves en resultaat na bestemming 

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen en het gerealiseerd resultaat: 

 

 

Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 

2021 

Begroting 2021 na 

wijziging 

Werkelijk 2021 Afwijking 

(voordeel is + 

nadeel is -) 

Onttrekkingen      

1 Veilige, 

aantrekkelijke 

woonomgeving 

0 -4.118.700 -4.118.700 -5.410.535 1.291.835 

3 Verduurzamen -250.000 -551.400 -801.400 -801.400 0 

7 Algemene 

dekkingsmiddelen 

-1.698.400 -1.737.900 -3.436.300 -3.386.191 -50.109 

Totaal 

Onttrekkingen 

-1.948.400 -6.408.000 -8.356.400 -9.598.126 1.241.726 

Stortingen      

1 Veilige, 

aantrekkelijke 

woonomgeving 

1.808.200 -753.400 1.054.800 2.896.930 -1.842.130 

7 Algemene 

dekkingsmiddelen 

0 2.275.900 2.275.900 2.363.140 -87.240 

Totaal Stortingen 1.808.200 1.522.500 3.330.700 5.260.070 -1.929.370 

Saldo mutaties 

reserves 

-140.200 -4.885.500 -5.025.700 -4.338.056 -687.644 

      

Exploitatie      

Gerealiseerd 

resultaat  

1.472.300 2.199.300 3.671.600 -1.900.690 5.572.290 
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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 

 

 

Deelnemingen nutsbedrijven (€26.813 nadeel) 

Dit betreft de dividendopbrengsten van Evides en Stedin die lager uitgevallen zijn. 

 

 

 

Financiering (€166.553 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 (btw-

compensatiefonds). Dit is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 14). 

 

Toerekenen rente (budgettair neutraal) 

Dit betreft het toerekenen van rente aan investeringen. Het verschil komt doordat in de begroting 1,1% is 

gehanteerd en in de jaarrekening is dit naar 1% bijgesteld. Voor het saldo van de rekening is het budgettair 

neutraal. Het nadeel op het taakveld treasury 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 (€11.229 voordeel) 

Dit betreft de dividendopbrengst van de Bank Nederlandse Gemeenten. 

 

  

lasten baten lasten baten lasten baten

Deelnemingen nutsbedrijven 0 -317.200 0 -290.387 0 26.813

Financiering 1.894.000 -11.000 2.005.993 -289.546 111.993 -278.546

Toerekenen rente -2.266.800 -24.500 -2.048.417 -17.548 218.383 6.952

Deelnemingen/effecten/beleggingen 10.200 -47.800 9.267 -58.096 -933 -10.296

Taakveld 0.5 treasury -362.600 -400.500 -33.157 -655.577 329.443 -255.077

OZB woningen 0 -7.054.300 0 -7.059.309 0 -5.009

Bijdrage SVHW (WOZ) 256.900 0 213.986 0 -42.914 0

Bijdrage GR  BAR 166.300 0 156.868 0 -9.432 0

Taakveld 0.61 OZB woningen 423.200 -7.054.300 370.853 -7.059.309 -52.347 -5.009

OZB niet-woningen gebruikers 0 -1.495.400 0 -1.536.813 0 -41.413

OZB niet-woningen eigenaren 0 -1.998.800 0 -1.986.811 0 11.989

Bijdrage GR  BAR 111.800 0 105.514 0 -6.286 0

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen 111.800 -3.494.200 105.514 -3.523.624 -6.286 -29.424

Hondenbelasting 0 -288.700 0 -290.890 0 -2.190

Taakveld 0.64 belastingen overig 0 -288.700 0 -290.890 0 -2.190

Algemene uitkering 0 -65.668.000 0 -67.202.982 0 -1.534.982

Taakveld 0.7 algemene uitkering GF 0 -65.668.000 0 -67.202.982 0 -1.534.982

Algemene dekkingsmiddelen 172.400 -76.905.700 443.210 -78.732.382 270.810 -1.826.682

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021 2021

lasten baten lasten baten lasten baten

Dividend Evides 0 -217.200 0 -197.257 0 19.943

Dividens Stedin 0 -100.000 0 -93.130 0 6.870

Deelnemingen nutsbedrijven 0 -317.200 0 -290.387 0 26.813

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021 2021



Jaarstukken 2021 

Jaarrekening 135 

Bijdrage SVHW (WOZ) (€42.914 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 btw-

teruggave op de deelnemersbijdrage aan het SVHW. 

 

Belastingen (€36.623 voordeel)  

Er is sprake van een incidentele extra opbrengst van OZB niet-woningen van €29.424 als gevolg van nagekomen 

baten door OZB-aanslagen over voorgaande jaren en minder OZB-verminderingen in verband met WOZ-

bezwaren. De opbrengst OZB-woningen was €5.009 hoger dan begroot en de opbrengst van de hondenbelasting 

€2.190 hoger. 

 

Algemene uitkering (€1.534.982 voordeel)  

Het voordeel op de algemene uitkering is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 6). 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Overige baten en lasten 

De overige baten en lasten zijn als volgt: 

 

 

 

Naheffing btw (€83.675 voordeel) 
In 2021 is een aantal suppletie aangiften BTW/BCF met betrekking tot investeringen in zonnepanelen en 

advieskosten verwerkt.  Deze  hebben een voordeel opgeleverd. 

lasten baten lasten baten lasten baten

Bestuursondersteuning 162.000 0 159.074 0 -2.927 0

Communicatie en voorlichting 77.300 0 74.505 0 -2.795 0

Juridische zaken 24.300 0 21.489 0 -2.811 0

Overhead GR BAR-organisatie 15.541.300 0 15.609.059 -54.206 67.759 -54.206

Huisvesting gemeentehuis 852.900 -74.400 838.825 -48.497 -14.075 25.903

Taakveld 0.4 ondersteuning organisatie 16.657.800 -74.400 16.702.952 -102.703 45.152 -28.303

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021 2021

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021 2021

lasten lasten lasten

Bijdrage GR BAR (directe taken) 17.056.300 16.496.527 -559.773

Bijdrage GR BAR (indirecte taken) 15.541.300 15.609.059 67.759

Bijdrage GR BAR-organisatie 32.597.600 32.105.586 -492.014

lasten baten lasten baten lasten baten

Naheffing btw 2012 en 2013 0 0 579 -84.254 579 -84.254

Dubieuze debiteuren 95.000 0 108.776 -3.946 13.776 -3.946

Gebouw Het Kruispunt 52.000 -52.000 0 0 -52.000 52.000

Kosten vennootschapsbelasting 0 0 9.294 0 9.294 0

Taakveld 0.8 overige baten en lasten 147.000 -52.000 118.649 -88.200 -28.351 -36.200

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021 2021
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Vennootschapsbelasting (€70.535 voordeel)  

Het voordeel komt lagere belastbare bedragen bij de VPB- clusters afval (opbrengst reststromen) en energie 

(opbrengst zonnepanelen), waardoor uiteindelijk minder vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen 

over 2020 en 2021. 

  

 
 

Mutatie reserves 

In onderstaand overzicht zijn de mutaties in reserves per programma voor 2021 opgenomen. Volgens de BBV- 

voorschriften moeten ook de structurele mutaties in reserves opgenomen worden. Dit betreft alleen 

onttrekkingen aan reserves voor de dekking van afschrijvingslasten. 

 

lasten baten lasten baten lasten baten

Heffing vennootschapsbelasting 121.800 0 51.265 0 -70.535 0

Taakveld 0.9 vennootschapsbelasting 121.800 0 51.265 0 -70.535 0

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021 2021

Structureel

2022 2023 2024 2025

storting onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking

reserve grondbedrijf 1.842.130 -1.511.463

reserve onderhoud gebouwen 1.054.800 -691.368

reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan 0 -65.195

reserve verkeers- en sociale veil igheid 0 -2.689.300

reserve betaalbaar wonen 0 -57.800

reserve Zuidpolder 0 -159.479

reserve natuur en recreatie 0 -235.930

programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving 2.896.930 -5.410.535

reserve afvalstoffenheffing 0 -551.400

reserve duurzaamheidsgelden 0 -250.000

programma 3 Verduurzamen 0 -801.400

algemene reserve 0 -2.637.925

reserve afschrijvingen 0 -493.000 -453.000 -413.000 -373.000 -333.000

reserve revitalisering Dierenstein 0 -66.500 -66.500 -66.500 -66.500 -66.500

reserve fietscrossbaan 0 -16.109 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100

reserve Binnenlandse Baan 87.240 -57.800 -57.800 -57.800 -57.800 -57.800

reserve onderdoorgang A29 0 -107.635 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600

reserve snelfietsroute F15 IJselmonde 0 0 -66.900 -66.900 -66.900 -66.900

reserve Avenue Carnisse-Zuidersingel 100.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

reserve Koopliedenweg 0 -7.222 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200

reserve 10 flexibele camera's 150.900 0 -37.700 -37.700 -37.700

reserve 2 ANPR camera's 220.000 0 -55.000 -55.000 -55.000

reserve 30 km Boerhaavelaan 400.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

reserve fietsoversteek Kilpad-Leedepad 50.000 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

reserve plateaus Riedermorgen 280.000 0 -14.000 -14.000 -14.000

reserve passeerstroken 1e Barendrechtseweg 35.000 0 -1.700 -1.700 -1.700

reserve 30 km Dudokdreef 400.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

reserve herinrichting Jaagpad 390.000 0 -19.500 -19.500 -19.500

resrve plateau Harplaan-Klavecimbelweg 35.000 0 -1.700 -1.700 -1.700

reserve plateau Klavecimbelweg-Banjohof 35.000 0 -1.700 -1.700 -1.700

reserve aanpassingen 2e Barendrechtseweg 40.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

reserve versmallingen Lohmanstraat 100.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

reserve versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk 40.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

Algemene dekkingsmiddelen 2.363.140 -3.386.191

Totaal mutaties reserves 5.260.070 -9.598.126 -795.600 -935.900 -895.900 -855.900

2021
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Rechtmatigheid 
 

Met ingang van de begroting 2022 wordt de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en 

wethouders benadrukt doordat het college een verantwoording van rechtmatigheid af moet geven in plaats van 

de accountant. De accountant geeft dan alleen nog de verklaring met betrekking tot de getrouwheid af. Deze 

wijziging komt voort uit het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten’ van de 
commissie Depla. De reikwijdte van de verantwoording door het college wijzigt niet ten opzichte van de situatie 

waarin de accountant een oordeel gaf. Het wetstraject hiervoor is nog in behandeling. Het jaar 2021 geldt als 

proefjaar. De accountant geeft dus bij de jaarrekening 2021 nog wel de verklaring met betrekking tot 

rechtmatigheid af. 

 

Bij de rechtmatigheidsverantwoording worden door het college van B&W 3 criteria beoordeeld: 

 

1.Begrotingscriterium (houden we ons aan de vastgestelde begroting) 

 

Modelverantwoording 

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het 

getrouw opnemen van de baten en lasten  alsmede de balansmutaties blijken een drietal rechtmatigheidscriteria 

niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden, en misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. In deze 

rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden, en 

misbruik en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, 

alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met de door de raad vastgestelde kaders, zoals de begroting 

en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de 

waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad voor kennisgeving aangenomen normenkader 

van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. 

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de 

verantwoording te hoeven betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt maximaal 1% van de 

totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves en is daarmee vastgesteld op €1,35 miljoen. 
 

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 formeel 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. 

1. De volgende budgetafwijkingen tellen wel mee voor het rechtmatigheidsoordeel: 

a) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet 

tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. 

b) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid. 

2. De volgende budgetafwijkingen tellen niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel: 

a) Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 

of een gevolg zijn van exogene, onontkoombare of onvoorziene factoren. 

b) Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. 

 

De gemeenteraad heeft in het controle protocol voor fouten een tolerantiegrens vastgesteld van 1% van het 

totaal van de lasten inclusief de toevoegingen aan reserves. In de jaarrekening 2021 is dat een bedrag van €134,9 
miljoen waardoor de tolerantie grens €1,35 miljoen bedraagt. Blijft het totaal van de financiële 
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onrechtmatigheden binnen dit bedrag dan kan een goedkeurende controle verklaring op de financiële 

rechtmatigheid worden afgegeven. 

Hieronder wordt geconcludeerd of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel op basis 

van het programmaoverzicht van baten en lasten. 

 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat programma 3 Verduurzamen, programma 5 Ontspannen en programma 6 Bestuur en 

organisatie overschrijdingen laten zien die verklaard moeten worden. Programma 1 Veilige, aantrekkelijke 

woonomgeving, programma 2 Zorgen voor elkaar en programma 4 leren, werken en ondernemen laten geen 

overschrijdingen zien en de lasten zijn daarmee rechtmatig. 

  

Programma 3 Verduurzamen (€1.064.069 overschrijding) 

Dit betreft overschrijdingen op de volgende taakvelden: 

Taakveld 7.2 riolering (€113.659 overschrijding) 
Taakveld 7.3 afval (€19.782 overschrijding) 
Taakveld 7.4 milieubeheer (€930.628 overschrijding).  
De overschrijdingen op deze taakvelden worden gedekt door hogere baten. Riolering en afval zijn toegelicht in 

het programma. Op het taakveld milieubeheer komen de overschrijdingen door het Duurzaamheidsproject 

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en de Regionale Energie Strategie. Dit betreft specifieke regelingen 

(subsidies) die per saldo budgettair neutraal zijn.  

 De conclusie is derhalve dat de overschrijdingen in dit programma niet meetellen voor het 

rechtmatigheidsoordeel. 

 

Programma 5 Ontspannen (€374.245 overschrijding) 

Dit betreft de volgende taakvelden: 

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (€26.802 overschrijding) 

De overschrijding wordt gedekt door hogere baten. 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (€336.828 overschrijding) 
De overschrijding wordt gedekt door een bedrag van €225.435 aan hogere baten. Per saldo is er dus een 
overschrijding van €111.393 die meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel. Dit komt met name door sporthal De 

Driesprong, zwembad Inge de Bruijn en sportpark Smitshoek zoals in het programma is toegelicht. 

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (€48.224 onderschrijding) 

Op dit taakveld is geen overschrijding. 

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (€11.688 onderschrijding) 
Op dit taakveld is geen overschrijding. 

Taakveld 5.6 media (€70.527 overschrijding) 
De overschrijding wordt gedekt door een bedrag van €1.206 aan hogere baten. Per saldo is er dus een 
overschrijding van €69.321 die meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel. Dit komt met name door het gebouw 
bibliotheek Carnisselande (wijkcentrum ’t Plein) zoals in het programma is toegelicht. 

De conclusie is dat een totaalbedrag van €180.714 meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel.  
 

Programma 6 Bestuur en organisatie (€254.464 overschrijding) 

Dit betreft de volgende taakvelden: 

Taakveld 0.1 Bestuur (€311.342 overschrijding) 
Deze overschrijding wordt gedekt door hogere baten. 

Taakveld 0.2 Burgerzaken (€56.878 onderschrijding). 
De conclusie is dat de overschrijding in dit programma niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel. 

OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN 2021

lasten baten lasten baten lasten baten

programma

1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 37.275.600 -17.876.900 32.574.800 -14.897.223 4.700.800 -2.979.677

2 Zorgen voor elkaar 31.094.900 -1.025.300 30.430.817 -1.415.731 664.083 390.431

3 Verduurzamen 11.872.300 -12.002.600 12.936.369 -13.657.753 -1.064.069 1.655.153

4 Leren, werken en ondernemen 23.389.800 -14.113.900 22.791.015 -14.278.687 598.785 164.787

5 Ontspannen 7.659.500 -1.952.500 8.033.745 -2.243.437 -374.245 290.937

6 Bestuur en organisatie 5.708.400 -1.398.900 5.962.864 -2.192.205 -254.464 793.305

totaal lasten en baten programma's 117.000.500 -48.370.100 112.729.610 -48.685.036 4.270.890 314.936

2021

Begroting Rekening Afwijkingen

2021 2021
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De overzichten voor de rechtmatigheid (exploitatie en investeringen) zijn als volgt: 

 

 
 

Een bedrag van €258.058 telt mee voor het rechtmatigheidsoordeel.   

 

2. Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium (doen we voldoende om dit tegen te gaan) 

Uit het rapport van bevindingen van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2021 zijn geen bevindingen met 

betrekking tot het M&O criterium. 

 

3. Voorwaardencriterium (houden we ons aan de wet en regelgeving) 

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële 

beheershandelingen. Het voorwaardencriterium levert vooral aandachtspunten op bij de subsidieverstrekking  

(vooral naleven eigen voorwaarden en niet toegestane staatssteun, aanbestedingen, participatiewet, 

modelverordening 212 a en 213 a, bevoegdheden, personeelslasten en verordeningen). 

Uit het rapport van bevindingen van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2021 blijken de volgende financiële 

onrechtmatigheden: 

 

 

  

Begrotingsafwijking 

Conclusie: onrechtmatig 

maar telt niet mee voor 

het oordeel

Conclusie: onrechtmatig 

maar telt wel mee voor 

het oordeel Motivering van de conclusie

Programma 3 verduurzamen 1.064.069 Wordt gedekt door hogere baten

Programma 5 Ontspannen 193.531 180.714 Wordt (deels) gedekt door hogere baten

Programma 6 Bestuur en organisatie 254.464 Wordt gedekt door hogere baten

Totaal exploitatie 1.512.063 180.714

Afwijking investeringskrediet

Conclusie: onrechtmatig 

maar telt niet mee voor 

het oordeel

Conclusie: onrechtmatig 

maar telt wel mee voor 

het oordeel Motivering van de conclusie

Aanschaf digitale vergaderfacil iteit 10.409 Overschrijding van begroot bedrag

Snelfietsroute F15 IJsselmonde 18.291 Wordt gedekt door hogere baten

Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 82.720 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 1.410 Overschrijding van begroot bedrag

Revitalisering Dierenstein 15.862 Overschrijding van begroot bedrag

Lift Middenbaan 361 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Herinrichting Portlandse Baan 7.559 Overschrijding van begroot bedrag

Vervangen toegangssysteem flexibele afsluitingen 4.439 Overschrijding van begroot bedrag

Herinrichting Middeldijkerplein 24.223 Overschrijding van begroot bedrag

Plateaus Riedermorgen 15.850 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Hart van Carnisselande 26.643 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Edudelta aanpassingen onderwijsdeel 72.188 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel 11.925 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Edudelta aanpassingen Wijngaard tbv zorgcentrum 2.417 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Klimaatinstallatie gebouw bibliotheek Carnisselande 774 Dekking door voordeel totaal investering bibliotheek Carnisselande

Kunstgrasvelden Vrijenburg 700 Wordt gedekt uit investeringsbedrag 2022

Ondergrondse containers restafval 13.442 Overschrijding van begroot bedrag

Totaal investeringen 231.869 77.344

Totaal 1.743.932 258.058

Proces Bevinding Financiële onzekerheid Financiële onrechtmatigheid

Europese aanbestedingen Afvalstromen (b-hout/ c-hout, matrassen e.d.) 1-6-21 

t/m 31-12-21 geen rechtmatig contract.

-€                                                     95.984€                                          

Lokaal inkoopbeleid KCA 1-1-21 t/m 31-12-21 geen rechtmatige verlenging -€                                                     32.200€                                          

WMO Niet aanmelden bij CAK voor inning eigen bijdrage bij 

bereiken 18 jarige leeftijd

-€                                                     1.881€                                            

Investeringen De NV BAR-Afvalbeheer heeft in mei 2021 facturen 

aangeboden die teruggrijpen op uitgevoerde 

werkzaamheden in 2020

-€                                                     26.364€                                          

Totaal -€                                                     156.429€                                        
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Bevindingen   

Het totale bedrag aan financiële onrechtmatigheden bedraagt €258.058+€156.429=€414.487 en blijft ruim 

onder de verantwoordingsgrens van €1,35 miljoen. 
Het college is daarom van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen 
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Wet Normering Topinkomens 

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 2021 

€209.000. 

 

bedragen x € 1 G.J. Bravenboer G. Figge 

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja 

     

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 118.220 98.106 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.694 18.322 

Subtotaal 139.913 116.428 

      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000 

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 139.913 116.428 

      

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 2020     

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2020 in fte 1 1 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.666 96.985 

Beloningen betaalbaar op termijn 20.312 17.304 

Subtotaal 136.978 114.289 

      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 

      

Totale bezoldiging 2020 136.978 114.289 
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Specifieke uitkeringen (SISA) 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator

JenV A7 Regeling specifieke uitkering 

tijdelijke ondersteuning 

toezicht en handhaving

Besteding (jaar T-1, 15-31 

december 2020)

Besteding (jaar T, 1 januari-30 

september 2021)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) 

verantwoord o.b.v. voorlopige 

toekenningen? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de 

vorige indicator “nee” is ingevuld 

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05

€ 0 € 21.019 Ja Ja

JenV A12B Incidentele bijdrage 

ondersteuning naleving 

controle op 

coronatoegangsbewijzen

Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van 

de veiligheidsregio uitgevoerd 

(Ja/nee) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Veiligheidsregio's

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond

€ 14.536 Ja € 14.536 Ja

FIN B2 Regeling specifieke uitkering 

gemeentelijke hulp 

gedupeerden 

toeslagenproblematiek

Besteding (T-1) - betreft nog 

niet verantwoorde bedragen over 

2020

Aantal (potentieel) gedupeerden 

(als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) 

gedupeerden (als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel c (artikel 

3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen c  (artikel 3)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05

€ 0 203 203 € 6.783 € 6.783 
Normbedragen voor a, b en d 

(Ja/Nee) (vanaf 2021)

Normbedrag voor e (Ja/Nee) 

(vanaf 2021)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Nee: indicator B2/13 en B2/14  

/ Ja: indicator B2/21 en B2/22

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08

Ja Nee Nee

Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van 

aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte 

plannen van aanpakken (t/m 

jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel a, b en d 

(artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen a, b en d (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12

0 0 € 0 € 0
Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel e (artikel 

3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/13 Indicator: B2/14

€ 21.850 € 21.850 
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x 

aantal (potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x 

aantal (potentieel) gedupeerden 

cumulatief (t/m jaar T) 

Normbedrag onderdeel b x 

aantal plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x 

aantal plannen van aanpak (t/m 

jaar T) 

Normbedrag onderdeel d x 

aantal nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x 

aantal nazorgtrajecten (t/m jaar 

T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20

€ 77.140 € 77.140 € 104.040 € 104.040 € 0 € 0 
Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel) gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (jaar 

T)

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel)  gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (t/m 

jaar T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t

Indicator: B2/21 Indicator: B2/22

€ 0 € 0
BZK C1 Regeling specifieke uitkering 

Reductie Energiegebruik

Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is 

met het project (t/m jaar T)

Aantal woningen waar 

energiebesparende maatregelen 

plaatsvinden (t/m jaar T)

Gemeenten

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03

Ja 9.754 9.131

Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen 

overeen met ingediende 

projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan 

afwijkingen

Alleen invullen bij akkoord 

ministerie

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07

1 Uitvoering RRE € 466.928 Nee € 284.683 
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen 

(t/m jaar T)

Toelichting op afwijkingen 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. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11

1 Uitvoering RRE € 739.720 De RRE is aangevraagd voor 

100% van de woningeigenaren, 

dat was een te hoge 

inschatting. Niet iedereen bleek 

geïnteresseerd in de actie 

(76,7% van de woningeigenaren)

Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
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BZK C9 Specifieke uitkering 

woningbouwimpuls

Projectnaamnummer Aantal woningen waarvan bouw 

is gestart in (jaar T) komt 

overeen met fasering uit de 

projectaanvraag (Ja/Nee)

Aantal woningen cumulatief (t/m 

jaar T)

Realisatie maatregelen verloopt 

conform fasering 

projectaanvraag (Ja/Nee) - bij 

Nee is indicator 08 verplicht

Totale besteding (jaar T) Bestedingen in (jaar T) komen 

overeen met aanvraag (Ja/Nee) - 

bij Nee is indicator 08 verplicht 


Tranche 1 t/m 3 gerealiseerd Alleen van toepassing voor 

tranche 1 beschikkingen 

Alleen van toepassing voor 

tranche 1 en 2 beschikkingen

Gemeenten

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06

1 De Stationstuinen Ja 0 Ja € 0 Ja

Kopie projectnaam/ nummer Toelichting besteding (jaar T) 

volgens projectplan

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Realisatie afwijkingen in (jaar T) Cumulatieve realisatie 

afwijkingen in (t/m jaar T)

Cumulatieve opbrengsten uit 

grondverkopen en/of 

kostenverhaal tot en met (jaar 

T) conform projectaanvraag 

Alleen van toepassing voor 

tranche 3 beschikkingen

Alleen van toepassing voor 

tranche 3 beschikkingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: C9/07 Indicator: C9/08 Indicator: C9/09 Indicator: C9/10 Indicator: C9/11 Indicator: C9/12

1 De Stationstuinen n.v.t., nog niet besteed € 0 € 0 € 0 € 0 
Kopie projectnaam/ nummer Actualisatie financieel tekort 

project

Cumulatieve cofinanciering (t/m 

jaar T)

Prijzen woningen komen 

overeen met projectplan (Ja/Nee)

Percentage gebouwde 

betaalbare woningen ten 

opzichte van het totaal aantal 

gebouwde woningen (t/m jaar T)

Project afgerond (ja/nee)

Alleen van toepassing voor 

tranche 3 beschikkingen

Alleen van toepassing voor 

tranche 3 beschikkingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/13 Indicator: C9/14 Indicator: C9/15 Indicator: C9/16 Indicator: C9/17 Indicator: C9/18

1 De Stationstuinen € 0 € 0 Ja N.v.t. Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/19

Nee

BZK C41B Regeling specifieke uitkering 

flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één 

provincie(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die provincie invullen

Besteding (jaar T) aan flexibele 

ondersteuning, capaciteit en 

expertise 

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) aan flexibele ondersteuning 

capaciteit en expertise 

Cumulatieve cofinanciering (t/m 

jaar T)

Aantal projecten dat (in jaar T) 

is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief 

(t/m jaar T) is geholpen met 

middelen 

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/01 Indicator: C41B/02 Indicator: C41B/03 Indicator: C41B/04 Indicator: C41B/05 Indicator: C41B/06

1 030008 Provincie Zuid-Holland € 145.600 € 145.600 € 36.400 1 1

Kopie provinciecode Cumulatief aantal (t/m jaar T) 

woningen dat in deze projecten 

wordt gerealiseerd 

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/07 Indicator: C41B/08 Indicator: C41B/09

1 030008 Provincie Zuid-Holland 3.055 Ja

BZK C43 Regeling reductie 

energiegebruik woningen

Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06

RREW2020-00450429 € 79.801 € 79.801 886 Investeringen zijn vooraf 

gedaan, maar acties lopen nog 

waardoor aantal bereikte 

huishoudens nu nog vrij laag ligt. Nee

BZK C62 Specifieke uitkering aan 

gemeenten voor 

de bekostiging van de 

kwijtschelding 

van gemeentelijke 

belastingen van 

gedupeerden door de toeslag

enaffaire

Aantal gedupeerden (artikel 1, 

lid 2)

Berekening bedrag 

uitvoeringskosten

Gederfde opbrengsten 

(jaar T) die voortvloeien uit het 

kwijtschelden van gemeentelijke 

belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04

113 € 16.950 € 23.622 Ja

OCW D8 Onderwijsachterstandenbelei

d 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor voorschoolse 

educatie die voldoen aan de 

wettelijke kwaliteitseisen 

(conform artikel 166, eerste lid 

WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en peuterspeelzalen 

(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04

€ 720.630 € 99.105 € 0 € 409.545 
Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08

1

OCW D14 Regeling specifieke uitkering 

inhalen COVID-19 

gerelateerde 

onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen 

artikel 3, lid 2, a t/m e samen 

opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke 

extra huur van bestaande 

huisvesting indien deze extra 

huisvesting nodig is voor de 

uitvoering van maatregelen die 

scholen of gemeenten in het 

kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor 

ambtelijke capaciteit van de 

gemeente of inkoop van 

expertise voor de uitvoering van 

het Nationaal Programma 

Onderwijs

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04

€ 0 € 0 € 352 € 0 
Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08

1
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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 n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  

Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06

1 IenWBSK-2020 /185262 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van Rijksmiddelen (t/m 

jaar T)

Cumulatieve overige 

bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail 

(t/m jaar T) als bedoeld in 

artikel 25 lid 4 van deze regeling 

ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten 

ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12

1 IenWBSK-2020 /185262 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

EZK F9 Regeling specifieke uitkering 

Extern Advies 

Warmtetransitie

Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste 

van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05

1 Thema Warmte € 8.146 € 8.146 Ja Binnen het thema warmte is de 

REAW in de gemeente ingezet 

voor de inhuur van Over morgen. 

Zij hebben met data-analyse en 

interviews een basisdocument 

gemaakt voor de eerste 

transitiewijk Vrijenburg in 

Carnisselande in de gemeente.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/06

Ja

EZK F11 Regeling specifieke uitkering 

MKB Deals 1e tranche

Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding 

ten laste van Rijksmiddelen (t/m 

jaar T). Inclusief uitvoering door 

derde (sisa tussen 

medeoveheden) vanaf 

verantwoordingjaar SiSa 2021

Besteding (jaar T) t.l.v. 

cumulatieve cofinanciering 

Project afgerond in (jaar T)?

 (Ja/Nee)

Bestedingen zijn verantwoord 

op basis van voorlopige 

toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandig uitvoering (exclusief 

uitvoering door derde)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Dit betreft het deel dat naast de 

Rijksmiddelen is ingelegd 

volgens afspraak uit MKB-deal

Als bij 04 en 05 'Nee' is 

ingevuld, dan is toelichting 

verplicht

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.

Indicator: F11/01 Indicator: F11/02 Indicator: F11/03 Indicator: F11/04 Indicator: F11/05 Indicator: F11/06

€ 32.000 € 32.000 € 96.515 Nee

Ja

MKB deal  is afgerond februari 

2023

SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeentede

el 2021                                      

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

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

Rijk)

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

Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden 

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

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06

€ 6.841.000 € 72.375 € 469.606 € 2.272 € 54.706 € 0 
Besteding (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

gebundelde uitkering 

Participatiewet in (jaar T)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12

€ 66.527 € 18.937 € 0 € 330.600 € 1.759 € 6.331 
Mutaties (dotaties en vrijval) 

voorziening dubieuze debiteuren 

als gevolg van kwijt te schelden 

schulden gebundelde uitkering 

Participatiewet (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2 Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13 Indicator: G2/14

€ 13.516 Ja

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeentedeel 

 2021

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

onderzoekskosten 

artikel 52, eerste lid, onderdeel 

b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden 

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 Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06

€ 0 € 0 € 33.758 € 0 € 0 € 0 
BBZ vóór 2020 – 
levensonderhoud (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 
kapitaalverstrekking (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 
levensonderhoud  en 

kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – 
kapitaalverstrekking 

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ in (jaar T) 

(exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T) (exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ en 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BOB in 

(jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11

€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
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SZW G4 Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo) _gemeentedeel 2021      

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over 

Tozo (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 n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 19.359 € 0 € 0 € 0 € 0 
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 

2020)

€ 1.684 € 0 € 0 € 0 € 0 

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

€ 1.115.027 € 117.710 € 17.654 € 0 € 0 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 

2021 tot 1 juli 2021)

€ 621.912 € 6.157 € 13.210 € 0 € 0 

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

€ 452.842 € 0 € 16.461 € 9.149 € 0 

Kopie regeling Aantal besluiten 

levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 3 0 Ja

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 

2020)

1 0

Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

230 13

Ja

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 

2021 tot 1 juli 2021)

175 1

Ja

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

120 0

Ja

Levensonderhoud - Gederfde 

baten die voortvloeien uit 

kwijtschelden schulden 

levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties 

(dotaties en vrijval) voorziening 

dubieuze debiteuren (jaar T) als 

gevolg van kwijt te schelden 

schulden levensonderhoud Tozo 

Kapitaalverstrekkingen - 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen op 

kapitaalverstrekkingen Tozo in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R

Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13

€ 0 € 0 € 0
Kopie regeling Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) 

uitvoering Tozo buitenland 

(gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 

2020)

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 

2021 tot 1 juli 2021)

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

SZW G12 Kwijtschelden publieke 

schulden SZW-domein 

hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire_ 

gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden Wet 

Inburgering van 13 september 

2012 in (jaar T)

Aantal gedupeerden (zoals 

omschreven in artikel 1 van de 

Regeling specifieke uitkering 

compensatie van de kosten die 

verband houden met het 

kwijtschelden van publieke 

schulden binnen het SZW-

domein van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire 

toeslagen)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel (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 Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03

€ 8.552 € 0 8
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VWS H4 Regeling specifieke uitkering 

stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende 

subsidie

Gemeenten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01 Indicator: H4/02

€ 474.504 € 406.777
Activiteiten Totale werkelijke berekende 

subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 

17,5% (jaar T) Onroerende 

zaken

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 

17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 

17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het 

een activiteit betreft welke NIET 

in de toekenning meegenomen 

is

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08

1 Toplaag 1,5 kunstgrasveld veld 

3 BVV de Bongerd € 4.119
€ 4.119 € 0 € 0 

2 Toplaag kunstgras veld 2 HCB 

de Doorbraak

€ 2.710

€ 2.710 € 0 € 0 Betreft hier een laatste factuur 

voor de LED verlichting. 

Investering nu afgerond.

3 Renovatie sporthal de 

Driesprong € 3.199
€ 3.199 € 0 € 0 

4 Gebouw MFA Waterpoort 

sporthal - MJOP € 32.295
€ 32.295 € 0 € 0 

5 Gebouw MFA Riederpoort 

sporthal - MJOP € 1.831
€ 1.831 € 0 € 0 

6 Gebouw MFA Vrijenburgpoort 

sporthal - MJOP € 1.928
€ 1.928 € 0 € 0 

7 Gebouw Lagewei sporthal - 

MJOP € 5.151
€ 5.151 € 0 € 0 

8 Gebouw MFA Hof van Maxima - 

MJOP

€ 184

€ 184 € 0 € 0 Was niet voorzien bij de 

aanvraag.Meerjarenonderhouds-

plan wijkt soms af met 

werkelijkheid. Hier het geval.

9 Sporthal de Zeeheld - MJOP € 149 € 149 € 0 € 0 
10 Sporthal de Driesprong - MJOP € 10.658 € 10.658 € 0 € 0 
11 Gebouw Aksent - MJOP

€ 105

€ 105 € 0 € 0 Was niet voorzien bij de 

aanvraag.Meerjarenonderhouds-

plan wijkt soms af met 

werkelijkheid. Hier het geval.

12 Gebouw MFA Waterpoort - 

beheer en exploitatie € 15.532
€ 0 € 15.532 € 0 

13 Gebouw MFA Riederpoort - 

beheer en exploitatie € 9.507
€ 0 € 9.507 € 0 

14 Gebouw MFA Vrijenburgpoort - 

beheer en exploitatie € 8.791
€ 0 € 8.791 € 0 

15 Gebouw MFA Kruidentuin - 

beheer en exploitatie € 8.695
€ 0 € 8.695 € 0 

16 Gebouw Gebouw Lagewei - 

beheer en exploitatie € 22.808
€ 0 € 22.808 € 0 

17 Gebouw MFA Zichtwei - beheer 

en exploitatie € 6.906
€ 0 € 6.906 € 0 

18 Gebouw MFA Hof van Maxima - 

beheer en exploitatie € 3.219
€ 0 € 3.219 € 0 

19 Sporthal de Zeeheld - beheer en 

exploitatie € 2.762
€ 0 € 2.762 € 0 

20 Sporthal de Driesprong - beheer 

en exploitatie € 32.049
€ 0 € 32.049 € 0 

21 Sporthal Aksent - beheer en 

exploitatie € 10.425
€ 0 € 10.425 € 0 

22 Zwembad Inge de Bruijn - 

beheer en exploitatie € 30
€ 0 € 30 € 0 

23 Gebouw sporthal de Bongerd - 

beheer en exploitatie € 7.231
€ 0 € 7.231 € 0 

24 Sportcomplex de Bongerd - 

beheer en exploitatie € 39.032
€ 0 € 39.032 € 0 

25 Sportcomplex Ziedewij - beheer 

en exploitatie € 801
€ 0 € 801 € 0 

26 Sportcomplex Smitshoek - 

beheer en exploitatie € 27.954
€ 0 € 27.954 € 0 

27 Sportcomplex de Doorbraak - 

beheer en exploitatie € 28.204
€ 0 € 28.204 € 0 

28 Berekening mengpercentage 

werkelijk 2021 € 106.986
€ 0 € 0 € 106.986 

29 Sportbedrijf BEBOM BV 

(zwembad) 2021 € 79.824
€ 0 € 0 € 79.824 

30 Sportbedrijf BEBOM BV 

verschil gevolgen late definitieve 

jaarrekening 2020 tgv Ministerie 

VWS -€ 14.007

€ 0 € 0 -€ 14.007 Correctie blijkt noodzakelijk 

vanwege helaas late definitieve 

jaarrekening 2020 van ons 

Sportbedrijf BEBOM BV.

31 Regels 4 tm 11 MJOP 

noodzakelijk in mindering op 

posten beheer en exploitatie. 

Sluit hiermee ook aan op alle 

specificaties en wijze van 

verantwoordingen ook bij SPUK 

2019 en 2020. -€ 52.301

€ 0 -€ 52.301 € 0 

VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-

2022

Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens 

beschikking

Besteding aanstellen 

sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering 

sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding 

aanstellen sportformateur (t/m 

jaar T)

Cumulatieve besteding 

uitvoering sportakkoord (t/m jaar 

T)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06

1 Subsidiezaaknummer

1036887

Relatienummer

2033146

Verplichtingennummer

560084764

€ 127.713 € 18.000 € 60.000 € 18.000 € 60.000 

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07 Indicator: H8/08

1 Subsidiezaaknummer

1036887

Relatienummer

2033146

Verplichtingennummer

560084764

Nee

VWS H12 Regeling specifieke uitkering 

lokale preventieakkoorden 

of preventieaanpakken

Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van 

het lokale preventieakkoord of 

aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03

€ 3.419 Nee Nee
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VWS H16 Regeling Specifieke 

uitkering ijsbanen en 

zwembaden

Betreft jaar Beschikkingsnummer / naam Totale besteding

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: H16/01 Indicator: H16/02 Indicator: H16/03

1 2020 SPUKIJZ21013 € 272.136 
2 2021 SPUKIJZ21R2142 € 145.691 

Naam locatie Totale toezegging per locatie Besteding per locatie Verschil toezegging vs. 

Besteding per locatie 

(automatisch berekend)

Betreft jaar? 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicator: H16/04 Indicator: H16/05 Indicator: H16/06 Indicator: H16/07 Indicator: H16/08

1 Inge de Bruijn Zwembad € 272.136 € 272.136 € 0 2020

2 Inge de Bruijn Zwembad € 145.691 € 145.691 € 0 2021
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Incidentele baten en lasten 

 

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten van 2021 opgenomen: 

 

 

 

1. Omgevingsvisie 

Dit betreft kosten voor een integrale visie op de fysieke leefomgeving als verplicht instrument binnen de (nieuwe) 

omgevingswet. 

 

2. Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg 

Dit bedrag is uitgegeven voor een onderzoek naar de locatie Dierensteinweg/Lorentzweg, om te komen tot een 

herontwikkeling van het gebied. 

 

3. Afwaardering grond glastuinbouwbedrijf Noldijk 9  

Dit betreft het verschil tussen het aankoopbedrag en de waarde van de grond voor het gebruik van recreatie. 

 

4. Gebiedsvisie Stationstuinen 

Voor het uitwerken van de gebiedsvisie in een ontwikkelkader, het opstellen van een haalbare businesscase en 

van de samenwerkingsovereenkomsten zijn deze kosten gemaakt. 

 

5. Corona uitgaven 

Voor een toelichting verwijzen wij naar de corona rapportage. 

 

6. Stortingen reserves 

Volgens de BBV-voorschriften zijn alle stortingen in reserves incidenteel, met uitzondering van stortingen in 

reserves voor de dekking van afschrijvingslasten van investeringen. 

 

  

Incidentele lasten 2021 Programma

1 Omgevingsvisie 19.355 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

2 Haalbaarheidsonderzoek ontwikkelkader Dierensteinweg/Lorentzweg 21.507 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

3 Afwaardering grond glastuinbouwbedrijf Noldijk 9 235.930 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

4 Gebiedsvisie Stationstuinen 780.209 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

5 Corona uitgaven 1.485.500 Alle programma's

Mutaties reserves

6 Storting bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 1.054.800 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

6 Storting reserve grondbedrijf 1.842.130 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

Totaal incidentele lasten 5.439.431

Incidentele baten 2021

7 Sanering glastuinbouw Ziedewijdsekade -68.917 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

8 Gebiedsteam Dutch Fresh Port -132.492 4 Leren, werken en ondernemen

9 Vrijval voorziening pensioenen (voormalige) wethouders -548.904 6 Bestuur en organisatie

9 Tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder -245.500 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

10 Tussentijdse winstuitname Botterlocatie -348.807 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

11 Compensatie corona uitgaven -1.831.000 Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

12 Onttrekking algemene reserve -2.637.925 Algemene dekkingsmiddelen

12 Ontrekking reserve grondbedrijf -1.511.463 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Onttrekking reserve Zuidpolder -159.479 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Onttrekking reserve onderhoud gebouwen -691.368 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Onttrekking reserve natuur en recreatie -235.930 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Vrijval reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan -65.195 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Onttrekking reserve verkeers- en sociale veil igheid -2.689.300 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Onttrekking reserve betaalbaar wonen -57.800 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving

12 Onttrekking reserve duurzaamheidsgelden -250.000 3 Verduurzamen

12 Onttrekking reserve afvalstoffen -551.400 3 Verduurzamen

Totaal incidentele baten -12.025.480

Saldo incidentele baten en lasten -6.586.049
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7. Sanering glastuinbouwbedrijf Ziedewijdsekade 

Dit betreft de verkoop van de 2e bouwkavel aan de Ziedewijdsekade. De verkoop, inclusief de afwaardering van 

de grond en de kosten voor de aanleg van een ontsluiting, levert per saldo een voordeel op. 

 

8. Gebiedsteam Dutch Fresh Port 

De deelnemersbijdragen van Ridderkerk, Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en Nieuw-Reijerwaard zijn hoger 

dan de gemaakte kosten in 2021. 

 

9. Vrijval voorziening pensioenen (voormalige) wethouders 

Door een stijging van de rekenrente kan een deel van de voorziening vrijvallen. 

 

10. Tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder/Botterlocatie 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan tussentijds winst genomen geworden. 

 

11. Compensatie Corona uitgaven 

Voor een toelichting verwijzen wij naar de corona rapportage. 

 

12. Onttrekkingen reserves 

Volgens de BBV-voorschriften zijn alle onttrekkingen aan reserves incidenteel, met uitzondering van 

onttrekkingen aan reserves voor de dekking van afschrijvingslasten van investeringen. 
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld 

 

Hier is het overzicht van de baten en lasten per taakveld opgenomen: 

 

taakveld lasten baten 

0.3 beheer overige gebouwen en gronden 1.597.148 -1.660.721

1.1 crisisbeheersing en brandweer 2.413.566 -29.580

1.2 openbare orde en veil igheid 759.302 -51.359

2.1 verkeer en vervoer 6.597.255 -553.166

2.2 parkeren 84.794 -117.907

2.4 economische havens en waterwegen 679.216 0

2.5 openbaar vervoer 234.059 -25.729

5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 6.092.066 -88.210

7.5 begraafplaatsen 768.409 -576.648

8.1 ruimtelijke ordening 2.561.768 -357.699

8.2 grondexploitatie 8.937.623 -10.236.905

8.3 wonen en bouwen 1.849.594 -1.199.300

totaal programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 32.574.800 -14.897.223

taakveld lasten baten 

6.1 samenkracht en burgerparticipatie 3.128.530 -200.982

6.2 wijkteams 3.753.581 -156.900

6.4 begeleide participatie 34.681 0

6.6 maatwerk-voorzieningen (Wmo) 1.534.150 -9.983

6.71 maatwerkdienstverlening 18+ 7.111.255 -284.837

6.72 maatwerkdienstverlening 18- 10.396.920 -209.258

6.81 geëscaleerde zorg 18+ 146.203 0

6.82 geëscaleerde zorg 18- 1.975.632 0

7.1 volksgezondheid 2.349.865 -553.771

totaal programma 2 Zorgen voor elkaar 30.430.817 -1.415.731

taakveld lasten baten 

7.2 riolering 2.823.359 -4.420.821

7.3 afval 6.775.881 -7.483.174

7.4 milieubeheer 3.337.128 -1.753.758

totaal programma 3 Verduurzamen 12.936.369 -13.657.753

2021

Rekening 

Rekening 

2021

Rekening 

2021
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taakveld lasten baten 

3.1 economische ontwikkeling 645.454 -544.500

3.3 bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 41.305 -339.633

3.4 economische promotie 0 -25.867

4.2 onderwijshuisvesting 4.364.867 -1.171.115

4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.828.727 -1.412.671

6.3 inkomensregelingen 13.096.632 -10.783.946

6.5 arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk 1.814.030 -956

totaal programma 4 Leren, werken en ondernemen 22.791.015 -14.278.687

taakveld lasten baten 

5.1 sportbeleid en activering 650.702 -60.000

5.2 sportaccommodaties 4.227.428 -1.775.935

5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.874.776 -291.496

5.5 cultureel erfgoed 91.912 0

5.6 media 1.188.927 -116.006

totaal programma 5 Ontspannen 8.033.745 -2.243.437

taakveld lasten baten 

0.1 bestuur 3.967.242 -1.585.746

0.2 burgerzaken 1.995.622 -606.460

totaal programma 6 Bestuur en organisatie 5.962.864 -2.192.205

0.5 treasury -33.157 -655.577

0.61 OZB woningen 370.853 -7.059.309

0.62 OZB niet woningen 105.514 -3.523.624

0.64 belastingen overig 0 -290.890

0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 -67.202.982

algemene dekkingsmiddelen 443.210 -78.732.382

0.4 ondersteuning organisatie 16.702.952 -102.703

overhead 16.702.952 -102.703

0.8 overige baten en lasten 118.649 -88.200

overige baten en lasten 118.649 -88.200

0.9 vennootschapsbelasting 51.265 0

heffing vennootschapsbelasting 51.265 0

0.10 mutaties reserves 5.260.070 -9.598.126

mutaties reserves 5.260.070 -9.598.126

totaal 135.305.756 -137.206.446

0.11 saldo van rekening van lasten en baten -1.900.690

overschot

2021

Rekening 

2021

Rekening 

Rekening 

2021
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Investeringen 

 

 

 

Investeringen Investeringen 

begroting 

2021

Overboeking 

2020

Investeringen 

begin 2021

Mutaties 2021 Investeringen 

na 2e Turap 

2021

Werkelijke 

uitgaven 2021

Restant 

2021

Doorgeschoven 

naar 2022 in 

Turaps

Doorschuiven 

naar 2022 in 

jaarrekening

Aanschaf digitale vergaderfacil iteit 0 0 0 11.600 11.600 22.009 -10.409 0 0

Vervangen camera's 58.600 0 58.600 -58.600 0 0 0 58.600 0

Aanschaf 2 ANPR camera's 0 0 0 0 0 0 0 220.000 0

Aanschaf 10 flexibele camera's 0 0 0 0 0 0 0 150.900 0

Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde 1.228.400 -22.600 1.205.800 -979.000 226.800 245.091 -18.291 0 0

1 Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten) -1.288.600 74.400 -1.214.200 1.099.200 -115.000 -398.035 283.035 -275.000 275.000

2 Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 1.650.000 0 1.650.000 -1.466.400 183.600 266.320 -82.720 250.000 -82.700

1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 0 0 0 0 0 1.410 -1.410 0 0

Lasten revitalisering Dierenstein 0 0 0 0 0 15.862 -15.862 0 0

Baten revitalisering Dierenstein 0 -334.700 -334.700 0 -334.700 -334.691 -9 0 0

Lift Middenbaan 100.000 0 100.000 -99.700 300 661 -361 99.700 -400

3 Herinrichten Doormanplein 0 67.000 67.000 0 67.000 7.427 59.573 0 59.600

Lasten P&R voorziening NS station 0 0 0 0 0 -40.648 40.648 0 0

4 Baten P&R voorziening NS station 0 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 -150.000 0 -150.000

5 Lokale aanpak veil ig fietsen 0 72.100 72.100 0 72.100 90 72.010 0 72.000

Herinrichting Portlandse Baan 0 0 0 0 0 7.559 -7.559 0 0

Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg 0 0 0 0 0 -115.209 115.209 0 0

6 Fietspad Vaanpark II + rotonde 0 365.500 365.500 0 365.500 33.873 331.627 0 331.600

7 Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk 0 354.000 354.000 0 354.000 86.029 267.971 0 268.000

7 Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk 0 -217.000 -217.000 0 -217.000 -116.400 -100.600 0 -100.600

Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone 0 21.800 21.800 -21.800 0 0 0 0 0

8 Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan 159.800 0 159.800 0 159.800 9.505 150.295 0 150.300

9 Lasten snelfietsroute F15 Hoefslag 0 203.300 203.300 267.000 470.300 426.597 43.703 0 43.700

9 Baten snelfietsroute F15 Hoefslag 0 -71.000 -71.000 -89.000 -160.000 -214.638 54.638 -75.000 54.600

10 Rrehabilitatie wegen 1.006.800 17.700 1.024.500 -133.700 890.800 416.024 474.776 133.700 474.800

11 Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg 0 78.500 78.500 50.000 128.500 94.006 34.494 0 34.500

Vervangen toegangssysteem flexibele afsluitingen 0 21.400 21.400 0 21.400 25.839 -4.439 0 0

Geluidsscherm Carnisserbaan 0 52.500 52.500 -4.400 48.100 48.099 1 0 0

12 Openbare verlichting 396.900 106.300 503.200 0 503.200 1.396 501.804 0 192.000

Herinrichting Middeldijkerplein 0 0 0 138.000 138.000 162.223 -24.223 0 0

13 Vervangen VRI Scheldestraat 0 0 0 51.700 51.700 0 51.700 0 51.700

14 Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel 0 0 0 100.000 100.000 7.695 92.305 0 92.300

15 Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan 0 0 0 70.000 70.000 26.200 43.800 0 43.800

16 Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad 0 0 0 50.000 50.000 6.955 43.045 0 43.000

17 Plateaus Riedermorgen 0 0 0 0 0 15.850 -15.850 0 -15.900

18 Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat 0 0 0 15.000 15.000 5.828 9.173 0 9.200

Baten binnenstall ing Gebroken Meeldijk 0 -14.000 -14.000 0 -14.000 -10.700 -3.300 0 0

19 Lasten trapopgang binnenstall ing 0 62.800 62.800 0 62.800 60.269 2.531 0 1.300

Baten trapopgang binnenstall ing 0 -36.500 -36.500 0 -36.500 -35.300 -1.200 0 0

20 Beschoeiingen 93.400 84.600 178.000 -32.000 146.000 74.903 71.097 32.000 71.100

Grond Zuidpolder 0 85.000 85.000 0 85.000 83.655 1.345 0 0

21 Hart van Carnisselande 200.000 376.900 576.900 -226.100 350.800 377.443 -26.643 226.100 -26.600

22 Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie 0 0 0 285.000 285.000 0 285.000 0 285.000

23 Gebouw MFA Kruidentuin 0 38.600 38.600 0 38.600 0 38.600 0 38.600

Sloop Dubbeldekker en Vitaal (MFA Kruidentuin) 73.700 0 73.700 -73.700 0 0 0 0 0

Renovatie Rank tbv De Tweemaster bouw 0 0 0 15.800 15.800 15.825 -25 0 0

24 Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) 500.000 173.100 673.100 -568.900 104.200 72.366 31.834 573.100 31.800

25 Permanente uitbreiding school LOC 0 181.600 181.600 0 181.600 0 181.600 0 181.600

26 Voorbereidingskrediet Edudelta 0 22.000 22.000 200.000 222.000 182.713 39.287 0 39.300

27 Edudelta aanpassingen onderwijsdeel 0 0 0 0 0 72.188 -72.188 0 -72.200

Bouwkundige aanpassingen gebouw bibliotheek 0 0 0 0 0 -2.950 2.950 0 0

Klimaatinstalatie gebouw bibliotheek Carnisselande 0 18.400 18.400 0 18.400 19.174 -774 0 0

28 Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande 0 0 0 35.000 35.000 -1.818 36.818 0 35.000

Inrichting gebouw bibliotheek Carnisselande 0 0 0 0 0 -2.142 2.142 0 0

Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn 0 11.700 11.700 0 11.700 11.758 -58 0 0

29 Renovatie sporthal De Driesprong 1.180.000 13.100 1.193.100 -1.072.500 120.600 19.344 101.256 1.072.500 101.300

Warmteterugwinning ventilatie sporthal De Driesprong 72.600 0 72.600 -72.600 0 0 0 72.600 0

Toplaag 1,5 kunstgras veld 3 BVV De Bongerd 0 22.300 22.300 0 22.300 19.416 2.884 0 0

Uitvoering visie sportpark De Bongerd 0 141.000 141.000 0 141.000 140.506 494 0 0

Kleedkamers Smitshoek 46.300 0 46.300 0 46.300 46.200 100 0 0

30 Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie 0 0 0 175.000 175.000 22.522 152.478 0 152.500

30 Bijdrage aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie 0 0 0 -143.300 -143.300 -43.339 -99.961 0 -100.000

Kunstgrasvelden Vrijenburg 117.700 -2.800 114.900 -114.900 0 700 -700 114.900 -700

31 Vervangen speelvoorzieningen 538.500 61.000 599.500 0 599.500 543.929 55.571 0 0

32 Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel 0 0 0 0 0 11.925 -11.925 0 -11.900

32 Edudelta aanpassingen Wijngaard tbv zorgcentrum 0 0 0 0 0 2.417 -2.417 0 -2.400

33 Voorbereiding Circulair Centrum 0 114.300 114.300 0 114.300 6.120 108.180 0 108.200

Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers 0 52.400 52.400 50.400 102.800 80.597 22.204 0 22.200

34 Minicontainers GFT 0 32.100 32.100 -32.100 0 -109.384 109.384 0 95.900

Toegangscontrole GFT-cocons 0 16.600 16.600 55.400 72.000 69.214 2.786 0 2.800

Toegangscontrole ondergrondse containers restafval 0 425.800 425.800 -403.300 22.500 10.338 12.163 0 12.200

Ondergrondse containers restafval 0 0 0 186.300 186.300 199.742 -13.442 0 0

Ondergrondse containers papier 0 0 0 320.000 320.000 302.491 17.509 0 17.500

35 Bouwrijp maken zonnepark De Punt 43.200 -43.200 0 60.000 60.000 52.235 7.765 0 7.800

35 Hekwerk en plankosten zonnepark De Punt 40.000 -19.400 20.600 0 20.600 1.170 19.430 0 0

36 Ruimen graven 31.300 0 31.300 0 31.300 0 31.300 0 31.300

37 Herinrichting begraafplaats Scheldestraat 0 40.500 40.500 0 40.500 1.970 38.530 0 38.500

38 Realisatie Waalvisie 0 522.300 522.300 0 522.300 381.268 141.032 0 114.600

Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte 0 23.500 23.500 17.300 40.800 39.673 1.127 0 0

Cumulatief preferente aandelen Stedin 0 0 0 899.900 899.900 899.852 48 0 0

Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt 0 0 0 70.000 70.000 69.058 942 0 0

Totaal 6.248.600 3.042.900 9.291.500 -1.369.400 7.922.100 4.398.274 3.523.826 2.654.100 3.021.200

Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening 

riolering

Investeringen 

begroting 

2021

Overboeking 

2020

Investeringen 

begin 2021

Mutaties 2021 Investeringen 

na 2e Turap 

2021

Werkelijke 

uitgaven 2021

Restant 

2021

Nieuwbouw en renovatie gemalen 224.500 0 224.500 0 224.500 292.200 -67.700

Rioolrenovaties 760.000 0 760.000 -230.000 530.000 271.166 258.834

Kleine projecten 0 0 0 10.000 10.000 100.919 -90.919

Riolering Centrum- Achterom 315.000 0 315.000 40.000 355.000 167.514 187.486

Riolering Talmaweg 660.000 0 660.000 -660.000 0 0 0

Riolering Voordijk 0 0 0 180.000 180.000 269.892 -89.892

Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) 265.500 0 265.500 0 265.500 328.493 -62.993

Totaal 2.225.000 0 2.225.000 -660.000 1.565.000 1.430.184 134.816
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Toelichting investeringen 

 

1. Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten €275.000 doorschuiven naar 2022) 

De uitvoering van dit project is gereed.  De afrekening van subsidies van €398.000 is in 2021 verantwoord, omdat 

alle kosten gemaakt zijn. Het bedrag van €275.000 dat in 2022 opgenomen was voor de opbrengst van subsidies 
wordt afgeraamd. 

 

2. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten -€82.700 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 is extra inzet gepleegd voor de buitenruimte rondom het Jagthuys en de daarbij behorende overleggen. 

Daarnaast zijn er verschillende vragen geweest rondom het kruispunt 2e Barendrechtseweg en de Binnenlandse 

Baan. Met betrekking tot het Onderlangs is gekeken naar de randen van het project ’t Vlak om zo in 2022 met 
een voorstel te komen om dat gedeelte van het centrum geheel af te maken. Hierdoor is er in 2021 €82.700 meer 
uitgegeven dan geraamd. Dit wordt in mindering gebracht op het investeringsbedrag van 2022. 

 

3. Herinrichting Doormanplein (lasten €59.600 doorschuiven naar 2022) 

Bij de aanpassing van de openbare ruimte in de Oude Dorpskern werden de bewoners betrokken. Dit heeft in 

2021 meer tijd gekost dan verwacht. Het resterende deel van de werkzaamheden staat nu gepland voor het 

voorjaar 2022. 

 

4. P&R voorziening NS station  (baten -€150.000 doorschuiven naar 2022) 

In verband met de accountantsverklaring die nog afgegeven moet worden, zullen deze subsidiegelden in 2022 

gedeclareerd worden bij de Metropoolregio Rotterdam Dn Haag. 

 

5. Lokale aanpak veilig fietsen (lasten €72.000 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 was voorzien in de aanpak van een aantal onveilige locaties voor fietsers. Door personele wisselingen is 

het niet mogelijk geweest hieraan uitvoering te geven.  Dit wordt daarom doorgeschoven naar 2022. 

 

6. Fietspad Vaanpark II + rotonde (lasten €331.600 doorschuiven naar 2022) 

De uitvoering is, als gevolg van een wijziging in het ontwerp, later gestart en loopt door in 2022. 

 

7. Fietstunnel Gebroken Meeldijk (lasten €268.000, baten -€100.600 doorschuiven naar 2022) 

In 2022 wordt de wand aan de buitenzijde van de tunnel, aan de zijde van de trapopgang naar de fietsenstalling, 

nog bekleed met beplating.  De overige wanden worden geschilderd. Op dit moment is nog niet bekend of de 

poortconstructie aan de kant van de Stationsweg ook nog wordt aangebracht. 

 

8. Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten €150.300 doorschuiven naar 2022) 

De voorbereiding voor dit project is in 2021 gestart en gekoppeld aan de herinrichting van ’t Vlak. De uitvoering 
is daarom pas in 2022. 

 

9. Snelfietsroute F15 Hoefslag (lasten €43.700, baten €54.600  doorschuiven naar 2022) 

In principe is de uitvoering gereed. Het restantbudget moet nog wel doorgeschoven worden voor de 

onderhoudstermijn van 6 maanden voor eventuele restpunten. De afhandeling van de subsidie is opgestart, maar 

het is nog niet zeker of het gehele subsidiebedrag zal worden ontvangen. 

 

10. Rehabilitatie wegen (lasten €474.800 doorschuiven naar 2022) 

Voor rehabilitaties was totaal € 890.800 geraamd. Hiervan is in 2021 € 416.000 uitgegeven. Het restantbudget 
van € 474.800 schuift door naar 2022. Hieronder worden de projecten nader toegelicht: 
 In 2021 zijn de projecten de Gaffelaar en Ziedewijdsedijk fase 4 afgerond; 

 De voorbereidingen voor de projecten Vlietweg, Talmaweg en Hoefslag zijn gestart en deze schuiven door 

naar 2022. Voor wat betreft de Talmaweg heeft dat te maken met het wachten op nieuwbouw. Dit om te 

voorkomen dat er  zwaar bouwverkeer over een nieuwe straat gaat; 

 Het project fiets- en voetpaden De Bongerd is voorbereid in 2021 en wordt uitgevoerd in 2022; 

 In 2021 zou gestart worden met een aantal projecten in Buitenoord o.a. Schouw fase 2, Klipper fase 2 en de 

Boeier. Deze werkzaamheden konden niet plaatsvinden omdat de nutsbedrijven (o.a. Stedin) de gasleiding 

nog moet gaan vervangen. Dit staat voor 2022 gepland.. 
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11. Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (lasten €34.500 doorschuiven naar 2022) 

Dit project is bijna afgerond. In 2022 wordt de bewegwijzering nog vervangen. 

 

12. Openbare verlichting (lasten €192.000 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 zijn opdrachten verstrekt voor het vervangen van lichtmasten en armaturen in o.a. Bijdorp, Nieuweland 

en Reijerwaard. Door een wereldwijd grote vraag naar materialen is er vertraging ontstaan bij het uitvoeren van 

de werkzaamheden. Deze worden in 2022 uitgevoerd en hiervoor moet het restantbedrag van € 192.000 worden 

doorgeschoven. 

 

13. Vervangen VRI Scheldestraat (lasten €51.700 doorschuiven naar 2022)  
In 2021 is eerst onderzocht of het mogelijk was om zonder verkeerslichten even veilig over te steken als met 

verkeerslichten. Hierbij is gekeken of het profiel van de 1e Barendrechtseweg anders ingericht kon worden. 

Vanwege de parallelweg en de bebouwing is het niet mogelijk om een middeneiland aan te leggen, zodat getrapt 

en veiliger over gestoken kan worden. Ook bleken aanvullende snelheidsremmende maatregelen niet mogelijk, 

vanwege niet onderheide woningen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar hoe fietsers veilig over konden steken. 

De beste oplossing is om de verkeerslichten te vervangen en de fietsers ter plaatse van de voetgangersoversteek 

mee te nemen in de verkeersregeling. In 2022 worden daarom het verkeersregeltoestel, de verkeerslantaarns, 

de verkeersmasten, de verkeersbekabeling en de verkeersdetectielussen vervangen. 

 

14. Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel (lasten €92.300 doorschuiven naar 2022)  

Vanwege andere prioriteiten (o.a. verkeersveiligheidsprojecten, Stationsgebied enz.) en daarmee een 

capaciteitstekort, is dit project in 2021 niet opgestart. Het restantbedrag uit 2021 moet daarom worden 

doorgeschoven naar 2022. 

 

15. Herinrichting naar 30 km Boerhaavelaan (lasten €43.800 doorschuiven naar 2022) 

Dit project loopt en wordt nadat de participatie ronde is afgerond eind 2022 uitgevoerd. 

 

16. Aanpassingen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (lasten €43.000 doorschuiven naar 2022) 

Vanwege andere prioriteiten (o.a. verkeersveiligheidsprojecten, Stationsgebied enz.) en daarmee 

capaciteitstekort is dit project in 2021 niet opgestart. Het krediet uit 2021 moet daarom worden doorgeschoven 

naar 2022. 

 

17. Plateaus Riedermorgen (lasten -€15.900 doorschuiven naar 2022) 
Voor dit project is in de begroting 2022 een investering van €280.000 opgenomen. De voorbereiding is echter al 

in 2021 opgestart. In 2022-2023 zal dit project worden afgerond. De uitgaven van 2021 worden in mindering 

gebracht op het investeringsbedrag in 2022. 

 

18. Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat (lasten €9.200 doorschuiven naar 2022) 

Dit project is in 2021 opgestart en wordt in 2022 afgerond. Van het totale krediet van €100.000 is het grootste 
deel van de uitgaven, namelijk € 85.000, in 2022 gepland. 
 

19. Trapopgang binnenstalling (lasten €1.300 doorschuiven naar 2022) 
Een onderdeel van het project is het realiseren van een watertappunt. Er moet nog verder worden onderzocht 

of dit mogelijk is. 

 

20. Beschoeiingen (lasten €71.100 doorschuiven naar 2022) 

Door de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande beperkte beschikbaarheid van personeel (zowel 

eigen personeel als bij de aannemer) en door problemen met het leveren van bouwmateriaal (hout) zijn niet alle 

voorgenomen projecten in 2021 uitgevoerd. In 2022 willen we hierin een inhaalslag maken. Het restantbudget 

uit 2021 moet daarom doorschuiven naar 2022. 

 

21. Hart van Carnisselande (lasten -€26.600 doorschuiven naar 2022) 
Het budget is overschreden als gevolg van extra aanpassingen tijdens het werk.  Dit wordt gedekt uit het 

investeringsbedrag van 2022. 
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22. Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabolocatie (lasten €285.000 doorschuiven naar 2022)  

De investering moet doorgeschoven worden, omdat de overdracht van de grond (die gepland stond voor 

december 2021) in januari 2022 plaats vindt. 

 

23. Gebouw MFA Kruidentuin (lasten €38.600 doorschuiven naar 2022) 

Het gebouw heeft last van vochtproblemen, waarvan de bron nog niet is achterhaald. Wel is vastgesteld dat de 

vochtproblemen zich onder de hele afwerkvloer van de sporthal en kleedkamers voordoen. De kans dat de 

aannemer hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden is klein. Er loopt nog een onderzoek, dat als basis zal dienen 

voor een plan van aanpak voor de uitvoering in 2022. 

 

24. Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) (lasten €31.800 doorschuiven naar 2022) 

De planning dit project is uitgelopen vanwege een langere aanbesteding dan verwacht. 

 

25. Permanente uitbreiding school LOC (lasten €181.600 doorschuiven naar 2022) 

De verbeteringen aan de klimaat-regelinstallatie zijn nog niet uitgevoerd. De regie ligt bij het schoolbestuur. De 

voorbereidingen zijn getroffen om dit in 2022 uit te voeren. 

 

26. Voorbereidingskrediet Edudelta (lasten €39.300 doorschuiven naar 2022) 

De voorbereidingen voor de aanpassing van het gebouw Dierensteinweg zijn nog bezig. Het restantkrediet van 

€39.300 moet daarom doorschuiven naar 2022. 
 

27. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel  (lasten -€72.200 doorschuiven naar 2022) 
De investering hiervoor is begroot voor de jaren 2022 en 2023. De voorbereidende werkzaamheden zijn echter 

al in 2021 gestart. De in 2021 gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de investering van 2022. 

 

28. Overige installaties gebouw Carnisselande  (lasten €35.000 doorschuiven naar 2022) 
De server moet nog aangepast worden en een schoonmaakberging moet nog uitgevoerd worden. 

 

29. Renovatie sporthal De Driesprong  (lasten €101.300 doorschuiven naar 2022)  
De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2022. In 2021 zijn alleen voorbereidingskosten gemaakt. 

 

30. Buitenruime Singelstaete voormalige Rabo locatie (lasten €152.500, baten -€100.000 doorschuiven) 
De voorbereiding heeft in 2021 plaatsgevonden. De uitvoering zal in 2022 gebeuren. 

 

31. Vervangen speelvoorzieningen (lasten €55.571 voordeel) 

In 2021 zijn 3 speellocaties niet gerenoveerd, als gevolg van het vertrek van een medewerker. In 2022 worden 

deze locaties alsnog gerenoveerd ten laste van het investeringsbedrag van 2022. 

 

32. Edudelta verhuurbaar deel en zorgcentrum (lasten -€14.300 doorschuiven naar 2022) 

Deze twee investeringen zijn begroot voor de jaren 2022 en 2023. De voorbereidende werkzaamheden zijn 

echter al in 2021 gestart. De in 2021 gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de investering van 2022. 

 

33. Voorbereiding circulair centrum (lasten €108.200 doorschuiven naar 2022) 
Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het circulair centrum. Dit zal worden uitgewerkt in 2022. 

 

34. Minicontainers GFT (lasten €95.900 doorschuiven naar 2022) 

In 2022 worden de laatste minicontainers geplaatst. 

 

35. Zonnepark De Punt (lasten €7.800 doorschuiven naar 2022) 

In 2021 is het bouwrijpmaken van het perceel afgerond en het hekwerk geplaatst. De kosten van het 

bouwrijpmaken zijn lager dan begroot en er zijn ook minder uren gemaakt dan was gepland. De bouw van het 

zonnepark zelf zal naar verwachting in juni 2022 door de ontwikkelaar opgeleverd worden. De kosten voor 

begeleiding en advies hiervoor bedragen € 7.800. 
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36. Ruimen graven (lasten €31.300 doorschuiven naar 2022) 

De aanbesteding voor het ruimen van graven is inmiddels afgerond. Door corona heeft de voorbereiding enige 

vertraging opgelopen. Deze achterstand zal in 2022 worden ingelopen. 

 

37. Herinrichting begraafplaats Scheldestraat (lasten €38.500 doorschuiven naar 2022) 

De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd in 2021. Het restantbedrag zal in 2022 worden ingezet om de, 

tijdens de herinrichting aangelegde, grindpaden beter toegankelijk te maken voor bezoekers met een 

bewegingsbeperking. Ook zullen de afrondende werkzaamheden rondom het geplaatste gedenkmonument in 

2022 worden uitgevoerd. 

 

38. Realisatie Waalvisie (lasten €114.600 doorschuiven naar 2022) 

Het restantbedrag is nodig voor de afrondende werkzaamheden aan de haven in Barendrecht. 

 

Investeringen riolering 

 Voor nieuwbouw en renovatie gemalen zijn de hogere uitgaven het gevolg van de kosten voor het gemaal 

Bevershof, waarmee in de  begroting 2021 nog geen rekening was gehouden; 

 De uitgaven voor rioolrenovaties zijn lager dan verwacht. Een deel (€50.000) volgt nog in 2022; 

 De hogere uitgaven voor kleine projecten betreffen uitgaven voor onvoorziene projecten en kosten voor 

afrondende werkzaamheden van projecten die in eerdere jaren zijn gestart; 

 Bij het project riolering Centrum-Achterom is de eerste fase van het werk uitgevoerd. Extra kosten door 

bodemverontreiniging van  €50.000 worden opgevangen binnen het budget. De tweede fase wordt 

uitgevoerd in 2022; 

 Bij het project riolering Voordijk zijn er hogere uitgaven, omdat door de ligging van kabels en leidingen 

gekozen is voor een ander tracé; 

 Bij rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening is het project De Gaffelaar duurder uitgevallen. 

Tijdens de uitvoering van het werk werd geconstateerd dat, naast het vuilwaterriool, ook het 

hemelwaterriool vervangen moest worden. Daarnaast zijn er onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd, 

waaronder het vervangen van een duiker. 
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Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 

 

 

Financiën 

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de 

begroting 2022 en/of het laatste jaar van de 

meerjarenraming 2023-2025

Is er reden voor extra aandacht? nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 

aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-

Holland.

Is er reden voor extra aandacht? nee

Omgevingsrecht 

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en 

woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een 

actueele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De 

raad is binnen trwee maanden na vaststelling ervan 

hierover geïnformeerd.

Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021  

door het college van B&W vastgesteld en de raad is 

hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd.

De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door Is er reden voor extra aandacht? nee

Monumentenzorg

De gemeente heeft een adviescommissie die 

adviseert over uit te voeren werken aan 

(rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet 

en de samenstelling is deskundig.

Is er reden voor extra aandacht? nee

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn 

op orde.

Is er reden voor extra aandacht? nee

Huisvesting Vergunninghouders

Gevraagde informatie Stand van zaken

Voorsprong per 1 januari 2021 1

Fase interventieladder op 1 januari 2021 Taakstelling 

gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar 2021 38 - 1 = 37

In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders 11

Achterstand per 1 juli 2021 26

Fase interventieladder op 1 juli 2021 Fase 2 Informatie 

opvragen en 

valideren

Taakstelling tweede halfjaar 2021 31 + 26 = 57

In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders 8

Achterstand per 31 december 2021 49

Fase interventieladder op 31 december 2021 Fase 3: afspraken 

maken over acties 

en termijnen, 

ambtelijk

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

Ook in 2021 heeft het covid-19 virus voor vertragingen gezorgd m.b.t. de uitvoering van 

bepaalde projecten. Eind 2021 is het Handboek Vervanging archief-bescheiden 

goedgekeurd door de Directieraad en het Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie. Begin 

2022 is het handboek naar het college gestuurd ter goedkeuring. Het project digitaliseren 

van de bouwdossiers is inmiddels van start gegaan. De eerste 500 dozen zijn overgebracht 

naar het desbetreffende bedrijf. Het wegwerken van de fysieke achterstanden vordert 

gestaag. Ongeveer 48% is inmiddels weggewerkt. Gestart is met een kwaliteitssysteem 

informatiebeheer. Hierin zijn onder andere de archieverordeningen, handboek vervanging en 

het informatiebeveiligingsbeleid opgenomen. Voor het e-depot is een werkgroep actief 

bezig om de mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep heeft inmiddels al diverse 

gesprekken gevoerd met leveranciers en instellingen.

De bestemmingsplannen in Barendrecht voldoen aan de Verordening Ruimte 2014. Omdat 

per 1 juli de Omgevingswet inwerkingtreedt heeft de gemeente Barendrecht tot 2030 te tijd 

om de huidige bestemmingsplannen gefaseerd te transformeren naar één omgevingsplan. 

Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017-2021 Vigerend/ geldend 

Er is met het oog op de Omgevingswet en de Wkb een nieuw beleidsplan in de maak. Het 

huidige plan wordt vigerend gemaakt tot inwerkingtreding van de Omgevingswet door 

middel van een collegevoorstel.

Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 Vigerend, 30-3-2019

Er is met het oog op de Omgevingswet en de Wkb een nieuw beleidsplan in de maak. 

Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2021 Vastgesteld door B&W 19-01-2021

Raad geïnformeerd 19-01-2021

Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2021 Vastgesteld door B&W 19-01-

Barendrecht beschikt over een eigen Erfgoedcommissie, die door de gemeenteraad is 

aangewezen en zijn basis heeft in de Erfgoedverordening 2016 van de gemeente.

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

Toelichting

Gedurende 2021 zijn er verschillende gesprekken geweest met Provincie, COA, 

woningcorporaties (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Binnenkort is er een toezichtgesprek 

met de Provincie.

TOELICHTING

TOELICHTING

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht.
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Staat van reserves en voorzieningen 

 

 

Naam Reserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Reultaat Saldo

31-12-2020 2021 2021 vorig boekjaar 31-12-2021

Algemene reserves

Algemene Reserve 14.031.906 0 -2.637.925 1.238.357 12.632.337

Totaal algemene reserves 14.031.906 0 -2.637.925 1.238.357 12.632.337

Reserve Grondbedrijf

Bedrijfsreserve Grondbedrijf 15.080.328 1.842.130 -1.511.463 0 15.410.995

Totaal reserve Grondbedrijf 15.080.328 1.842.130 -1.511.463 0 15.410.995

Overige bestemmingsreserves 

t.b.v. afschrijvingen

Reserve afschrijvingen 3.379.794 0 -493.000 0 2.886.794

Revitalisering Dierenstein 1.330.000 0 -66.500 0 1.263.500

Fietscrossbaan FCCB 510.979 0 -16.109 0 494.870

Verleggen Binnenlandse Baan 1.068.760 87.240 -57.800 0 1.098.200

Onderdoorgang A29 1.935.222 0 -107.635 0 1.827.587

Snelfietsroute F15 IJsselmonde 1.244.000 0 0 0 1.244.000

Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel 0 100.000 0 0 100.000

Koopliedenweg 125.990 0 -7.222 0 118.768

10 flexibele camera's 0 150.900 0 0 150.900

2 ANPR camera's 0 220.000 0 0 220.000

30 km Boerhaavelaan 0 400.000 0 0 400.000

Fietsoversteek Kilpad-Leedepad 0 50.000 0 0 50.000

Plateaus Riedermorgen 0 280.000 0 0 280.000

Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 0 35.000 0 0 35.000

30 km Dudokdreef 0 400.000 0 0 400.000

Herinrichting Jaagpad 0 390.000 0 0 390.000

Plateau Harplaan-Klavecimbelweg 0 35.000 0 0 35.000

Plateau Klavecimbelweg-Banjohof 0 35.000 0 0 35.000

Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg 0 40.000 0 0 40.000

Versmallingen Lohmanstraat 0 100.000 0 0 100.000

Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk 0 40.000 0 0 40.000

Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen 9.594.745 2.363.140 -748.266 0 11.209.619

Overige bestemmingsreserves

Zuidpolder 2.202.363 0 -159.479 0 2.042.884

Rekenkamer 21.168 0 0 0 21.168

Onderhoud gebouwen 2.291.748 1.054.800 -691.368 0 2.655.180

Kleedkamers BVV 200.000 0 0 0 200.000

Natuur en recreatie 893.527 0 -235.930 0 657.597

Waterontwikkeling Binnenlandse Baan 65.195 0 -65.195 0 0

Duurzaamheidsgelden 250.000 0 -250.000 0 0

Bewonersinitiatieven 500.000 0 0 0 500.000

Verkeers- en sociale veil igheid 3.300.000 0 -2.689.300 0 610.700

Energietransitie 2.500.000 0 0 0 2.500.000

Klimaatadaptatie 2.500.000 0 0 0 2.500.000

Betaalbaar wonen 3.000.000 0 -57.800 0 2.942.200

Innovatieve en duurzame economie 1.000.000 0 0 0 1.000.000

Afvalstoffenheffing 1.000.000 0 -551.400 0 448.600

Totaal Overige bestemmingsreserves 19.724.000 1.054.800 -4.700.472 0 16.078.328

Totaal reserves 58.430.978 5.260.070 -9.598.126 1.238.357 55.331.279
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Naam Voorziening Saldo Dotaties Aanwendingen Vrijval Saldo

31-12-2020 2021 2021 2021 31-12-2021

Voorziening Dubieuze Debiteuren

Dubieuze debiteuren 341.542 108.624 -13.979 0 436.187

Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren 341.542 108.624 -13.979 0 436.187

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders 6.178.726 231.900 -221.589 -548.904 5.640.133

Wachtgelden vml wethouders 18.200 0 0 -18.200 0

Glasschade 72.767 40.500 -2.760 0 110.507

Voormalig personeel 16.145 0 -15.895 -250 0

Naheffing btw sportparken 577.140 0 -37.001 0 540.139

Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's 6.862.978 272.400 -277.245 -567.354 6.290.779

Voorzieningen grondexploitaties

Centrumaanpak 3.112.543 18.398 0 0 3.130.941

Bedrijventerrein-Oost 3.488.909 436.121 0 0 3.925.030

Lagewei 4.872.408 0 -1.166.880 0 3.705.528

Stationstuin 564.065 0 -80.943 0 483.122

Carnisselande 757.113 196.944 0 0 954.057

Totaal voorzieningen grondexploitaties 12.795.038 651.463 -1.247.823 0 12.198.678

Voorzieningen onderhoud egalisatie

Vervanging riolering 0 1.430.184 -1.430.184 0 0

Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie 0 1.430.184 -1.430.184 0 0

Voorzieningen beklemde middelen

Beklemde middelen afvalstoffenheffing 597.928 0 -597.928 0 0

Beklemde middelen riolering 7.904.423 0 -1.169.396 0 6.735.027

Totaal voorzieningen beklemde middelen 8.502.351 0 -1.767.324 0 6.735.027

Totaal Voorzieningen 28.501.908,95 2.462.671 -4.736.554 -567.354 25.660.672
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Subsidiestaat 

 

 

 

Toelichting  afwijkingen (> € 25.000) 
 

Cultuur 

Cultuur (€78.615 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr.43) waar voorgesteld wordt om 

een bedrag van €59.853 door te schuiven naar 2022 voor cultuurplannen in en na de coronacrisis. Het voordeel 

van €78.615, dat in de subsidiestaat is opgenomen, wordt niet volledig doorgeschoven. Dit komt omdat de 

begrote inkomsten op schoolvoorstellingen niet zijn ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Dat nadeel is 

hiermee verrekend. 

 

Sport 

Buurtsportcoaches (€59.500 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij programma 5 Ontspannen, taakveld 5.1 sportbeleid en activering en betreft de niet 

verstrekte subsidie aan Marlyne In- & Outdoor. Daar is ook het nadeel van Kijk Op Welzijn van €14.500 toegelicht. 
De subsidies aan Kijk op Welzijn zijn in de subsidiestaat als totaal opgenomen onder Zorg en Welzijn en daar is 

dus het nadeel op de subsidie voor buurtsportcoaches in opgenomen. 

  

Omschrijving

jaarrekening 

2020

begroting    

2021 bwn 2021

begroting 2021 

na wijziging  

jaarrekening 

2021 afwijking 2021

Kijk op welzijn 1.564.931 1.466.000        183.000            1.649.000        1.662.056 -13.056

Wijkteams en ondersteuning 97.574 74.200              171.800            246.000            252.852 -6.852

Jeugdgezondheidszorg 1.358.100 1.363.000        26.300              1.389.300        1.393.987 -4.687

Kindpakket 144.000 -                         144.000            144.000            144.000 0

Maatschappelijk werk 94.303 100.900            79.500              180.400            197.585 -17.185

Wmo begeleiding en innovatie 234.116 131.500            -103.100          28.400              21.500 6.900

Volksgezondheid 800 800                    800                    1.495 -695

Zorg en welzijn 3.493.824 3.136.400        501.500            3.637.900        3.673.475 -35.575

Theater Het Kruispunt 797.500 797.500            797.500            797.500 0

Bibliotheek 1.002.294 958.200            958.200            958.200 0

Stichting De Kleine Duiker 82.000 82.000              82.000              82.000 0

Stichting CultuurLocaal 259.600 259.500            259.500            259.600 -100

Stichting Kunst Creatief Barendrecht 136.080 136.100            136.100            136.100 0

Diversen Muziekeducatie 56.056 77.800              -11.100             66.700              51.056 15.644

Cultuur 41.400 59.700              219.200            278.900            200.285 78.615

Jeugdtheaterschool Hofplein 31.722 -                         26.700              26.700              26.261 439

Cultuur 2.406.652 2.370.800        234.800            2.605.600        2.511.002 94.598

Onderwijs en peuterwerk 774.729 445.500            300.000            745.500            747.156 -1.656

Onderwijs 774.729 445.500            300.000            745.500            747.156 -1.656

Sport 292.310 273.400            273.400            292.129 -18.729

Buurtsportcoaches 55.548 59.500              59.500              0 59.500

Investeringssubsidie 0 -                         46.300              46.300              46.200 100

Sport 347.858 332.900            46.300              379.200            338.329 40.871

Lokaal preventief jeugd 266.917 187.000            210.700            397.700            360.376 37.324

Jeugdwerk 29.182 34.400              70.200              104.600            108.405 -3.805

Jeugd 296.099 221.400            280.900            502.300            468.781 33.519

Vluchtelingen 79.415 100.000            100.000            108.750 -8.750

Volksfeesten 59.100 40.000              40.000              30.216 9.784

Wijkoverleg 14.400 18.900              18.900              12.521 6.379

Lokale media 26.004 23.900              23.900              26.714 -2.814

Ouderenwerk en sociale samenhang 15.346 32.900              140.700            173.600            128.423 45.177

Volkshuisvesting 0 3.000                3.000                0 3.000

Stedenband 2.500 2.500                2.500                1.925 575

Economische advisering 0 25.800              25.800              25.250 550

Overige subsidies 196.765            247.000            140.700            387.700            333.799            53.901              

Totaal subsidies 7.515.927 6.754.000        1.504.200        8.258.200        8.072.542 185.658
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Jeugd 

Lokaal preventief jeugd (€37.324 voordeel) 
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring/doorgeschoven prestaties jaarrekening (nr.39). Het voordeel op 

subsidies voor preventief jeugdbeleid (€41.689) dat doorgeschoven wordt betreft alleen het bedrag dat over is 
van de incidentele middelen van €128.000 van de algemene uitkering. Wij hebben hiervoor in het kader van het 

4e steunpakket corona  subsidies verstrekt aan o.a.: 

•    Onderwijsgroep Lentiz (voldoende inzet Schoolmaatschappelijk werk om jongeren te begeleiden die door 

corona sociale- en emotionele problematiek ervaren); 

•    Distinto (inzetten gespecialiseerde begeleiding tijdens schooltijden om adequaat in te spelen op aanwezige 

problematiek); 

•    Triangular Group Academy (bieden van handvatten aan jongeren d.m.v. storytelling hoe om te gaan met 

verschillende situaties). 

Dat betekent dat er op de overige verstrekte subsidies voor lokaal preventief jeugd  een klein nadeel is van 

€4.365. 
 

Overige subsidies 

Ouderenwerk en sociale samenhang (€45.177 voordeel) 

Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr.40). Het voordeel op subsidies voor 

sociale samenhang (€ 40.759) dat doorgeschoven wordt betreft alleen het bedrag dat over is van de incidentele 
middelen van € 160.700 van de algemene uitkering. Dat betekent dat er op de overige verstrekte subsidies voor 

ouderenwerk en sociale samenhang  een klein voordeel is van € 4.418. 
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