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Inleiding

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage 2020 aan. Het college informeert de raad over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting 2020. Deze bestuursrapportage is
gebaseerd op de eerste vijf maanden van het begrotingsjaar 2020 en geeft een doorkijk naar het eind
van het jaar.
De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de
programma-indeling van de begroting. Het gaat in op de afwijkingen per taakveld, zowel wat betreft
de baten en lasten als de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de
investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke projecten.
Leeswijzer
Onder hoofdstuk 1 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven. In paragraaf 1.1
wordt ingegaan op overige financiën. In paragraaf 1.2 wordt een extra toelichting gegeven op de
kosten betreffende jeugdzorg.
Hoofdstuk 2 laat het incidenteel financieel meerjarenperspectief zien n.a.v. deze bijgestelde cijfers.
In hoofdstuk 3 gaan we in op de investeringen.
Bij hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen.
Hoofdstuk 5 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2020.
Hoofdstuk 6 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten.
Samenvatting
De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2020 is afgerond € 1.883.000.
De in november 2019 vastgestelde Begroting 2020 kende een nadelig resultaat van € 474.000.
Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzingen (1-5 van 2020) € 154.000 positief. Na de
Bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 1.729.000 negatief.
P&C documenten 2020

Financiële uitkomsten 2020

Begroting 2020 resultaat nadelig

-/-

€

474.000

Begrotingswijziging 2020 (1-5) voordelig

€

633.000

Saldo voordelig

€

154.000

Bestuursrapportage 2020 nadelig

-/-

€

1.883.000

Saldo verwacht exploitatieresultaat nadelig

-/- €

1.729.000
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In de Bestuursrapportage zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Er wordt
gerapporteerd over afwijkingen groter dan € 25.000. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op overige
relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn, maar waarbij de afwijkingen kleiner
dan € 25.000 zijn of geen direct effect op het resultaat hebben. In paragraaf 1.2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen binnen jeugdzorg.
De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2020 is afgerond € 1.883.000. Dit saldo is een
verzameling van mee- en tegenvallers. In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor
dit is ontstaan.

Positieve / Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2020
Omschrijving

Bedrag (€)

Bedrag (€)

Begrotingsoverschot

Bedrag (€)
154.000

Positieve bijstellingen Bestuursrapportage 2020:
Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en
stimulerend
Burgerzaken (020)

64.000

Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden
Riolering kapitaallasten (720)

53.000

Baten rioolheffing (720)

57.000

Programma 4 De Wolden onderneemt
Beheer overige gebouwen en gronden (030)

42.000

Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en
aangesloten
Groot onderhoud kapitaallasten (210)

223.000

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering gemeentefonds (070)

316.000

Compensatiepakket gemeentefonds corona (070)

270.000

Programma 12 Onvoorzien
Verrekening diverse baten en lasten (080)

26.000

Overig
Doorwerkingen jaarrekening 2019

25.000
Totaal positief

1.076.000

Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2020:
Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en
stimulerend
Bestuur (010)

61.000

Programma 2 De Wolden een veilig thuis
Crisisbeheersing en brandweer (110)
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Bedrag (€)

Bedrag (€)

Bedrag (€)

Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden
Baten bouwvergunningen (820)

100.000

Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en
aangesloten
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (570)

31.000

Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en
talent
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (430)

143.000

Maatwerkdienstverlening 18- (672)

621.000

Geëscaleerde zorg 18- (682)

113.000

Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden
Wijkteams (620)
Inkomensvoorzieningen (630)
Maatwerkvoorziening (WMO 660)
Maatwerkdienstverlening 18+ (671)

80.000
512.000
81.000
640.000

Programma 8 De Wolden actief en opgeruimd
Sportaccommodaties (520)

40.000

Huishoudelijk afval (730)

60.000

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen
Dividenduitkering (050)

54.000

Treasury (050)

33.000

Algemene uitkering taakmutaties (070)

182.000

Programma 10 Overhead
Bijdrage SWO projecten

150.000

Totaal negatief

2.959.000

Overige posten cq afronding

Bestuursrapportage 2020 nadelig

Saldo verwacht exploitatieresultaat nadelig

1.883.000

1.729.000

Toelichting positieve bijstelling:
Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend
Burgerzaken (020)
Er is een voordeel op het taakveld burgerzaken van € 64.000. Dit is een voordeel van € 33.000 op het
verkiezingenbudget. Er zijn wel enige aanloopkosten naar 2021 gemaakt. Daarnaast is een nadeel van
€ 10.000 door lagere opbrengst leges persoonsregistratie en hogere kosten voor
huwelijksvoltrekkingen.
Er is een voordeel op de kaptaallasten van € 41.000 wegens het nog niet gereed zijn van
investeringen, hierdoor is er nog niet begonnen met afschrijven.
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Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden
Riolering (720)
Er is een voordeel op de afschrijvingslasten van € 53.000 als gevolg van latere uitvoering van
geplande investeringen.
Baten rioolheffing (720)
Er is een voordeel op de rioolheffing van afgerond € 57.000. Conform het BBV zijn de meeropbrengsten van de rioolheffing niet beklemd en vallen daarmee vrij ten gunste van het resultaat.
Programma 4 De Wolden onderneemt
Gebouwen/gronden niet voor publieke dienst (030)
Het voordeel, € 42.000, op dit taakveld komt doordat we huren en pachten ontvangen die niet
begroot zijn.
Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten
Groot onderhoud (210)
Door latere uitvoering van geplande investeringen zijn de afschrijvingskosten lager dan geraamd.
Dit geeft een incidenteel voordeel van € 223.000. Diverse kredieten zoals herinrichten burgemeestersbuurt Ruinerwold, maatregelen uitvoeringsplan N375 en het aanleggen van diverse fietspaden zijn nog
niet gereed en daarom wordt in 2020 nog niet volledig begonnen met afschrijven.
Programma 9 Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene uitkering Gemeentefonds (070)
Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire
2020. Per saldo gaat het om € 316.000. Het budget voor uitgaven zal met € 179.000 worden
verhoogd. Per saldo komt het voordeel uit op € 137.000.
Algemene uitkering Gemeentefonds Compensatiepakket corona (070)
De verwachting is dat de gemeente De Wolden circa € 270.000 ontvangt uit het compensatiepakket.
In het addendum bij de kaderbrief is eerder een bedrag genoemd van € 450.000. Nu blijkt dat het te
compenseren bedrag naar beneden moet worden bijgesteld. Hier zal bij de septembercirculaire meer
duidelijkheid over komen.
Programma 12 Onvoorzien
Verrekening diverse baten en lasten (080)
Betreft een nabetaling door de Belastingdienst, € 26.000, wegens afrekening btw-compensatiefonds
2015 en 2016.
Overig
De structurele doorwerking uit de jaarrekening is € 25.000 voordelig. Verschillende voor- en nadelen
zijn reeds verwerkt in de bijstelling zoals het voordeel bij Gebouwen/gronden niet voor publieke dienst
(030) en kosten voor kinderopvang. In totaal is de voordelige doorwerking vanuit de jaarrekening
€ 41.000. Dit is ook terug te lezen op pagina 4 van de kaderbrief 2021.
Toelichting negatieve bijstelling:
Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend
Bestuur (010)
Ten opzichte van de begrote lasten is er een nadeel van € 61.000 binnen het taakveld Bestuur. De
lasten bij de griffie laten een incidentele overschrijding zien van € 57.000. De overschrijding heeft
enerzijds te maken met de vervanging van de raadsadviseur/plv. griffier en het aanstellen van een
nieuwe raadsadviseur. Anderzijds zijn er kosten gemaakt voor de selectieprocedure van de nieuwe
griffier. Deze kosten waren in beide gevallen niet begroot.

Gemeente De Wolden

pagina 4

Bestuursrapportage 2020

Financiële uitkomsten op hoofdlijnen

Programma 2 De Wolden een veilig thuis
Crisisbeheer beheersing en brandweer (110)
De overschrijding van € 47.000 heeft te maken met de crisissituatie gezin Buitenhuizerweg te
Ruinerwold in 2019. De raad is hierover eerder geïnformeerd. Het betreffen allemaal incidentele
kosten, zoals kosten van de eerste levensbehoeften van de gezinsleden en de opvang van goederen
en huisdieren. De kosten worden de komende maanden afgebouwd. Een deel van de kosten kan
mogelijk nog worden verhaald.
Aandeel VRD (Veiligheidsregio Drenthe) geeft een afwijking van € 11.000 als gevolg van extra
incidentele kosten voor het opleiden en trainen gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen in 2019.
Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden
Baten bouwvergunningen (083)
Het aantal grote projecten blijft achter. Hierdoor is de verwachting dat we de oorspronkelijke eindejaarsverwachting niet gaan halen. Op dit moment voorzien wij voor 2020 nog geen grote projecten.
Dat is de belangrijkste reden om in totaal € 100.000 af te ramen.
Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (570)
Het programma Aantrekkelijk en Aangesloten verwacht bij het taakveld Openbaar groen en (buiten)
recreatie een nadeel van € 31.000 ten opzichte van de begroting. Op 10 maart van dit jaar heeft het
college besloten om de totale beheerskosten betreffende de eikenprocessierups te verhogen met een
bedrag van € 25.000. Met dit bedrag gaan we buiten de bebouwde kom de eikenprocessierups op een
natuurlijke wijze beheersen door de inzet van natuurlijke vijanden.
Daarnaast is gebleken dat het beschikbare budget voor de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De
Wolden voor het onderhouden van het openbaar groen wegens loon- en prijsstijgingen met € 6.000
moet worden opgehoogd.
Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (430)
Op het onderdeel onderwijsbegeleiding ontstaat een voordeel van € 75.000. Dit voordeel is ontstaan
door de hogere rijksbijdrage voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Deze hogere
rijksbijdrage wordt deels ingezet voor de bekostiging van de sociaal medische indicatie op het
onderdeel peuterspelen. De lasten voor leerplicht zijn € 24.000 hoger dan werd verwacht. Deze
hogere lasten worden veroorzaakt door de toenemende werkzaamheden op het gebied van leerplicht.
We verwachten voor peuterspelen € 195.000 meer uit te geven dan begroot. Deze overschrijding
bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de bekostiging van de sociale medische indicatie. Deze overschrijding wordt gedekt uit de van het rijk ontvangen middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.
Het tweede onderdeel betreft de uitgaven voor kinderopvang, hiervoor was geen budget aanwezig
maar wel uitgaven.
Per saldo geeft dit een nadeel van € 143.000 op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Jeugdhulp (Maatwerkdienstverlening 18-, 672 en Geëscaleerde zorg 18-, 682)
De kosten jeugdzorg vallen in totaliteit € 734.000 hoger uit dan begroot. Voor de individuele (niet vrij
toegankelijke) voorzieningen wordt € 621.000 meer uitgegeven en voor de opvang en het verbeteren
van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- (geëscaleerde zorg) wordt € 113.000 meer uitgegeven.
In paragraaf 1.2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen binnen de taakvelden
maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18-.
Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden
Wijkteams (620)
Bij de buurteams / eerste lijnsloket wordt € 80.000 meer uitgegeven dan werd verwacht bij het
samenstellen van de begroting. De grootste oorzaak hiervan is het feit dat de kosten van de
Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden op dit budget zijn verantwoord. Dit leidt tot een
overschrijding van € 101.000. Wanneer tijdens de jaarrekening blijkt dat hiervoor onvoldoende
dekking is in het totale budget Gezond meedoen, dan zal er een eenmalig beroep worden gedaan op
de reserve sociaal domein.
Daarnaast zijn er lagere medische en sociale advieskosten. We verwachten minder adviesaanvragen
waardoor we € 21.000 minder gaan uitgeven.
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Inkomensvoorzieningen (630)
Bij het samenstellen van de begroting gingen we uit van een voordelig resultaat van € 234.000. De
huidige eindejaarsverwachting is dat we zullen eindigen met een nadelig resultaat van € 223.000.
Gevolg is dat we per saldo een nadeel hebben van € 457.000 ten opzichte van de begroting.
De oorzaken zijn een overschrijding op de uitgaven BUIG-uitkering met € 610.000. Tot het moment
van de coronacrisis was de verwachting dat de begrote uitgaven van de BUIG-uitkering zouden
overschrijden met € 145.000 (€ 55.000 minder kosten bijstandsuitkering en hogere kosten loonkostensubsidies € 200.000). Deze verwachting is bijgesteld omdat het cliëntenbestand van de BUIGuitkering gedurende het jaar zal toenemen met 15 tot 20% veroorzaakt door de coronacrisis. Dit leidt
tot extra uitkeringskosten van € 465.000.
De rijksbijdrage voor de BUIG 2020 is op basis van de voorlopige toekenning € 153.000 hoger uitgevallen. In mei jl. bleek dat de rijksbijdrage dit jaar waarschijnlijk iets lager zal uitvallen. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2020 (eind september) zal rekening worden gehouden met de
actuele conjuncturele situatie waarin ook de effecten van corona zijn verwerkt. Daarom houden we
voorlopig de informatie uit de voorlopige toekenning aan.
De lasten en baten voor inkomensvoorzieningen BBZ zijn met ruim € 4,1 miljoen verhoogd. Dit is een
gevolg van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). In dat kader heeft
het rijk een bedrag van € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld om zelfstandigen bij te staan. Wij gaan er
vanuit dat we de rijksbijdrage volledig gaan inzetten voor de financiële ondersteuning van de zelfstandigen.
Bijzondere bijstand (630)
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de verwachting dat de uitgaven voor bijzondere
bijstand € 52.000 hoger dan begroot zullen zijn. Dit is het gevolg van een stijging van het aantal
bijstandsgerechtigden in De Wolden. Door de bekendheid omtrent de minimaregelingen weten burgers
steeds beter de weg naar de gemeente te vinden.
WMO voorzieningen (660)
Bij de overige hulpmiddelen van de WMO is € 81.000 meer uitgegeven dan was voorzien. We zien een
stijging van het aantal aanvragen voor het gebruik van rolstoelen en woningaanpassingen dat
gerelateerd kan worden aan de definitieve invoering per 1 januari 2020 van het abonnementstarief.
Hierdoor betaalt iedereen die een voorziening krijgt toegekend, ongeacht inkomen en vermogen, een
vast bedrag van € 19 per maand.
Eigen bijdrage maatwerkvoorziening (671)
We verwachten dat de kosten voor thuishulp (voorheen: hulp bij het huishouden) en begeleiding
samen een overschrijding van € 602.000 ten opzichte van de begroting zullen laten zien. De stijging
heeft te maken met de toenemende vergrijzing en deels ook vanwege de aanzuigende werking van
het abonnementstarief.
De prognose per einde jaar is gebaseerd op de maandelijks gefactureerde kosten en de verwachte
stijging van het aantal aanvragen tot 1 januari 2021.
Voor de maanden april en mei worden de eigen bijdragen abonnementstarief Wmo
kwijtgescholden/niet geïnd. Hierdoor verwachten we een lagere opbrengst eigen bijdrage van €
37.500.
Voor de zorgkosten Wmo zijn de coronamaatregelen en de financiële consequenties daarvan nog in
ontwikkeling. De regelgeving wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te laten gaan met maatregelen
zoals inzetten vervangende zorg, uitbetalen van niet geleverde zorg en door financieren van publiek
vervoer. Landelijk moeten er nog afspraken gemaakt worden tussen het Rijk en gemeenten voor een
verdeling van de kosten en compensatie.
Programma 8 De Wolden actief en opgeruimd
Sportaccommodaties (520)
Het nadeel van € 40.000 bij de sportaccommodaties is het gevolg van diverse kleinere tekorten over
de verschillende sportcomplexen, zoals hogere verwachte kosten voor gas en elektra en voor niet
begrote beheerskosten voor korfbalvereniging ZKC.
Afval (730)
Huishoudelijk afval laat een nadeel zien van € 140.000. De opbrengsten oud papier vallen lager uit, dit
geeft een nadeel van € 110.000. De opbrengst per ton is aanzienlijk gedaald, van € 80 per ton naar
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€ 22,50 per ton. De inzamelkosten voor het oud papier zijn gestegen van € 10 per ton naar € 40 per
ton, dit geeft een nadeel van € 59.000.
De nieuwe systematiek voor het bepalen van de vergoeding van verpakkingsmaterialen geeft een
nadeel van € 140.000. Tegenwoordig is er een inzamelvergoeding van € 261 per ton goedgekeurd
materiaal, in oude situatie was er een vergoeding van € 776 per ton vermarkt materiaal.
Er is tevens een nieuwe systematiek per april voor de inzameling van kunststof verpakkingsmaterialen. Vanaf deze maand zijn er geen kosten meer voor sortering en vermarkting, maar alleen nog
kosten voor verwerking afgekeurd materiaal. Dat geeft een voordeel van € 169.000.
We verwachten € 80.000 meer opbrengsten door hogere reinigingsheffingen. Deze hogere heffingen
Voor het taakveld afval (730) verwachten we per saldo een nadeel van € 60.000.
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen
Treasury (050)
De winst van de BNG is over het jaar 2019 lager uitgevallen dan in 2018. Hierdoor is de dividenduitkering ook lager uitgevallen. De dividenduitkering is € 39.000 lager dan begroot.
De dividenduitkering van Enexis is € 15.000 lager dan begroot.
De WMD zal ook over 2019 in 2020 geen dividend uitkeren.
Rente
Op begrotingsbasis is 0,5% interne rente doorberekend. Voorlopig is op rekeningbasis 0,3% doorberekend. Een nadeel hier bij Treasury, € 136.000, is een voordeel in de programma’s.
Kasgeldleningen worden met negatieve rente aangetrokken. De verwachting is dat dit zo blijft voor
heel 2020. Dit geeft een voordeel van € 103.000.
Algemene uitkering taakmutaties (070)
Het uitgavenbudget zal met € 179.000 worden verhoogd voor verschillende taken. Hier tegenover
staan inkomsten uit het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2020.
Programma 10 overhead
Bijdrage SWO (040)
Door een lagere kostentoerekening aan projecten en grondexploitaties wordt een structureel nadeel
verwacht van circa € 150.000. In de jaarrekening 2019 en bij de beantwoording van de technische
vragen is e.e.a. uitgebreid aan de orde geweest en toegelicht. Ook in de kaderbrief 2021 is op pagina
18 hier melding van gemaakt.
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In deze paragraaf wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van
belang zijn, maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn, budgetneutraal verlopen of
waarvan de dekking via een reserve loopt.
Opheffing Stichting bibliotheek De Wolden
Met ingang van 1 januari 2019 is de organisatiestructuur van het bibliotheekwerk in Drenthe
gewijzigd. Hierdoor is een zelfstandige, lokale bibliotheekorganisatie niet meer noodzakelijk. Het
bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden heeft daarom besloten zichzelf op te heffen.
Op grond van de stichtingsakte dient het batig saldo te worden afgedragen aan de gemeente. De
gemeente is verplicht dit saldo te besteden voor een doel overeenkomstig het doel van de stichting.
Het bestuur heeft inmiddels de slotbalans van de stichting per 30 november 2019 ingediend. De
balans sluit met een voordelig saldo van € 379.100. Voor dit bedrag zal een bestemmingsreserve
“Reserve Bibliotheekwerk De Wolden” worden gevormd.
Ontwikkelingen algemene uitkering
Enkele maanden geleden werd bekend dat de herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor
2021, met een jaar wordt uitgesteld. De komende maanden vindt er aanvullend onderzoek plaats naar
de voorlopige uitkomsten. Ten opzichte van de voorlopig becijferde uitkomsten, moet dat vooral tot
minder financieel nadeel voor het platteland leiden.
Frontin Pauw (onze belangrijkste adviseur rondom het gemeentefonds) waarschuwt voor de mogelijke
gevolgen en het verwachte nadelig herverdeeleffect voor plattelandsgemeenten. De keus is aan de
gemeenten om een inschatting van het nadelig herverdeeleffect te maken. In de risicoparagraaf bij de
begroting 2021-2024 zal deze onzekerheid ook worden opgenomen.
Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023 is een stelpost in de begroting is
ingebouwd waaruit mogelijke dekking kan plaatsvinden van (een deel van) de nadelige
herverdeeleffecten.
We hebben in het verleden meermalen opgemerkt het belangrijk te vinden dat de gemeente niet
(financieel) direct afhankelijk is van het Rijk als bijv. de algemene uitkering uit het gemeentefonds
negatief doorwerkt. Het hebben van ‘enig vet op de botten’ is dan ook gewenst, zodat de gemeente
niet bij de eerste de beste tegenvaller, opnieuw moet bezuinigingen. Mede hierdoor en als gevolg van
de forse schommelingen in de uitkeringen, zijn bij de verwerking van de septembercirculaire 2019
vooralsnog de volgende bedragen als (structurele) stelpost voor 2020 t/m 2023 opgenomen:
2020
2021
2022
2023

-

€
€
€
€

399.175
800.005
908.022
818.272

Hoe een en ander precies doorwerkt in de uitkeringen tot en met 2024 wordt voor een deel duidelijk
na het verschijnen van de septembercirculaire 2020. Totdat er ook meer nieuws bekend wordt over de
herziening van de verdeelsystematiek, boeken we op dit moment voorlopig nog geen negatief
herverdeeleffect in, maar zijn wel van mening dat de hiervoor genoemde stelpost beschikbaar blijft
voor het doel waarvoor zij is ingesteld (in hoofdzaak financiële effecten herziening verdeelsystematiek
en opvangen doorwerking overige mutaties algemene uitkering).
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Corona
Compensatiepakket gemeentefonds
Op 28 mei 2020 hebben de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer
geïnformeerd over aanvullende maatregelen die het kabinet vooruitlopend op het volledig in beeld
brengen van de financiële gevolgen van corona voor de medeoverheden voor de periode tot en met
1 juni – heeft genomen om medeoverheden te compenseren. Het gaat om een pakket maatregelen
van € 542 miljoen.

De verwachting is dat gemeente De Wolden circa € 270.000 ontvangt uit het compensatiepakket. In
het addendum bij de kaderbrief is eerder een bedrag genoemd van € 450.000. Deze inschatting is
gemaakt op basis van bovenstaande tabel en verdeling van uitkeringspunten waarbij de compensatie
voor parkeerbelasting niet is meegenomen. Nu blijkt dat het te compenseren bedrag naar beneden
moet worden bijgesteld.
Onderwerp

Bedrag

Lokale culturele voorzieningen

€

65.301,80

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

€

34.123,83

Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015

€

16.727,04

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)

€

87.000,00

Mutaties in integratie-, decentralisatie- en suppletie uitkeringen
Voorschoolse Voorzieningen Peuters

€

14.145,00

Mutaties in 3 D’s in het sociaal domein Participatie

€

52.244,00

Totaal

€ 269.541,67

De uitwerking van deze compensatiemaatregelen zal per gemeente in de septembercirculaire 2020
worden verwerkt. Deze zijn dus nog niet in de meicirculaire vertaald.
Corona effect op de begroting 2020 DWD
Op een aantal taakvelden worden de Corona effecten steeds meer zichtbaar, maar hebben we nog niet
in alle gevallen een beeld van de financiële gevolgen. Hieronder een aantal financiële gevolgen tot en
met mei die we kunnen benoemen. De eerste tabel geeft enkele financieel neutrale effecten weer. De
tweede tabel geeft een aantal nadelige effecten weer. We blijven dit monitoren. Op dit moment zijn er
geen wijzigingen t.o.v. de informatie verstrekt in het addendum van 25 juni.
Taakvelden

Afwijkingen

Stimulering economische zaken

€

10.000

Nationale feestdagen

€

43.000

Totaal t/m mei

€

53.000

Gemeente De Wolden
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Afwijkingen

Toelichting Corona effect

Inkomensregelingen

€ -465.000

Extra uitkeringskosten

WMO pgb

€

-37.500

Kwijtschelding eigen bijdrage Pgb

Sportaccommodaties binnen

€

-32.000

Gederfde huuropbrengsten

Totaal t/m mei

€ -534.000

Nadelig effect Corona

Evenementen / feestdagen
Door de corona zijn er minder evenementen georganiseerd. Vele zijn uitgesteld, een aantal heeft
plaatsgevonden, maar ook zijn veel niet doorgegaan. We zijn momenteel bezig te inventariseren wat
verschoven wordt, wat dit jaar nog plaatsvindt, wat volgend jaar gaat plaatsvinden en wat niet. De
overgebleven financiële middelen zullen overgeheveld worden naar 2021. Dit heeft geen effect op het
resultaat van 2020. De verwachting is dat het budget voor 75 jaar bevrijding in zijn geheel gebruikt
gaat worden dit jaar en/of komend jaar.
Inkomensregelingen
Tot het moment van de coronacrisis was de verwachting dat de begrote uitgaven van de BUIGuitkering zouden overschrijden met € 145.000 (€ 55.000 minder kosten bijstandsuitkering en hogere
kosten loonkostensubsidies € 200.000). Deze verwachting is bijgesteld omdat het cliëntenbestand van
de BUIG-uitkering gedurende het jaar zal toenemen met 15 tot 20% veroorzaakt door de coronacrisis.
Dit leidt tot extra uitkeringskosten van € 465.000.
WMO
Voor de maanden april en mei worden de eigen bijdrage abonnementstarief Wmo kwijtgescholden/niet
geïnd. Hierdoor verwachten we een lagere opbrengst eigen bijdrage van circa € 37.500. Voor de
zorgkosten Wmo zijn de coronamaatregelen en de financiële consequenties daarvan nog in ontwikkeling. De regelgeving wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te laten gaan met maatregelen zoals
vervangende zorg inzetten, uitbetalen van niet geleverde zorg en door financieren van publiek
vervoer. Landelijk moeten er nog afspraken gemaakt worden tussen het Rijk en de gemeenten voor
een verdeling van de kosten en compensatie.
Sportaccommodaties
Voor de binnensportaccommodaties verwachten we 30% minder opbrengsten dan begroot, dit
betekent op jaarbasis € 32.000 minder opbrengst. Voor de buitensportaccommodaties verwachten we
nog dezelfde opbrengsten als begroot. Er is uitstel van betaling verleend, maar het is wel de bedoeling
dat het volledige bedrag voor het einde van het jaar wordt betaald.
Rekeningsaldo 2019
Tijdens de raadsvergadering van 26 juni is de jaarrekening 2019 vastgesteld en is de raad akkoord
gegaan om het negatieve resultaat, € 920.000, te verrekenen met de algemene reserve.
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De kosten jeugdzorg vallen in totaliteit € 734.000 hoger uit dan begroot. Voor de individuele (niet vrij
toegankelijke) voorzieningen wordt € 621.000 meer uitgegeven en voor de opvang en het verbeteren
van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- (geëscaleerde zorg) wordt € 113.000 meer uitgegeven.
De opgave en de inzet
Binnen de jeugdhulp hebben we te maken met complexe problematiek. Vaak gaat het om problemen
in de omgeving van het kind. Deze kinderen reageren volstrekt normaal op een niet normale situatie.
Onze inzet is er op gericht om de situatie te normaliseren en de stress in het gezin te verminderen. De
casuïstiek wordt o.m. besproken in het Multidisciplinair overleg en bij Veilig opgroeien. De problemen
die in de gezinnen spelen, worden voornamelijk veroorzaakt door echtscheidingen, psychiatrische &
psychologische problemen, geweld en opvoedproblematiek. Onze aanpak stemmen we af op deze
problematiek. Hierbij hebben we aandacht voor het kind en zijn omgeving. Denk hierbij aan o.a.
opvoedondersteuning, de inzet van de POH Jeugd vanuit de gemeente bij de huisarts, de brede intake
bij het eerste contact om de situatie goed in beeld te brengen en niet alleen het symptoom bestrijden,
mobilty mentoring en schuldhulpverlening. De problematiek is fors en er is vaak sprake van intergenerationele problematiek. Het doorbreken van deze keten en werken aan een duurzame oplossing
vergt veel tijd en inspanning.
Verder zijn de PGB-regels aangescherpt, is er een toezichthouder jeugd aangesteld en in Drents
verband is er een zorgmakelaar ten behoeve van de inzet bij Gerectificeerde Instellingen aangesteld.
De eerste financiële effecten van deze bijsturingen zien we nu terug. De POH Jeugd bijvoorbeeld helpt
nu 70 tot 80% van de kinderen zelf die door de huisarts naar hen zijn verwezen. Deze kinderen
hadden zonder de inzet van de POH Jeugd een doorverwijzing naar de 2 e lijn gekregen van de huisarts. Zonder deze bijsturing was het tekort groter geweest.
In de jaarrekening 2019 hebben we aangegeven dat we een tekort verwachten in 2020. In de eerste
kwartaalrapportage hebben we aangegeven dat we verwachten uit te komen op een tekort van circa €
500.000. Bij het opstellen van de eerste kwartaalrapportage hebben we een aanname gedaan wat
betreft de effecten van de bijsturingen in 2020. Op basis van de huidige informatie is dit effect lager
dan de aanname bij de eerste kwartaalrapportage. De nieuwe maatregelen vragen eerst een
overgangstermijn, maar de verwachting is dat de effecten gaan toenemen.
Individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
Bij de individuele voorzieningen maken we een onderscheid tussen de kosten van Zorg In Natura
(ZIN) en de kosten van het Persoons Gebonden Budget (PGB). De kosten PGB vallen € 155.000 lager
uit dan begroot en de kosten ZIN € 776.000 hoger.
Kosten PGB
De kosten PGB zijn in 2020 € 155.000 lager dan begroot. Het aantal voorzieningen PGB is in 2020
lager dan in 2019. Dit verklaart € 85.000 van het voordeel. Hiertegenover staat een nadeel op de
kosten ZIN. Daarnaast zijn de beleidsregels PGB aangepast waardoor de afgegeven budgetten lager
zijn en hierdoor ontstaat een voordeel van € 70.000.
Individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen
De kosten ZIN zijn € 776.000 hoger dan begroot. De kosten zijn ten opzichte van 2019 € 125.000
lager in 2020. In het voorjaar 2020 zijn een aantal complexe gezinnen naar onze gemeente verhuisd
waardoor de kosten jeugdzorg hoger zijn dan waarmee rekening is gehouden in de begroting 2020.
Met ingang van 1 januari 2020 zijn nieuwe contracten afgesloten met de zorgaanbieders. Voor de
bepaling van de tarieven heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden en daarin is onder andere
rekening gehouden met een indexering van 2,54%. Dit gaat om een bedrag van circa € 100.000.
Daarentegen is het aantal voorzieningen in 2020 lager dan in 2019. Dit betreft voornamelijk doorverwijzingen door de huisarts. Zoals toegelicht onder het kopje “de opgave en de inzet” is dit te
verklaren door de inzet van de POH jeugd. Daarnaast zijn het aantal doorverwijzingen door de
gemeente ook iets lager dan in 2019 wat gekoppeld kan worden aan de brede intake.
In de jaarrekening 2019 is ook een bedrag verwerkt voor nagekomen facturen met betrekking tot
voorgaande jaren. Op dit moment zijn de reserveringen in de jaarrekening 2019 voldoende voor de
werkelijk gefactureerde kosten (en hebben we ook geen reden om aan te nemen dat deze de
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komende 6 maanden niet voldoende zijn). Hiervoor is dan ook geen bedrag meegenomen in deze
berekening.
Opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- (geëscaleerde
zorg)
De kosten voor Opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18(geëscaleerde zorg) vallen € 113.000 hoger uit dan begroot. Dit nadeel bestaat voor € 68.000 uit
kosten voor Veilig Thuis Drenthe (VTD) welke taak wordt uitgevoerd door GGD Drenthe. GGD Drenthe
verdeelt de kosten van VTD op basis van het aantal meldingen 18+ en 18-. Het nadeel 18- valt weg
tegen een voordeel op 18+ (deze is opgenomen onder de Wmo).
Daarnaast is er een nadeel van € 45.000 op de kosten van gecertificeerde instellingen. Ten opzichte
van 2019 zijn deze kosten en aantallen toegenomen. We verwachten dat door de inzet van de
zorgmakelaar ten behoeve van de inzet bij gecertificeerde instellingen deze kosten zullen dalen. De
zorgmakelaar voor Zuid-Drenthe is kortgeleden van start gegaan. Het zal nog even duren voordat de
inzet ook effect gaat opleveren.
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Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten bestuursrapportage. De aanpassing van de budgetten geeft
een negatief resultaat van € 1.883.000.
Het uiteindelijk saldo wordt bepaald bij de bepaling van het rekeningresultaat.
Verloop begrotingssaldo
Het verloop van het begrotingssaldo 2020 is als volgt:
Bedrag
Aanwezige begrotingsruimte per 1 januari 2020:
- primitieve begroting 2020
- aanvullende begrotingswijziging nummer 1-5

-/+

474.000
625.000

+

154.000

Negatieve uitkomst Bestuursrapportage 2020

-/-

1.883.000

Verwacht negatief resultaat 2019

-/- 1.729.000

Negatieve begrotingsruimte per 1 juni 2020

Post onvoorzien
Lasten

Primitieve
Begroting
2020

Begroting
2020 na
wijziging

Bijstellingen
Bestuursrapportage

Begroting 2020
wordt daarna

1 Onvoorziene uitgaven,
startsubsidies

10.000

10.000

-

10.000

2 Onvoorzien, college van B&W

20.000

20.000

-

20.000

3 Stelpost nieuw beleid (lening
Apollohuis)

670

670

-

670

4 Stelpost kapitaallasten
bedrijfsmatige investeringen

99.811

99.811

-

99.811

PM

PM

-

PM

130.481

130.481

-

130.481

5 Stelpost kapitaallasten nieuw
beleid (investeringen)
Totaal
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Investeringen

Binnen de jaarplancyclus is met betrekking tot de lopende investeringskredieten één
beoordelingsmoment bij de bestuursrapportage.
PROGRAMMA 1 - DW gastvrij, initiatiefrijk & stimulerend
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroot

Basisregistratie Grootsch. Topografie

62

EJV Berap

Verschil

62

0

PROGRAMMA 2 - De Wolden een veilig thuis
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroot

EJV Berap

Verschil

Aanpassing brandweerkazerne Ruinen

37

37

0

Aanpassing brandweerkazerne Ruinerwold

11

9

-2

Totaal

48

46

-2

PROGRAMMA 3 - Duurzaam leven in De Wolden
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Uitbr. bedrijven terr. Hoge Akkers
Aanpassen gemaal buitengebied Leeuwte

Begroot
1.631

EJV Berap

Verschil

1.631

0

53

53

0

644

644

0

36

36

0

Afkoppelen verhard oppervlak 2020

200

200

0

Ad hoc-/vervangingsmaatregelen 2020

100

100

0

65

65

0

3

3

0

255

255

0

2.987

2.987

0

Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2020
Vervanging IBA's 2020

Telemetrie riolering 2016
Duurzaamheidssubs. starters woningmarkt
Deeln.St.Stim.Volkshuisv.(zonneleningen)
Totaal

PROGRAMMA 4 - De Wolden onderneemt
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Langlopende lening St. Glasvezel

Gemeente De Wolden

Begroot
156

EJV Berap
156

Verschil
0
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PROGRAMMA 5 - De Wolden aantrekkelijk & aangesloten
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroot

Fietspad Linderweg te Zuidwolde

EJV Berap

Verschil

304

304

0

7

7

0

15

15

0

Centrumplan Ruinen 2011

255

255

0

Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde

259

259

0

Fietspad Ruinerweg

166

166

0

Fietspad Echtenseweg

185

185

0

Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold

186

186

0

0

0

0

1.495

1.495

0

614

614

0

51

51

0

Ontsluiting kern Zuidwolde op N48
Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde

Herinrichting Dorpsstraat te de Wijk
Maatregelen uitvoeringsplan N375
Toegankelijkheid Hfdstr.Nrd-Zd Zuidwolde
Glow-in-the-dark fietspad Ruinerweg
Fietspad Veldpad Marterhaar

17

17

0

Fietspad langs de Havelterweg Ruinerwold

488

488

0

Fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld

406

406

0

Verbeteren evenemententerr.DeWijk Zdwold

200

200

0

70

70

0

144

144

0

Ruimen/herinr. begraafplaats Zuidwolde

24

24

0

Herinrichting begraafplaats Ruinen

30

30

0

Project zuidelijke Brink Ruinen
Herinrichten burgemeestersbrt Ruinerwold

Bouw muur hist.graven begraafpl Zuidwold

3

3

0

100

100

0

8

8

0

5.027

5.027

0

Urnenmuur begraafplaats Zuidwolde
Woonomgeving DLS Briëtweg de Wijk
Baten

PROGRAMMA 6 - DW ontwikkelt met kleur en talent
Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

PROGRAMMA 7 - Gezond meedoen
Er zijn geen investeringen binnen dit programma.
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PROGRAMMA 8 - DW actief en opgeruimd
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroot

Nieuwbouw/renovatie sporthal Zuidwolde

EJV Berap

Verschil

67

67

0

Kunstgrasveld sportp.Ruinen(sportlaag)

241

241

0

Kunstgrasveld sportp.Ruinen(zandlaag)

80

80

0

Kunstgrasveld sportp.Ruinen(overige)

20

20

0

Kunstgrasveld sportp.Ruinerw.(sportlaag)

241

241

0

Kunstgrasveld sportp.Ruinerw.(zandlaag)

80

80

0

Kunstgrasveld sportp.Ruinerw.(overige)

47

47

0

Kunstgrasveld sportp.De Wijk(sportlaag)

241

241

0

Kunstgrasveld sportp.De Wijk(zandlaag)

80

80

0

Kunstgrasveld sportp.De Wijk(overige)

47

47

0

132

132

0

1.276

1.276

0

Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold(sportlaag)
Totaal

PROGRAMMA 10 - Overhead
Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Noodstroomvoorziening gem.huis Zuidwolde
Energiebesparing gemeentehuis Zuidwolde
Totaal

Gemeente De Wolden
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EJV Berap

Verschil

9

19

-10

96

96

0

105

115

-10
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Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is met ingang van 2015 ondergebracht in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen (SWO). De verantwoording daarover vindt plaats aan het bestuur van de SWO.
Op de SWO rust voor 2020 een taakstelling van € 450.000 voor het sociaal domein van Hoogeveen en
€ 600.000 vanuit beide gemeenten. Op basis van de uitgaven in de eerste zes maanden van dit jaar
en de prognose voor de rest van het jaar verwachten we als SWO binnen ons budget te blijven.
Hiermee wordt naar verwachting aan de bezuinigingstaakstelling voldaan. Dit is met name het resultaat van het niet of later invullen van vacatures.
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Activiteiten/speerpunten 2020

Geen afwijkingen.
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Over de volgende projecten wordt gerapporteerd:
- Centrumplan Ruinen
- Herstructurering De Wijk
- Centrumplan De Wijk
- Centrumplan Zuidwolde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK 1-aspecten en gaat daarbij uit van het
oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen)
ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
1.

[G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten.

2.

[O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren.

3.

[T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning.

4.

[R] risico’s: welke risico’s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen?

5.

[I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie?

6.

[K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten).

Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning
Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking
Een duim naar beneden: Afwijking

1

Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT -aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu
meegenomen bij de K van kwaliteit.
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Tussenrapportage projecten

Naam project:

Centrumplan Ruinen

Projectleider:

G. Haisma

Opdrachtgever:

Wethouder G. Hempen en W. van der Veen

1.
Toelichting:

Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?
De kredieten voor het centrumplan zijn verstrekt, € 780.000 en € 150.000. Aanvullend
is er een ISV bijdrage van € 500.000 beschikbaar gesteld. Het budget is in totaal € 1,4
miljoen.
Met de oplevering van de nieuwbouw op het vm. SNS terrein in de zomer van 2019 en
daaropvolgend de herinrichting van parkeerterrein de Kaamp is de laatste fase van
Centrumplan Ruinen afgerond. In het najaar van 2019 zijn de werkzaamheden aan de
Kaamp gestart en in het voorjaar is de herinrichting afgerond.
De centrumplanontwikkelingen in Ruinen kenden een veel langere looptijd dan bij aanvang was voorzien (8 i.p.v. 4 jaar), hierdoor zijn er meer proces- en plankosten
gemaakt dan vooraf begroot. Nu de laatste werkzaamheden recent zijn uitgevoerd, kan
de eindbalans worden opgemaakt. Voor de laatste fase van het project, de herinrichting
van de Kaamp, was het resterende budget leidend. Door enkele onvoorziene tegenvallers (aanvullend bodem/asbestonderzoek & extra grondverbetering) in de laatste fase
van uitvoering wordt het beschikbare budget overschreden met ca € 15.000. Het werk is
mei 2020 opgeleverd.

2.
Toelichting:

Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?
Het projectteam bestaat uit interne expertise en wordt door een interne projectleider
aangestuurd. Deze laatste fase lag de focus op de herinrichting van het openbaar gebied
(De Kaamp en de passage). Nu het werk gereed is en de overdracht naar de beheerorganisatie heeft plaatsgevonden ligt de focus nu op de administratieve afronding van
het project. Na deze afronding zal de projectorganisatie worden ontbonden.

3.
Toelichting:

Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?
De werkzaamheden voor het project zijn (nagenoeg) afgerond. In de zomer van 2019 is
de nieuwbouw op de voormalige SNS locatie (fase 1) opgeleverd.
Vervolgens is in het najaar van 2019 gestart met de herinrichting van parkeerterrein
De Kaamp. Deze herinrichting is voorjaar 2020 afgerond, behoudens de twee laadpalen
voor elektrische auto’s, deze systemen worden door een externe partij geplaatst.
De herinrichting van de Kaamp en daarmee de afronding van het project is conform de
planning gerealiseerd.
Als gevolg van de coronacrisis heeft een officiële openingshandeling niet plaats kunnen
vinden. In overleg met het dorp wordt bekeken of dit najaar de afronding van het
project feestelijk ingeluid kan worden.
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Fase 2, het vervolg op de herontwikkeling van het vm. SNS pand aan de andere kant
van de passage, maakt geen onderdeel meer uit van dit project. Het initiatief voor de
herontwikkeling van deze locatie ligt bij de eigenaar.

4.
Toelichting:

Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd?
Het project kent een langere doorlooptijd dan vooraf was voorzien. De herontwikkeling
van de SNS locatie heeft langer geduurd. Om de voortgang in het project te behouden
en risico’s te managen is de begeleiding vanuit de gemeente dan ook intensiever en
langduriger geweest. Doordat de nieuwbouw (fase 1) langer heeft geduurd kent het
project een langere looptijd. Daarnaast is de laatste fase van de herinrichting van het
openbaar gebied aanbesteed in hoogconjunctuur, de afgelopen jaren zijn de bouwkosten
sterk gestegen. De projectorganisatie heeft scherp op dit risico van kostenoverschrijding gestuurd, het beschikbare krediet was kaderstellend voor de aanbesteding
en gunning van dit werk.
Of en wanneer Fase 2 ontwikkeld wordt is niet bekend. De eigenaar heeft nog geen
plannen ingediend voor de herontwikkeling van deze locatie. Bij de herinrichting van de
Kaamp is rekening gehouden met een toekomstige ontwikkeling. Een gedeelte van de
bestaande direct aangrenzende infrastructuur is hier gehandhaafd. Of er aanvullende
financiering nodig is voor o.a. voor een goede aansluiting van de openbare ruimte hangt
af van de planuitwerking van deze vervolgfase. Deze mogelijke herontwikkeling maakt
geen onderdeel meer uit van project Centrumplan.

5.
Toelichting:

Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?
De communicatie verloopt volgens projectplan. De Stuurgroep is intensief aangehaakt.
De omgeving is intensief geïnformeerd over de plannen en actief betrokken bij de
planvorming. Het reeds gerealiseerde inrichtingsplan voor de Kaamp is opgesteld met
een werkgroep bestaande uit aanwonenden en belanghebbenden.

6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?
Toelichting:

- Mariakerkterrein en Brink zijn afgerond.
- Parkeerplaatsen nabij Buitencentrum zijn aangelegd.
- Er is overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de voormalige SNSlocatie.
- De bestemmingsplanprocedure SNS locatie fase 1 is afgerond, het nieuwe
bestemmingsplan is medio juni 2017 in werking getreden.
- Het voormalige SNS pand is in het najaar van 2017 gesloopt.
- De realisatie van de nieuwbouw op de vm. SNS-locatie (fase 1) is in 2018
gestart en in de zomer van 2019 is de nieuwbouw opgeleverd.
- Het plan voor de herinrichting van de Kaamp is in het voorjaar van 2019 samen met
het dorp opgesteld.
- Najaar 2019 zijn de werkzaamheden aan de Kaamp gestart en in het voorjaar van
2020 is de herinrichting afgerond.
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Tussenrapportage projecten

Naam project:

Herstructurering woonomgeving Briëtweg, De Wijk

Projectleider:

J. van Slochteren

Opdrachtgever:

G. Hempen (BO) en G. Bolkesteijn (AO)

1.
Toelichting:

2.
Toelichting:

3.
Toelichting:

Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?
ja

Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?
n.v.t.

Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?
Het woonrijp maken van het laatste deel is gestart voorgaand jaar afgerond.
Hiermee is het project gereed.

4.
Toelichting:

5.
Toelichting:

Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd?
n.v.t.

Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?
n.v.t., het project is afgerond.

6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?
Toelichting:
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Tussenrapportage projecten

Naam project:

Herinrichting Dorpsstraat De Wijk

Projectleider:

W. van der Veen

Opdrachtgever:

Wethouder G. Hempen en H. Zwiep

1.

Toelichting:

Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

In 2019 is aansluitend op het integraal ontwerp van de herinrichting Dorpsstraat ook de
groenzone voor de molen en de parkeerplaats van het ontmoetingscentrum De Havezate
opgepakt. Dit om het beeld van het integraal ontwerp compleet te maken en toekomstige overlast voor het dorp te voorkomen. In het voorjaar van 2019 is de herinrichting
van de Dorpsstraat samen met de inwoners feestelijk geopend. In 2020 wordt de laatste
beplanting bij De Havezate en informatiebord bij de Molen aangebracht en wordt het
project afgesloten. Kosten circa € 10.000.

2.
Toelichting:

3.
Toelichting:

Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?
Geen bijzonderheden.

Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?
Door de toevoeging van twee deelgebieden (Molenterrein en parkeerplaats Havezate) is
het werk in begin mei 2019 opgeleverd. De feestelijke opening heeft op zaterdag 18 mei
2019 plaatsgevonden. De laatste beplanting is in het najaar van 2020 aangebracht.
Door de corona-uitbraak is dit naar het najaar verplaatst. Het wachten is op de laatste
factuur waarna het project kan worden afgesloten.

4.
Toelichting:

5.
Toelichting:

Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd?
Geen.

Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?
De inwoners en ondernemers zijn regelmatig bij gesproken over de voortgang van de
werkzaamheden. Opening is gezamenlijk met inwoners en ondernemers georganiseerd.

6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?
Toelichting:

Met herinrichting van de Dorpsstraat krijgt De Wijk weer een centrumgebied waar het
goed wonen, winkelen en ondernemen is. Daarnaast wordt het aantrekkelijk voor
bezoekers aan onze gemeente.
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Tussenrapportage projecten

Naam project:

Centrumplan Zuidwolde

Projectleider:

W. Visser

Opdrachtgever:

Wethouder G. Hempen en W. van der Veen

1.
Toelichting:

Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?
Het project is in 2019 afgerond en financieel afgesloten. De verantwoording richting de
provincie heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een overschrijding van € 57.000 op het
totale krediet van € 2.320.000. Dit is onder andere ontstaan doordat de civiele kosten
voor afronding van dit project hoger zijn uitgevallen dan verwacht en doorlooptijd met
meerdere jaren is verlengd.

2.
Toelichting:

3.
Toelichting:

4.
Toelichting:

5.
Toelichting:

Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?
Niet van toepassing.

Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?
Geen bijzonderheden.

Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd?
Niet van toepassing.

Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?
Verantwoording is afgerond.

6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?
Toelichting:
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