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Inleiding  

Voor u ligt de Programmabegroting 2019. De eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode op basis 

van het coalitieakkoord ‘Alphen aan den Rijn: Een Groene stad met Lef!, met krachtige buurten en 

dorpen’. Deze begroting is het moment om vooruit te blikken en u mee te nemen in de ambitieuze 

plannen van het nieuwe college.  

 

De beleidsvoornemens voor de nieuwe collegeperiode zijn gepresenteerd in het coalitieakkoord. Deze 

zijn nader uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Groene Stad met Lef!’ Het 

uitvoeringsprogramma bevat ook een financiële paragraaf. Deze paragraaf is dit jaar tegelijkertijd de 

Kadernota 2019. De kadernota is het financiële fundament van het uitvoeringsprogramma.  

Ambities op de beleidsterreinen zijn vertaald naar concrete, te realiseren resultaten en uit te voeren 

activiteiten. De benodigde financiële middelen, waarmee het college invulling wil geven aan deze 

activiteiten, zijn opgenomen in deze begroting.  

 

In de begroting leest u meer over speerpunten duurzaamheid en energie, de doorontwikkeling van het 

sociale domein, het nieuwe bouwen en wonen, de nieuwe en circulaire economie, democratische 

uitdagingen en de invoering van de Omgevingswet. Deze onderwerpen bepalen de komende vier jaren 

de beleidsagenda van het nieuwe college. Hierbij houden we natuurlijk ook rekening met de 

veranderingen die straks vanuit Den Haag op ons afkomen. In 2019 vinden de Provinciale 

Statenverkiezingen plaats en de plannen die het kabinet met Prinsjesdag heeft gepresenteerd kunnen 

van invloed zijn op onze beleidsagenda of de prioriteiten daarbij. Nederland staat de komende tijd voor 

een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, de invoering van de nieuwe omgevingswet, het 

tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. 

Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het rijk, gemeenten, 

provincies en waterschappen pakken daarom deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan 

via het Interbestuurlijk programma (IBP). Het IBP vormt de basis voor het uitwerken van de 

verschillende maatschappelijke opgaven, inclusief afspraken over resultaten en financiën. De financiële 

implicaties zijn bij het tot stand komen van deze begroting nog niet bekend. Bovengenoemde 

ontwikkelingen kunnen komende jaren voor het college aanleiding zijn om bij te sturen, zowel 

inhoudelijk als financieel.  

 

In deze bestuursperiode is voldoende financiële ruimte om te investeren. Een aantal speerpunten is in 

2018 al opgepakt en verwerkt in deze begroting. Een aantal voorbeelden.  

 

De gemeente Alphen aan den Rijn wil de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart zijn. De ambitie 

om in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2- neutraal te zijn vraagt om een versnelling. Het 

“Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020” geeft daar invulling aan en wordt op dit moment 

voortvarend uitgevoerd door het uitvoeren van een klimaatstresstest, het organiseren van een 

transitiearena, het opstellen van een warmtevisie en ‘Zon op Alphen’ waarbij twee zonneparken worden 

aangelegd met in totaal zo’n 1.750 zonnepanelen. Daarnaast wordt met verschillende partners en 

stakeholders vorm gegeven aan de kansen die geboden worden op het gebied van circulaire economie, 

maar ook op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, scholen en verenigingen en pilots op 

het gebied van aardgasloze woningbouw.  

 

Het college gaat investeren in het oplossen van de verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude-

Dorp.  

We nemen een besluit over het tracé van de nieuwe ontsluitingswegen ten zuidwesten en noordoosten 

van Hazerswoude-Dorp, waarna de voorbereiding van de uitvoering van start gaat.  
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De verkeersknelpunten in Boskoop vragen om een regionale integrale aanpak. De provincie Zuid-

Holland stelt in samenwerking met o.a. onze gemeente een Integrale Gebiedsvisie Gouwe op, met als 

doel de verbetering van de bereikbaarheid in het gebied rond de Gouwe. De resultaten van onze studie 

naar de diverse varianten voor de tweede oeververbinding in Boskoop zijn onderdeel van de afweging 

tussen de diverse oplossingsrichtingen die in de Integrale Gebiedsvisie Gouwe worden gepresenteerd. 

De Integrale Gebiedsvisie Gouwe wordt in 2019 vastgesteld door de provincie, waarna een 

uitvoeringsprogramma kan worden opgesteld en bestuurlijke overeenkomsten worden gesloten over de 

uit te voeren projecten. De gemeentelijke besluitvorming wordt hieraan gekoppeld.  

 

Het college heeft alle ontwikkellocaties in beeld gebracht en gaat in 2019 verder in gesprek met 

stakeholders over een toekomstperspectief voor landschap en stad met een nieuwe balans tussen 

groen, blauw en rood. Het college zorgt ervoor dat de woningvoorraad vergroot wordt met minimaal 

410 woningen. Voor de sociale doelgroep gaat het om gemiddeld 100 woningen per jaar tot 2022, 5 

tot 10% van het woningbouwprogramma bestaat uit vrije-sector-huurwoningen.  

 

In 2019 gaat het college met de raad verder met de doelstelling van de Woonagenda: wijken en kernen 

met identiteit; keuzemogelijkheid door variatie aan woningen; een veilige en gezonde woonomgeving; 

zelfredzame inwoners en een toekomstbestendige woningvoorraad. 

 

Op het sociaal domein heeft Alphen aan den Rijn de afgelopen jaren veel lef getoond waardoor een 

toonaangevende basisinfrastructuur is neergezet. Deze transformatie wordt doorgezet met extra 

aandacht voor preventie: voorkomen is beter dan genezen. In 2019 wordt ingezet op preventie van 

armoede met een armoederegisseur en extra middelen voor schuldhulpverlening voor vroeg 

signalering en jongerenkrediet. Door klantreizen te ontwikkelen in het sociaal domein wordt de 

integrale leefwereld van onze inwoners centraal gesteld. Rijnvicus wordt voor werkgevers en 

werkzoekenden met een afstand tot arbeidsmarkt de partner om wegen naar werk te vinden. 

 

Het college, culturele partners en inwoners gaan samen een cultuurvisie opstellen om te komen tot een  

optimaal cultuuraanbod met aandacht voor kunst en cultuur binnen onze gemeente. De cultuurvisie is 

in 2019 gereed en wordt dan aan de raad aangeboden. 

 

Volgens de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad is Alphen aan den Rijn de veiligste 100.000+ 

gemeente van Nederland. Het college wil de veiligste gemeente blijven met het door de raad vast te 

stellen nieuwe integraal veiligheidsbeleid waarbij ondermijning en adres- en IDfraude prioriteiten zijn.   

 

Het college nodigt partners en inwoners uit om deskundigheid, ideeën en verwachtingen met de 

gemeente  te delen. Zo geven we samen initiatieven vanuit de samenleving vorm en bouwen we, 

volgens het democratisch akkoord, aan een gemeente die van buiten naar binnen werkt.  

 

Het college kan het voorgenomen pakket aan maatregelen uitvoeren binnen een blijvend gezond, reëel 

en structureel sluitend financieel meerjarenperspectief 2019-2022. Het weerstandsvermogen is 

gedurende de hele collegeperiode meer dan voldoende van omvang. Het college wil de lastendruk voor 

onze inwoners beheersen. Dit zijn mooie uitgangspunten voor de uitvoering van het coalitieakkoord 

waarmee al een voortvarende start is gemaakt. 
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Leeswijzer 

 

De Programmabegroting 2019 kent een geheel nieuwe programma-indeling. De nieuwe programma’s 

stemmen overeen met de indeling die in het Coalitieakkoord en het Uitvoeringsprogramma wordt  

gehanteerd. De Programma’s zijn op te vatten als de programmatische aanpak voor de nu komende 

jaren van de strategische opgaven die in het Coalitieakkoord worden aangeduid. 

 

Nieuw is ook dat aan de wens van de raad is voldaan om in de doelenbomen de benodigde budgetten 

per kolom weer te geven. Om dat mogelijk te maken hebben we de doelenbomen zodanig gegroepeerd 

dat onze doelen passen onder de landelijke taakvelden. In de bijlage ʺDoelenbomen en Taakveldenʺ 

valt te lezen hoe de koppeling tussen gemeentelijk thema en landelijk (hoofd)taakveld is gemaakt. 

 

Zoals elk jaar ligt in de doelenbomen en in de bijbehorende indicatoren de focus op de bestuurlijke 

doelen, de speerpunten, voor de komende periode. De lezer dient zicht echter te realiseren dat een 

zeer groot deel van alle budgetten wordt besteed aan wat we ʺgoing concernʺ-activiteiten noemen. 

Denk aan activiteiten zoals vergunningverlening, handhaving, parkeercontroles enz. In de toelichtingen 

op de programma´s wordt daar nu en dan naar verwezen. 

Het niet-vertalen van de going concern-activiteiten in doelen betekent ook dat het kan voorkomen dat 

het ene bestuurlijke doel weinig budget kent en het andere veel. Dat hoeft niet te betekenen dat het 

doel met klein budget minder belangrijk is. Het kan zijn dat dit doel weinig going concern-activiteiten 

bevat.  

 

Het gehanteerde format voor de Programma’s is niet gewijzigd. Dit format is ingevoerd bij de 

Begroting 2018. Na de “Quick Scan programmabegroting 2016-2019” door de Rekenkamercommissie 

en de ‘Bestuursopdracht verbeteren programmabegroting’ (2016/34321) is in nauwe samenwerking 

tussen (een werkgroep uit) de auditcommissie en een ambtelijke werkgroep de nieuwe begrotingsopzet 

vorm gegeven. Het format bestaat uit een Doelenboom, te bereiken Maatschappelijke effecten, 

Indicatoren en Toelichting. 

 

Voor de raad is het in ieder geval belangrijk om te kunnen beoordelen welke veranderingen in de 

samenleving door het college worden gefaciliteerd. In een top-down samenleving kunnen raad en 

college sturen op maatschappelijke effecten. In de moderne samenleving werken vele maatschappelijke 

partijen, waaronder raad en college, samen in het streven naar de gewenste effecten. De 

maatschappelijke effecten worden voorzien van een effectindicator. Het college geeft daarnaast aan de 

raad inzicht in de resultaten, die bijdragen aan het bereiken van de effecten. Deze resultaten worden 

zoveel mogelijk geconcretiseerd in een resultaatindicator. 
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Financieel perspectief 2019-2022 

Groene Stad met Lef! 

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad De Financiële paragraaf van het Uitvoeringsprogramma 

"Groene Stad met Lef!" 2018-2022 vastgesteld. Deze Financiële paragraaf, die we ook met Kadernota 

2019 aanduiden, bevat de financiële kaders van waaruit deze gemeentelijke begroting voor het 

begrotingsjaar 2019 en de meerjarenperiode 2020-2022 is opgebouwd. 
  

Deze financiële kaders bestaan met name uit het uittrekken van extra financiële middelen ten opzichte 

van de lopende begroting 2018-2021 om invulling te kunnen geven aan het nieuwe beleid en de extra 

inzet op bestaand beleid door de nieuwe coalitie, waarmee de gemeente Alphen aan den Rijn 

uiteindelijk "Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en 

duurzaamheid als basis voor een sociaal en ruimtelijk beleid" wil bereiken. 
  

De geplande inzet van deze extra financiële middelen in deze collegeperiode is verwerkt in de nu 

voorliggende begroting 2019-2022. Daarmee geeft deze begroting een volledig beeld van waaraan 

onze gemeente in de periode 2019-2022 van plan is haar middelen te besteden en welke resultaten 

daarmee bereikt moeten worden. 

  

Financiële positie 2019-2022 

De verschillen met de lopende begroting 2018-2021 worden niet alleen veroorzaakt door de inzet van 

extra financiële middelen voor nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. De ramingen in de begroting 

voor de ontvangsten vanuit het Gemeentefonds veranderen ook naar aanleiding van de afgelopen jaar 

door het Rijk uitgebrachte circulaires, waarvan tijdens het opstellen van deze begroting de 

Meicirculaire 2018 de meest recente is. Deze veranderingen van het Gemeentefonds zijn al in de 

Kadernota 2019 beschreven. 
 

Daarnaast worden bij iedere begrotingsopstelling de ramingen voor personeelslasten geactualiseerd op 

basis van de laatste cao- en premie-ontwikkelingen en de ramingen voor afschrijvingslasten, 

rentelasten en de mutaties in onze reserves en voorzieningen worden aangepast aan de laatste stand 

van zaken met betrekking tot de gemeentelijke investeringen en desinvesteringen.  
  

De verwerking van al deze mutaties leidt tot de volgende ontwikkeling van het structurele 

begrotingssaldo van het begrotingsjaar 2019 en de meerjarenperiode 2020-2022: 
 

NR MUTATIE FINPOS 
2019 2020 2021 2022 

INC STR INC STR INC STR INC STR 
  

                

A.1 Saldo Begroting 2018-2021 -2.528 1.976 -1.302 2.557 -137 2.887 -137 2.887 
 

 

                

A.2 Kadernota 2019: 

Algemene dekkingsmiddelen 

0 15.763 0 20.583 0 25.238 0 25.813 

A.3 Kadernota 2019: 

Sociaal domein (incl. Lpc) 

0 -7.051 0 -7.583 0 -8.311 0 -9.114 

A.4 Kadernota 2019: 

Loon- en prijscompensatie (Lpc) 

0 -4.318 0 -6.670 0 -8.660 0 -11.246 

A.5 Kadernota 2019: 

Uitvoeringsprogramma 

-6.891 -4.755 -1.754 -5.725 -5.431 -5.725 0 -5.725 

  
                

TOT SALDO NA KADERNOTA 2019 -9.419 1.615 -3.056 3.162 -5.568 5.429 -137 2.615 

  
                

B.1 Actualisatie kapitaallasten en 

toegerekende rente 

-63 602 -43 152 -1.173 35 10 -63 

B.2 Verbonden partijen 0 1.317 0 0 0 0 0 0 

B.3 Overige technische mutaties -159 -1 0 102 0 105 0 105 
  

                

SUB TECHNISCHE MUTATIES -222 1.917 -43 254 -1.173 140 10 42 

  
                

TOT SALDO B2019-2022 -9.641 3.532 -3.099 3.416 -6.741 5.569 -127 2.657 

Tabel: Ontwikkeling financiële positie 2019-2022                                Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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De Programmabegroting 2019-2022 sluit met een positief begrotingssaldo van € 3,532 miljoen in 

2019, dat zich in het meerjarenperspectief uiteindelijk ontwikkelt tot een positief structureel saldo van 

€ 2,657 miljoen in 2022.  
Daarmee behoudt onze gemeente met deze nieuwe begroting een solide financiële positie, blijkend uit 

de structureel sluitende (meerjaren-)begroting, een (ten minste) voldoende weerstandsvermogen en 

een beheerste ontwikkeling van onze schuldpositie. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen 

wordt nader toegelicht in de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. De ontwikkeling van 

onze schuldpositie vindt u terug in de Paragraaf Financiering. 

  

Toelichting technische mutaties Programmabegroting 2019-2022 

De startpositie van deze begroting wordt gevormd door de optelsom van het saldo van de vorige 

Programmabegroting 2018-2021 (post A.1) en de in de op 12 juli 2018 vastgestelde Kadernota 2018 

opgenomen mutaties (posten A.2 tot en met A.5).  

Hiermee is de aanpassing van de raming van de Gemeentefondsontvangsten in deze begroting 

gebaseerd op de Meicirculaire 2018 (onderdeel van post A.2). Mutaties die mogelijkerwijze 

voortvloeien uit de na Prinsjesdag 2018 te verschijnen Septembercirculaire 2018 zullen in de 

eerstvolgende Kadernota 2020 ter verwerking in de begroting aan de raad worden aangeboden.  

  

De actualisatie van de lasten uit de afschrijvingen op gemeentelijke bezittingen en de hiermee 

samenhangende rentelasten door het beslag op financieringsmiddelen leiden tot de mutaties als 

weergegeven op post B.1. Met name de later dan eerder in de begroting geplande oplevering van 

grondexploitatie Lage Zijde geeft een incidenteel (rente-)nadeel in 2021. 

  

In de Kadernota 2019 is een stelpost voor loon- en prijsontwikkeling bij onze Verbonden partijen 

opgenomen. Deze stelpost valt in jaarschijf 2019 vrij ten gunste van de betreffende ramingen voor 

bijdragen aan Verbonden partijen (reguliere systematiek). De in de Kadernota 2019 opgenomen raming 

blijkt op basis van de huidige informatie te hoog (dat wil zeggen niet alleen terug te voeren op loon- 

en prijsontwikkelingen). Dit leidt in 2019 tot een gedeeltelijke vrijval ten gunste van het saldo. 

Vanuit behoedzaamheidsoverwegingen blijven de ramingen op deze stelpost voor de latere 

jaarschijven op het niveau van de Kadernota 2019 behouden.  

De structurele begrotingssaldi in deze meerjarenraming veranderen door deze technische mutaties niet 

materieel ten opzichte van de Kadernota 2019.  
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1 BESTUUR EN DEMOCRATIE 

          
LANDELIJKE TAAKVELDEN 

          

Bestuur en ondersteuning   Sociaal domein 

          

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
          

Bestuur   Dienstverlening   
Gebiedsregie:  

Wijken en Dorpen 

          

Wat willen we bereiken? 
(zie tabel maatschappelijke effecten) 

Ambassadeurschap: sterke 
netwerkpartner  

Toonaangevende 
dienstverlening: 
Burger centraal 

 
Toekomstbestendige vitale 

buurten 

Democratisch akkoord 
 

Dienstverlening digitaal 
 

Participatie in wijk- en 
kerngericht werken 

Regiegemeente 
 

Omgevingswet: dichter bij 
mensen; eerder 

duidelijkheid; meer lokale 
invloed op regels 

 
Maatwerk door 

gebiedsgerichte regie 

Wendbare netwerkorganisatie, 
klaar voor de toekomst    

Versterken van de sociale 
samenhang in de wijken en 

kernen 

Wat gaan we ervoor doen en wanneer? 
(zie tabel resultatenindicator) 

          

Wat mag het kosten? 

- € 4.598 
 

- € 2.126 
 

- € 1.418 

          

Mutatie reserves 

- € 20 
 

€ - 
 

€ - 

          

TOTAAL PER GEMEENTELIJKE THEMA 

- € 4.618 
 

- € 2.126 
 

- € 1.418 

          

TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR EN DEMOCRATIE - € 8.162 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Toelichting doelenboom 
 

Voor het slagen van onze missie ‘Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met 

(positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor een sociaal en ruimtelijk beleid’ gaan we de 

komende jaren aan de slag. Dat betekent vernieuwen waar nodig, verbeteren waar mogelijk en  

behouden wat goed is.  

De vernieuwing zal niet alleen zichtbaar zijn in onze dorpen en wijken, het gaat bovenal om de manier 

waarop we aan de slag gaan. Meer dan voorheen staat partnerschap voorop. Een partnerschap in 

gelijkwaardigheid, dus een gedeelde verantwoordelijkheid met organisaties en inwoners. Wij zijn hierin 

uitnodigend en faciliterend. Door op basis van kennis samen te leren en te proberen, komen we tot 

vernieuwing en verbetering. Het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Groene stad met lef! Met krachtige 

buurten en dorpen’ geeft hiervoor de richting aan. 

 

Alphen aan den Rijn is een gemeente midden in het Groene Hart. We willen ons stevig op de kaart 

zetten als parel in het Groene Hart. Als leidend principe voor al ons handelen geldt het werken van 

buiten naar binnen. Hiervoor gaan we werken met ambassadeurschap dat als onderdeel van ons 

werken bij iedereen in het DNA zit. We nemen een sterke positie in, in de netwerken en 

samenwerkingsverbanden op regionaal en landelijk niveau. 

 

Met experimenteren en inspireren bouwen we aan een gemeente waarbij de inwoners en organisaties 

de opdrachtgevers zijn van de gemeente. Hiervoor is een aantal belangrijke bouwstenen geformuleerd 

die we ons Democratisch akkoord noemen. De onderdelen zijn: van buiten naar binnen werken 

(gebiedsregie), inclusieve gemeente, gedeelde zeggenschap, maatwerk van straat tot dorp, 

maatschappelijke democratie en democratie in het gemeentehuis. Om dit te kunnen doen, moeten we 

de ambitie van de inwoners in beeld hebben door die op te zoeken in de vertrouwde omgeving. Onze 

taak is vragen stellen en deze opgedane kennis vertalen in wijkplannen. Vervolgens maken we een 

vertaalslag naar het uitvoeringsprogramma. Onze gesprekspartners in de wijken of buurten zijn de 

bekende dorps- en andere raden en er is ook oog voor gemeenschappen en de betrokkenheid op 

elkaar.  

 

De gemeentelijke organisatie is een wendbare netwerkorganisatie, klaar voor de toekomst. 

De contouren daarvan zijn dat meer gewerkt gaat worden via een integrale gebiedsgerichte aanpak en 

met een beperkt aantal toekomstgerichte integrale programma’s. Structuurverandering wordt gezien 

als sluitstuk en is geen doel op zich. De doorvoering hiervan in organisatorische en bedrijfsmatige zin 

proberen we binnen de huidige formatie te financieren. Dit doen we door inverdienmogelijkheden in te 

zetten voor extra investeringen in onze organisatie en medewerkers. Om regievoerend te worden op 

gemeentelijke taken, bepalen wij welke doelstelling we hierin willen bereiken en onder welke 

voorwaarden we taken uitbesteden. De transitie zoals wij die voor ogen hebben, realiseren we door een 

vrij speelveld te geven aan innovatie (change). De productie blijft gehandhaafd volgens 

kwaliteitsnormen (run). De organisatie krijgt vrijheid om nieuwe ideeën uit te werken. 

In deze Begroting 2019 wordt nog geen duidelijkheid gegeven over de stand van zaken bij de 

verschillende onderzoeken die worden verricht om de organisatie om te vormen tot een 

regiegemeente. In de loop van 2019 zal de raad daarover worden geïnformeerd. 

 

De gemeentelijke dienstverlening wordt minimaal gewaardeerd met een 8. We zijn hierin 

toonaangevend in Nederland. Dienstverlening is meer dan wat inwoners vinden van 

publieksdienstverlening. Het eerste contact met de hele gemeentelijke organisatie is prettig en 

deskundig. 
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De Omgevingswet wordt in deze periode van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van de inwoners een 

andere manier van denken en inzet. Maar ook de organisatie en het bestuur moeten met deze nieuwe 

wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving kunnen werken. De Omgevingswet wordt de 

grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet genoemd. Naast een aantal nieuwe 

wettelijke instrumenten vergt de Omgevingswet een nieuwe manier van werken, een andere cultuur, 

van organisatie en bestuur.  

 

Om nog beter maatwerk van straat tot dorp te leveren wordt een pilot uitgevoerd met gebiedsgerichte 

regie. De dorpen Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam en Hazerswoude-Dorp zijn als eerste aan de 

beurt. Er wordt een gebiedsmanager in een vrije rol ingezet die de ruimte krijgt voor het experiment. 

We starten in dit gebied met het experimenteren met de onderwerpen openbare ruimte, (kleine) 

subsidies en wijkbudgetten en de inrichting van de multifunctionele accommodaties (zijnde de 

openbare voorzieningen, inclusief openbaar gebied en sportvelden). Het gaat om het zoeken naar waar 

de ruimte is, deze ook gebruiken en daarnaast de regels niet vergeten (verwachtingsmanagement). Het 

uitgangspunt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is dat het gebied voor het vak gaat. 
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Wat hebben we bereikt in 2022? 
 

Ambassadeurschap 

 Actieve deelname aan diverse regionale en landelijke samenwerkingsverbanden zoals Holland-

Rijnland, G-40, Midden-Holland, Veiligheidsregio Hollands Midden, (stuurgroep) Groene Hart 

(Alphen-Woerden-Gouda) en VNG-commissies.  

 We zijn een sterke netwerkpartner in de regionale, landelijke en, indien nodig voor Alphen aan 

den Rijn, ook Europese netwerken.  

 Actieve deelname aan landelijke en regionale samenwerkingen als Landelijke Aanpak 

Adreskwaliteit (LAA), Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude. 

 

Democratisch akkoord 

 Het gebiedsgericht werken en denken is doorontwikkeld en de organisatie is in staat om 

resultaten te bereiken in de wijken en dorpen op basis van hier wat nodig is.  

 Wijkplannen zijn uitgevoerd en de doelen uit de wijkplannen zijn bereikt. 

 Er zijn drie pilots gestart die als invalshoek Democratic Challenge hebben. 

 Er zijn jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s met SMART-resultaten. 

 De communicatie in en met de buurten en wijken is verbeterd.  

 

Organisatie van de toekomst 

 Vanuit het coalitieakkoord bepalen we een aantal toekomstgerichte integrale programma’s 

(gezamenlijke strategische doelen rondom opgaven): 

 Hierbij zijn gebiedsgerichte opgaven, inhoudelijke en interne opgaven bepaald; 

 Eindverantwoordelijken voor de opgaven zijn benoemd, mandaat toegekend. 

 We bouwen aan de organisatie 2.0 (conform de verbeteracties zoals genoemd bij Organisatie 

van de Toekomst):  

 De methode van resultaatgericht werken wordt transparant toegepast.  

 Via procesoptimalisatie werken we efficiënt, er is helderheid over eventueel afstoten 

van taken. Hiermee zijn inverdieneffecten gerealiseerd. 

 Die wendbaar is en klaar voor toekomstige ontwikkelingen. 

 Om de innovatieve, creatieve en gebiedsgerichte organisatie van de toekomst te zijn, 

zijn structuurwijzigingen nodig. Hiervoor wordt aangesloten bij het lopende proces 

van Organisatie van de Toekomst. 

 

Dienstverlening 

 Klantbeleving voor dienstverlening (openbare ruimte, sociaal domein, publieksdienst-

verlening) is toonaangevend.  

 Digitale dienstverlening is aangesloten op behoeften van de klant en wordt gewaardeerd, ook 

door niet-(digitaal)vaardige klanten. 

 De dienstverlening is optimaal doordat we integraal samenwerken.  

 Brieven zijn in begrijpelijke taal geschreven. 

 

Omgevingswet 

 We kunnen werken met de nieuwe werkwijzen, instrumenten en termijnen van de 

Omgevingswet. 

 We kunnen werken in de geest van de Omgevingswet (cultuur), we zijn aangesloten op het 

landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet en hebben nieuwe samenwerkingsverbanden met 

onze externen. 

 Raad en college kennen de nieuwe werkwijzen en instrumenten van de Omgevingswet. 
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Relevante beleidsnota’s 
 

Bestuur 

 

 Coalitieakkoord 2018 -2022 

 Uitvoeringsprogramma 2018 -2022 

 Nieuw en anders 

 Perspectiefbrief  

 Belevingspeiling 2018 (nog in concept) 

Organisatie  

 Presentatie “Organisatie van de Toekomst” 

 

Dienstverlening 

 Ambitiedocument Dienstverlening 2018 – 2022    

 Collegebesluit Maatregelen opvangen reisdocumentendip 2019-2023  

 

Gebiedsregie: wijken en dorpen 

 Bestuursopdracht doorontwikkeling gebiedsgericht  

 Bestuursopdracht democratisch akkoord  

 

Wijk- en dorpsplannen 2018-2022 

  Aarlanderveen    

  Benthuizen   

  Boskoop      

  Centrum Alphen aan den Rijn  

  Hazerswoude-Dorp         

  Hazerswoude-Rijndijk    

  Hoorn         

  Kerk en Zanen      

  Ridderveld     

  Zwammerdam        

 

  

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/bcbfd704-42b8-4966-971a-52372a9356d6/df068331-435d-42db-8d00-6785f0ea06d7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/ef891803-832d-423c-9a3c-c51dab01db47/18a9c482-ffc4-4fe1-813e-ee6034c182b8
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=682963&f=d7e90529548994fec4b28580d0daef1c&attachment=&c=74947
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=alphenaandenrijn&id=325e9de3-7d5e-4528-9fac-2c72c314afd9
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/fc0a037e-34a9-45bf-becc-af00c828ef30/c4ba4b8d-15e8-471a-a28d-df7aa56504b7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/3c3b419f-bbe9-4670-9bc9-f92068f7834b/652f8ec4-45bf-40e3-9481-f6836f96c0ff
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/34cfa34f-1ac1-4fc8-bf0e-f1b1c3ed41d7/8e2510f7-e50e-41e4-a90c-892d461eb4d2
werkenhttps://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/b2040960-d697-4779-b328-6fed8bdc8b43/7c2fe001-2b92-41de-b871-72962fd35a02
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/a88ae3bf-4c18-40fa-9928-d0bb9306eb5b/d11117be-8ad3-4bb3-8da2-586e2936eeae
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=alphenaandenrijn&id=73f91c21-bc27-4110-9cfb-96e765af96bb
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/3f97e1c8-9222-49af-9f68-3aa2746abed2/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/ce65b627-40c5-4b1a-b87b-db01e26918f1/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/c243ed1d-58cb-4578-a07c-43499471b97e/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/512f5ce0-08f3-4827-9b3d-e54a7036d7c0/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/88ef5ae5-c917-4eb4-961a-78bf68216c0c/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/bfe9b10d-d1ce-44eb-9f82-c89b85b32941/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/c1f5ef13-a882-420a-b9d1-e77dfcaa6aac/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/3b6d7b6b-b56c-4870-98b1-9ed5e8bebb5b/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
file:///C:/Users/WZAAB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RGDLK915/Ridderveld%20%20%20%20%20%20%20%20https:/portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/18469800-6d74-462f-b7ad-eb87915f9d8d/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
file:///C:/Users/WZAAB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RGDLK915/Ridderveld%20%20%20%20%20%20%20%20https:/portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/18469800-6d74-462f-b7ad-eb87915f9d8d/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/149d81e3-a9d5-4419-ac9c-93bcc6d36f0f/3b009e64-56ae-4139-8ede-504c502efee7
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Wat willen we bereiken?  
 

 

Maatschappelijke effecten 

Bestuur 

B1 Ambassadeurschap: sterke netwerkpartner 

B2 Democratisch akkoord: nieuwe vormen van democratische participatie 

Organisatie 

O1 Regiegemeente 

O2 Wendbare netwerkorganisatie, klaar voor de toekomst 

Dienstverlening 

D1 Toonaangevende dienstverlening: Burger centraal: Dienstverlening is aangesloten op de behoefte van onze 

klanten 

D2 Dienstverlening digitaal 

D3 Omgevingswet: eerder duidelijkheid voor initiatiefnemers, beter weten wat kan en mag, gelijke informatie 

voor iedereen; dichter bij mensen en meer in samenhang; meer lokale invloed op regels 

Gebiedsregie: wijken en dorpen 

G1 Toekomstbestendige leefbare vitale  buurten en dorpen 

G2 Participatie in wijk- en kerngericht werken 

G3 Maatwerk in buurten en dorpen door gebiedsgerichte regie 

G4 Versterken van de sociale samenhang in de wijken en kernen 

 

 

Landelijke indicatoren 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk 

(Jaar) 

Bron Gemeentelijke 

Streefwaarde 

2019 

Organisatie 

1 Formatie fte per 1.000 

inwoners1 

7,59 (2019) 

 

- Eigen 

gegevens 

Gemeente 

Maximaal €61 

mln2 

2 Bezetting3 fte per 1.000 

inwoners4 

6,84 (2019) 

 

Personeelsmonitor 

Gemeenten 2017: 

a) 100.000+ 

gemeenten 

(excl. G4):  

7,7 fte 

b) Alle 

Eigen 

gegevens 

Gemeente 

+ 

Personeels-

monitor 

Gemeenten 

Maximaal op 

niveau van 

100.000+ 

gemeenten, 

maar nooit 

meer dan 

beschikbaar 

                                                   

 
1  Formatie in fte per 1.000 inwoners = [formatie in fte’s op 31 december 2017/aantal inwoners op 1 januari 

2018] * 1.000. Benchmark is de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds. 

2  Streefwaarde is hier weergegeven in budget in verband met de ontwikkeling naar sturing op budgetten in plaats 

van op formatie. Deze ontwikkeling zien we bij meerdere gemeenten. Genoemde streefwaarde betreft begroot 

bedrag in Begroting 2019 voor wat betreft de vaste formatie, inclusief inschatting loonsomontwikkeling op basis 

van nieuwe Cao en exclusief de salariskosten van college en raad. 

3  Bezetting: alle medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente, inclusief de Griffie, exclusief 

stagiairs en werkervaringsplaatsen. Voor Rijnvicus betekent dit dat alleen de medewerkers met een ambtelijke 

aanstelling tot de bezetting worden gerekend, maar de medewerkers van Rijnvicus met een SWA-flexcontract 

dus niet meetellen. 

4  Bezetting in fte per 1.000 inwoners = [bezetting in fte’s op 31 december 2017/aantal inwoners op 1 januari 

2017] * 1.000. Benchmark is de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds. 
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gemeenten: 

8,3 fte 

c) G4-gemeenten 

15,4 fte 

budget (zie 

indicator 1) 

3 Apparaats-

kosten 

Kosten per 

inwoner 

691,245 (2019) 

 

- Jaarverslag 

gemeente 

Op gelijk 

niveau 

4 Externe 

inhuur 

Kosten als % van 

totale loonsom + 

totale kosten 

inhuur externen 

5,24 (2019) 

 

Personeelsmonitor 

Gemeenten 2017: 

a) 100.000+ 

gemeenten 

(excl. G4): 20% 

b) Alle 

gemeenten: 

17% 

c) G4-gemeenten 

18% 

Jaarverslag 

gemeente 

+ 

Personeels-

monitor 

Gemeenten 

Maximaal op 

niveau 

100.000+ 

gemeenten 

5 Overhead % van totale 

lasten 

11,65% (2019) 

 

(de gegevens van 

gemeenten lopen 

onderling sterk 

uiteen ondanks de 

“uniforme” 

meetmethode) 

Jaarverslag 

gemeente 

Op gelijk 

niveau 

6 Demografische 

druk 

(De definitie/ 

eenheid van 

deze indicator 

is gewijzigd). 

De som van het 

aantal personen 

0-19 jaar, 20-65 

jaar en 65 jaar of 

ouder in 

verhouding tot 

het aantal 

personen van 20 

tot 65 jaar  

71,7% (2018) 71,7% (2018) WSJG 69 

 

  

                                                   

 

5    Gebaseerd op aantal inwoners in 2017. 
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Gemeentelijke indicatoren 

 

Effectindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Bestuur 

B2 Democratisch akkoord 

Bewoners actief in de 

buurt 

40% 41% 45% 46% 47% 48% 

B2 Waardering voor 

betrekken inwoners 

en organisaties bij 

beleid en zoeken van 

samenwerking 

 6     

B2 Opkomst verkiezingen 

(realisatie/2018 

raming) 

TK 83,7% GR 50% EP,PS,WS6  TK GR 

B2 Aantal (vermoedens) 

van integriteits-

schendingen 

x7 x8     

Organisatie 

O1/

O2 

Zie landelijke 

indicatoren 

      

Dienstverlening 

D1 Waardering van 

inwoners voor de 

gehele gemeentelijke 

dienstverlening9  

6,2 6,710 Geen 

meting 

6,5 Geen 

meting 

6,5 

D1 Waardering van 

inwoners en bedrijven 

voor onze publieks-

dienstverlening11 

9,45 balie 

8,14 e-mail 

en 

klantreizen 

9,4 balie 

8,1 e-mail 

en 

klantreizen 

8 8 8 8 

D3 Omgevingswet: eerder 

duidelijkheid voor 

initiatiefnemers: 

waardering voor 

duidelijkheid 

informatie12 

  6 7 8  

D3 Omgevingswet: 

dichter bij mensen en 

meer in samenhang   

 Samenwer-

king 

externe 

keten-

partners 

Afspraken 

externe 

keten-

partners 

Werken 

volgens 

gemaakte 

afspraken 

met 

Raad en 

college 

kunnen 

werken 

met de 

 

                                                   

 

6 De mogelijkheden voor de gemeente om de opkomst te bevorderen bij de verkiezingen in 2019 voor het Europese 

Parlement, de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn beperkt. Een streeframing is lastig te geven. 

7 Het aantal (vermoedens) van integriteitsschendingen over 2017 is nog niet bekend. 

8 We streven uiteraard naar 0, hoewel een streefgetal moeilijk te geven is. Meer informatie is te vinden in het 

Integriteitsverslag 2016 en de Monitor Integriteit en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het 

Besluitformulier 2017/744 en verdere informatie vindt u hier. 

9 Tweejaarlijkse Belevingspeiling 

10 Concept-Belevingspeiling 2018 

11 Klanttevredenheidsmeting trendrapportage (Govmetrics)  

12 Klantreis uitvraag Govmetrics of deelname landelijk onderzoek 

http://bri.aadr.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&onderdeel=bri&stukid=106081
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(Veiligheids

regio, 

politie 

GGD, OD) 

opzetten 

externe 

keten-

partners 

nieuwe 

werk-

wijzen, 

instru-

menten 

en 

termijnen 

van de 

Omge-

vingswet 

D3 Omgevingswet:  

Meer lokale invloed op 

regels 

Experi-

menten 

Experi-

menten 

Leefomge-

vingsveror-

dening 

Omge-

vingsvisie 

Omge-

vingsplan 

 

D3 Omgevingswet: beter 

weten wat kan en 

mag: aansluiten op 

Digitaal stelsel 

Omgevingswet 

 Op schema 

aansluiting 

Op schema 

aansluiting 

Op 

schema 

aanslui-

ting 

Aange-

sloten op 

DSO 

 

Gebiedsregie: Wijken en dorpen 

G1 Waardering van de 

beleving van de 

woonomgeving in de 

wijken en kernen 

7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 

G1 Waardering van de 

voorzieningen in de 

wijken en kernen 

7 7 7,1 7,2 7,3 7,4 

G1 Waardering van 

sociale samenhang 

6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 

G2 Percentage inwoners 

dat zich betrokken 

voelt bij wijken en 

dorpen 

86% 86% 87% 88% 88% 88% 

G2 Uitvoering Doe-

participatie 

2.700 Groei van 

10% van het 

aantal 

actieve 

bewoners 

    

 

Toelichting 

 

Dienstverlening (D1) 

In verband met het veranderen van de termijn voor het verlengen van reisdocumenten zullen we vanaf 

2019 een sterke reductie zien in het aantal klanten aan de balies van Burgerzaken. De gerelateerde 

terugloop van leges lossen we op in de dienstverlening door onder andere klanten op afspraak te laten 

komen in de middagen in plaats van open inloop. Mogelijk heeft dit effect op de klanttevredenheid. 

 

Omgevingswet  

Voor de Omgevingswet willen we bereiken dat: 

 Bestuur (raad en college) en organisatie kunnen werken met de nieuwe werkwijzen, 

instrumenten en termijnen van de wet. 

 Bestuur en organisatie kunnen werken in de geest van de Omgevingswet (cultuur). 

 We nieuwe samenwerkingsverbanden hebben met onze externe ketenpartners. 

 We aangesloten zijn op het landelijk digitale platform, het Digitale Stelsel Omgevingswet 

(DSO). 
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Welke resultaten gaan we realiseren?          

Resultaatindicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuur 

Ambassadeurschap 

B1 Deelname regionale en 

landelijke 

samenwerkingsverbanden 

 x x x x x 

Democratisch akkoord 

B2 Uitbreiding van het aantal 

inwoners dat participeert in 

projecten van democratisch 

akkoord 

nvt nvt 150 

inwoners 

5% 

toename  

5% 

toename 

5% 

toenam

e 

B2 Uitvoering vijf projecten  Social 

design is 

gestart/ 

OMA-app 

Buurtnet-

werk en 

buurt-

democratie 

zijn gestart 

Wijkcom-

municatie 

is gestart 

Wijk-

begroting 

is gestart 

 

B2 Uitvoering wijk- en 

dorpsplannen  

 Uitvoering 

conform 

planning 

Wijkagenda 

2019 

gereed 

Wijkagenda

2020 

gereed 

Wijk-

agenda 

2021 

gereed 

Wijk-

agenda 

2022 

gereed 

Organisatie 

O1 Regiegemeente: onderzoek 

naar uitbesteding taken: 

doel en criteria vaststellen 

en een marktverkenning 

uitvoeren.  

 Onderzoek 

opstarten 

Conclusies 

onderzoek 

Eventuele 

eerste 

uitbeste-

ding 

  

O2 Uitvoering veranderproces 

Organisatie van de 

Toekomst 

 Opstart 

meerjarig 

traject 

Opgave-

gerichte 

organisatie

-inrichting 

x x x 

        

Dienstverlening 

D1 Uitbreiding van de 

klanttevredenheids-

metingen over kanalen en 

producten 

 Service-

plein  

Digitale 

dienst-

verlening 

Telefonie    

D2 Omgevingswet: werken met 

nieuwe werkwijzen, 

instrumenten en termijnen 

van de Omgevingswet, we 

werken in de geest van de 

Omgevingswet (cultuur) 

 Klantreis 

en 

customer 

journey  

Service-

formules: 

Snel-

formule  

Service-

formules: 

ontwerp-

formule 

  

D2 Omgevingswet: dichter bij 

mensen en meer in 

samenhang 

 Samenwerk

ing externe 

keten-

partners 

(Veiligheids

regio, 

politie 

GGD, OD) 

opzetten 

Afspraken 

externe 

keten-

partners 

Werken 

volgens 

gemaakte 

afspraken 

met 

externe 

keten-

partners 

Raad en 

college 

werken 

met 

nieuwe 

werk-

wijzen, 

instrume

nten en 

termijnen 

 



 

19 

 

van de 

Omge-

vingswet 

D2 Omgevingswet:  

gebiedsgerichte benadering 

bij opstellen 

kerninstrumenten 

  Leefom-

gevingsver

ordening  

Omge-

vingsvisie  

Omge-

vingsplan 

 

Gebiedsregie: Wijken en dorpen 

G1 De twee pilots in de dorpen 

Hazerswoude Dorp, 

Koudekerk, Zwammerdam 

en de wijk Hoorn leiden tot 

een doorontwikkeling van 

het gebiedsgericht werken 

en denken voor heel Alphen 

aan den Rijn. 

  Betere 

gebieds-

regie met 

uitvoering 

Betere 

gebieds-

regie met 

uitvoering 

  

G1 De kleine subsidies sluiten 

beter aan bij dat wat nodig 

is in het gebied.  

  Nieuwe ASV 

en regels  

   

G1 De accommodaties in het 

gebied zijn ingericht op 

basis van maatwerk en 

sluiten aan bij de wijk- en 

dorpsopgaven 

(bestuursopdracht, 

multifunctioneel, 

accommodatiebeleid en 

vastgoed).  

  Het 

accommo-

datiebeleid 

is 

vastgesteld 

en een 

eerste 

accommo-

datie in het 

gebied 

wordt 

conform dit 

beleid 

geëxploi-

teerd. 

   

G2 Uitvoering Doe-participatie 

en jaarlijks groei aantal 

actieve bewoners 

2.700  Groei van 

10%  

Groei van 

5%  

Groei van 

5% 

Groei 

van 5%  

G4 Democratisch akkoord: 

Uitvoering wijk- en 

dorpsplannen 

 Uitvoering 

conform 

planning 

Uitvoerings

plan 2019 

gereed  

Uitvoerings

plan 2020 

gereed 

Uitvoe-

ringsplan 

2021 

gereed 

Uitvoe-

rings-

plan 

2022 

gereed 

 

Toelichting  

Democratisch akkoord 

Het begrip democratisch akkoord geven we invulling door te werken conform de in het coalitieakkoord 

omschreven bouwstenen. Dit geldt voor iedere portefeuille van beleid tot uitvoering.  Specifiek wordt 

een aantal projecten opgezet om te experimenteren met intensieve participatie van inwoners. De vijf 

gekozen projecten zijn: buurtnetwerk opbouwen, pilot buurtdemocratie, pilot wijkcommunicatie 

opzetten, de wijkbegroting en een project in het fysieke of sociale domein waar inwoners vanaf de start 

(ontwerp/aanbesteding) betrokken zijn bij een ontwikkeling. De pilot stelt de gebruikers centraal die 

actief meedenken en zo maken we gebruik van de kracht en kunde van de inwoners en ondernemers 
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(zogenaamd social design). Daarnaast zijn er een aantal projecten zoals de OMA app en wordt de 

groenparticipatie in de openbare ruimte uitgebreid naar sociale participatie (faciliteren van sociale 

betrokkenheid door gemeentelijke hulp bij leggen van contacten, buurtactiviteiten, hulp bij 

klussen/huishouden).  

Organisatie van de Toekomst 

Het traject heeft als doel om een organisatie neer te zetten, die optimaal bijdraagt aan alle effecten die 

in de begroting benoemd staan.  

Organisatie van de Toekomst is een veranderingstraject van de ambtelijke organisatie dat meerdere 

jaren in beslag gaat nemen waarin we tevens oplossingen bieden voor nieuwe manieren van 

samenwerken zoals de Omgevingswet en gebiedsgericht werken dat vereist. 

 

We werken volgens de volgende hoofdlijnen: 

• We werken vanuit een gezamenlijke visie aan de maatschappelijke opgaven en de 

bestuursopdrachten vanuit het coalitie akkoord. Deze opdrachten zijn vertaald naar concrete 

resultaatopdrachten waar op gestuurd wordt.  

• We werken met een flexibel inzetbaar managementteam waarbij een deel van de managers 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de innovatieve bestuursopdrachten en een ander deel voor 

het efficiënt procesmatig leveren van de uitvoering, dienstverlening en bedrijfsvoering.  

• Op basis van de bestuurlijke prioriteiten en wettelijke ontwikkelingen bepaalt het 

managementteam gezamenlijk waar menskracht op ingezet wordt. Teamleiders sturen op brede 

inzetbaarheid en verdere professionalisering van medewerkers, aansluitend bij de vragen van vandaag 

en morgen. 

• We ondersteunen de organisatieontwikkeling met een ontwikkeltraject voor medewerkers en 

leidinggevenden op onze kernwaarden, procesoptimalisatie en resultaatgericht werken, stijl van 

leidinggeven en professionele integrale advisering. Over de integrale advisering gaan we met het 

college in gesprek. 

 

Gebiedsregie: wijken en dorpen 

We starten met een pilot gebiedsregie in drie dorpen (Hazerswoude Dorp, Zwammerdam en Koudekerk) 

en de wijk Hoorn. Voor beide pilots is een coördinerend wethouder aangewezen. Bij de wijk Hoorn is de 

uitvoering van het wijkplan de leidraad. Met een integraal ambtelijk team wordt uitvoering gegeven. 

Voor de drie dorpen is ok een integraal ambtelijk team actief. Inhoudelijk richt de pilot in de drie 

dorpen zich op de volgende onderdelen: anders aanbesteden in het openbaar gebied, een experiment 

met de kleine subsidies zodat deze beter aansluiten bij de behoefte in het gebied en een wijziging in 

het accommodatiebeleid zodat het multifunctioneel gebruik voor zowel kansrijke sportaccommodaties, 

dorps- en buurthuizen en cultuur meer wordt gestimuleerd en aansluit bij de wijk- en dorpsopgaven. 

In de pilotdorpen is er per Mfa een programmaraad van inwoners die meedenkt over de 

programmering van de accommodatie. De pilot gebiedsgebonden samenwerken met betrekking tot 

jeugd met leiden tot een op maat gemaakt preventieprogramma voor jeugd in de dorpen Hazerswoude 

Dorp en Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn. Ook worden er gebiedsdata ontwikkeld die 

een integraal beeld geven van de stand van zaken van de ontwikkelingen en de te bereiken effecten. De 

wijk- en dorpsplannen worden uitgevoerd en jaarlijks vertaald in een uitvoeringsplan. 
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Wat mag het kosten?  

1 Bestuur en democratie Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 10.728 9.751 10.016 9.923 9.918 9.899 

Baten 2.337 2.001 1.874 1.873 1.873 1.873 

Saldo van baten en lasten -8.391 -7.750 -8.142 -8.050 -8.044 -8.026 

  

     

  

Mutaties reserves -37 91 -20 0 0 0 

  

     

  

Saldo -8.428 -7.659 -8.162 -8.050 -8.044 -8.026 

            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Analyse op hoofdlijnen 

In 2019 vinden er zowel verkiezingen plaats voor de provincie en waterschap als voor het Europees 

parlement. Daarom is er in 2019 incidenteel extra budget beschikbaar gesteld. Dit verklaart de afname 

van de lasten vanaf 2020. 
 

De ramingen van de lasten en baten zijn in de begroting 2019 lager dan in de rekening 2017. In 2017 

heeft een herrekening van de stand van de pensioenvoorziening voor voormalig bestuurders 

plaatsgevonden. Dat heeft toen geleid tot een aanvullende storting in de voorziening om aan de 

toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen (Jaarrekening 2017). Ook is in 2017 een hoge 

opbrengst bouwleges gerealiseerd vanwege het aantrekken van de woningmarkt (Najaarsrapportage 

2017). 
 

Overzicht Taakvelden 

  Lasten Baten Saldo % 

Bestuur en democratie 10.036 1.874 -8.162 100,00% 

A. Bestuur 4.648 30 -4.618 56,58% 

0.1 Bestuur 4.628 30 -4.598 56,34% 

9.10 Mutaties reserves 20 

 

-20 0,25% 

B. Dienstverlening 3.970 1.844 -2.126 26,05% 

0.2 Burgerzaken 3.970 1.844 -2.126 26,05% 

C. Gebiedsregie: Wijken en dorpen 1.418 

 

-1.418 17,37% 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.418   -1.418 17,37% 

            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Overzicht incidentele baten en lasten Bestuur en democratie 

        Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Mutaties

Extra verkiezingen EP 102    

Gemeenschappelijke bijdrage HR (incidentele bijstelling) 86 65 65 65

Totaal   Mutaties 188 65 65 65

Totaal   Bestuur en democratie 188 65 65 65
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Overzicht incidentele en structurele reservemutaties Bestuur en democratie 

Reserve Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Structureel                 

Reserve organisatieontwikkeling 20               

Totaal Structureel 20               

Saldo Structureel -20               

                  

Totaal Bestuur en democratie 20               

Saldo Bestuur en democratie -20               

                                                                                                 Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Risico’s     

 

Risico's verbonden aan nieuwe cao per 1 januari 2019 
 

De huidige Cao Gemeenten loopt 31 december af. De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor 

2019 starten op 1 november 2018. Gelet op de (voorgestelde) salarisstijgingen in de andere 

overheidssectoren dienen we rekening te houden met een stijging van de salarislasten in 2019, maar 

de exacte omvang daarvan is nu niet bekend. De salarisstijging bij de meest recente Cao voor de sector 

Rijk bedraagt namelijk 7% in 2,5 jaar (feitelijk binnen 1,5 jaar), bij de Cao Provincies is dit 4% in 2 jaar 

(feitelijk binnen 6 maanden) en bij de politie ligt nu een onderhandelaarsresultaat van 8% 

loonsverhoging in 3 jaar (feitelijk binnen 2 jaar). 

Beheermaatregel 

In de Kadernota 2019 is voor 4 kostencategorieën meerjarig loon- en prijscompensatie geraamd ten 

laste van het Gemeentefondsaccres. Hiermee voldoen we aan het provinciaal voorschrift voor de 

verwerking van loon- en prijsstijgingen in de Begrotingscirculaire 2019-2022 gemeenten van Provincie 

Zuid-Holland. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt deze loon- en prijscompensatie op aparte 

begrotingsposten geraamd en alleen voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen in de 

desbetreffende jaren gebruikt. 1% stijging op de salarissen van het ambtelijk personeel vertaalt zich in 

een toename van de lasten met circa € 600.000. 

Voor wat betreft de nieuwe Cao 2019 is bij de begroting van de salarislasten rekening gehouden met 

een salarisverhoging van ten hoogste de beschikbare stelpost prijs en loonontwikkeling van circa € 1,8 

miljoen (afgerond 2.6%). 
 

Financieel risico bij inwerkingtreding Wnra per 2020 

Op 1 januari 2020 wordt (naar verwachting) de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van 

kracht. Het doel van deze wet is om de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk te 

trekken met de rechtspositie van werknemers in het private bedrijfsleven. Eén van de consequenties is 

dat ambtenaren die minstens twee jaar in dienst zijn geweest (tijdelijk of vast), bij ontslag recht 

hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot € 77.000 per ontslag en komt 

vooralsnog bovenop de aanspraak op de bovenwettelijke WW-uitkering. Naar verwachting is dit nog 

onderwerp van gesprek bij de onderhandelingen over de nieuwe Cao. Daarnaast wordt bij de 

onderhandelingen over deze nieuwe Cao tevens gesproken over een nieuw geharmoniseerd 

verlofhoofdstuk met overgangsrecht. De exacte financiële consequenties van de Wnra zijn op dit 

moment dus nog niet inzichtelijk; deze worden bij de Najaarsrapportage 2019/Begroting 2020 

meegenomen. 
 

Beheermaatregel  

De ontwikkelingen met betrekking tot de Wnra worden in 2019 nauwlettend gevolgd. Indien daar 

aanleiding toe is, wordt via de reguliere P&C-cyclus melding gemaakt van de financiële effecten.  
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2 WONEN 
              

LANDELIJKE TAAKVELDEN 
              

Veiligheid   
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, 

Stedelijke vernieuwing 
  

Verkeer, Vervoer, 
Waterstaat 

              

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
              

Veiligheid   
Infrastructuur 

Mobiliteit 
  Openbaar gebied 

  
Wonen 

              

Wat willen we bereiken? 
(zie tabel maatschappelijke effecten) 

Leefbare en veilige 
wijken en kernen  

Optimaal 
fietsgebruik  

Openbare ruimte 
heeft juist niveau 

beeldkwaliteit 
 

Passende 
woningbouw-

ontwikkeling in alle 
kernen 

Duurzame fysieke 
veiligheid  

Goede 
bereikbaarheid 

woon- en 
werkomgeving 

 

Afval wordt 
duurzaam 

ingezameld en 
verwerkt 

 
Duurzame 

woningvoorraad 

Voorkomen of bestrijden 
van verstoring openbare 

orde en veiligheid 
 

Optimaal gebruik 
openbaar vervoer  

Afvalwater wordt 
duurzaam 

ingezameld en 
afgevoerd 

 
Voorzien in 

woningbehoefte 

Voorkomen of bestrijden 
ondermijnende 

criminaliteit 
 

Duurzaam en veilig 
weggebruik  

Voorkomen van 
wateroverlast  

Hoogwaardig 
centrummilieu 

    
Optimaal beheer 
kapitaalgoederen  

Aantrekkelijk 
vestigings- en 

bedrijfsklimaat 

Wat gaan we ervoor doen en wanneer? 
(zie tabel resultatenindicator) 

              

Wat mag het kosten? 

- € 9.110 
 

- € 19.500 
 

- € 3.797 
 

- € 7.735 

              

Mutatie reserves 

€ 73 
 

- € 10.949 
 

- € 31 
 

€ 1.184 

              

TOTAAL PER GEMEENTELIJKE THEMA 

- € 9.037 
 

- € 30.449 
 

- € 3.828 
 

- € 6.551 

              

TOTAAL PROGRAMMA WONEN - € 49.865 
            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel  
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Toelichting doelenboom 
 

Voor het slagen van onze missie hebben we toekomstbestendige en vitale buurten nodig. Dat begint 

met veiligheid. We staan landelijk op de eerste plek van de categorie 100.000+ gemeenten als het gaat 

om veiligheid en dat willen we zo houden. Dat geldt ook voor het gevoel van veiligheid.  

 

Een goede infrastructuur voor voetganger, openbaar vervoer, fiets en auto is de basis voor 

economische ontwikkeling en leefbaarheid. We geven prioriteit aan goede fietsverbindingen en de 

verdubbeling van het spoor. De ontsluiting van de wijk Kerk en Zanen krijgt speciale aandacht, net als 

het weren van doorgaand verkeer uit Hazerswoude-Dorp, zwaar landbouwverkeer in Aarlanderveen, de 

aanleg van een tweede oeververbinding in Boskoop, realisatie van de binnenring in Alphen-Stad en het 

haalbaarheidsonderzoek naar de wijkontsluiting van de Gnephoek.  

 

De kwaliteit van het openbaar gebied staat onder druk door hoge kosten. Dit willen we enerzijds 

aanpakken door meer geld beschikbaar te stellen en anderzijds door anders aan te besteden (inkoop) 

in de komende jaren. De aanbestedingen zijn gericht op de gebruikersdialoog binnen wettelijke kaders 

en meerjarig.  

 

Om beter te leven zijn ook voldoende woningen nodig. We zorgen voor voldoende woningbouw  waar 

met name in alle kernen een groeiende behoefte is aan wonen voor starters, gezinnen en senioren 

(waaronder huisvesting met zorg). De algemene focus ligt op inbreiding en transformatie.13 In de 

kernen wordt gebouwd voor eigen woningbehoefte. In Koudekerk aan den Rijn, Aarlanderveen en 

Zwammerdam wordt gezocht naar mogelijkheden om de woningbouwplannen te versnellen. Het groene 

en kleinschalige karakter van de kernen blijft zoveel mogelijk behouden. Om verdringing te voorkomen 

en de beschikbaarheid van betaalbare woningen niet verder onder druk te zetten, wordt gezocht naar 

locaties in en aan de kern Alphen aan den Rijn. Gebiedsontwikkeling op deze plekken is innovatief: 

door de integrale visie op landschap, mobiliteit en verstedelijking kunnen opgaven op het gebied van 

klimaat en energietransitie, bodem(daling), water, natuur, landbouw, recreatie/toerisme, 

bereikbaarheid en suburbaan wonen op een slimme en duurzame manier met elkaar verbonden 

worden. Woningbouw is één van de elementen in het vitaal houden van buurten en dorpen. Naast 

nieuwbouw liggen de grootste opgaven in het toekomstbestendig maken van de bestaande 

woningvoorraad door het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad 

en het levensloopgeschikt (ver)bouwen van woningen en woonomgeving.  

 

In deze periode wordt de Omgevingswet  vastgesteld. De gemeente voert deze uit. De Omgevingswet 

heeft als uitgangspunt: samen bouwen met oog voor maatwerk. Zie verder Programma 1: Bestuur en 

democratie. 

 

  

                                                   

 

13 Dit is complex met kans op vertraging en planuitval. Om de productie op gang te kunnen houden, worden 

voldoende reserveplannen aangehouden. Er kan snel worden ingespeeld op veranderende marktomstandigheden. 
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Wat hebben we bereikt in 2022? 

Veiligheid 

 De veiligste 100.000+ gemeente van Nederland (blijven).  

 Per gebied weten we wat de vraagstukken zijn op het gebied van veiligheid (in brede zin). We 

weten dat het vraagstuk er is of aan het ontwikkelen is, bij welke doelgroep, wat de oorzaken 

zijn en wat nodig is om dit aan te pakken. Naarmate het vraagstuk complexer wordt 

(betrokkenheid van verschillende domeinen), hoe nauwer de onderlinge afstemming tussen 

betrokken partijen is. 

 

Infrastructuur  

 De resultaten van de diverse haalbaarheidsonderzoeken Boskoop en Hazerswoude-Dorp zijn 

verwerkt in de Programmatische aanpak Gouwe (het vervolg van de Lange Termijn Verkenning 

Boskoop) van de Provincie Zuid-Holland. In Hazerswoude-Dorp is inmiddels een start gemaakt 

met het verbeteren van de interne ontsluiting op de N209.  

 Diverse onderzoeken hebben geleid tot onderbouwde keuzes voor de aan- en ontsluiting van 

onder andere Kerk en Zanen, Archeon en Avifauna, alternatieve busroutes voor het 

stadscentrum en de haalbaarheid van de wijkontsluiting Gnephoek. 

 Uit onderzoeken is vast komen te staan welke snelfietsroutes aangelegd of verbeterd kunnen 

worden. Met enkele routes is een start gemaakt in de uitvoering.  

 In de aanbesteding voor de provinciale busconcessie en de regionale openbaar vervoer visie 

zijn de openbaar vervoer ambities van gemeente Alphen aan den Rijn opgenomen waarmee de 

mobiliteit van inwoners, bezoekers en werknemers verder is en wordt verbeterd.  

 Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van de aanleg van het station Hazerswoude-Rijndijk, 

mede gelet op de baanstabiliteit. 

 

Woningbouw 

 In 2022 zijn in alle kernen woningen gerealiseerd om in de (kwantitatieve én kwalitatieve) 

woningbehoefte van die kern te voorzien. Ruimtelijk sluit deze woningbouwontwikkeling aan 

op de karakteristiek van de plek.  

 Er is een ontwikkeling in gang gezet waarbij woningen duurzamer en toegankelijker zijn 

gemaakt.  

 Met onder andere de transformatie van Rijnhaven en ontwikkeling van de stadsranden van 

Alphen aan den Rijn staat de gemeente landelijk op de kaart als voorbeeld van innovatieve 

gebiedsontwikkeling. 
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Relevante beleidsnota’s 

 

Veiligheid 

 Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2014-201814 

 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid en Handhaving 201715 

 

Infrastructuur, Mobiliteit  

 Actieplan Fiets 2016-2020  

 Meerjareninvesteringsplan infrastructuur 2018-2022 

 Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2013 

 Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 

 Duurzaamheidsagenda 

 

Wonen 

 Meerjarenplan bestemmingsplannen 2015-2025 

 Afwegingskader voor woningbouwontwikkeling  

 Woonagenda 

 

  

                                                   

 

14 Wordt momenteel geactualiseerd. 

15 Wordt momenteel geactualiseerd. 

http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1163272&f=1fe3c8afc9c339712b07eaca3cf1bf28&attachment=0&c=84220
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1159771&f=7eca5f10417356d4f7dab456760548b4&attachment=0&c=104965
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1057951&f=f506e6b165df78de7a0ef4cfe923ebce&attachment=0&c=98359
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/769623f1-b484-4bb2-a4a8-fad3098182c6/eded098d-4453-472d-ba7d-e03c8dbd9cf8
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=462485&f=a9e903c1ac06b9fffdb62eed9e067852&attachment=0&c=67011
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1167937&f=ab606dfcafa120b0c3c7eb7585257f64&attachment=0&c=90685
http://www.vrhl-websites.com/2015/bladermodules/aadr/duurzaamuitvoeringsplan/
http://www.vrhl-websites.com/2015/bladermodules/aadr/duurzaamuitvoeringsplan/
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=759526&f=6ece3b9577e4dba312e1dbb6042da346&attachment=&c=84142
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=671642&f=a80f042ba688ad60131edc898e2feca6&attachment=&c=80375
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1001863&f=93bbc9e561b277622b092d5e4d17216a&attachment=&c=95659
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Wat willen we bereiken?  
 

Maatschappelijke effecten 

Veiligheid 

V1 Leefbare en veilige wijken en kernen 

V2 Duurzame fysieke veiligheid 

V3 Voorkomen of bestrijden van openbare orde- en veiligheidsverstoringen door personen en groepen 

V4 Voorkomen of bestrijden van ondermijnende criminaliteit 

Infrastructuur, Mobiliteit 

In1 Optimaal fietsgebruik 

In2 Goede bereikbaarheid woon- en werkomgeving 

In3 Optimaal gebruik van openbaar vervoer 

In4 Duurzaam en veilig weggebruik 

Openbaar gebied 

O1 Openbare ruimte heeft juiste niveau beeldkwaliteit 

O2 Afval wordt duurzaam ingezameld en verwerkt 

O3 Afvalwater wordt duurzaam ingezameld en afgevoerd 

O4 Wateroverlast wordt voorkomen 

O5 Optimaal beheer kapitaalgoederen: 

de arealen en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bekend en worden regulier geüpdatet 

Wonen 

W1 Passende woningbouw-ontwikkeling in alle kernen 

W2 Duurzame woningvoorraad 

W3 Voorzien in woningbehoefte 

W4 Hoogwaardig centrummilieu 

W5 Aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat 
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Landelijke indicatoren 

 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk 

(Jaar) 

Bron Gemeentelijke 

Streefwaarde 

2019 

Veiligheid 

6 Verwijzingen 

HALT 

Aantal per 

10.000 inwoners 

14 in categorie 

12-17 jaar (2016) 

131 

(2017) 

WSJG ≤ 14 

8 Winkel-

diefstallen 

Aantal per 1.000 

inwoners 

1,7 (2016) 

 

2,2 

(2017) 

WSJG ≤ 1,7 

9 Gewelds-

misdrijven 

Aantal per 1.000 

inwoners 

4,2 (2016) 5,0 

(2017) 

WSJG ≤ 4,2 

10 Diefstal uit 

woning 

Aantal per 1.000 

inwoners 

2,6 (2016) 2,9 

(2017) 

WSJG ≤ 2,6 

11 Vernielingen & 

beschadigingen 

in de openbare 

ruimte 

Aantal per 1.000 

inwoners 

3,9 (2016) 4,8 

(2017) 

WSJG ≤ 3,9 

22 Jongeren met 

een delict voor 

de rechter 

% 1,32% (2015) 1,45% 

(2015) 

WSJG ≤ 1,45% 

Openbaar gebied 

33 Fijn 

huishoudelijk 

restafval 

Kg/inwoner 211 (2016) 180 (2016) WSJG  

Wonen 

14 Functie-

menging16 

% 49,3% 

(2017) 

52,4 

(2017) 

WSJG Vraagt om 

vaststelling; wil 

de gemeente 

een woon, 

werk, of woon- 

en werk- 

gemeente in 

balans (50) zijn 

36 Nieuw 

gebouwde 

woningen 

Aantal per 1.000 

woningen 

5,4 

(2015) 

6,4 

(2015) 

WSJG - 

 

  

                                                   

 

16 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 

(alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 
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Gemeentelijke indicatoren 

 

 

Effectindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Veiligheid 

V1 Rapportcijfer 

leefbaarheid in de 

buurt 

(Veiligheidsmonitor) 

7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 

V1 Rapportcijfer 

veiligheid in de buurt 

(Veiligheids-

monitor17) 

7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5 

V1 Aantal 

overlastmeldingen 

gemeente18 

1.600 nieuw Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

V1 Aantal overlast-

meldingen politie19 

1.452 (t/m 

juni) 

Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

Gelijk of 

daling 

V1 Aantal High Impact 

Crimes 

595 ≤ 780 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 

V2 Aantal inzetten 

crisisorganisatie 

(Officier van Dienst-

Bevolkingszorg) 

23 geen 

streefwaarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

V2 Aantal 

gebouwbranden 

53 ≤ 55 ≤ 55 ≤ 55 ≤ 55 ≤ 55 

V3 Aantal E33-

meldingen, 

meldingen personen 

met verward gedrag 

423 (nieuw) nieuw 400 400 400 400 

V4 Aantal controles HEIT 

(Haags Economisch 

Interventieteam) 

5 (nieuw) nieuw 5 5 5 5 

Infrastructuur,  Mobiliteit 

In1 Aandeel fietsgebruik 

in woon- 

werkverkeer 

22% (2016) 23% 

25% 26% 27% 28% 

In2 % werkenden die 

vaak hinder 

ondervinden van 

gebrek aan 

doorstroming 

13% (2016) 19% 

 

15% 13% 12% 12% 

In3 Score tevredenheid 

openbaar vervoer 

woonbuurt 

 

 

6,3 (2016) 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

                                                   

 

17 Vanaf 2017 wordt de Veiligheidsmonitor tweejaarlijks uitgevoerd. 

18 Bestaande uit hondenoverlast, afvaldumpingen, jeugdoverlast en parkeeroverlast. 

19 Bestaande uit: drugsoverlast, conflictbemiddeling en burenruzie, geluidsoverlast, overlast door jeugd, overlast 

door personen. 
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Openbaar gebied 
O1 Beeldkwaliteit per 

wijk voor verharding, 

groen, meubilair en 

verzorging conform 

beheerkwaliteitsplan 

 Cf Alphense 

lijn 

Cf 

Alphense 

lijn 

Cf 

Alphense 

lijn 

Cf 

Alphense 

lijn 

Cf 

Alphense 

lijn 

O1 Tevredenheid 

burgers met 

schoonhouden 

openbaar gebied 

7 7 7 7 7 7 

O1 Waardering kwaliteit 

groenvoorziening 

7 7 7 7 7 7 

Wonen 

W1 Ontwikkeling 

woningvoorraad 

bron: CBS, WBR, per 

1 jan)  

47.099 

 

Circa 50 

woningen 

maatschap-

pelijke zorg 

aanvullend 

beschikbaar 

47.820 48.340 48.750 49.160 49.590 

 

W3 Slagingskans sociale 

huur naar kern 

(aantal actief 

woningzoekenden 

/vrijkomende sociale 

huurwoningen per 

kern). Norm 20%. 

 

19% 

 

20 % 

 

 

20 % 

 

 

20 % 

 

 

20 % 

 

 

20 % 

 

W3 Samenstelling 

woningvoorraad 

(koop/huur 

(corporaties en 

particulier))  

62% koop, 

38% huur 

(corporaties: 

27%, 

particulier 

11%) 

62% koop, 

38% huur 

(corporaties: 

27%, 

particulier 

11%) 

62% 

koop, 

38% huur 

(corporati

es: 27%, 

particulie

r 11%) 

62% koop, 

38% huur 

(corporatie

s: 27%, 

particulier 

11%) 

62% koop, 

38% huur 

(corporatie

s: 27%, 

particulier 

11%) 

62% koop, 

38% huur 

(corporatie

s: 27%, 

particulier 

11%) 
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Toelichting Effectindicatoren 
 

Fietsgebruik (I 1):  

Als indicator wordt gebruikt het percentage fietsgebruik in het woonwerk verkeer. De gebruikte bron is 

de belevingspeiling (2018).  

 

Bereikbaarheid (I 2): 

Als indicator wordt gebruikt het percentage werkenden dat vaak hinder ondervindt van gebrek aan 

doorstroming. De gebruikte bron is de belevingspeiling (2018). 

 

Openbaar vervoer (I 3): 

De tevredenheid van het openbaar vervoer in de woonbuurt wordt als rapportcijfer gemeten in de 

belevingspeiling (i.c. 2018). 

 

 

Welke resultaten gaan we realiseren?          

Resultaatindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Veiligheid 

V1 

 

Aantal processen-

verbaal Toezicht & 

Handhaving 

  484 (t/m 31 

juli)  

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen streef-

waarde 

V1 Aantal 

waarschuwingen 

Toezicht & 

Handhaving 

  235 (t/m 31 

juli) 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen streef-

waarde 

V2 Controles 

kwetsbare 

objecten (hoge 

bezettingsgraad of 

niet-

zelfredzamen) 

132 (tot 1 

oktober, 

gehele 

bestaande 

gebouwen-

voorraad) 

geen 

streefwaarde 

100 100 100 100 

V2 Bouwtoezicht (in 

uren) 

485 (tot 1 

oktober, aantal 

plannen)  

5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 

V2 Controles B- en C- 

evenementen 

B: 1 

B+: 12 

C: 3 

alle B- en C-

evenementen 

controleren 

alle B- en 

C-evene-

menten 

contro- 

leren 

alle B- en 

C-evene-

menten 

contro-

leren 

alle B- en 

C-evene-

menten 

contro- 

leren 

alle B- en  

C-evene-

menten 

contro- 

leren 

V3 Aantal personen 

op de agenda van 

de lokale 

veiligheidskamer, 

incl. radicalisering 

 110 100 geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streefwaarde 

V4 Aantal bestuurlijke 

sluitingen 

Opiumwet 

5 geen streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen 

streef-

waarde 

geen streef-

waarde 

Infrastructuur en mobiliteit 

In1 Vaststellen 

Actieplan Fiets 

  Actieplan 

vaststellen 
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In2 Maatregelen 

verbeteren 

bereikbaarheid  

Hazerswoude-

Dorp, Boskoop en 

Alphen-stad  

 

continu 

 

continu 

 

continu 

 

continu 

 

continu 

 

continu 

In3 Onderzoek 

alternatieve 

busroutes 

stadscentrum: 

onderdeel 

regionale OV-visie 

   Regionale 

OV-visie 

vast-

gesteld 

  

In3 Verbeteren OV-

infra op traject   

Leiden/Alphen 

     Station 

In4 Verkeerseducatie: 

periodiek 

uitvoeren 

projecten 

 

 

  

 

continu 

 

 

continu 

 

 

continu 

 

 

continu 

Openbaar gebied 

O1 MOR-meldingen 

afgedaan binnen 5 

dagen 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

O2 Scheidings-

percentage afval 

65 % 70 % 75 75 80 85 

Wonen 

W1 Aantal nieuwe 

woningen 

(rapportage volgt 

per kern) 

≥720 ≥520 ≥410 ≥410 ≥430 ≥360 

W1 Tot 2022, 130 

extra sociale 

huurwoningen 

beschikbaar in de 

kleinere kernen / 

500 in kern 

Alphen 

20 kernen/ 

100 Alphen 

ca 25 kernen/ 

100 Alphen 

ca 25 

kernen/ 

100 

Alphen 

ca 25 

kernen/ 

100 

Alphen 

ca 25 

kernen/ 

100 

Alphen 

ca 25 

kernen/ 100 

Alphen 

W3 In de kernen wordt 

ca, 40% van de 

sociale 

huurwoningen 

wordt lokaal 

toegewezen 

ca. 40% ca. 40% ca. 40% ca. 40% ca. 40% ca. 40% 

 

 

Toelichting  resultaatindicatoren 

Fiets 

Voor het stimuleren van het fietsgebruik wordt een integraal actieplan fiets opgesteld. Daarin staan de 

maatregelen die we tot 2022 willen nemen. We gaan onder andere samen met provincie, Leiden en 

Zoeterwoude een verkenning doen naar de snelfietsroute Leiden-Alphen. Tegelijkertijd onderzoeken 

we een verbeterde ontsluiting van Kerk en Zanen voor fietsers. Verder wordt het fietspad Laan der 

Continenten aan de oostzijde geschikt gemaakt voor tweerichtingverkeer en wordt het westelijk deel 

van het fietspad Rijndijk verbeterd. 
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Bereikbaarheid 

De projecten voor 2019 zijn vermeld in het meerjaren investeringsplan infrastructuur. Voor de regio 

Boskoop wordt door provincie en gemeenten een gebiedsvisie opgesteld, gericht op verbeteren van de 

bereikbaarheid van het gebied rond de Gouwe. Het verbeteren van de verkeerssituatie in Boskoop en 

Hazerswoude Dorp zal wat ons betreft ook nadrukkelijk onderdeel (blijven) uitmaken van de 

gebiedsscenario’s. Maar ook het verbeteren van de infrastructuur voor de recreatievaart rond de Gouwe 

behoort hier bij. In de loop van 2019 vindt de besluitvorming van deze visie plaats en wordt gestart 

met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. 

 

OV 

Het openbaar vervoer is onderdeel van het collectieve vervoersysteem, net als het doelgroepenvervoer. 

Beide vervoerstakken maken integraal deel uit van de regionale OV visie die in 2019/2020 wordt 

opgeleverd. Als input voor de nieuwe OV concessie trekken we voor het stadsvervoer samen op met 

Leiden en Gouda en betrekken hierbij het sociaal domein om te streven naar een zo groot mogelijke 

inclusiviteit. Voor wat betreft het spoor zullen wij blijven inzetten op de aanleg van het station 

Hazerswoude-Rijndijk en staan wij achter de keuze voor de Versnelde Intercityvariant tussen Leiden en 

Utrecht. 

 

Duurzaam en veilig weggebruik 

In regionaal verband wordt gewerkt aan zowel een kader voor het aanbrengen van laadpalen voor 

elektrisch rijden als een kader voor het stimuleren van deelauto gebruik. Met dit kader kan beter 

worden geanticipeerd op de toekomstige vraag naar duurzame mobiliteit. De beide kaders worden eind 

2018 opgeleverd. In 2019 wordt dit geïmplementeerd in gemeentelijk beleid. Verder willen wij 

optimalisatievoorstellen doen voor de eigen organisatie op het gebied van duurzame mobiliteit: 

duurzaam wagenpark en zakelijk- en woon-werkverkeer. 

 

Op het gebied van veilig weggebruik zetten we in op educatie, in de vorm van projecten als “Wij gaan 

weer naar school” en “Veilig passeren van landbouwvoertuigen (VOMOL, nieuw)” en de organisatie van 

rijvaardigheidsritten voor ouderen, fietsverlichtingsacties, een fietsdag voor statushouders en senioren, 

educatieprojecten voor tieners, de Jonge Automobilistendag en verkeersexamens. Daarnaast willen we 

een plan opstellen om het groeiende aantal ongevallen bij brom-, snor- en fietsers te verminderen. 

 

Riool- en waterbeheer 

Belangrijke ontwikkelingen binnen het thema zijn de gevolgen van de klimaatverandering en de 

samenwerking binnen de waterketen. De klimaatverandering heeft onder andere zwaardere buien en 

langere perioden van droogte tot gevolg. Dit kan niet opgevangen worden door alleen riolering; er zijn 

andere manieren van tijdelijke berging van regenwater nodig. Deze manieren moeten bovengronds 

gevonden worden in de openbare en particuliere ruimte. Een voorbeeld in de particuliere ruimte is het 

bevorderen van het vergroenen van tuinen door deelname aan Operatie Steenbreek. Bij ruimtelijke 

ontwikkelingen en (her-)inrichting van openbare ruimte moet waterberging nadrukkelijk worden 

meegenomen in het ontwerp. 

 

De samenwerking in de waterketen is een gevolg van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Binnen het 

samenwerkingsverband Groene Hart (hoogheemraadschap, drinkwaterbedrijf en zes gemeenten) wordt 

de samenwerking geïntensiveerd om de maatschappelijke kosten te drukken, de kwaliteit te verbeteren 

en de kwetsbaarheid binnen de waterketen (drinkwater-riolering-zuivering) te verminderen. 

 

Afvalbeheer en reiniging 

Het Grondstoffenbeleid 2015–2025 is het kader voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het doel is 

100% afvalscheiding in 2025 met een tussenstap van 75% in 2020. In 2019 zal het dynamisch route 
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rijden op basis van het vulgraadssyteem volledig operationeel zijn waardoor de efficiency van het 

inzamelsysteem verhoogd wordt. Door gebruik te maken van het systeem worden onnodige 

voertuigkilometers voorkomen  evenals de overlast door volle ondergrondse containers. Door deze 

optimalisatie van het inzamelsysteem levert de reinigingsdienst een impuls aan een meer duurzame 

wijze van inzamelen.  

 

Het Grondstoffenbeleid 2015–2025 is het kader voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het doel is 

100% afvalscheiding in 2025 met een tussenstap van 75% in 2020.  

De extra aanpak van zwerfafval met bewoners, scholen en sportverenigingen door Schone Buurt 

Coaches wordt in 2019 voortgezet. Het plaatsen van voornamelijk grof afval bij ondergrondse 

containers krijgt extra aandacht. Waar mogelijk wordt handhavend opgetreden.  

 

Groenbeheer 

Nu de gemeente samen met Rijnvicus het onderhoud in de gemeente doet, is in 2018 het 

groenbeheerplan gezamenlijk met Uitvoering & Service vernieuwd. In 2019 wordt dit in uitvoering 

gebracht. Daarnaast zijn in 2018 circa 8.300 essen (16% van ons bomenbestand) gemonitord op 

aantasting door essentaksterfte. Op dit moment zijn de resultaten nog niet bekend. Aangezien er geen 

genezing voor is en de schattingen op dit moment zijn dat slechts 10% van de Nederlandse essen het 

overleeft, zal dit ook voor Alphen aan den Rijn grote gevolgen hebben. De financiële gevolgen zijn in 

2018 in kaart gebracht en worden in 2019 gepresenteerd. De zomer van 2018 is extreem droog 

geweest, de schade is door het extra watergeven enigszins beperkt gebleven. De bomen en beplanting 

die dit desondanks niet overleefd hebben worden deels in het plantseizoen 2018-2019 (oktober-

maart) vervangen. Bij een deel van de overige bomen en beplanting is het de vraag of deze in het 

voorjaar van 2019 weer uitlopen, indien dit niet het geval is kan dit financiële gevolgen hebben. 

 

Wonen 

We voeren woningbouwregie waarbij we aansturen op versnellen en faseren van woningbouw, in een 

speelveld met veel belangen. We werken samen met de woningcorporaties, de regio en provincie 

waarbij we voor de uitdaging staan om opgaven en soms tegenstrijdige belangen proberen te 

verknopen.  
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Wat mag het kosten?  
 

2 Wonen Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 83.147 94.564 82.469 73.777 74.146 69.547 

Baten 59.172 48.981 42.327 45.947 40.119 35.736 

Saldo van baten en lasten -23.975 -45.582 -40.142 -27.831 -34.028 -33.811 

  

     

  

Mutaties reserves -17.379 547 -9.723 -19.577 -19.051 -12.010 

  

     

  

Saldo -41.354 -45.035 -49.865 -47.408 -53.079 -45.821 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Analyse op hoofdlijnen 

Binnen dit programma zijn de baten en lasten van het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG) 

verwerkt met betrekking tot de woningbouw. De mutaties fluctueren in de diverse jaarschijven sterk, 

maar verlopen per saldo budgettair neutraal via de reserve Grondexploitatie. De baten en lasten van 

het MPG met betrekking tot bedrijventerreinen zijn verwerkt onder programma 5 ‘Economie’. 
 

In de kadernota 2019 is structureel € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor het op peil houden van de 

kwaliteit openbare ruimte. Dit verklaart de toename vanaf 2019. Daarnaast zijn in dezelfde kadernota 

incidentele middelen beschikbaar gesteld in 2019 voor diverse onderzoeken (onder andere tweede 

oeververbinding Boskoop, toegang fietsparkeerkelder, fietssnelwegen en woningbouwstrategie). Dit 

verklaart de toename van de lasten in 2019. Voor 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 

het verbeteren van de verkeerssituatie N209 Hazerswoude Dorp. 
 

Overzicht taakvelden 
 

  Lasten Baten Saldo % 

Wonen 101.094 51.230 -49.865 100,00% 

A. Veiligheid 9.497 460 -9.037 18,12% 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6.637 300 -6.337 12,71% 

1.2 Openbare orde en veiligheid 2.853 80 -2.773 5,56% 

9.10 Mutaties reserves 7 80 73 -0,15% 

B. Infrastructuur en mobiliteit 38.931 8.482 -30.449 61,06% 

2.1 Verkeer en vervoer 18.396 1.042 -17.354 34,80% 

2.2 Parkeren 2.852 1.652 -1.201 2,41% 

2.4 Economische havens en waterwegen 

 

13 13 -0,03% 

2.5 Openbaar vervoer 958 

 

-958 1,92% 

9.10 Mutaties reserves 16.724 5.775 -10.949 21,96% 

C. Openbaar gebied 29.337 25.509 -3.827 7,68% 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.364 199 -9.165 18,38% 

7.2 Riolering 9.769 11.450 1.681 -3,37% 

7.3 Afval 8.929 12.196 3.267 -6,55% 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 900 1.320 420 -0,84% 

9.10 Mutaties reserves 375 344 -31 0,06% 

D. Wonen 23.330 16.778 -6.551 13,14% 

8.1 Ruimtelijke ordening 3.637 110 -3.527 7,07% 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.472 10.468 -2.005 4,02% 

8.3 Wonen en bouwen 5.701 3.497 -2.204 4,42% 

9.10 Mutaties reserves 1.520 2.703 1.184 -2,37% 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Overzicht incidentele baten en lasten Wonen 
 

 
Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Mutaties

Aanpassing renteresultaat 2019 2022 22 -5 2.282 -1

Actualisatie nota Bovenwijkse voorzieningen 1.882    

Bijdrage HOV-net BoVo 688    

Kadernota 19 2.01 Onderzoek woningbouwstrategie 500    

Kadernota 19 2.02 Onderzoek locatie tiny houses 25    

Kadernota 19 2.03 Onderzoek woonconcepten 30    

Kadernota 19 2.06 Wijkbudgetten 750    

Kadernota 19 2.12 Onderzoek 2e oeververbinding 900    

Kadernota 19 2.15 Onderzoek toegang fietsparkeerkelder 150    

Kadernota 19 2.16 Onderzoek fietssnelwegen 240    

Treasury: Herrubricering Grexen 2.371 2.419 181 181

Totaal   Mutaties 7.557 2.414 2.463 180

Reserves

Actualisatie nota Bovenwijkse voorzieningen 1.882    

Bijdrage HOV-net BoVo 688    

Kadernota 19 2.01 Onderzoek woningbouwstrategie 500 500       

Kadernota 19 2.02 Onderzoek locatie tiny houses 25 25       

Kadernota 19 2.03 Onderzoek woonconcepten 30 30       

Kadernota 19 2.10 Onderzoek ontsluiting 2e oeververbinding 900 900       

Kadernota 19 2.10 Onderzoek ontsluiting fietsparkeerkelder 150 150       

Kadernota 19 2.10 Onderzoek ontsluiting fietssnelwegen 240 240       

Kadernota 19 2.10 Verbeteren N209 Hzw-D   5.360  

Totaal   Reserves 1.845 4.414   5.360    

Totaal   Wonen 9.402 4.414 2.414  7.823  180  
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Overzicht incidentele en structurele reservemutaties Wonen 

Reserve Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Incidenteel                 

Reserve bovenwijkse voorzieningen   2.569             

Reserve plankosten 555 555             

Reserve projecten 1.290 1.290     5.360       

Totaal Incidenteel 1.845 4.414     5.360       

Saldo Incidenteel 2.569       -5.360       

                  

Structureel                 

Egalisatiereserve parkeren       112   300   296 

Integrale reserve stadsbeheer 14.814 1.978 15.060 2.466 16.319 3.005 14.739 3.586 

Reserve ami   300   254   72   71 

Reserve bovenwijkse voorzieningen 218 632 1.395 633 331 721 683 801 

Reserve economie 50 50             

Reserve grondexploitatie 635   7.028   1.607   1.771   

Reserve Heijmans/Terra Amvest   84   82   81   80 

Reserve herstructurering 

bedrijventerreinen 

  75   74   73   72 

Reserve ISV   5   5   5   5 

Reserve locatie Havenstraat 5   15   15   15   15 

Reserve locatie Torenpad 29 7 65 7 64 7 63 7 53 

Reserve organisatieontwikkeling 82   40           

Reserve projecten 600 600 600 600 600 600 600 600 

Reserve speeltoestellen 125 107 150 130 175 155 200 170 

Reserve stadshart lage zijde   52             

Reserve vastgoed   12   6         

Reserve vrije tijd water en groen 250 212 250 212 250 212 250 200 

Reserve vrijval kapitaallasten 

Maximabrug 

  233   230   227   223 

Reserve wandelbos   21   21   20   20 

Reserve wonen plus   48   48   48   48 

Totaal Structureel 16.781 4.489 24.530 4.953 19.288 5.597 18.250 6.240 

Saldo Structureel -12.292   -19.577   -13.691   -12.010   

                  

Totaal Wonen 18.626 8.903 24.530 4.953 24.648 5.597 18.250 6.240 

Saldo Wonen -9.723   -19.577   -19.051   -12.010   

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Risico’s 

Risico op stijgende kosten voor afval 

Binnen de afvalmarkt worden hogere verwerkingstarieven, een hogere verbrandingsbelasting en 

stijgende personeelskosten door de cao-stijging en de (economische) ontwikkelingen verwacht. 

 

Beheermaatregel 

Er wordt ingezet op afvalvermindering met Schone Buurt Coaches en de optimalisatie van het 

inzamelsysteem. Verder zal naar verwachting het tarief voor de afvalstoffenheffing gaan stijgen. 

 

Risico terugkoop brandweerkazerne 

Voor enkele brandweerkorpsen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) geldt een 

terugkoopafspraak. De eerste terugkoopverplichting voor Gemeente Alphen aan den Rijn volgt in 2019. 

Op dit moment loopt binnen de VRHM een grootschalig onderzoek waarin wordt gekeken in hoeverre 

deze terugkoop met de huidige ervaringen, onder andere op het gebied van onderhoud, wenselijk is. 

Het lijkt er dan ook op dat er in praktijk geen terugkoop van brandweerkazernes zal gaan plaatsvinden. 

De formele bekrachtiging hiervan wordt, rekening houdend met het lopende onderzoek, eind 2019 

verwacht. In afwachting van besluitvorming is voor 2019 geen investeringskrediet voor terugkoop 

beschikbaar gesteld binnen het meerjarig InvesteringsPlan (MIP) van de begroting 2019-2022.  
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3 DUURZAAM 

          
LANDELIJKE TAAKVELD 

          

Milieu 

          

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
          

Energie   Klimaat  Economie 

  

Wat willen we bereiken? 
(zie tabel maatschappelijke effecten) 

          

Gemeentelijke thema’s conform het Actieprogramma Duurzaamheid 

Energietransitie  Klimaat  Economie 

 
Energietransitie 

 
 Klimaatadaptatie en Green city  Circulaire economie 

 
Duurzaam wonen 

 
 Stadslandbouw  Duurzaam ondernemen 

 
Duurzame mobiliteit 

 
    

 
Duurzame scholen en 

verenigingen 
 

    

 
Duurzame gemeentelijke 

organisatie 
 

    

Wat gaan we ervoor doen en wanneer? 
(zie tabel resultatenindicator) 

          

Wat mag het kosten? 

- € 4.092 

          

    Mutatiereserve     

- € 215 

TOTAAL GEMEENTELIJKE THEMA 

- € 4.307 

          

TOTAAL PROGRAMMA DUURZAAM - € 4.307 
 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Inleiding   

Alphen aan den Rijn: Duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart 
 

Energietransitie en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten voor de komende vier jaar. Het Actieplan 

Duurzaamheid voeren we onverkort en voortvarend door. Het Actieplan Duurzaamheid is 

onderverdeeld in 7 thema’s: energie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen, 

klimaatadaptatie en Green City, duurzame scholen en verenigingen en duurzame gemeentelijke 

organisatie. Communicatie is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid en daar wordt actief op 

ingezet. Voor het behalen van onze lokale ambities werken we samen met onze regionale partners 

Holland Rijnland en Midden-Holland ten behoeve van het bereiken van schaalvergroting en versnelling. 

De technische ontwikkelingen gaan snel, de maatschappij staat open voor investeringen op het gebied 

van duurzaamheid en ziet de noodzaak tot verandering. Vanuit onze taak jagen wij aan, openen we 

deuren en brengen partijen bijeen. Deels door bestaande netwerken te activeren, anderzijds ook door 

nieuwe paden te betreden en andere deelnemers in de netwerken te brengen. 
 

De huidige financiering is verwaarloosbaar in relatie tot de majeure investeringen die noodzakelijk zijn 

om verschil te (gaan) maken. Derden geldstromen zijn belangrijk om het vliegwiel te laten versnellen. 

We gaan werken met een jaarlijkse klimaatbegroting. Net als bij de reguliere begroting wordt daarin 

vier jaar vooruit gekeken naar de te bereiken doelen en de investeringen die daarvoor nodig zijn. 
 

Wat hebben we bereikt in 2022?  

 De acties uit het Duurzaamheidsprogramma worden uitgewerkt in plannen van aanpak en in de 

komende vier jaar gerealiseerd. Het accent van de acties ligt in 2018, 2019 en 2020.  

 Met regio Holland Rijnland zijn diverse Mijlpalen uit het Energieakkoord Holland Rijnland 

behaald en nieuwe gesteld. Dit betreft mijlpalen in de uitvoeringslijnen Energiebesparing, 

Ruimte en Energie, Warmte, Zon op Daken, Greenports en Mobiliteit.  

 Met regio Midden-Holland is het Convenant 2025 voor het vervolg op de Regionale Energie 

Strategie omgezet in een Energieakkoord Midden-Holland, zijn de taken in het kader van de 

Intensivering Duurzaamheid 2018 en 2019 voltooid en is een vervolg hierop ontwikkeld.  

 Structurele ontsluiting en benutting van de beschikbare subsidies.  

 Er zijn vijf ‘broedplaatsen’ voor duurzaamheidsinitiatieven gerealiseerd en deels gefinancierd 

door de gemeentelijke organisatie. Concreet genoemd kunnen worden een wijkaanpak voor 

het Rode Dorp in het kader van de warmtetransitie en het verkennen op regionale en lokale 

schaal van de mogelijkheden voor waterstof voor diverse doelen zoals transport in Alphen en 

omgeving. 

 Stadslandbouw wordt gestimuleerd en versterkt. Stadslandbouw krijgt een permanente plek in 

de ruimtelijke inrichting van de gemeente. Tevens is het standaard opgenomen in 

educatieprogramma’s van het basisonderwijs.  

 De klimaatbegroting is, als bijlage van de begroting, een onderdeel van de Planning & Control-

cyclus en wordt gebruikt als een belangrijk sturings- en monitoringsinstrument.  

 80% van de inwoners is zich bewust van het belang van duurzaamheid en 40% is actief aan de 

slag met duurzaamheid. 
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Relevante beleidsnota’s 
 

 Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 

 Energieakkoord Holland Rijnland (ZGW 136008) 

 Rapportage Regionale Energiestrategie Midden Holland) 

 Uitvoeringsprogramma Groene Stad met Lef 2018 – 2022 (coalitieakkoord) 

 Jaarprogramma Milieu, gemeente Alphen aan den Rijn (ODMH) 

 

Wat willen we bereiken?  
 

Maatschappelijke effecten 

Energie 

D 1 Energietransitie:  meer energiebesparing en opwekken duurzame energie en warmtetransitie in 

samenwerking met regio Midden Holland en Holland Rijnland 

D 2 Duurzaam wonen:  Nieuwbouw: aardgasloos en energieneutraal;  

                              Bestaande bouw:  energiebesparing, duurzame opwek en voorbereiding naar aardgasloos 

D 3 Duurzame mobiliteit: stimuleren transitie naar duurzame brandstoffen en fietsgebruik 

D 4 Duurzame scholen en verenigingen: gebouwen energieneutraal en educatie over duurzaamheid 

D 5 Duurzame gemeentelijke organisatie: energieneutraal vastgoed, afvalscheiding en goede voorbeeld 

Klimaat 

D 6 Klimaatadaptatie en Green City: klimaatbestendige en groenere gemeente, inclusief stadslandbouw 

Economie 

D 7 Circulaire economie: stimuleren circulaire en biobased economie 

D 8 Duurzaam ondernemen: verduurzamen bedrijventerreinen 

 

Landelijke indicatoren 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk 

(Jaar) 

Bron Gemeentelijke 

streefwaarde 

2019 

34 Hernieuwbare 

energie  

% 8,4% (2016) 12,6% 

(2016) 

WSJG 14% 

hernieuwbare 

energie in 

2020 

 

Gemeentelijke indicatoren 

 

Effectindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Energie 

D 1 1,5% jaarlijkse 

energiebesparing voor 

gebouwde omgeving 

Nationale en 

lokale 

monitoren 

1,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

D 1 14% hernieuwbare 

energie in 2020 

Afhankelijk 

van 

aanpassing 

provinciale 

regelgeving 

(zie 

toelichting) 

7% 10% 14%   

https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_bedrijven/Natuur_milieu/Duurzaamheid/Actieprogramma_Duurzaamheid_2017_2020
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjM0OSnmKfWAhVF1RoKHbj0DOoQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fhollandrijnland.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2F20170504-Definitief-concept-Energieakkoord-Holland-Rijnland-2017-2025.pdf&usg=AFQjCNEURUfBeKCLbFqlYKgZAwhbp4qS0A
https://www.odmh.nl/thema/duurzaamheid/energie/regionale/
https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_organisatie/Burgemeester_wethouders/Begroting_rapportages/Coalitieakkoord_2018_2022.pdf
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D 5 In 2020 20% 

besparing t.o.v. 2013 

in het energieverbruik 

van openbare 

verlichting en 

verkeersinstallaties 

10% 12% 15% 20%   

Klimaat 

D 6 Klimaatstresstest 

uitgevoerd voor 2019 

 gereed     

Economie 

D 8 Verduurzaming 

bedrijventerreinen, 

zie programma 

Economie 

   80% van de 

bedrijven-

terreinen heeft 

een gemiddeld 

duurzaam-

heidsprofiel 

(DPL)-score 

van 7 

  

 

Toelichting 

 

In 2015 is het Duurzaamheidsprogramma 2014-2020 vastgesteld met een bijbehorend 

uitvoeringsprogramma. Een flink aantal duurzaamheidsprojecten is in uitvoering of wordt op dit 

moment opgepakt. Om de duurzaamheidsambities en vooral de klimaat- en energie-ambities uit het 

Alphens beleid te behalen is echter versnelling nodig. Het bestaande Duurzaamheidsprogramma is 

daarom herzien en verbreed. De acties en projecten zijn aangevuld met de aandachtspunten die de 

gemeenteraad in haar ‘Doorbraakplan’ heeft aangedragen. Het Actieprogramma bestaat nu inhoudelijk 

uit zeven thema’s: 

 Energie 

 Duurzaam wonen 

 Duurzame mobiliteit 

 Duurzaam ondernemen 

 Klimaatadaptatie & Green City 

 Duurzame scholen & verenigingen 

 Duurzame gemeentelijke organisatie. 

 
De transitie naar ‘Alphen aan den Rijn, duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart’ loopt strategisch 

langs twee lijnen: 

Enerzijds zetten wij in op versnelling van concrete projecten op korte termijn om verandering zichtbaar 

te maken en meer partijen te inspireren om deel uit te maken van het transitieproces. Voor de langere 

termijn ontwikkelen wij in samenwerking met een aantal koplopers uit de Alphense samenleving een 

maatschappelijke transitieagenda. Op voorstel van de raad maken wij in dit proces gebruik van de 

expertise van het transitie-instituut DRIFT van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Belangrijke 

bouwstenen in deze strategie zijn: 

• Samenwerken met bewoners, bedrijven, organisaties en scholen aan duurzaamheidsprojecten 

en samenwerking stimuleren door gerichte en gecoördineerde begeleiding van het 

transitieproces dat nodig is; 

• Bewoners, bedrijven en organisaties faciliteren en stimuleren om zelf plannen voor 

verduurzaming te maken voor woningen, scholen, bedrijven, opwekking van duurzame 

energie, duurzame mobiliteit, groen en water en deze uit te voeren door (publiekprivate) 

samenwerking; 
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• Koplopers op het gebied van duurzaamheid zoals energiecoöperaties en bewonersinitiatieven 

voor zelfbeheer van groen en buurt(moes)tuinen stimuleren en belonen, achterblijvers 

ondersteunen, milieuregels handhaven; 

• Samenwerken aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie in regionaal 

verband: de Regionale Energiestrategie Midden-Holland en het Energie-akkoord Holland 

Rijnland; 

• De gemeentelijke organisatie verduurzamen, ook om het goede voorbeeld te geven onder 

meer door verduurzamen gemeentelijke gebouwen, duurzaam inkopen, duurzaamheid als 

integraal onderdeel van alle besluitvorming, draagvlak voor duurzaamheid binnen de 

gemeentelijke organisatie vergroten; 

• Monitoring, evaluatie en bijsturing: de voortgang in beeld brengen met een nieuwe slimme 

voortgangsmeter en bijsturen waar nodig. 

 

Te bereiken aan het einde van deze collegeperiode: 

 

Energie 

De toekomstige energiehuishouding in Alphen aan den Rijn is schoon en fossiele brandstoffenvrij. De 

eerste stap om dit te bereiken is energiebesparing. In 2050 wordt alle energie die na besparing nog 

nodig is duurzaam opgewekt. Naast zon en wind, zijn biomassa, bodemwarmte en geothermie (uit 

diepe aardlagen), restwarmte, riothermie en energie uit water daarvoor beschikbaar. 

 

Duurzaam wonen 

Nieuwe woonwijken zijn aangelegd zonder aardgasaansluiting. Nieuwbouw is aardgasloos en ten 

minste energieneutraal, in het beste geval energieleverend. De energiehuishouding van de bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties en van particuliere eigenaren is verduurzaamd door 

energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op daken. 

 

Duurzame mobiliteit 

Duurzame mobiliteit verlaagt het gebruik van fossiele brandstoffen en schadelijke uitlaatgassen. 

Verkeersveiligheid, verbetering van de doorstroom van verkeer en de stimulering van fiets- en 

openbaar vervoer zijn stappen op weg naar duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit zorgt voor een 

gezondere en veiligere leefomgeving en een betere bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn, de regio 

en de omliggende gebieden. 

 

Duurzaam ondernemen 

Bedrijven hebben een duurzame energiehuishouding, logistiek en grondstoffenbeleid. De transitie naar 

een circulaire economie levert naast milieuwinst ook extra banen op en vergroot de concurrentiekracht 

van ondernemers. Alphen aan den Rijn is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven in de 

circulaire economie en de Biobased Economy (BBE) waarin gewassen en organische reststromen 

verwerkt worden tot materialen, chemicaliën, medicijnen, transportbrandstoffen en energie 

(elektriciteit en warmte). 

 

Klimaatadaptatie & Green City 

De openbare ruimte in de wijken nodigt uit tot beweging en recreatie. Bestaande wijken zijn 

klimaatbestendig gereconstrueerd. Bij nieuwbouw is een klimaatbestendige inrichting van de wijk 

leidend voor de stedenbouwkundige opzet. De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven om de 

openbare ruimte te vergroenen, te ontstenen, water te bergen in de bodem, op daken en onder 

gebouwen en stadslandbouw te ontwikkelen op braakliggend terrein. Het buitengebied is goed 

ontsloten met met fiets- en wandelpaden. 
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Duurzame scholen & verenigingen 

Duurzaam denken, handelen en organiseren is voor de volgende generaties normaal. De basis wordt 

gelegd in het onderwijs. Jongeren ervaren duurzaamheid concreet tijdens de lessen, in het 

schoolgebouw en de omgeving van de scholen en verenigingen. 

 

Duurzame gemeentelijke organisatie 

In de transitie naar een duurzame samenleving vervult de overheid een voorbeeldfunctie. Het 

gemeentelijke vastgoed is verduurzaamd, het energieverbruik beperkt en de resterende  

energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt. Alle afdelingen zijn doordrongen van de 

duurzaamheidsgedachte en duurzaamheid is leidend in alle beleidsmaatregelen van de gemeente. 

 

Toelichting op indicator: 

 

D 1  14% hernieuwbare energie in 2020:  

De provinciale regelgeving maakt het op dit moment beperkt mogelijk om het percentage 

hernieuwbare energie in Alphen aan den Rijn aanzienlijk te verhogen. Wel zijn we in regionaal verband 

in gesprek met de provincie om de ruimtelijke kaders voor hernieuwbare energie te verruimen en 

sociaaleconomische kaders op te stellen. 
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Welke resultaten gaan we realiseren?         

Resultaatindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Energie 

D 2 In 2018 zijn alle nieuwe 

plannen aardgasloos en 

energieneutraal 

 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

D 2 De sociale huurwoningen 

hebben in 2020 gemiddeld 

een energielabel B, 80% van 

de particuliere huurwoningen 

hebben in 2020 minimaal 

een energielabel C 

   80%   

D 4 Energiescans uitgevoerd bij 

scholen en sportverenigingen  

 40% 80% 100%   

D 5 In 2020 5% energiebesparing 

bij gemeentelijke 

aansluitingen  

   5%   

D 5 In 2025 100% 

energiebesparing en gebruik 

van hernieuwbare energie in 

gemeentelijk vastgoed  

 25 %?     

D 5 In 2020 100% 

maatschappelijk verantwoord 

inkopen 

 50% 75% 100%   

D 6 Inrichting openbare ruimte is 

klimaatbestendig 

 0% 10% 20% 30% 40% 

D 6 Stadslandbouwprojecten  Minimaal 2  Min. 2  Min. 2 Min. 2 Min. 2 

Economie 

D 8 Aantal pilotprojecten rondom 

circulaire economie in 

samenwerking met 

ondernemers per jaar;  

zie programma Economie 

 Minimaal 2 

per jaar 

Minimaal 

2 per 

jaar 

Minimaal 

2 per 

jaar 

Minimaal 

2 per 

jaar 

Minimaal 

2 per 

jaar 

 

Toelichting 

Transitiearena  

De Transitiearena wordt ingezet als kapstok voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit en met de 

samenleving. Het doel is het teweegbrengen van transities op drie hoofdthema’s: energietransitie, 

klimaatadaptatie en economie. In samenwerking met koplopers uit de samenleving wordt een 

maatschappelijke duurzaamheidsagenda ontwikkeld en worden duurzame pilotprojecten opgestart of 

versneld.  

 

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Actieprogramma 

Duurzaamheid 2017-2020.  

 

Milieu: Omgevingsdienst Midden-Holland   

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert in opdracht van de gemeente Alpen aan de Rijn 

een aantal taken uit op het gebied van milieu: 

 vergunningverlening, handhaving en toezicht bij milieutechnische zaken; 
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 verstrekken van specialistische adviezen op het gebied van milieuwetgeving; 

 verstrekken van adviezen bij ruimtelijke plannen;  

 uitvoeren van toezicht en handhaving van wettelijk verplichte maatregelen voor 

energiebesparing bij bedrijven; 

 algemene, juridische en data-ondersteuning. 

  

De raad wordt jaarlijks over het jaarprogramma en het jaarverslag van de ODMH geïnformeerd.  
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Wat mag het kosten?    

3 Duurzaamheid Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 3.856 5.755 4.092 3.305 3.308 3.309 

Baten 65 126 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten -3.791 -5.630 -4.092 -3.305 -3.308 -3.309 

  

     

  

Mutaties reserves 941 2.222 -215 0 0 0 

  

     

  

Saldo -2.850 -3.408 -4.307 -3.305 -3.308 -3.309 

                   Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel  

Analyse op hoofdlijnen 

In de kadernota 2019 is voor het jaar 2019 incidenteel meer geld voor duurzaamheid beschikbaar 

gesteld (€ 1 miljoen). Dit verklaart het hogere programmasaldo in 2019. 
 

Op 23 november 2017 is het "actieprogramma duurzaamheid 2017-2020” vastgesteld (raadsbesluit 

160540), vanuit de NUON reserve is € 5 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van duurzaamheid. 

De uitvoering van het actieprogramma is in de Voorjaarsrapportage 2018 budgettair neutraal verwerkt 

in de diverse jaarschijven en verklaart zowel de schommeling in de lasten als in de reservemutaties. 

 

Overzicht taakvelden 

  Lasten Baten Saldo % 

Duurzaamheid 5.142 835 -4.307 100,00% 

A. Energie, klimaat en economie 5.142 835 -4.307 100,00% 

7.4 Milieubeheer 4.092 

 

-4.092 95,01% 

9.10 Mutaties reserves 1.050 835 -215 4,99% 

                   Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel  

Overzicht incidentele baten en lasten Duurzaamheid 

                            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Mutaties

Kadernota 19 4.04 Benutten subsidietrajecten ESC 50    

Kadernota 19 4.06 Onderzoek naar energiebron 100    

Totaal   Mutaties 150    

Reserves

Kadernota 19 4.04 Benutten subsidietrajecten ESC 50 50       

Kadernota 19 4.08 Meer geld voor duurzaamheid 1.000    

Kadernota 19 Dekking: res. Programma duurzaamheid 150    

Totaal   Reserves 1.050 200       

Totaal   Duurzaamheid 1.200 200       
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Overzicht incidentele en structurele reservemutaties Duurzaamheid 

Reserve Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Incidenteel                 

Reserve duurzaamheid 1.050 200             

Totaal Incidenteel 1.050 200             

Saldo Incidenteel -850               

                  

Structureel                 

Reserve duurzaamheid   635             

Totaal Structureel   635             

Saldo Structureel 635               

                  

Totaal Duurzaamheid 1.050 835             

Saldo Duurzaamheid -215               

                   Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel   
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4 VERANDERENDE SAMENLEVING 
                          

LANDELIJKE TAAKVELDEN 
                          

Onderwijs   Sport, Cultuur   Sociaal domein   Volksgezondheid 

                          

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
                          

Onderwijs, 
Kinderopvang 

  Sport   
Sociaal, 
Cultuur, 

Preventie 
  

Sociaal domein 

  

Jeugd 
gezondheidszorg 

en openbare 
gezondheidszorg 

            SUBPROGRAMMA'S     

        Vastgoed 

  

 
Participatie/ 
Werk en 
inkomen 

  

 
Wmo/ 
Maatschappelijke 
zorg/ Huiselijk 
geweld 

  
 
Jeugdhulp/ 
Veilig Thuis 

  

  

 

Wat willen we bereiken? 
(zie tabel maatschappelijke effecten) 

Ieder kind en 
jongere wordt 

optimaal 
voorbereid op 
volwassenheid 

en (econo-
mische) zelf-
standigheid 

 

Iedereen 
kan sporten. 
ongehinderd 
de leeftijd, 
gesteldheid 
of sociale 

positie 

 

Bewoners 
participeren 

actief en 
kunnen zelf 
knelpunten 
aanpakken 

 

Iedereen kan, 
met of zonder 

(tijdelijke) 
ondersteuning, 
in voldoende 
mate in zijn 

levensonderhoud 
voorzien 

 

Inwoners zijn 
zelfredzaam met 
inzet van sociaal 

netwerk of 
ondersteuning. 

Ze maken de wijk 
tot een prettige 
woonomgeving 

 

Iedere 
jeugdige 

maakt een 
gezonde 

ontwikkeling 
door in 
fysiek, 

moreel, 
psychisch en 

sociaal 
opzicht 

 

Jeugdigen groeien 
gezond op, 

volwassenen 
hebben een 

gezonde leefstijl 

    

Ruimte die 
past, 

financieel 
en 

kwalitatief 

        

Wat gaan we ervoor doen en wanneer? 
(zie tabel resultatenindicator) 

                          

Wat mag het kosten? 

      
- € 26.823 

 
- € 31.664 

 
- € 22.841 

  
             - € 9.196 

 
- € 4.790 

 
- € 4.504 

 
Sociaal domein - € 81.328 

 
- € 6.062 

                          

Mutatie reserve 

- € 1.126 
 

€ 235 
 

€ 1.050 
 

€ 311 
 

€ 30 

                          

TOTAAL PER GEMEENTELIJKE THEMA 

- € 10.322 
 

- € 4.555 
 

- € 3.454 
 Totaal Sociaal domein - € 81.017  

- € 6.032 

                          

TOTAAL PROGRAMMA VERANDERENDE SAMENLEVING - € 105.380 

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 



 

50 

 

Toelichting doelenboom 

De afgelopen jaren is gestart met de transformatie van het sociale en maatschappelijke domein met de 

nieuwe taken Wmo, Jeugd- en Participatiewet. Het veranderproces dat hiermee is ingezet, heeft tijd 

nodig om tot resultaat te leiden. De ambitie voor deze periode is dat de resultaten voor onze inwoners 

merkbaar worden en we met recht kunnen spreken van een inclusieve samenleving.  

Ook voor inwoners die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden realiseren we een volwaardige 

plek in onze lokale samenleving. Dit betreft met name inwoners die een beroep doen op beschermd of 

begeleid wonen of die dak- of thuisloos zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt nu bij centrumgemeente 

Leiden en wordt in 2021 overgedragen aan alle gemeenten. 

De ambitie is al voor 2021 deze taken lokaal in te richten. We zetten in op innovatie waarbij we volop 

ruimte creëren voor nieuwe initiatieven vanuit de samenleving. 
 

De dienstverlening van de gemeente is erop gericht dat steeds meer inwoners in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien zonder dat sprake is van schulden. Preventie en bestrijden van 

armoede staan hierbij centraal. Dat betekent dat we volop gaan inzetten op het eerder signaleren van 

betalingsachterstanden en het gebruik van de zogenaamde kindregelingen gaan stimuleren. We willen 

landelijke koploper worden in innovatieve minima-ondersteuning. Door gemeentelijke inzet wordt het 

beroep op de voedselbank kleiner.  

 

Voor werkgevers in onze gemeente en inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt wordt 

Rijnvicus de vanzelfsprekende partner. Rijnvicus zorgt ervoor dat de doelgroep van de Participatiewet 

zich zo ontwikkelt dat zij aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een verbetering van 

de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We richten ons op de kwetsbare jongeren die niet 

zonder ondersteuning het onderwijs goed doorlopen of de overstap maken naar werk. We denken aan 

het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs, entree opleiding MBO, thuiszitters, uitvallers op school 

en jonge statushouders. 

 

De overheid werkt samen met de sportwereld aan de uitvoering van een Sportakkoord. Het doel is om 

de sport toekomstbestendig te maken. Voor de gemeente liggen hier mooie kansen om met dit 

akkoord bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor inwoners. Daarnaast geeft het sportakkoord 

mogelijkheden om tot intensieve samenwerking te komen met en tussen (sport-)verenigingen, 

waardoor onze sportaccommodaties ook maximaal beschikbaar zijn voor inwoners. Dit betekent dat 

hekken (letterlijk en figuurlijk) verdwijnen. 

 

Met de investeringen in bibliotheek en theater en meer kunst op straat krijgt Cultuur in Alphen aan den 

Rijn de komende jaren een nieuw gezicht. Naast het cultuuraanbod creëren we meer mogelijkheden om 

actief cultuur te maken voor iedereen. 

Cultureel erfgoed is het visitekaartje van de gemeente. Erfgoed geeft de gemeente een gezicht, brengt 

mensen samen, maakt een gemeente duurzaam en het levert unieke locaties op. De inwoners genieten 

van de zichtbare historie van hun woonplaats en zijn hier trots op. 
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Wat hebben we bereikt in 2022? 

Inclusieve samenleving 

 Er ligt een lokale inclusieve agenda. Dit is een organisatiebrede opgave waarvan we de 

voortgang meten. De voortgang is zichtbaar in de leefomgeving van de inwoners.  

 De vraag of problematiek van de inwoner is leidend. Dit betekent dat schuurpunten tussen 

leeftijdsfasen, regelingen en uitvoeringspartijen zijn opgelost.  

 De integrale aanpak op de raakvlakken zorg, veiligheid, inkomen en (beschermd) wonen en 

GGZ is gerealiseerd. 

 

Preventie en bestrijden van armoede 

 Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Kindpakket stijgt met 10%.  

 Het aantal inwoners dat aangeeft risicovolle of problematische schulden te hebben, daalt (GGD 

Kerncijfers 2016).  

 Het aantal inwoners waarbij sprake is van een dwanginvordering zorgpremie daalt met 10%.  

 Inwoners die cliënt zijn bij de gemeente (Serviceplein) en daarvoor in aanmerking komen 

krijgen automatisch kwijtschelding van de betreffende gemeentelijke belastingen indien dit 

mogelijk blijkt. 

 Alphen aan den Rijn hoort bij de landelijke koplopers op het gebied van innovatieve minima-

ondersteuning. 
 

Rijnvicus de vanzelfsprekende partner    

 Werkgevers (met personeel) in Alphen aan den Rijn kennen Rijnvicus en weten wat Rijnvicus te 

bieden heeft. 

 De meeste werkgevers (met personeel) in Alphen aan den Rijn starten hun zoektocht naar 

personeel bij een vacature in elk geval ook bij Rijnvicus, tot en met het niveau van een 

startkwalificatie.  

 Het aandeel van interne en eigen werksoorten van Rijnvicus is verminderd ten gunste van meer 

en andersoortige sociale ondernemingen die voorzien in werk voor mensen uit de doelgroep.  

 We hebben een agenda met belangrijkste stakeholders uit onderwijs en bedrijfsleven met 

concrete projecten en resultaten over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.  

 Kwetsbare jongeren hebben een stage- of werkplek na hun schoolperiode (geen jongeren op 

de bank).  

 Het aantal thuiszitters, jongeren buiten beeld en voortijdig schoolverlaters blijft gelijk of neemt 

af. 

 

Sportakkoord 

 Het landelijke Sportakkoord is vertaald naar een lokale sportvisie en geïmplementeerd. 

 

Cultuur en cultureel erfgoed 

 Het cultuuraanbod sluit zo goed mogelijk aan op de vraag van alle inwoners en wordt volop 

gebruikt, ook door inwoners waarvoor dit minder vanzelfsprekend lijkt.  

 Kunst en cultuur zijn zichtbaar op straat.  

 Er is een nieuwe cultuurvisie opgesteld in samenspraak met inwoners en organisaties, waarin 

ook popmuziek een plaats heeft gekregen.  

 Diverse huisvestingsvraagstukken zijn toekomstbestendig opgelost. 

 Wij stimuleren dat lokale artiesten niet alleen podia en ateliers hebben om hun kunsten uit te 

oefenen, maar dat er ook oefenruimtes zijn en mogelijkheden voor ondersteuning.  

 Het cultureel erfgoed is beter bekend bij inwoners en recreanten en er zijn meer 

mogelijkheden om er van te genieten.  
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 Bij planontwikkeling wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden, zoals het 

polderlandschap, agrarisch en industrieel erfgoed.  

 Wij streven er naar dat twee belangrijke rijksmonumenten – de watertoren Boskoop en 

fabriekscomplex Nieuw Werklust – door middel van herbestemming hun oude glorie 

terugkrijgen.  

 Bijzondere immateriële erfgoederen zijn als zodanig erkend en de zorg voor religieus erfgoed 

heeft een plaats gekregen in het gemeentelijk beleid. 

 

Relevante beleidsnota’s  

Kinderopvang, onderwijs, VVVE en Onderwijsachterstanden 

 Herhuisvestingsplan Onderwijs (werktitel, in voorbereiding) 

 Ontwikkelingsagenda’s Passend Onderwijs 

 Naar een doorgaande lijn KO-PO (werktitel, in voorbereiding) 

Sociaal, cultuur en preventie  

 Verordening sociaal domein gemeente Alphen aan den Rijn 

 Uitvoeringsplan Herinrichting Maatschappelijk Domein 

 Cultuurvisie 2019-2022 (werktitel, in voorbereiding) 

Sociaal domein: 

- Participatiewet, Werk en Inkomen 

o Beleidsplan Beter voor Elkaar 

o Koersplan 2017-2020 

- Wmo, maatschappelijke zorg en huiselijk geweld 

o Tussenevaluatie Beter voor Elkaar 2017 

o Programmaplan Blijvend Thuis 

o Het uitvoeringsprogramma MZ Rijnstreek 2018-2021 

-    Jeugdhulp en Veilig Thuis 

o Regiovisie Huiselijk Geweld 

o Inkoopdocument  Jeugdhulp/ contract/addenda GO! voor jeugd 

o Overeenkomst GO 

o Regionaal inkoopdocument Jeugdbescherming en gesloten jeugdhulp 

o Beleidsplan Veilig Thuis 

o Huiselijk geweld, lokale aanpak (werktitel, in voorbereiding) 

Jeugdgezondheidszorg en openbare gezondheidszorg 

 Nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 2017-2018 

 Begroting RDOG 

 Uitvoeringsovereenkomsten, Addenda Uitvoeringsovereenkomsten (BOOST ) 0-12, 12-

27 en Talentontwikkeling 

 Het CJG herijkt (werktitel, in voorbereiding) 

 

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/a3f91064-88ba-4d99-b980-d293ea6e9834/7616dfdf-fab0-4a02-8aa4-1066d79e0090
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=714772&f=9ef3faa22109490ca8ab0f22dd4a899f&attachment=0&c=81116
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=515116&f=92c4c5ec52c0d35cbe0bcf880c961f75&attachment=0&c=74425
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/1f7c84d0-0695-4720-8154-677b4e9cefe6/415e27dc-fd58-4329-aa10-87f01f5e328e
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/a6536252-6bbe-443d-8232-6e850a21cfb3/71ee2cf5-644a-4e63-85ae-2f39935d022c
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/cc0198f4-44cd-4d91-aa13-d40d02dcce71/eb91a533-0b6d-4736-a867-2a700257d235
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/44a27646-618c-482c-a6c1-36f9dad2c1bb/107975e5-ae04-4843-a0ef-436a05bb55d4
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/7186717a-f9fd-4e8b-8bcc-4e25ccebc84f/472372a6-04d2-40cc-a090-387053a014e1
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/dfeab37f-fcd2-4e2d-88ea-959b118c3154/4ab6facd-3622-48f1-bcca-774dec9ac273
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Maatschappelijke effecten 

Kinderopvang/ Onderwijs/ VVE/ Onderwijsachterstanden 

Ieder kind en jongere wordt optimaal voorbereid op volwassenheid en (economische) zelfstandigheid: 

O1 Kwalitatief goede Peuteropvang (onderdeel kinderopvang) is voor iedere ouder bereikbaar 

O2 Kinderopvang en primair onderwijs organiseren op niveau van het kind een passend ontwikkelings- en 

leertraject 

O3 Ieder kind volgt onderwijs dat past bij zijn ontwikkelingsfase, (verstandelijke) vermogens, specifieke 

omstandigheden en is gericht op een toekomstige actieve maatschappelijke deelname  

Sport 

Sp1 Iedere inwoner kan sporten 

Sociaal, cultuur  en preventie 

Bewoners participeren actief en kunnen zelf knelpunten aanpakken: 

Sc1 Inwoners kunnen lezen en schrijven en zijn digitaal vaardig 

Sc2 Ontwikkeling en uitvoering lokale cultuurvisie 

Sc3 Het cultureel erfgoed is beter bekend bij inwoners en recreanten en er zijn meer mogelijkheden om ervan te 

genieten 

Vastgoed 

V1 Vastgoed biedt ruimte die kwalitatief en kwantitatief past 

Sociaal domein 

 Participatiewet, Werk en Inkomen 

Iedereen kan, met of zonder (tijdelijke) ondersteuning, in voldoende mate in zijn levensonderhoud voorzien: 

P1 Toename zelfredzaamheid kwetsbare inwoners (Participatiewet) 

P2 Afname van het aantal inwoners dat leeft op de armoedegrens 

P3 Werkgevers en Rijnvicus zijn vanzelfsprekende partners 

P4 Kandidaten en medewerkers Rijnvicus ontwikkelen zich richting de (reguliere) arbeidsmarkt 

P5 Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten op elkaar aan 

P6 Samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs op innovatie en ontwikkeling (financiële) instrumenten 

 Wmo, maatschappelijke zorg en huiselijk geweld 

Inwoners zijn zelfredzaam, met inzet van sociaal netwerk of ondersteuning. Ze maken de wijk tot een prettige 

woonomgeving: 

W1 Toename zelfredzaamheid kwetsbare inwoners (WMO) 

 Jeugdhulp en Veilig Thuis 

Iedere jeugdige maakt een gezonde ontwikkeling door in fysiek, moreel, psychisch en sociaal opzicht: 

J1 Kinderen zijn veilig (in het gezin, op school, bij sporten, in een voorziening etc.) 

J2 Bij jeugdhulp wordt uitgegaan van eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun 

sociale netwerk 

J3 De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren 

J4 Aan gezinnen wordt tijdig de juiste, en zo effectief mogelijke, hulp geboden 

Jeugdgezondheidszorg en openbare gezondheidszorg 

Jeugdigen groeien gezond op, volwassenen hebben een gezonde leefstijl: 

Jg1 Jeugdigen, volwassenen en ouderen hebben een gezonde leefstijl 
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Landelijke indicatoren 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk Bron 

17 Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerplichtige 

leerlingen 

0,64 

(2017) 

1,82 

(2017) 

Ingrado 

18 Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerplichtige 

leerlingen 

17,36 (2017) 26,58 

(2017) 

Ingrado 

19 Voortijdig 

schoolverlaters 

% van het totale aantal VO en 

MBO leerlingen 

1,5% (2016) 1,7% 

(2016) 

WSJG 

20 Niet sporters 

(inactieven) 

% 48,9% (2016) 48,7% 

(2016) 

WSJG 

 

21 Banen Aantal per 1.000 inwoners in 

de leeftijd van 15-64 jaar 

644,5 (2017) 758,2 

(2017) 

WSJG/LISA 

23 Kinderen in 

armoede (d.w.z. 

leeft in een gezin 

met 

bijstandsuitkering) 

% kinderen tot 18 jaar 4,18% (2015) 6,58% 

(2015) 

WSJG/ 

Kinderen in Tel 

24 Netto arbeids-

participatie 

% van de werkzame 

beroepsbevolking ten opzichte 

van de totale beroepsbevol-

king 

69,5% (2017) 66,7% 

(2017) 

WSJG/CBS 

26 Werkloze jongeren % 16-22 jarigen 1,13% (2015) 1,52% 

(2015) 

WSJG/VJI 

27 Personen met een 

bijstandsuitkering 

Aantal per 1.000 inwoners van 

18 jaar en ouder 

26,8 (eerste half 

jaar 2017) 

41,9 

(eerste half 

jaar 2017) 

WSJG/CBS 

28 Aantal re-

integratie-

voorzieningen 

Aantal per 1.000 inwoners van 

15-65 jaar 

12,2 (eerste half 

jaar 2017) 

27,1 

(eerste half 

jaar 2017) 

WSJG/CBS 

32 Cliënten met een 

maatwerk-

arrangement WMO 

Aantal per 10.000 inwoners 32 (tweede half 

jaar 2017) 

57 

(tweede half 

jaar 2017) 

WSJG/CBS/MSD

/ 

WMO 

29 Jongeren met 

jeugdhulp 

% van alle jongeren tot 18 jaar 13,6%  (2017) 11,2%  

(2017) 

WSJG/CBS 

30 Jongeren met 

jeugdbescherming 

% van alle jongeren tot 18 jaar 1,2% (2017) 1,2% 

(2017) 

WSJG/CBS 

31 Jongeren met 

jeugdreclassering 

% van alle jongeren tot 18 jaar 0,4% (2017) 0,4% 

(2017) 

WSJG/CBS 
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Gemeentelijke indicatoren 

 

Effectindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Kinderopvang/ Onderwijs/ VVE/ Onderwijsachterstanden (zie landelijke indicatoren) 

Sport (zie landelijke indicatoren) 

Sociaal, cultuur  en preventie 

Sc 2 Bereik culturele 

basisvoorzieningen 

 nieuw geen    

Sc 2 Klanttevredenheid Boost  7,5  7,5    

Sc 2 Klanttevredenheid Alphen 

Beweegt 

92% beveelt 

de 

activiteiten 

van AB aan 

 7,5     

Sociaal domein 

 Participatiewet, Werk en Inkomen 

P 1 % inwoners met een uitkering 

dat participeert in de 

maatschappij (INZET)  

16%  Toename 

t.o.v. 

2017 

   

 Wmo, maatschappelijke zorg en huiselijk geweld 

W 1 Klanttevredenheid Wmo 

voorzieningen  

80%  80%    

W 1 Klanttevredenheid aanbieders 

Wmo hulpmiddelen 

7,8  7,5     

W 1 Klanttevredenheid Tom in de 

Buurt 

8,2  Minimaal 

8  

   

 Jeugdhulp en veilig Thuis 

J 4 Cliënten/opvoeders ervaren 

de hulp als tijdig en passend 

 0- 

meting 

Minimaal 

80% 

   

Jeugdgezondheidszorg en openbare gezondheidszorg 

Jg 1 Vaccinatiegraad % 94%  geen    

Jg 1 % kinderen met gezond 

gewicht in de peuterperiode, 

groep 2, groep 7 primair 

onderwijs en in de 

onderbouw van het 

voortgezet onderwijs 

75% 

gezond 

12,2% 

ondergew. 

12,4% 

overgew. 

 geen    

Jg 1 % 11-18 jarige VO- 

scholieren dat zijn 

gezondheid als “goed” ervaart 

86%  geen    

Jg 1 % kinderen met een lage 

score op de SDQ (Strength 

and Difficulties 

Questionnaire) 

80%  geen    
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Resultaatindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 
2019 2020 2021 2022 

Kinderopvang/ Onderwijs/ VVE/ Onderwijsachterstanden 

O 1 Percentage kinderen 0-4 jaar 

op de kinderopvang/ 

Peuteropvang, streven is zo 

hoog mogelijk 

 nieuw geen    

O 2 Kinderen met een specifieke 

leer/ontwikkelingsbehoefte 

of - achterstand hebben een 

doorlopend traject  

 nieuw Kwalita-

tief 

   

Sport 

Sp 1 Sportnota   In 2019 

vastgesteld 

   

Sociaal, cultuur  en preventie 

Sc 1 Aantal laaggeletterden dat 

door onze partners 

(Taalhuis/Tom in de buurt) is 

bereikt en waarbij is gewerkt 

aan verbeteren 

taalvaardigheid 

 nieuw geen    

Sc 2 Het cultuuraanbod sluit goed 

aan op de vraag. Indicator: 

aantal bezoeken 

gesubsidieerde culturele 

(incl. erfgoed) activiteiten 

 nieuw n.t.b.    

Sc 2 

 

Kunst en cultuur zijn 

zichtbaar op straat 

 nieuw n.t.b.    

Sc 2 Bijzondere immateriële 

erfgoederen zijn als zodanig 

erkend: Indicator: aantal 

erkende immateriële 

erfgoederen 

 nieuw Jaarlijkse 

toename 

van 1. 

Eindstand 

2019: 1 

   

Vastgoed 

V 1 Absolute leegstand <0,3 <0,3     

V 1 Relatieve leegstand   0-meting    

Sociaal domein 

 Participatiewet, Werk en Inkomen 

P 1/ 

P 2 

Aantal adviesgesprekken 

Serviceplein/schuldhulp-

verlening 

300  geen    

P 2 Aantal bereikte kinderen met 

de minimaregelingen (incl. 

jeugdsportfonds) 

 nieuw geen    

P 1 Taakstelling huisvesting 

statushouders + % realisatie 

145= 100%  100%    

P 1 Percentage uitstroom naar 

werk 

 nieuw Toename 

t.o.v. 2017 

   

P 1 Percentage  instroom  nieuw Afname 

t.o.v. 2017 

   

P 4 Percentage kandidaten en 

medewerkers Rijnvicus dat 

stijgt op de P-ladder 

 nieuw +5% t.o.v. 

2017 
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P 6 Inzet op 

werkgeversbenadering 

 nieuw Stijging 

detache-

ring 

   

P 6 Samenwerkingsinstrumenten 

dragen bij aan realisatie 

uitstroom. 

 nieuw Aantal 

nieuwe 

activi-

teiten 

   

 Wmo, maatschappelijke zorg en huiselijk geweld 

W 1 %  TOM cliënten (= met 

ondersteuningsplan) dat 

stijgt op de 

zelfredzaamheidsmatrix 

90%  Minimaal 

75% cf 

contract 

   

W 1 % TOM cliënten (= met 

ondersteuningsplan) dat 

stijgt op de participatieladder 

89%  Minimaal 

75% cf 

contract 

   

 Jeugdhulp en veilig Thuis 

J 1 Aantal onderzoeken huiselijk 

geweld (jeugdigen 0-18) 

 nieuw Afname    

J 4 Doelrealisatie hulpverlening  0- 

meting 

Minimaal 

80% 

   

J 4 Bij afsluiting jeugdhulp hebben 
gezinnen helpend contact met 
een sociaal netwerk 

 0-meting 95%    

 

Toelichting   

Onderwijs 

Iedere jeugdige heeft recht op de schoolloopbaan die past bij zijn mogelijkheden en ambities en die 

uitzicht geeft op een  volwaardig maatschappelijk functioneren. Het primair, het voorgezet, het 

middelbaar beroepsonderwijs en specialistisch vormen van onderwijs geven daar in de gemeente zelf 

vorm en inhoud aan. Als gemeente willen we dat ieder kind of jongere mee kan doen binnen het 

onderwijs. Het onderwijs zelf zet daarop in met ‘passend onderwijs’. Om de voorbereiding op het 

primair onderwijs te bevorderen zetten we samen met Kinderopvang en het (primair) onderwijs in op 

een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. Dit betekent een goede voorbereiding van kleuters op het 

onderwijs, het tegengaan van achterstanden en uitval en het bevorderen van  deelname aan de 

reguliere onderwijsweg. 

 

In 2018 is, in samenspraak samen met de kinderopvang, de Jeugdgezondheidszorg, het primair 

onderwijs en Go! voor jeugd, een programma opgesteld om de doorgaande lijn en inclusie van 

kinderen te versterken. 

 

Behalve een doorgaande lijn aan de voorkant van het onderwijs, is ook de doorgaande lijn aan de 

achterkant van het onderwijs van belang. In 2017 is gestart met school@work voor jonge 

statushouders met als doel via scholing in combinatie met het opdoen van werkervaring en vorming 

deze jongeren naar regulier werk te leiden en hun  integratie te bevorderen. In 2018 is besloten dit 

project voort te zetten en te verbreden naar jongeren met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Via het  

Serviceplein, het MBO en het RMC wordt school@work gevoed. Het streven is deze jongeren na 

(voortijdig) verlaten van school binnen een maand een vervolgtraject aan te bieden.  
 

BOOST 

De overeenkomst met BOOST is per 1 januari 2019 verlengd. In 2018 zijn er nieuwe afspraken gemaakt 
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met BOOST over hoe de activiteiten georganiseerd worden en de betrokkenheid van de gemeente 

daarbij. Zowel BOOST als gemeente waren niet tevreden over de wijze waarop effecten van de 

inspanning van BOOST in beeld gebracht werden. In de praktijk bleken de ‘kritieke prestatie 

indicatoren’ niet werkbaar en te abstract om de vraag te kunnen beantwoorden, Doet BOOST de juiste 

dingen? Afgesproken is dat de uitwisseling tussen BOOST en gemeente zich vooral richt op een aantal 

speerpunten, die enerzijds een gemeentebrede inzet vragen, anderzijds een vertaling krijgen in de 

wijken en kernen van de gemeente. Het is daarbij zaak  dat per speerpunt afspraken gemaakt worden 

over de rol van BOOST, wie er bij te betrekken is, wat nodig is om tot de beoogde resultaten te komen. 

Daarmee is BOOST expliciet  verbonden met de gemeentelijke  agenda en wat speelt in de wijken en 

kunnen de wederzijdse verwachtingen scherp gesteld worden. 

 

Speerpunten zijn :  

- Bevordering Taal- en talent ontwikkeling van kinderen (o.a. in relatie met kinderopvang en 

onderwijs) 

- Bevorderen gezondheid en weerbaarheid van kinderen 

- Opvoedingsondersteuning statushoudergezinnen 

- Cultuureducatie 

- Integrale aanpak jongerenproblematiek /bevorderen sociale cohesie  in de wijken 

- Ontwikkeling Poppodium 

- Creëren van werkervaringsprojecten voor jongeren 

- Terugdringen laaggeletterdheid en bevorderen ‘digivaardigheid’. 

 
Jeugdhulp en Veilig Thuis 

In 2018 is de jeugdhulp aanbesteed; Go!voor jeugd geeft komende jaren uitvoering aan de 

hulpverlening voor jeugdigen en gezinnen. Het eerste jaar van GO heeft vooral in het teken gestaan van 

de implementatie van de voornemens en plannen van GO om tot de met de gemeente afgesproken 

resultaten te komen: integrale en effectieve jeugdhulp, kind en gezin nabij, tijdig en passend en in 

nauwe samenhang met andere op jeugd gerichte activiteiten in de gemeente. Met de contractering van 

GO zijn afspraken gemaakt over de waar te maken resultaten en wijze van verantwoorden van de 

resultaten.  

 

Van GO wordt verwacht dat een hechte uitwisseling en samenwerking wordt bereikt met het 

kinderopvang, onderwijs, preventieve en basis voorzieningen (BOOST, Alphen Beweegt), 

Jeugdgezondheidszorg. De gemeente is gezien haar relatie tot deze voorzieningen en partijen 

gesprekspartner en sturend op deze verbindingen. Op het niveau van de jeugdige en het gezin is 

daarbij te komen tot de benadering:  1 gezin/jeugdige- 1 plan – 1 regisseur.   

In 2019 wordt hier nadrukkelijk op gestuurd. Daar waar regelingen, administratieve muren, of eigen 

belang samenhang en integraliteit in de weg staan zal de gemeente doorbraken forceren. In 2018 zijn 

de schuurpunten in kaart gebracht. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar de overgang van de 

jeugdhulp naar de volwassenhulpverlening (de zogenoemde 18- 18+ problematiek). 

 

Veiligheid van jeugdigen in het gezin, maar ook op school en sportvereniging vraagt aandacht en 

opmerkzaamheid van alle actoren die zich professioneel en niet professioneel bezig houden met de 

opvang, vorming, opvoeding, recreatie en hulpverlening van jeugdigen. In 2018 is opnieuw in beeld 

gebracht hoe het staat met die aandacht voor de veiligheid voor jeugdigen in de gemeente en wat 

ondernomen moet worden om deze aandacht voor veiligheid en de handelingsbekwaamheid in geval 

van signalen te vergroten. Hierbij zal Veilig Thuis betrokken worden; behalve de inzet van de daar 

aanwezige deskundigheid en informatie zal tevens verkend worden of Veilig Thuis sterker te verbinden 

is met de Alphense ‘zorginfrastructuur’.  
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Wat mag het kosten 
 

4 Veranderende samenleving Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 157.107 141.722 146.643 140.531 139.938 142.043 

Baten 53.572 35.389 40.763 33.928 34.264 32.765 

Saldo van baten en lasten -103.534 -106.333 -105.880 -106.603 -105.673 -109.278 

  

     

  

Mutaties reserves -4.509 5.690 500 1.757 1.863 4.752 

  

     

  

Saldo -108.044 -100.643 -105.380 -104.846 -103.811 -104.526 

                            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

Analyse op hoofdlijnen 

Binnen dit begrotingsprogramma zijn de middelen voor het sociaal- en maatschappelijk domein 

opgenomen. De ingezette transformaties behalen hun geplande uitwerking naar verwachting (pas) 

vanaf 2022 volledig. Om niet nog meer druk op deze transformaties te leggen, worden mogelijke 

tegenvallers binnen dit begrotingsprogramma die voldoen aan het “3xO-criterium” of de kosten van 

maatregelen om de transformaties in de tijd te versnellen tot en met 2021 incidenteel vanuit de 

Algemene Reserve gecompenseerd. Dit verklaart het hogere programmasaldo in bijvoorbeeld 2017, 

waarin hogere lasten op jeugdhulp zichtbaar zijn in verband met overbruggingscontracten 

(jaarrekening 2017).  
 

De afname van de lasten en baten van het subprogramma “4. Onderwijs” alsmede de mutaties reserves 

wordt verklaard door de doordecentralisatie. In de raad van 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad 

besloten om de huisvestingsplannen voor Scope Scholengroep, het Scala College en het Ashram 

College te financieren door middel van doordecentralisatie. In de Najaarsrapportage 2017 zijn de 

financiële effecten van dit omvangrijke besluit verwerkt. 
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Overzicht taakvelden 

  Lasten Baten Saldo % 

Veranderende samenleving 164.462 57.930 -105.380 100,00% 

A. Onderwijs, kinderopvang 36.122 25.800 -10.322 9,79% 

4.1 Openbaar basisonderwijs 790 230 -560 0,53% 

4.2 Onderwijshuisvesting 13.307 7.969 -5.338 5,07% 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.668 1.370 -3.297 3,13% 

9.10 Mutaties reserves 17.357 16.231 -1.126 1,07% 

B. Sport 7.294 2.739 -4.555 4,32% 

5.1 Sportbeleid en activering 1.209 

 

-1.209 1,15% 

5.2 Sportaccommodaties 6.002 2.421 -3.581 3,40% 

9.10 Mutaties reserves 82 318 235 -0,22% 

C. Sociaal, cultuur, preventie en vastgoed 5.464 858 -3.454 3,28% 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.985 466 -2.519 2,39% 

5.4 Musea 487 5 -482 0,46% 

5.5 Cultureel erfgoed 674 212 -462 0,44% 

5.6 Media 1.089 47 -1.041 0,99% 

9.10 Mutaties reserves 230 128 1.050 -1,00% 

D. Sociaal domein 109.277 28.260 -81.017 76,88% 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 18.082 281 -17.801 16,89% 

6.2 Wijkteams 163 

 

-163 0,15% 

6.3 Inkomensregelingen 33.044 23.516 -9.528 9,04% 

6.4 Begeleide participatie 16.178 2.276 -13.902 13,19% 

6.5 Arbeidsparticipatie 4.160 766 -3.394 3,22% 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.202 

 

-2.202 2,09% 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 11.834 960 -10.874 10,32% 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 21.195 

 

-21.195 20,11% 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 623 

 

-623 0,59% 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.646 

 

-1.646 1,56% 

9.10 Mutaties reserves 150 461 311 -0,30% 

E. Jeugd gezondheidszorg en openbare gezondheidszorg 6.306 274 -6.032 5,72% 

7.1 Volksgezondheid 6.306 244 -6.062 5,75% 

9.10 Mutaties reserves   30 30 -0,03% 

                            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Overzicht incidentele baten en lasten Veranderende samenleving 

                                    Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Mutaties

Kadernota 19 1.03 Pilot toekennen basisinkomen 10    

Kadernota 19 1.04 Armoederegisseur t.b.v. vroegs 76 76 76  

Kadernota 19 1.08 Cultuurvisie ontwikkelen 10    

Kadernota 19 1.10 Aanpassing Parkvilla 200    

Kadernota 19 1.16 Ontwikkelen religieus erfgoed 10    

Kadernota 19 1.21 Aanschaf AED's 70    

Kadernota 19 1.23 Zwembad in Boskoop onderzoeken 10    

Kadernota 19 1.29 Innovatiebudget voor jeugd/wmo 200 200 200  

Kadernota 19 1.33 Proefproject Burenhulp 10    

Kadernota 19 2.20 Tiny forests schooltuinen 100    

Kadernota 19 Dekking: financieel kader PGM1 1.475 1.478 -205  

Toekomstvisie Castellum 587 587 587  

Werkbedrijf Rijnvicus 57    

Totaal   Mutaties 2.815 2.341 658  

Reserves

Kadernota 19 2.20 Tiny forests schooltuinen 100 100       

Kadernota 19 2.F Motie aanvulling erfgoedfonds 100    

Toekomstvisie Castellum 587 587 587  

Totaal   Reserves 200 687  587  587   

Totaal   Veranderende samenleving 3.015 687 2.341 587 658 587   
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Overzicht incidentele en structurele reservemutaties Veranderende samenleving 

Reserve Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Incidenteel                 

Algemene reserve   587   587   587     

Reserve erfgoedfonds 100               

Reserve nieuw en anders 100 100             

Totaal Incidenteel 200 687   587   587     

Saldo Incidenteel 487   587   587       

                  

Structureel                 

Reserve brede school Snijdelwijk 85 330 85 325 85 319 85 314 

Reserve brede school Waterrijk 95 309 95 306 95 296 95 293 

Reserve huisvesting bibliotheek       178   475   469 

Reserve jeugd en gezin   30   29   29   28 

Reserve kapitaallasten bibliotheek 

Boskoop 

  19   19   19   19 

Reserve kapitaallasten theater/garage 130 675 130 768 130 731 130 702 

Reserve kapitaallasten vve-zalen 2 15 2 15 2 15 2 14 

Reserve kapitaallasten wab 50 104 50 102 50 100 50 98 

Reserve kunstgrasvelden 2 138 2 138 3 138 3 138 

Reserve masterplan sport   4             

Reserve mfa Zwammerdam   173   171   169   167 

Reserve mfc de Plataan 80 154 80 152 80 150 80 147 

Reserve onderwijs algemeen 6 12 6 12 6 12 6 12 

Reserve onderwijshuisvesting 17.169 15.568 10.312 9.700 10.712 9.969 9.212 11.995 

Reserve participatie   84             

Reserve sporthal de Hil   17   17   17   17 

Totaal Structureel 17.619 17.633 10.762 11.933 11.162 12.438 9.662 14.414 

Saldo Structureel 14   1.170   1.276   4.752   

                  

Totaal Veranderende samenleving 17.819 18.319 10.762 12.519 11.162 13.025 9.662 14.414 

Saldo Veranderende samenleving 500   1.757   1.863   4.752   

               Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel  

 

Risico’s 

Risico op onvoorziene meerkosten vanuit bedrijfsvoering Rijnvicus 

De huidige sturing op, en uitvoering van, de bedrijfsvoering wordt op dit moment door het nieuwe MT 

Rijnvicus geanalyseerd. Tevens zijn er een aantal transitie onderwerpen uit het door de Raad 

goedgekeurde bedrijfsplan die nader uitgewerkt moeten worden, waaronder harmonisatie van 

voorwaarden met de vakbonden. Het is nu nog niet te voorzien welke financiële effecten dit heeft en 

hoe deze opgevangen worden in de bestaande exploitatie. 

 

Beheermaatregel: 

Zoals gemeld in de Voorjaarsrapportage komen we nog separaat terug op de begroting en risico’s van 

Rijnvicus. 
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Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk. 

Voor wat betreft de raming van de algemene uitkering in de Programmabegroting 2019 is uitgegaan 

van de hierover verstrekte informatie in de meicirculaire 2018. Alle mutaties binnen de algemene 

uitkering zijn in de begroting verwerkt, waaronder de (gedeeltelijke) overheveling van de Integratie-

uitkering Sociaal Domein naar de algemene uitkering.  

De gemeentelijk risico’s hebben voornamelijk betrekking op: 

- De invoering van het abonnementstarief Wmo. 

De risico’s hiervan zijn de aanzuigende werking ten aanzien van de voorziening en de wegvallende 

inkomsten bij de gemeente, mede in het kader van de demografische ontwikkeling van het 

toenemende aantal ouderen.  

- Hogere cao huishoudelijke hulp en hogere loonschaal huishoudelijk hulp. 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe (hogere) loonschaal met de 

leden van de brancheorganisatie per 1 april 2018. Dit betekent een verzwaring van de loonkosten 

bij de uitvoerende instanties ten aanzien van huishoudelijke hulp.  

- Volumegroei jeugd. 

Op basis van historische cijfers blijkt dat er sprake is van een volumegroei bij de jeugdzorg. Het 

Rijk neemt het standpunt in dat de demografische ontwikkeling een daling van het aantal 

jeugdigen laat zien. Op dit moment is er dan ook geen volumegroei in de jeugdbudgetten 

voorzien. 

- Zorgakkoorden (GGZ, Medische specialistische zorg en wijkverpleging). 

In de Zorgakkoorden worden afspraken gemaakt voor uitgavenbeheersing en verdere 

kwaliteitsverhoging in de zorg. Dit betekent een (financiële) besparing op Rijksniveau maar het 

betekent ook een aanzuigende werking bij gemeenten ten aanzien van Wmo en wijkteams. 

- Aanpassing normbedrag onderwijs. 

Op aandringen van de VO-raad heeft de VNG besloten om de normbedragen voor de huisvesting 

van het onderwijs met 40% te verhogen. Deze aanpassing dient verwerkt te worden in de 

gemeentelijke verordeningen. Tevens wordt gekeken naar bestaande normering en nieuw beleid. 

De aanpassing van het normbedrag zal bij de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen leiden tot 

hogere uitgaven voor wat betreft onderwijs. 
   

Beheermaatregel: 

Stringent begrotingsbeleid blijft van toepassing. Daarnaast is er ten aanzien van programma 4 een 

expliciet uitgangspunt, dat uitvoering van de taken voor Wmo, Jeugdzorg en Participatie in principe 

binnen dit programma van de begroting 2019-2022 dient plaats te vinden. 
 

Risico BUIG-budget 

Voor het BUIG-budget wordt over 2019 een tekort verwacht. Zoals het zich laat aanzien, blijft dit tekort 

onder de grens om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Vangnetregeling BUIG. Ook het 

budget voor bijzondere bijstand is al een aantal jaren ontoereikend. Beide budgetten zullen zowel in de 

Voorjaars- als in de Najaarsrapportage worden gemonitord. 
 

Risico btw-sportvrijstelling 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 2019 voor alle 

sportuitgaven zal worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft bijvoorbeeld gevolgen 

voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties (zowel de velden als het sportvastgoed),  zwembaden 

en sportevenementen door gemeenten.  

De gemeenten kunnen door middel van het nieuwe zogenaamde SPUK-systeem subsidies indienen 

voor sportgerelateerde uitgaven. De  gemeente Alphen aan den Rijn zal voor deze budgetten exclusief 

BTW begroten en zal in de P&C-cyclus jaarlijks rapporteren over het verloop van de compensatie van 

BTW.  

Het risico bestaat er uit dat er niet volledig gecompenseerd wordt en dat er op termijn een tekort 

optreedt. De exacte financiële consequenties zijn op dit moment (nog) niet in beeld te brengen.  
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5 ECONOMIE 
      

LANDELIJKE TAAKVELD 
      

Economie 

      

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
      

Economie   Toerisme en recreatie 

      

Wat willen we bereiken? 
(zie tabel maatschappelijke effecten) 

      

Duurzame economische groei 
 

Citymarketing 

Voldoende werkgelegenheid 
 

Groei toeristisch-recreatieve sector 

Duurzame werklocaties 
  

Ontwikkeling naar circulaire economie en 
duurzaam ondernemen   

Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
  

Greenport 
  

Duurzame, klimaat- en Co2 neutrale greenport 
  

Een ruimtelijk toekomstbestendige Greenport 
  

Wat gaan we ervoor doen en wanneer? 
(zie tabel resultatenindicator) 

      

Wat mag het kosten? 

- € 3.983 
 

- € 297 

      

Mutatiereserve 

€ 50 
 

€ - 

      

TOTAAL PER GEMEENTELIJKE THEMA 

- € 3.933 
 

- € 297 

      

TOTAAL PROGRAMMA ECONOMIE - € 4.230 

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Toelichting doelenboom  

De inzet op het realiseren van duurzame economische groei in onze gemeente heeft betrekking op de 

vier pijlers: 

1. Ondernemersklimaat/vestigingsklimaat inclusief innovatie en startups et cetera; 

2. Circulaire economie en duurzaam ondernemen; 

3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met betrekking tot de tekortsectoren techniek, Greenport en 

zorg; 

4. Vrijetijdseconomie inclusief toekomstbestendige winkelgebieden. Dit is inclusief citymarketing. 

 

Toerisme en recreatie  is een belangrijke economische drager voor Alphen aan den Rijn. Het beleid is 

gericht op de eigen inwoners en recreanten uit de randstad. Het doel is dat het meerdaags en 

internationaal (cultuur)toerisme in de Rijn- en Veenstreek samenwerking kan doorgroeien en een 

welkome aanvulling is op het aanbod van de grote steden in de randstad en in het Groene Hart van 

Holland.  

 

Nederland telt zes Greenports:  West-Holland, Noord-Holland-Noord, Venlo, Aalsmeer, de Duin- en 

Bollenstreek en Boskoop. Deze ruimtelijke clustering vormt de basis voor het behoud van succes. De 

betrokkenen partners zijn het eens dat het nodig is om door gezamenlijke krachtenbundeling als 

netwerk een impuls te geven aan de transities die de tuinbouw nodig heeft om een leidende positie in 

de wereld te kunnen behouden. De partners willen komen tot een tuinbouwakkoord Greenport 

Nederland. Het gaat om doorbraken op niveau van het landelijk netwerk gericht op het wegnemen van 

knelpunten, zodat versnelling mogelijk wordt of kansen beter worden benut. Ontwikkeling van 

toerisme en recreatie (business to consumer) is binnen het streven naar een internationaal (From 

Boskoop), leefbaar en sterk Boskoop, van toegevoegde waarde voor de regionale economie, die zijn 

basis vindt in de sierteelt. Dat gaan we bereiken langs zeven transitielijnen, die eerder zijn vastgesteld. 

 

Wat hebben we bereikt in 2022? 

Duurzame economische groei 

 In 2022 is Alphen aan den Rijn een aantrekkelijke en concurrerende gemeente als 

vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe (groene) bedrijven, waar ondernemers letterlijk en 

figuurlijk (in regelgeving) de ruimte hebben gekregen om te kunnen ondernemen, hun bedrijf 

te starten, te groeien en te innoveren.  

 Er lopen diverse pilotprojecten waarbij bedrijven en gemeente zich ontwikkelen naar een 

circulaire en biobased economie en investeren in duurzame innovaties.  

 Duurzame/circulaire (startup) bedrijvigheid heeft zich gevestigd in onze gemeente.  

 In 2022 is een gezamenlijke agenda opgesteld en zijn diverse samenwerkingsprojecten gestart 

tussen onderwijs, bedrijfsleven en (regionale) overheid. 

 

Toerisme en recreatie 

 De vindbaarheid van de Rijn- en Veenstreek, als onderdeel van het Groene Hart, is verbeterd, 

onder andere door het gericht inzetten van Citymarketing. 

 De bereikbaarheid van het gebied is versterkt door een verbeterde toegankelijkheid  van het 

gebied per auto, openbaar vervoer en fiets. De bereikbaarheid per sloep (knooppuntennetwerk) 

is verbeterd, waaronder ook de mogelijkheden voor waterrecreatie in Boskoop. 

 Het aanbod aan recreatievoorzieningen, overnachtingsmogelijkheden en arrangementen is 

uitgebreid en de samenwerking binnen het recreatief en toeristisch netwerk van ondernemers 

is versterkt. 
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 Toeristische attracties als Archeon en Avifauna zijn doorontwikkeld en hebben een stevige 

positie binnen het toeristisch aanbod.  

 De Romeinse Limes heeft de UNESCO Werelderfgoedstatus en Alphen aan den Rijn staat op de 

kaart als Romeinse stad.  

 

Greenport 

 De bedrijfssector heeft 25% van het teeltareaal fysiek geherstructureerd en gemoderniseerd 

met grotere bedrijvigheid, hetgeen als vliegwiel werkt binnen het totale cluster van de 

Greenport Boskoop. 

 Wij stimuleren dat: 

- flinke stappen worden gemaakt naar een klimaat- en CO2 neutrale Greenport.  

- extra huisvesting wordt gerealiseerd voor arbeidskrachten. 

- het goederenvervoer met behulp van digitalisering en data-uitwisseling slimmer wordt  

georganiseerd, waarbij  de overgang van weg naar andere modaliteiten zoals schip en trein 

aantrekkelijker is gemaakt (Back on Track). 

- een innovatiepact gesloten wordt, gericht op het vergroten van de samenhang tussen 

bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen, met als speerpunten biobased en circulaire 

economie, biodiversiteit en veredeling van sierteelt.  

- de producten en kennis van de bedrijven uit de Greenport internationaal vermarkt worden. 
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Relevante beleidsnota’s 

 

Economie 

 Economisch Actieprogramma 2016-2019  

 Detailhandelsvisie 2016-2025 

 Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 

  

 Greenport 

 Economisch Strategische Visie Greenport Boskoop 2020 

 Houtskoolschets Modernisering Teeltareaal Greenport West 

 Uitvoeringsprogramma Modernisering Teeltareaal Greenport West 2016-2020 

 Beleidsnotitie Ruimte-voor-Ruimte Regeling binnen het boom- en sierteeltconcentratiegebied 

Greenport Boskoop 

 Boskoop, een ruimtelijk kwaliteitskader 

 Visie Transformatie van bedrijven buiten de sierteeltcontour 

 

Toerisme en Recreatie 

 Plan van Aanpak citymarketing Alphen aan den Rijn  

 Flexibel Meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek 2016-2021 

 Deelprogramma Recreatie Groene Hart van Zuid Holland  

 Visie op water Alphen aan den Rijn  

 Flexibel MeerjarenProgramma 2016-2020: Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister 

 

  

http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1176427&f=1b385c3ed871d88caf0c2804b3cef795&attachment=0&c=89458
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1108696&f=10fa97b24a447b823e3157b34399342f&attachment=0&c=103018
http://www.vrhl-websites.com/2015/bladermodules/aadr/duurzaamuitvoeringsplan/
http://www.vrhl-websites.com/2015/bladermodules/aadr/duurzaamuitvoeringsplan/
http://www.vrhl-websites.com/2015/bladermodules/aadr/duurzaamuitvoeringsplan/
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=812620&f=76fe42b620ccb79e98d2415d3f9d0c2d&attachment=0&c=89812
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1058698&f=54b2900092e4dfb84fafba405115fc4a&attachment=0&c=98326
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1058710&f=5d75c824ede08d28d7ef04c28bf1ba20&attachment=0&c=98338
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1160719&f=b36ea0d1a0b6a814821b6eda1c693145&attachment=0&c=105556
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1160719&f=b36ea0d1a0b6a814821b6eda1c693145&attachment=0&c=105556
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/773f099b-96af-4b58-92be-265751ca4f07/de17f721-f1aa-49c2-8488-6b72540a1a86
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1066675&f=e8f41333459ac2f26ff9151f7d09a538&attachment=0&c=99376
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy56OV3KbWAhXEEVAKHUTSDXgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Frijnenveenstreek.nl%2Fdownloads%2Fflexibel-meerjarenprogramma-rijn-en-veenstreek-2016-2021.pdf&usg=AFQjCNGnPbB_PG7BStsjgXhSmEQqtei07Q
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=907303&f=325caedd442fc4111df425b5a07900f1&attachment=&c=93445
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Wat willen we bereiken?  
 

Maatschappelijke effecten 

Economie: duurzame economische groei 

E1 Voldoende werkgelegenheid door: 

- versterken ondernemersklimaat en innovatie; 

- voor Alphen passende bedrijven en organisaties te behouden en aan te trekken. 

E2 Duurzame werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkelgebieden) 

E3 Ontwikkeling naar een circulaire economie, waarbij bedrijven investeren in duurzame innovaties en 

duurzame/circulaire (start-up) bedrijvigheid zich in onze gemeente vestigt.  

E4 Goede aansluiting en samenwerking onderwijs- bedrijfsleven met als uitgangspunt de vraag/behoefte vanuit 

het bedrijfsleven 

Greenport 

G1 Duurzame, klimaat- en CO2-neutrale Greenport 

G2 Een ruimtelijk toekomstbestendige Greenport (Fysieke herstructurering/ modernisering) 

Toerisme en recreatie 

T1 Citymarketing: het vergroten van de naamsbekendheid en imago van Alphen aan den Rijn in de regio, het 

versterken van de waardering en trots van inwoners en ondernemers op Alphen aan den Rijn 

T2 Groei toeristisch-recreatieve sector in het Groene Hart en Alphen aan den Rijn 

 

Landelijke indicatoren 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk 

(Jaar) 

Bron Gemeentelijke 

Streefwaarde 

2019 

Economie 

14 Functie-

menging20 

% 49,3% 

(2017) 

52,4 

(2017) 

WSJG/ 

LISA 

50% 

16 Vestigingen 

(van bedrijven) 

Aantal per 1.000 

inwoners in de 

leeftijd van 15 

t/m 64 jaar 

124 

(2017) 

139,7 

(2017) 

WSJG/LISA Groei t.o.v. het 

jaar ervoor 

21 Banen Aantal per 1.000 

inwoners in de 

leeftijd van 15-

64 jaar 

644,5 (2017) 758,2 

(2017) 

WSJG/LISA Toename. 

De gemeente heeft 

vooral invloed 

door het 

vestigingsbeleid 

voor bedrijven.  

 

  

                                                   

 

20 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 

(alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Alphen aan den 

Rijn heeft momenteel een iets grotere woonfunctie dan werkfunctie. Een balans tussen wonen en werken is van 

belang, onder andere met het oog op het houden van een goede bereikbaarheid. Andersom maken genoeg banen 

de gemeente ook weer aantrekkelijk om te wonen én aantrekkelijk voor werkgevers. Het streefgetal is daarom gezet 

op 50%, op balans. 
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Gemeentelijke indicatoren 

 

 

Effectindicatoren 2017 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

2019 2020 2021 2022 

Economie: duurzame economische groei 

E1 Werkgelegenheids-

ontwikkeling in 

Alphen aan den Rijn  

45.530 

banen 

(+2,7%) 

(VJR 2018) 

Minimaal 

45.530 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

E1 Aantal startende 

bedrijven in 

gemeente Alphen 

aan den Rijn 

Bron: KvK 

Circa 700 Minimaal 

700 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

Minimaal 

behoud 

t.o.v. het 

voorgaande 

jaar 

E1 Leegstands-

percentage 

detailhandel in 

Alphen aan den Rijn 

t.o.v. landelijk  

(Bron:  Locatus) 

peildatum 1 januari   

8,4% 

(VJR 2018) 

Beneden 

het 

landelijke 

gemiddelde  

Beneden 

het 

landelijke 

gemiddelde 

Beneden 

het 

landelijke 

gemiddelde 

Beneden 

het 

landelijke 

gemiddelde 

Beneden 

het 

landelijke 

gemiddelde 

Greenport 

G2 Herstructurering en 

modernisering van 

het teeltareaal 

Greenport 

 Indicator 

wordt nog 

gezocht 

    

Toerisme en recreatie 

T1 Bekendheid, bezoek 

en oordeel/imago 

Alphen aan den 

Rijn, (Bron: 

nulmeting en 

tweejaarlijkse 

monitoring via 

Alphen 

marketing/EDBA)  

 Nulmeting 

in 2018, 

om de twee 

jaar 

monitoring 

Herhaling 

van de 

nulmeting 

vindt plaats 

eind 2020 

Geen 

resultaten 

beschikbaar  

Geen 

resultaten 

beschikbaar 

Herhaling 

van de 

nulmeting 

vindt plaats 

eind 2022 

T2 Aantal 

overnachtingen in 

Alphen aan den Rijn 

stijgt met 4.000 per 

jaar (bron: 

toeristenbelasting) 

70.000 

 

74.000 78.000 82.000 86.000 90.000 
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Toelichting 

 

Economie: duurzame economische groei   

 

E1: De relatie tussen gemeentelijke beleidsinzet op economie en het bereiken van bepaalde 

doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid blijft veelal indirect. De gemeente ‘maakt’ de 

economie immers niet en zorgt zelf niet voor werkgelegenheid, dat doen vooral ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners met elkaar. Vanuit economie werken we 

actief aan het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat en willen we bedrijven letterlijk en 

figuurlijk de ruimte geven om te starten, te groeien, te ondernemen en te innoveren. Dit leidt tot 

behoud en groei van bestaande en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid in onze gemeente. Om 

dat dit een indirecte relatie betreft, geeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente 

Alphen aan den Rijn dan ook meer een algemeen beeld/indicatie van de lokale economie en 

werkgelegenheidsontwikkeling. Vanuit het sociaal domein zorgen we er daarnaast voor dat zoveel 

mogelijk mensen in onze gemeente mee kunnen en blijven doen, ook mensen die verder van de 

arbeidsmarkt afstaan. Dit komt tot uiting in o.a. de netto participatiegraad in onze gemeente.  

 

E1: Startende ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de dynamiek en groei van 

lokale economie. Starters zijn vaak innovatief en zorgen daarmee voor vernieuwing in het bedrijfsleven. 

Als ze groeien, zorgen ze voor nieuwe arbeidsplaatsen. De KvK geeft een beeld van het aantal starters 

in onze gemeente. Het beeld wordt echter vertroebeld door de stijging van het aantal ZZP-ers (m.n. in 

bouw en zorg) in de cijfers. Deze groep ZZP-ers bedoelen we feitelijk niet met starters/start-ups, maar 

zijn wel in de cijfers meegenomen.     

 

E1: Het leegstandspercentage binnen de retail wordt in het centrum van Alphen aan den Rijn ieder jaar 

gemeten door Locatus en is één van de indicatoren die een beeld geeft van hoe het gaat met de retail 

in het centrum van Alphen aan den Rijn. Belangrijk om hierbij te noemen is, dat er altijd sprake is van 

een momentopname bij dit soort cijfers. Indien op het moment van de meting net wisselingen zijn in 

gebruikers, kan het leegstandspercentage flink hoog zijn. De context van een leegstandspercentage is 

daarom minstens zo belangrijk. 

 

E3: De ontwikkeling naar een circulaire economie vormt een breed thema en de term circulaire 

economie is feitelijk een containerbegrip. Vanuit economisch perspectief richten we ons vooral op het 

verduurzamen van bedrijven, het vormen van circulaire netwerken, het aantrekken van 

duurzame/circulaire bedrijven en het faciliteren van innovatieve pilot projecten rondom de 

circulaire/biobased economie in samenwerking met (regionale) partners. Het is lastig hier een 

bruikbare effect-indicator voor te ontwikkelen, die elk jaar meetbaar is. Wel is in de tabel met 

Resultaatindicatoren opgenomen dat we streven naar minimaal 2 (pilot)projecten per jaar voor dit 

thema.  

 

E4: Er zijn onvoldoende relevante data beschikbaar bij instanties om de jaarlijkse voortgang op het 

gebied van onderwijs-arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief jaarlijks (goed) te kunnen 

monitoren.  

Voorheen was wel het percentage dat vanuit het VMBO in Holland Rijnland kiest voor een techniek/ICT 

opleiding ten opzichte van het aantal jongeren, een bruikbare indicator. Deze informatie kan echter via 

bestaande samenwerkingsplatformen niet (langer) jaarlijks aangeleverd worden.  

Er is geen alternatieve bron van informatie die voldoende inzicht kan geven in de voortgang rondom de 

economische kant van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het algemene beeld is momenteel dat er 

een tekort is in bepaalde relevante economische sectoren (Greenport, zorg, techniek). Daarbij is de 

verwachting dat dit tekort alleen maar zal toenemen ondanks alle inspanningen. Actieve samenwerking 
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tussen de drie o’s (onderwijs-ondernemers-overheid) blijft daarom op dit thema van groot belang. Dat 

is ook de reden waarom er in 2018 – zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 - een 

gezamenlijke agenda op wordt gesteld, met daarin strategische lijnen en concrete projecten rondom de 

tekortsectoren: techniek, Greenport, logistiek en zorg.  

In de tabel met Resultaatindicatoren is opgenomen dat we inzetten op minimaal 3 samenwerkings-

projecten per jaar ten behoeve van instroom in één van de tekortsectoren (zorg, techniek, bouw, ICT, 

transport & logistiek).  

Tenslotte wordt opgemerkt dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ook een rol speelt binnen het 

beleidsterrein Sociaal domein (uitvoering Participatiewet, aantal jongeren in de WW).  

 

Greenport 

 

G2: Met betrekking tot de doelstelling voor een ruimtelijk toekomstbestendige Greenport is vooralsnog 

geen goede indicator gevonden die ook daadwerkelijk meetbaar is. Specifiek wordt gesproken over 

fysieke herstructurering en modernisering van 25% van het teeltareaal. Dit zou mogelijk bijgehouden 

kunnen worden via aanvragen van omgevingsvergunningen of data van de basisregistratie percelen. 

Het wordt momenteel onderzocht op welke manier dit bruikbaar/werkbaar zou kunnen zijn als 

indicator.   

Toerisme en recreatie 

 

T1: Citymarketing: Alphen Marketing/EDBA heeft in 2018 een nulmeting uitgevoerd, waarbij het 

huidige imago van Alphen aan den Rijn in beeld is gebracht door middel van een representatieve online 

enquête onder drie groepen: inwoners van de gemeente Alphen, inwoners van de regio en inwoners 

van de Randstad. Dit is een eerste imagometing van de huidige situatie; pas bij volgende metingen kan 

de ontwikkeling van Alphen aan den Rijn in perspectief worden geplaatst en de effecten van 

citymarketing zichtbaar worden. De planning is dat deze meting tweejaarlijks door Alphen 

Marketing/EDBA herhaald wordt, zodat de voortgang van het behalen van alle doelstellingen 

gemonitord kan worden. Naar verwachting zal dan ook eind 2020 en eind 2022 deze herhaalde 

imagometing worden uitgevoerd. Uiteraard afhankelijk van het tijdstip van de beschikbare resultaten. 

De raad wordt hier ook los over geïnformeerd.  

 

T2: Eén van de doelstellingen rondom toerisme/recreatie is dat meer lokale ondernemers meer 

passende logies en verblijfsvoorzieningen realiseren. Het aantal overnachtingen per jaar geeft in dat 

kader een goed beeld van deze gewenste ontwikkeling. De geplande hotelontwikkeling aan de Goudse 

Schouw zal hier ook een bijdrage aan leveren. De beleidsdoelstellingen rondom het versterken van de 

toeristisch-recreatieve sector in Alphen aan den Rijn, zijn echter breder dan alleen het toeristisch-

recreatieve aanbod. Naast aanbod zijn ook vindbaarheid van de Rijnstreek en toegankelijkheid van het 

gebied per auto, OV, fiets en sloep belangrijke pijlers.  
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Welke resultaten gaan we realiseren?          

Resultaatindicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Economie: duurzame economische groei 

E1 Kaveluitgifte 

bedrijventerrein 

 Minimaal  

2,5 ha 

Minimaal  

2,5 ha 

Minimaal  

2,5 ha 

Minimaal  

2,5 ha 

Minimaal  

2,5 ha 

E1 Ondernemersfonds   Besluitvorming 

voorafgaand 

aan 

begrotings-

voorbereiding 

2020 

   

E2 Verduurzaming 

bedrijventerreinen 

   80% van de 

bedrijventerreinen 

heeft een 

gemiddeld 

duurzaamheids-

profiel (DPL) score 

van 7 

  

E3 Aantal 

pilotprojecten 

rondom circulaire 

economie in 

samenwerking met 

ondernemers per 

jaar 

 Minimaal 

2 per jaar 

Minimaal 2 

per jaar 

Minimaal 2 per 

jaar 

Minimaal 

2 per jaar 

Minimaal 

2 per jaar 

E4 Minimaal 3 

samenwerkings-

projecten tussen 

ondernemers-

overheid en 

onderwijs rondom 

onderwijs-

arbeidsmarkt per 

jaar  t.b.v. instroom 

in de tekortsectoren 

 Minimaal 

3  

Minimaal 3  Minimaal 3  Minimaal 

3  

Minimaal 

3  

Greenport       

G1 Aantal duurzame 

projecten in de 

Greenport 

 Minimaal 

2 duur-

zame 

Greenport 

projecten 

per jaar  

Minimaal 2 

duurzame 

Greenport 

projecten per 

jaar 

Minimaal 2 

duurzame 

Greenport 

projecten per jaar 

Minimaal 

2 duur-

zame 

Greenport 

projecten 

per jaar 

Minimaal 

2 duur-

zame 

Green-

port 

projecten 

per jaar 

 

Toelichting  

E1: Ten aanzien van de ambities rondom de verduurzaming van de werklocaties (onder andere 

bedrijventerreinen), is de ambitie in het Actieprogramma Duurzaamheid opgenomen om 80% van de 

bedrijventerreinen een gemiddeld duurzaamheidsprofiel (DPL) score van 7 te laten hebben in 2020.  In 

2020 volgt een resultaatmeting.  
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E1: In het coalitieakkoord is het realiseren van het ondernemersfonds opgenomen. Hiervoor moet eerst 

het draagvlak bij de ondernemers aanwezig zijn om de procedure voor het oprichten van het 

ondernemersfonds te starten. Aan de VOA wordt gevraagd dit draagvlak voor 1 juli te onderzoeken en 

daarbij ook de ondernemers in de Greenport en het buitengebied te betrekken. Als de resultaten 

positief zijn starten wij de procedure voor het instellen van het ondernemersfonds en nemen wij dit 

mee voor de begroting 2020. 

G1: Er zijn flinke ambities om te komen tot een klimaat- en CO2 neutrale Greenport. Vanuit 

economisch oogpunt zijn hierbij projecten denkbaar, uiteenlopend van bijvoorbeeld duurzame 

logistieke projecten tot duurzaam ruimtegebruik (zonnepanelen op waterberging) in de Greenport. Bij 

deze indicator gaat het om projecten waarbij ondernemers betrokken zijn. 
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Wat mag het kosten? 

 

5 Economie Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 5.335 8.558 7.563 5.738 4.994 4.495 

Baten 10.412 4.780 3.283 2.487 1.903 1.670 

Saldo van baten en lasten 5.077 -3.778 -4.280 -3.251 -3.091 -2.825 

  

     

  

Mutaties reserves -8.387 730 50 50 50 50 

  

     

  

Saldo -3.309 -3.048 -4.230 -3.201 -3.041 -2.775 

                           Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

Analyse op hoofdlijnen 

In de kadernota 2019 is voor het jaar 2019 incidenteel € 950.000 beschikbaar gesteld voor 

haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluiting van de Gnephoek en middelen voor de Stichting 

Landschapsfonds (€ 100.000). Dit verklaart het hogere programmasaldo in 2019. 

 

Binnen dit programma zijn de baten en lasten van het MeerjarenPerspectiefGrondexploitaties (MPG) 

verwerkt, die betrekking hebben op bedrijventerreinen. De mutaties fluctueren in de diverse 

jaarschijven sterk, maar verlopen per saldo budgettair neutraal via de reserve Grondexploitatie. De 

baten en lasten van het MPG met betrekking tot woningbouw zijn verwerkt onder programma 2 

‘Wonen’. 

 

De afname van het programmasaldo in 2022 komt vanwege lagere rentebijschrijvingen op 

verliesvoorzieningen voor grondexploitaties. In 2021 worden naar verwachting enkele omvangrijke 

grondexploitaties afgesloten, waardoor vanaf 2022 geen rentebijschrijving meer hoeft plaats te vinden 

aan de verliesvoorzieningen die bij enkele van deze complexen horen.  

 

Overzicht taakvelden 

  Lasten Baten Saldo % 

Economie 9.413 5.183 -4.230 100,00% 

A. Economie en Greenport 8.793 4.860 -3.933 92,97% 

3.1 Economische ontwikkeling 1.840 

 

-1.840 43,50% 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.142 2.643 -1.499 35,44% 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 961 317 -644 15,22% 

9.10 Mutaties reserves 1.850 1.900 50 -1,18% 

B. Toerisme en recratie 620 323 -297 7,03% 

3.4 Economische promotie 620 323 -297 7,03% 

                             Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Overzicht incidentele baten en lasten Economie 

                           Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
 

 

Overzicht incidentele en structurele reservemutaties Economie 

Reserve Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Incidenteel                 

Reserve economie 950 950             

Reserve projecten 900 900             

Totaal Incidenteel 1.850 1.850             

Saldo Incidenteel                 

                  

Structureel                 

Reserve economie     600 600 600 600 600 600 

Reserve vrije tijd water en groen   50   50   50   50 

Totaal Structureel   50 600 650 600 650 600 650 

Saldo Structureel 50   50   50   50   

                  

Totaal Economie 1.850 1.900 600 650 600 650 600 650 

Saldo Economie 50   50   50   50   

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Mutaties

Economisch programma 2016-2019 950    

Kadernota 19 2.11 Onderzoek ontsluiting Gnephoek 900    

Kadernota 19 2.27 Bijdrage aan Stg Landschapsfonds 100    

Kadernota 19 3.04 Verkennen ondernemersfonds 25    

Totaal   Mutaties 1.975    

Reserves

Economisch programma 2016-2019 950 950       

Kadernota 19 2.10 Onderzoek ontsluiting Gnephoek 900 900       

Totaal   Reserves 1.850 1.850       

Totaal   Economie 3.825 1.850       
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6 BETAALBAARHEID 
          

LANDELIJKE TAAKVELD 
          

Bestuur en ondersteuning 

          

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
          

Financien   Lokale lastendruk   

Informatisering en 
digitalisering, 

Inkopen en aanbesteden 
en andere overhead 

          

Wat willen we bereiken? 
(zie tabel maatschappelijke effecten) 

Behoud solide financiële positie 
 

Beheerste lastendruk 
 

Toonaangevende 
dienstverlening: 

Dienstverlening digitaal waar 
het kan 

Ruimte om te investeren 
   

Inzet van innovatie 

    
Anders inkopen en 

aanbesteden 

Wat gaan we ervoor doen en wanneer? 
(zie tabel resultatenindicator) 

          

Wat mag het kosten? 

€ 169.926 
 

€ 25.441 
 

- € 29.286 

          

Mutatie reserves 

- € 622 
 

€ - 
 

€ 376 

          

TOTAAL PER GEMEENTELIJKE THEMA 

€ 169.304 
 

€ 25.441 
 

- € 28.910 

          

TOTAAL PROGRAMMA BETAALBAARHEID € 165.835 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Toelichting doelenboom  

De uitgangspunten voor het inrichten van het programma Betaalbaarheid bestaan uit wettelijke kaders 

zoals de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en provinciale circulaires en 

onze eigen financiële kaders. Deze wettelijke kaders werken ook in de andere programma’s door. Zoals 

de regels voor de rentetoerekening bij de grondexploitaties of het te hanteren percentage voor de 

loon-en prijscompensatie Sociaal Domein. Daarnaast zijn er de uitgangspunten die het Coalitieakkoord 

2018-2022 geeft. 

Solide financiële positie 

Het college streeft naar behoud van de solide financiële positie van onze gemeente. Dit solide karakter 

uit zich in drie kenmerken: 

 Structureel sluitende (meerjaren-)begroting; 

 Een (ten minste) voldoende weerstandsvermogen; 

 Een beheerste ontwikkeling van onze schuldpositie. 

 

Het behouden van een solide financiële positie realiseren we met de volgende activiteiten: 

 Voortzetting van het stringent begrotingsbeleid  

(inclusief het eind 2017 vastgestelde financiële uitgavenkader voor Programma 4 

Veranderende samenleving). Het stringent begrotingsbeleid wordt verderop in dit programma 

nader uitgewerkt. 

 Actualisatie van de financiële kaders 

Onze financiële nota’s (kaders) moeten de uitvoering van het Coalitieakkoord 2018-2022 zo 

optimaal mogelijk ondersteunen. Daartoe worden de bestaande financiële nota’s 

geactualiseerd en in de raad van december 2018 ter vaststelling aangeboden. Het betreft de 

financiële nota’s voor het activeren en afschrijven van gemeentelijke bezittingen, de omgang 

met reserves en voorzieningen, het beprijzen van het gebruik van geld voor investeringen door 

middel van rentebeleid, hoe we (dekkende) kostprijzen van onze gemeentelijke diensten 

bepalen, hoe we willen omgaan met risico’s en hoeveel geld we achter de hand willen houden 

voor het geval risico’s zich voordoen.  

 Daarnaast is actualisatie van de Financiële verordening op grond van artikel 212 van de 

Gemeentewet voorzien, waarin de overkoepelende kaders voor de Planning & Control-cyclus 

en de verschillende financiële nota’s zijn opgenomen. 

 

Beheerste lastendruk 

Het college wil een beheerste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk voor onze inwoners. Deze 

beheerste ontwikkeling heeft als referentie de gemiddelde woonlastendruk op het niveau van 2018, 

waarbij een noodzaak tot reële verhoging alleen kan volgen uit de door de raad vast te stellen 

(geactualiseerde) Nota kostendekkende exploitaties. Hierin worden onder andere de benodigde 

kostenniveaus voor de afvalstoffen- en de rioleringsexploitatie vastgesteld. 

Een beheerste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk realiseren we met de volgende 

activiteiten: 

 De onroerende zaakbelasting wordt alleen gecorrigeerd voor prijsinflatie  

Jaarlijks wordt de totale opbrengst OZB geïndexeerd voor de ontwikkeling van het prijspeil van 

het Bruto Binnenlands Product (bron: CPB). Indien in deze collegeperiode wordt besloten tot de 

afschaffing van bepaalde belastingen (hondenbelasting en/of toeristenbelasting) kan dit 

aanleiding zijn om de OZB evenredig te verhogen. De OZB voor Niet-Woningen kan verhoogd 

worden voor de inrichting van een Ondernemersfonds. Voor 2019 onderzoekt het college de 

belastingdruk voor de komende jaren.  
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 100% kostendekking blijft de basis voor de riool- en afvalstoffenheffing 

Wanneer de totale kosten stijgen van hetzij: 

- het conform door de raad vastgestelde verbrede Gemeentelijke RioleringsPlan beheren en 

onderhouden van het gemeentelijke riolerings- en waterbeheerstelsel; 

- het conform het door de raad vastgestelde afvalbeleid inzamelen, verwerken en recyclen van 

het huishoudelijke afval; 

kan dit resulteren in een verhoging van de rioolheffing en/of de afvalstoffenheffing.  

 Compensatie van de opbrengst precariobelastingen vanuit eigen middelen  

Vanaf 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer opleggen voor het hebben van 

kabels en leidingen in gemeentelijke bodem. Hierdoor derft onze gemeente vanaf 2022 

structureel 4,1 miljoen euro per jaar. De compensatie van deze opbrengstenderving wordt 

vanaf 2022 binnen het beschikbare structurele begrotingssaldo gezocht. Wel kan in 

overweging genomen worden om de lastendrukvermindering, die dit vanaf 2022 voor onze 

inwoners oplevert, te betrekken bij het dekkingsvraagstuk dat samenhangt met het ook in de 

toekomst 100% kostendekkend houden van onze riool- en afvalstoffenexploitatie. 

 

Inkoop (en aanbesteding) 

 De dialoog met ondernemers heeft de samenwerking en verbinding versterkt.  

 Kennis en informatie vanuit marktconsultaties worden beter benut bij inkoopprocedures.  

 Het digitaal inkoopplatform (Negometrix) is voor partijen toegankelijk en transparant.  

 Het Inkoopbeleid 2018-2022 is vastgesteld. 
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Relevante beleidsnota’s 

 

Financiën 

 Coalitieakkoord 2018-2022 

 Begroting 2018, Meerjarenraming 2019 – 2021 

 Jaarstukken 2017 

 Voorjaarsrapportage 2018 

 Financiële paragraaf Uitvoeringsprogramma 2018 -2022 

 Financiële verordening gemeente Alphen aan den Rijn 

 Nota waarderen en afschrijven (Nota vaste activa) 

 Nota Kostendekkende Exploitaties  

 Nota Treasury 

 Nota reserves en voorzieningen en rentebeleid 2016 

 

Nog voor de aanvang van het begrotingsjaar worden relevante beleidsnota’s geactualiseerd.  

Het betreft de financiële nota’s voor het activeren en afschrijven van gemeentelijke bezittingen, de 

omgang met reserves en voorzieningen, het beprijzen van het gebruik van geld voor investeringen 

door middel van rentebeleid, hoe we (dekkende) kostprijzen van onze gemeentelijke diensten bepalen, 

hoe we willen omgaan met risico’s en hoeveel geld we achter de hand willen houden voor het geval 

risico’s zich voordoen.  

Daarnaast is actualisatie van de Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet 

voorzien, waarin de overkoepelende kaders voor de P&C-cyclus en de verschillende financiële nota’s 

zijn opgenomen. 

 

Lastendruk 

 Coalitieakkoord 2018-2022 

 Belastingverordeningen 2018 (de link is naar het Raadsvoorstel, het betreft een hele set 

verordeningen) 

 Financiële paragraaf Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

Inkopen en aanbesteden 

In het begrotingsjaar wordt onderzocht hoe het beleid voor anders inkopen en aanbesteden kan 

worden vormgegeven. 

 

  

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/bcbfd704-42b8-4966-971a-52372a9356d6/df068331-435d-42db-8d00-6785f0ea06d7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/efcf3940-6831-4fe6-ba3b-57a5b7e08583/a8eab95b-2bba-44dd-84b8-570e63849839
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/ff8af015-58df-48c2-ae5d-81977e87843f/f378e1f1-8784-4a1b-8605-18aa4cd68a04
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/159bf963-535a-4f7f-8ae6-670ccc99c71b/5d37354c-5327-42b5-a681-dc5d64fbdd6c
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/6d0598a8-ff0b-486e-b8c7-fcc237817879/18a9c482-ffc4-4fe1-813e-ee6034c182b8
https://archief10.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170616142042/http:/bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=559441&f=fe0adebbe988b17c409db8254e54bfd2&attachment=0&c=70264
https://ris2.ibabs.eu/PlanningControl/Details/alphenaandenrijn/dd4e129d-ba08-4643-bfef-2cc9fab5d3b1
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1171405&f=9aebdbd21a839f64cfbb302b3f34e024&attachment=&c=91798
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=680296&f=7bc3d58a02f3448de6fe21f9c7ffa9a4&attachment=&c=82379
http://bri.aadr.nl/document.php?m=1&fileid=1171483&f=96da534cd2c6b5c99dc1058f27f1a2aa&attachment=0&c=91789
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/bcbfd704-42b8-4966-971a-52372a9356d6/df068331-435d-42db-8d00-6785f0ea06d7
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/662ad54b-bb1f-4d99-91d4-7e293eab3c3a/377e4802-54fb-4c60-9d41-9a1c9322107d
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/6d0598a8-ff0b-486e-b8c7-fcc237817879/18a9c482-ffc4-4fe1-813e-ee6034c182b8
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Wat willen we bereiken?  
 

Maatschappelijke effecten 

Financiën 

F1 Behoud solide financiële positie: 

 Structureel sluitende (meerjaren)begroting 

 (ten minste) Voldoende weerstandsvermogen 

 Beheerste ontwikkeling van de schuldenpositie 

F2 Ruimte om te investeren 

Lokale lastendruk 

Beheerste lastendruk: 

L1 Beheerste ontwikkeling lastendruk met als referentie de gemiddelde woonlastendruk op niveau 2018. 

Een noodzaak tot reële verhoging kan alleen volgen uit de door de raad vast te stellen (geactualiseerde) Nota 

kostendekkende exploitaties en besluitvorming over een in te stellen ondernemingsfonds en de toekomst 

van de honden- en toeristenbelasting 

L1 De onroerende zaakbelasting wordt alleen gecorrigeerd voor de prijsinflatie 

L1 100% kostendekking blijft de basis voor de riool- en afvalstoffenheffing 

L1 Compensatie van de opbrengst precariobelastingen vanuit eigen middelen. Wel kan in overweging worden 

genomen de lastendrukvermindering, die dit vanaf 2022 voor onze inwoners oplevert, te betrekken bij het 

dekkingsvraagstuk dat samenhangt me het ook in de toekomst 100%-kostendekkend houden van onze 

riool- en afvalstoffenexploitatie 

Informatisering en digitalisering 

ID1 Toonaangevende dienstverlening: Dienstverlening digitaal waar het kan 

ID2 Inzet van innovatie op het gebied van datagestuurd werken, burgerparticipatie binnen een efficiënte 

organisatie 

Inkopen en aanbesteden 

In1 In het begrotingsjaar wordt onderzocht hoe hier vorm aan te geven 

 

Landelijke indicatoren 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk 

(Jaar) 

Bron Gemeentelijke 

streefwaarde 

2019 

Lokale lastendruk 

35 Gemiddelde 

WOZ-waarde 

Duizend euro  219 

(2017) 

216 

(2017) 

WSJG/CBS/ 

Gemeente 

Niet van 

toepassing 

38 Gemiddelde 

woonlasten 

eenpersoons-

huishouden 

In euro’s 604 

(2018) 

649 

(2018) 

WSJG/ 

COELO 

Op gelijk niveau 

39 Gemiddelde 

woonlasten 

meerpersoons-

huishouden 

In euro’s 740 

(2018) 

721 

(2018) 

WSJG/ 

COELO 

Op gelijk niveau 
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Gemeentelijke indicatoren 

 

Effectindicatoren 

 

 

2017 

Begroting 

Jaarverslag 

2018 

Begroting 

Jaarverslag 

2019 

Begroting 

Jaarverslag 

2020 

Begroting 

Jaarverslag 

2021 

Begroting 

Jaarverslag 

2022 

Begroting 

Jaarverslag 

Financiën 

Behoud solide financiële positie: 

F1 Structureel sluitende 

meerjarenbegroting 

ja ja ja ja ja ja 

F1 (ten minste) 

voldoende 

weerstandsvermogen 

ja ja ja ja ja ja 

F1 Schuldenpositie 

bevindt zich op een 

beheerst niveau 

n.v.t. n.v.t. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

Lokale lastendruk 

Beheerste lastendruk 

L1 De lastendruk heeft 

zich beheerst 

ontwikkeld t.o.v. het 

uitgangspunt: lasten 

op niveau 2018 

ja ja ja ja ja ja 

L1 De onroerende 

zaakbelasting alleen 

gecorrigeerd voor de 

prijsinflatie 

ja ja ja ja ja ja 

L1 100% kostendekking 

bij de riool- en 

afvalstoffenheffing 

ja ja ja ja ja ja 

Informatisering en digitalisering 

ID1 Toename in het 

gebruik van digitale 

dienstverlening 

(website, 

formulieren, mail, 

social media) door 

inwoners en 

bedrijven ten 

opzichte van 2018 21 

X% x% 

toename in 

2018 

10% 

toename 

per jaar 

10% 

toename 

per jaar 

10% 

toename 

per jaar 

10% toename 

per jaar 

 

Toelichting 

De weerstandsratio is ten minste gelijk aan 1. De norm voor de beheerste ontwikkeling van de 

schuldenpositie moet nog door de raad worden vastgesteld. De financiële kaders zijn voor de aanvang 

van het begrotingsjaar geactualiseerd. 

 

Besluitvorming door de raad over een eventueel in te stellen ondernemingsfonds, de toekomst van de 

hondenbelasting en toeristenbelasting en de kostendekkende exploitaties (afvalstoffenheffing en 

rioolheffing) kunnen van invloed zijn op het uitgangspunt dat de lasten op het niveau van 2018 blijven. 

De OZB volgt in ieder geval de prijsindex. 

                                                   

 

21 Rapportage uit website/ zaaksysteem (e-formulieren) 
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De afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen leidt ingaande 2022 tot een 

lastendrukverlichting voor onze inwoners en bedrijven. 

  

Stringent begrotingsbeleid 

Belangrijk instrument voor het behouden van een solide financiële positie is het “Stringent 

begrotingsbeleid”. 

Het stringent begrotingsbeleid omvat spelregels voor de omgang met mutaties in de begroting. 

Uitgangspunt is dat lasten die van structurele aard zijn, alleen gedekt worden door baten die ook van 

structurele aard zijn. Nieuwe verplichtingen - of ze nu incidenteel of structureel van aard zijn - gaan 

we alleen maar aan wanneer deze voldoen aan het “3xO-criterium” (Onvermijdelijk, Onvoorzien en 

Onuitstelbaar). Investeringen in activa kunnen we alleen aangaan als we tegelijkertijd voor de hiermee 

samenhangende (structurele) onderhouds- en beheerlasten (structurele) dekking kunnen aanwijzen. 

Wanneer we op investeringskredieten overhouden, dan vloeien deze onderschrijdingen terug naar hun 

bron (begrotingssaldo of bestemmingsreserve), zodat de gemeenteraad opnieuw over de besteding van 

deze overgebleven middelen kan besluiten. Wanneer er tegenvallers in lasten en/of baten binnen een 

begrotingsprogramma/opgave optreden, wordt in eerste instantie dekking gezocht binnen hetzelfde 

begrotingsprogramma. Specifiek voor het begrotingsprogramma/opgave “Veranderende samenleving”  

is de verwachting dat de ingezette transformaties hun geplande uitwerking vanaf 2022 volledig 

behalen. Om niet nog meer druk op deze transformaties te leggen, worden mogelijke tegenvallers 

binnen dit begrotingsprogramma die voldoen aan het “3xO-criterium” tot en met 2021 incidenteel 

vanuit de algemene reserve gecompenseerd. 

 

Actualiseren financiële spelregels 

Zie onder de Inleiding. 

 

Informatisering en digitalisering 

We willen bereiken dat de digitale dienstverlening is aangesloten op behoeften van de klant en wordt 

gewaardeerd, ook door niet-(digitaal)vaardige klanten.  

 

Anders Inkopen en aanbesteden 

De kwaliteit van het openbaar gebied staat onder druk door de hoge kosten. De kwaliteit willen we 

waarborgen en daar stellen we jaarlijks een extra bedrag voor beschikbaar. Door anders aan te 

besteden in de komende jaren kunnen we het openbaar gebied efficiënter en goedkoper op peil 

houden. De aanbestedingen zijn gericht op dialoog en meerjarig. Per wijk/dorp/gebied wordt 

aanbesteed met goede resultaatafspraken. De participatie van inwoners maakt deel uit van de 

aanbestedingen. 
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Welke resultaten gaan we realiseren?          

Resultaatindicatore

n 
2017 2018 

2019 2020 2021 2022 

Financiën 

Behoud solide financiële positie 

F1 Stringent 

begrotingsbeleid 

inclusief financieel 

kader P1 oud 

blijven toepassen 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

Actualiseren financiële spelregels 

F1 Aantal 

geactualiseerde 

nota’s t.o.v. 

januari 2018 

n.v.t. n.v.t. 5 5 5 5 

F1 De financiële 

verordening is 

geactualiseerd 

n.v.t. n.v.t. ja ja ja ja 

Informatisering en Digitalisering 

ID1 Toename van 

digitale 

formulieren en 

functionaliteiten  

Groei 30% Groei 30%  Groei 30% Groei 10% Groei 10%  

ID2 Omgevingswet: 

beter weten wat 

kan en mag, 

transparantie in 

informatie 

 Digitalise-

ringsop-

gave in 

kaart 

gebracht 

Transitie 

gemeentelijke 

informatie-

voorziening 

Aanpassen 

bestaande-,  en 

implementeren 

nieuwe 

informatie-

systemen en 

ICT-

infrastructuur 

  

 

Toelichting 

Informatisering en digitalisering 

Voor de nieuwe  instrumenten uit de Omgevingswet worden nieuwe (digitale) standaarden ontwikkeld. 

Tevens wordt een nieuw landelijk digitaal platform gemaakt (het Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

waarbinnen alle vergunningen in de fysieke leefomgeving zullen worden aangevraagd, alle informatie 

over de fysieke leefomgeving te vinden zal zijn en alle ruimtelijke besluiten zullen worden 

gepubliceerd. Onze systemen en software zullen daarmee moeten kunnen samenwerken. 
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Achtergrondinformatie   

 

Achtergrondindicatoren 2015 2016 2017 2018 

L1 Aantal aanslagen gemeentelijke belastingen en heffingen  53.963 56.344 53.776 53.975 

L1 Waardeontwikkeling WOZ woningen    9.889  9.933 10.266 10.933 

L1 Waardeontwikkeling WOZ niet woningen 2.504 2.412 2.389 2.260 

L1 Aantal kwijtscheldingen afvalstoffenheffing  

Geautomatiseerd 

905 876 980  1.156 

L1 Aantal kwijtscheldingen afvalstoffenheffing 

handmatig (nieuw, wijziging) 

   783    835    481    287 

L1 Totaal aantal kwijtscheldingen afvalstoffenheffing 1.688 1.711 1.461 1.443 

L1 Percentage aanslagen via automatische incasso  55,2% 53,2% 55,0% 

 

 

Lokale lastendruk in cijfers 

De totale lastendruk van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van € 250.000 in 2018 

is ten opzichte van 2017 voor een inwoner van Alphen aan den Rijn gedaald met 1,3%. Dit is nagenoeg 

gelijk aan het voor de OZB gehanteerde inflatiepercentage. Er is rekening gehouden met een 

gemiddelde stijging van circa 4,2% van de WOZ waarde. De woonlasten zijn laag gebleven. Zie hiervoor 

ook het overzicht met de vergelijking met andere gemeenten. 

 

 

Tarieven OZB 2016 2017 2018 

Eigenaar woning 0,1245 0,121 0.1166 

Eigenaar bedrijf 0,1827 0,188 0,193 

  

 

 

 

 

 

 

 Woonlasten ontwikkeling 2016 2017 2018 

OZB woning 250.000 311,25 302.5 291,50 

Rioolheffing meerpersoonshuishouden 220,08 220,08 230.16 

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 253,08 253,08 243,00 

 784,41 775,66 763.16 
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Vergelijking met andere gemeenten 

De vergelijking met de ons omliggende gemeenten geeft inzicht in de positie van Alphen aan den Rijn. 

Hiervoor baseren wij ons op de, inmiddels breed erkende, gegevens van het COELO (Centrum voor 

Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universiteit van Groningen). 

 

   

 

   Woonlasten 2018 Woonlasten 

eenpersoonshuishouden 

Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

Alphen aan den Rijn  604 740 

Waddinxveen  712 770 

Gouda  915 982 

Lansingerland  759 794 

Leiden  573 765 

Leiderdorp  708 907 

Zoeterwoude  748 778 

Nieuwkoop  801 881 

Kaag en Braassem  775 860 

Bodegraven-Reeuwijk  851 982 

Zoetermeer  689 733 

Zuidplas  774 792 

Leidschendam-Voorburg  631 690 

Gemiddelde regio  663 730 

 

Omdat het COELO rekent met een afwijkende gemiddelde waarde van een woning en afrondingen is er  

een kleine afwijking in woonlasten van Alphen aan den Rijn tussen de tabel lokale lastendruk en de 

bovenstaande tabel. 

De woonlasten van de gemeenten hebben betrekking op: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het 

COELO rekent met de som van de gemiddelde OZB aanslag. 
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Wat mag het kosten? 

 

6 Betaalbaarheid Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 32.149 37.406 37.081 41.021 43.069 45.667 

Baten 182.860 187.271 203.161 208.379 213.609 213.316 

Saldo van baten en lasten 150.711 149.864 166.081 167.358 170.540 167.650 

  

     

  

Mutaties reserves 1.637 2.363 -246 -232 -429 -662 

  

     

  

Saldo 152.348 152.228 165.835 167.126 170.111 166.988 

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

Analyse op hoofdlijnen 

De toename van het begrotingssaldo vanaf 2019 wordt met name verklaard door een hogere Algemene 

Uitkering. Zoals vermeld in de kadernota groeien de opbrengsten uit het Gemeentefonds per saldo met 

€ 19,795 miljoen structureel in 2022. 

De toename van de lasten in meerjarenperspectief ontstaat vanwege de stelpost voor behoedzaamheid 

die geraamd is bij de Meicirculaire, tezamen met de stelpost voor loon- en prijsstijging. Deze 

stelposten zijn centraal geraamd binnen dit programma en nemen in meerjarenperspectief toe. De 

eerste jaren geven immers nog een redelijk zeker beeld, maar de latere jaren geven een grotere mate 

van onzekerheid. Dit verklaart de hogere stelposten. 

Overzicht taakvelden 

  Lasten Baten Saldo % 

Betaalbaarheid 39.156 204.990 165.835 100,00% 

A. Financiën 3.196 172.500 169.304 102,09% 

0.5 Treasury 1.824 9.890 8.066 4,86% 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 39 162.085 162.045 97,72% 

0.8 Overige baten en lasten 185 

 

-185 -0,11% 

9.10 Mutaties reserves 1.147 525 -622 -0,38% 

B. Lokale lastendruk 1.501 26.942 25.441 15,34% 

0.61 OZB woningen 1.338 13.178 11.840 7,14% 

0.62 OZB niet-woningen 113 7.692 7.579 4,57% 

0.63 Parkeerbelasting 

 

1.689 1.689 1,02% 

0.64 Belastingen overig 50 4.383 4.333 2,61% 

C. Informatisering, digitalisering, inkopen en aanbesteden en andere 

    overhead 34.458 5.548 -28.910 -17,43% 

0.4 Overhead 33.530 4.244 -29.286 -17,66% 

9.10 Mutaties reserves 928 1.304 376 0,23% 

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Overzicht incidentele baten en lasten Betaalbaarheid 

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Mutaties                 

Aanpassing renteresultaat 2019 2022 41   48   -1.109   -9   

Treasury: Herrubricering Grexen 733 1.612 227 1.409 1.283 1.392 -29 80 

Totaal   Mutaties 774 1.612 275 1.409 174 1.392 -38 80 

Totaal   Betaalbaarheid 774 1.612 275 1.409 174 1.392 -38 80 

                                                                                                    Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

 

Overzicht incidentele en structurele reservemutaties Betaalbaarheid 

 

Reserve Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

Structureel                 

Algemene reserve -4   -88   -88   -88   

Reserve automatisering 125 140 125 276 125 415 125 568 

Reserve bijstelling ambitieniveau 

grex 

  430   430   266     

Reserve bovenwijkse voorzieningen 378   456   456   456   

Reserve btw activa   58   58   57     

Reserve Heijmans/Terra Amvest   38   38   38   38 

Reserve huisvesting nieuw Alphen 170 325 170 319 170 313 170 307 

Reserve nazorg stadhuis   51   49   34   26 

Reserve onderwijshuisvesting 773   844   888   937   

Reserve organisatieontwikkeling 632 788 255 361         

Totaal Structureel 2.075 1.829 1.763 1.531 1.552 1.122 1.601 939 

Saldo Structureel -246   -232   -429   -662   

                  

Totaal Betaalbaarheid 2.075 1.829 1.763 1.531 1.552 1.122 1.601 939 

Saldo Betaalbaarheid -246   -232   -429   -662   

                             Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen   

 

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

  

     

  

Lasten 2.176 2.831 3.365 3.102 2.972 2.745 

Algemene uitkering en overige    

   uitkeringen Gemeentefonds 

20 22 39 27 27 27 

Treasury 876 1.372 1.824 1.563 1.432 1.204 

OZB woningen 1.191 1.280 1.338 1.348 1.349 1.349 

OZB niet-woningen 48 108 113 114 114 114 

Belastingen Overig 40 49 50 51 51 51 

Baten 181.511 183.698 198.917 204.223 209.454 209.162 

Algemene uitkering en overige  

uitkeringen Gemeentefonds 

144.856 146.695 162.085 167.043 171.467 175.677 

Treasury 10.571 10.582 9.890 9.735 10.180 9.338 

OZB woningen 12.660 12.832 13.178 13.496 13.730 13.981 

OZB niet-woningen 7.436 7.518 7.692 7.858 8.001 8.153 

Belastingen Overig 5.989 6.072 6.072 6.091 6.078 2.013 

Saldo van baten en lasten 179.335 180.867 195.552 201.121 206.482 206.417 

                             Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Algemene Uitkering 

De totale uitkering van het gemeentefonds voor Alphen aan den Rijn bedraagt € 159,5 miljoen. In 

onderstaande tabel is het aandeel van Alphen aan den Rijn in de algemene uitkering van het 

gemeentefonds voor het jaar 2019 opgenomen.  

 

 

  

De algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor 

de gemeente. In deze meicirculaire zijn de accressen hoger dan gemeld in de septembercirculaire 

2017. In deze circulaire worden voor het eerst de gevolgen voor de gemeenten van het Regeerakkoord 

Rutte III verwerkt, waarvoor de nadien verschenen Startnota en de tussentijdse maartcirculaire als basis 

dienden. De hierin vastgelegde afspraken over, onder meer de integratie van het Sociaal Domein in de 

algemene uitkering, evenals de start van de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma (IBP), zijn zo 

nodig en mogelijk verwerkt.  

De overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is per 2019 

geëffectueerd. In de meicirculaire 2018 zijn de overhevelingen naar de algemene uitkering, van de 

integratie-uitkering WMO-oud huishoudelijke hulp, WMO nieuw exclusief begeleid wonen, Jeugd 

exclusief Voogdij 18+ en het onderdeel re-integratie klassiek van het onderdeel Participatie per 2019, 

verwerkt. Daarbij worden de verdeelmaatstaven van de verschillende verdeelstelsels geüniformeerd. 

Tabel: Verdeling uit keringen Gemeent efonds in 2019 (x € 1.000)

Verdeling uit kering o.b.v. meicirculaire 2019

x € 1.000

1. Gemeentefonds 140.394

-  Algemene uitkering 139.023

-  Integratie- en decentralisatie uitkeringen 1.384

2. IU Sociaal Domein 19.099

-  Voogdij 18+ 5.627

-  Participatie 13.471

Omvang gemeent efonds in 2019 159.492
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Herverdeeleffecten als gevolg hiervan worden met een suppletie-uitkering gecompenseerd (voor 

Alphen aan den Rijn nihil).  

 

De macrobudgetten zijn, ten opzichte van de septembercirculaire 2017, gewijzigd. De belangrijkste 

wijzigingen in de omvang van de integratie-uitkering Sociaal Domein betreffen met name structurele 

toevoegingen zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2018 en de volumegroei 2019. 

Het Interbestuurlijk programma heeft een looptijd van 4 jaar en betreft maatschappelijke opgaven, 

waarbij vanuit het Rijk, met name op het gebied van klimaat en regio, beleidsintensiveringen zullen 

plaatsvinden. Deze opgaven zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten, 

waarbij cofinanciering vanuit gemeenten wenselijk is.  

 

Op basis van de meicirculaire 2018 zijn alle mutaties met betrekking tot de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds in de programmabegroting verwerkt.  

 

Gemeentefonds – Algemene uitkering 

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties uit de meicirculaire 2018 afgezet tegen de stand van 

het meerjarenbeeld in de begroting 2018-2021. Uitgangspunt voor de beoordeling van de verschillen 

vormt de (bijgestelde) raming van de algemene uitkering na de Kadernota.  

  

 

 

 

Risico ten aanzien van de ontwikkeling van de algemene uitkering 

Risico ten aanzien van de ontwikkeling van de algemene uitkering in de komende jaren, met name 

toegespitst op de decentralisaties van rijkstaken in het sociaal domein voor de onderwerpen 

Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk. 

 

Voor wat betreft de raming van de algemene uitkering in de Programmabegroting 2019 is uitgegaan 

van de hierover verstrekte informatie in de meicirculaire 2018. Alle mutaties binnen de algemene 

uitkering zijn in de begroting verwerkt, waaronder de (gedeeltelijke) overheveling van de Integratie-

uitkering Sociaal Domein naar de algemene uitkering.  

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ 

hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De 

jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap-op-trap-af-methode wordt 

het accres genoemd. Van belang is te melden dat de meerjarige ontwikkeling van het accres, hoe 

verder het in de tijd ligt, onzekerder wordt. De economische ontwikkelingen lijken goed maar blijven 

kwetsbaar. De vorming van het kabinet Rutte III, de daarop volgende Startnota en de uitwerking in het 

Interbestuurlijk Programma (IBP) geven voor de komende periode geen volledige (financiële) 

duidelijkheid op diverse beleidsterreinen. Hierbij wordt met name gedacht aan, samen aan de slag voor 

Tabel: Mut at ies mei circulaire 2018 in meerjarenbeeld (x € 1.000)

(+ = voordeel/-/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022

Algemene uit kering:

Primit ieve begrot ing (sept embercirculaire 2017) 103.394 105.862 107.814 108.382

Meicirculaire 2018 140.393 145.985 150.766 155.331

Verschil 36.999 40.123 42.952 46.949

Wijziging int egrat ie uit kering 'Sociaal Domein:

Primitieve begroting (septembercirculaire 2017) 45.403 45.009 44.918 44.894

Meicirculaire 2018 19.099 18.452 18.094 17.740

Verschil -26.304 -26.557 -26.824 -27.154

Totalen begroting conform septembercirc. 2017 148.797 150.871 152.732 153.276

Totalen meicirculaire (AU+SD) 159.492 164.437 168.860 173.071

Verschil meicirc.2018 versus prim. begrot ing (sept . circ. 2017) 10.695 13.566 16.128 19.795
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het klimaat, regionale economie als versneller, participatie en passende ondersteuning voor jong en 

oud en goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving.  

 

De gemeentelijk risico’s voor zover niet dan wel deels verwerkt in de meicirculaire 2018 hebben 

voornamelijk betrekking op: 

- De invoering van het abonnementstarief Wmo. 

De risico’s hiervan zijn de aanzuigende werking ten aanzien van de voorziening en de 

wegvallende inkomsten bij de gemeente, mede in het kader van de demografische 

ontwikkeling van het toenemende aantal ouderen.  

- Hogere Cao huishoudelijke hulp en hogere loonschaal huishoudelijk hulp. 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe (hogere) loonschaal met 

de leden van de brancheorganisatie per 1 april 2018. Dit betekent een verzwaring van de 

loonkosten bij de uitvoerende instanties ten aanzien van huishoudelijke hulp.  

- Volumegroei jeugd. 

Op basis van historische cijfers blijkt dat er sprake is van een volumegroei bij de jeugdzorg. 

Het Rijk neemt het standpunt in dat de demografische ontwikkeling een daling van het aantal 

jeugdigen laat zien. Op dit moment is er dan ook geen volumegroei in de jeugdbudgetten 

voorzien. 

- Zorgakkoorden (GGZ, Medische specialistische zorg en wijkverpleging). 

In de Zorgakkoorden worden afspraken gemaakt voor uitgavenbeheersing en verdere 

kwaliteitsverhoging in de zorg. Dit betekent een (financiële) besparing op Rijksniveau maar het 

betekent ook een aanzuigende werking bij gemeenten ten aanzien van Wmo en wijkteams. 

- Aanpassing normbedrag onderwijs. 

Op aandringen van de VO-raad heeft de VNG besloten om de normbedragen voor de 

huisvesting van het onderwijs met 40% te verhogen. Deze aanpassing dient verwerkt te worden 

in de gemeentelijke verordeningen. Tevens wordt gekeken naar bestaande normering en nieuw 

beleid. De aanpassing van het normbedrag zal bij de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen 

leiden tot hogere uitgaven voor wat betreft onderwijs. 

   

Beheermaatregel 

Stringent begrotingsbeleid blijft van toepassing. Daarnaast is er ten aanzien van programma 4 een 

expliciet uitgangspunt, dat uitvoering van de taken voor Wmo, Jeugdzorg en Participatie in principe 

binnen dit programma van de begroting 2019-2022 dient plaats te vinden.  
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Overzicht incidentele baten en lasten   

 

 

 
Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

 

  

Programmaplan Incidentele baten Incidentele lasten

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2021

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

1 Bestuur en democratie 0 0 0 0 188 65 65 65

2 Wonen 0 0 0 0 7.557 2.414 2.463 180

3 Duurzaamheid 0 0 0 0 150 0 0 0

4 Veranderende samenleving 0 0 0 0 2.815 2.341 658 0

5 Economie 0 0 0 0 1.975 0 0 0

6 Betaalbaarheid 1.612 1.409 1.392 80 774 275 174 -38

Totaal baten en lasten 1.612 1.409 1.392 80 13.459 5.095 3.360 207

Toevoeging/onttrekking reserves

1 Bestuur en democratie 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Wonen 4.414 0 0 0 1.845 0 5.360 0

3 Duurzaamheid 200 0 0 0 1.050 0 0 0

4 Veranderende samenleving 687 587 587 0 200 0 0 0

5 Economie 1.850 0 0 0 1.850 0 0 0

6 Betaalbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal reserves 7.151 587 587 0 4.945 0 5.360 0

Totaal inc l. reserves 8.763 1.996 1.978 80 18.404 5.095 8.720 207

Incidenteel saldo begroting -9.641 -3.099 -6.741 -127
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Overhead 
 

Bij de herziening van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is vastgelegd dat kosten zoveel 

mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle 

bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten in de betreffende taakvelden 

moeten worden begroot en verantwoord. Conform deze voorschriften worden de baten en lasten van 

overhead echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, als indirecte 

lasten, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead).  

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en 

ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van: 
 

 Leidinggevenden primair proces (inclusief secretariaten, office management); 

 Financiën; 

 Personeel & Organisatie; 

 Juridische zaken en Inkoop; 

 Interne en externe communicatie; 

 Bestuurszaken en bestuursondersteuning; 

 ICT-activiteiten; 

 Facilitaire zaken en Huisvesting; 

 DIV (documentaire informatievoorziening). 
 

In onderstaande tabel worden de geraamde baten en lasten van overhead inzichtelijk gemaakt: 
 

Overhead Rekening  

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Saldo van baten en lasten 

     

  

Lasten 29.964 34.271 33.530 33.650 33.877 34.034 

Baten 993 3.573 4.244 4.156 4.155 4.154 

Saldo van baten en lasten -28.970 -30.699 -29.286 -29.494 -29.722 -29.880 

  

     

  

Mutaties reserves 

     

  

Toevoegingen 1.997 170 928 551 295 295 

Onttrekkingen 4.895 2.357 1.304 1.006 762 901 

Mutaties reserves 2.898 2.187 376 455 466 606 

  

     

  

Saldo -26.072 -28.512 -28.910 -29.039 -29.255 -29.275 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

Categorie Lasten Baten % Lasten % Baten 

Baten en lasten 33.530 4.244 97,3% 76,5% 

Salariskosten 20.630   59,9% 0,0% 

Overige lasten 15.170   44,0% 0,0% 

Doorbelasting naar grexen en investeringen -2.270   -6,6% 0,0% 

Vergoedingen personeel   3.822 0,0% 68,9% 

Overige baten   422 0,0% 7,6% 

Mutaties reserves 928 1.304 2,7% 23,5% 

Mutatie reserves 928 1.304 2,7% 23,5% 

Eindtotaal 34.458 5.548 100,0% 100,0% 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

* De overige lasten bestaan uit de kosten voor huisvesting (schoonmaak, onderhoud), ICT (telefonie, onderhoud) en 
kapitaallasten.  
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Vennootschapsbelasting 

 

Aanleiding vpb  

Op aandringen van de Europese Commissie is op 16 september 2014 een wetsvoorstel ingediend voor 

de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Kamerstukken 

34003). Dit voorstel beoogt een gelijk speelveld te creëren tussen concurrerende overheidsactiviteiten 

en private ondernemingen. Dit voorstel is uiteindelijk in gewijzigde vorm op 26 mei 2015 door de  

Eerste Kamer aangenomen. Deze wetswijziging betekent voor onze gemeente dat wij met ingang van 

het jaar 2016 vennootschapsbelasting moeten gaan betalen over de fiscale winst uit alle economische 

activiteiten. 
 

Wettelijke kaders (grondslagen) 

De begroting en de jaarrekening van de gemeente zijn gebaseerd op regels die zijn opgenomen in het 

BBV. Deze regels zijn niet van toepassing op het berekenen van de fiscale winst. De eigenheid van 

Gemeenten is door de verschillende partijen zoals de SVLO (samenwerking tussen Belastingdienst, 

Ministerie van Financiën, VNG, IPO en de UvW) en de commissie BBV ingezien. De SVLO heeft via 

verschillende notities de wetteksten dan ook een praktische uitwerking gegeven. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de optie om nu bij de grondexploitaties verliezen uit het verleden mee te mogen 

wegen voor de ondernemingstoets (de zogenaamde quickscan) en dat voor de toets op het 

winstoogmerk uit mag worden gegaan van de commerciële (BBV) cijfers en er dus in eerste instantie 

geen herrekening hoeft plaats te vinden naar de fiscale cijfers. De SVLO is na vele notities en 

verduidelijkingen inmiddels ontbonden.  

 

Consequenties voor de gemeente 

Onze inventarisatie op basis van de meerjarenbegrotingscijfers en het meerjaren perspectief 

grondexploitaties (MPG) geven geen of een zeer beperkte belastingdruk aan. Er heeft een afstemming 

met de Belastingdienst plaatsgevonden over deze inventarisatie en onze, daarbij gehanteerde, 

uitgangspunten. De Belastingdienst heeft aangegeven dat wij mogen vertrouwen op de notities van de 

SVLO. Aangezien wij dit ook hebben gedaan is het risico op verschillen van inzicht met de 

Belastingdienst belangrijk verminderd. Mocht de Belastingdienst toch andere standpunten innemen, 

stel bijvoorbeeld er mag geen verliesverrekening oude jaren worden toegepast, zou de belastingdruk 

bij het cluster grondexploitaties (verweven activiteiten die gezamenlijk de ondernemingstoets voor de 

vpb kunnen doorlopen) circa € 1 miljoen totaal bedragen op basis van de 

grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in de MPG 2016 voor de belastingjaren 2016-2021 

e.v.). Bij forse waardestijgingen van de grondexploitaties zou het af te dragen vpb-bedrag ook naar 

boven bijgesteld moeten worden. Bij andere clusters dan de grondexploitatie zijn de risico’s veel 

kleiner, maar ook daar kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een bepaalde 

clustering van activiteiten niet mogelijk is. Als een verliesgevende activiteit niet door de 

ondernemerspoort heen zou komen, is dat verlies niet meer bruikbaar om andere winsten mee te 

verrekenen. Deze toetsingen van de verschillende clusters zullen jaarlijks moeten plaatsvinden en 

kunnen afhankelijk van de verandering van het winststreven/de winst jaarlijks een andere uitkomst 

geven. De daadwerkelijk te betalen vpb wordt berekend op basis van de realisatie van het 

desbetreffende boekjaar. 

In een recent gesprek heeft de Belastingdienst aangegeven dat zij op de onderdelen overige 

afvalstromen en reclameopbrengsten het standpunt innemen dat deze belast / niet vrijgesteld zijn voor 

de vennootschapsbelasting en dat deze ook niet op activiteitenniveau geclusterd mogen worden met 

verliesgevende activiteiten. Over deze opvattingen vindt op landelijk niveau door verschillende partijen 

nog overleg plaats. Aangezien de belastingdruk die hieruit voortvloeit niet heel groot zal zijn en nu 

gezien de lopende discussies, ook nog onzeker is, is het ons inziens op dit moment nog niet nodig om 
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daarvoor een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting in de begroting op te nemen. Uiteraard 

wordt de situatie en de berichtgeving hierover gemonitord. 

De gemeente participeert ook in publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden waarover de gemeente 

(beperkte) zeggenschap heeft. Deze samenwerkingsverbanden moeten een zelfstandig onderzoek 

verrichten naar de mogelijke gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting. Voor zover 

daar fiscaal winst zal worden gemaakt zullen er aanpassingen moeten plaatsvinden. 

 
 

Beheermaatregelen 

Jaarlijks wordt door de fiscale afdeling van de gemeente in samenspraak met de desbetreffende 

vakafdelingen een quickscan uitgevoerd om zodoende de vpb-plichtige activiteiten te monitoren en te 

bepalen in hoeverre de jaarlijkse vpb-druk wijzigt. Wijzigingen worden vastgelegd in een 

grondslagendocument. Een extern buro dat gespecialiseerd is in de vpb voor overheidslichamen 

ondersteunt de gemeente daar waar nodig bij de fiscale vraagstukken en de uitvoering van de scan. 

Voor het uitwisselen van kennis en ervaring hebben wij contacten met diverse 100.000+ gemeenten. 

Daarnaast volgt de gemeente nauwkeurig de wet- en regelgeving (nieuw uitgebrachte notities) rondom 

de vennootschapsbelasting en neemt hierop actie indien nodig. 

De invoering van de vennootschapsbelasting voor de overheid legt een tijdelijke maar ook een 

structurele administratieve last op de gemeente waarvoor geen compensatie wordt ontvangen. Denk 

hierbij aan het verzamelen van de gegevens op een andere manier dan nu uit de administratie blijkt. 

Inmiddels is een fiscaal beheerssysteem ingericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van verdere 

structurering, standaardisering en automatisering. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het 

vaststellen en doen van een aangifte waarbij, indien nodig, gebruik zal worden gemaakt van juridische 

en fiscale advisering (vanuit het oogpunt de belastingdruk zoveel mogelijk te beperken). 
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Onvoorzien 

Onvoorzien Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Saldo van baten en lasten 

   

  

Lasten 100 100 100 100 

Baten 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten -100 -100 -100 -100 

  

   

  

Mutaties reserves 

   
  

Toevoegingen 0 0 0 0 

Onttrekkingen 0 0 0 0 

Mutaties reserves 0 0 0 0 

  

   

  

Saldo -100 -100 -100 -100 

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Paragrafen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokale Heffingen 

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

 Financiering 

 Bedrijfsvoering 

 Verbonden partijen 

 Grondbeleid 
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Lokale heffingen  

 

Algemeen   

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op twee soorten heffingen: heffingen waarvan de 

besteding van de opbrengst gebonden is en maximaal kostendekkend mag zijn en heffingen waarvan 

de besteding van de opbrengst vrij is.  

Ongebonden lokale heffingen zoals de OZB en de hondenbelasting rekenen we tot de algemene 

dekkingsmiddelen, omdat zij inhoudelijk niet aan begrotingsprogramma’s zijn gerelateerd en de 

opbrengst vrij kan worden besteed. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en rekenen we niet tot de algemene 

dekkingsmiddelen. 

De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de 

consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven.  

 

Beleidsuitgangspunten 

De gemeenteraad stelt jaarlijks uiterlijk in december de belastingverordeningen en tarieven voor het 

komende jaar vast. De tarieven voor een groot aantal verordeningen worden gebaseerd op 

kostendekkende exploitaties (nota Kosten Dekkende Exploitaties 17 december 2015 VS 2015-47075  

(KDE). De nota heeft als uitgangspunt voor de tarieven: integrale kostentoerekening, maximale 

kostendekkendheid, minimale uitvoeringskosten en indien nodig gebruik maken van een 

egalisatiereserve. De ontwikkelde kostenmodellen vanuit deze nota resulteren uiteindelijk in 

exploitatieoverzichten. Voor een aantal verordeningen geldt dat deze wettelijk niet meer dan 100% 

kostendekkend mogen zijn. In december volgt er een nieuwe nota Kosten Dekkende Exploitaties, 

gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022 en de huidige situatie. 

 

Uitgangspunten Coalitieakkoord 2018-2022  ‘Groene stad met Lef!’ 

De uitgangspunten voor de lokale lasten genoemd in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Groene stad met 

Lef!’ zijn: 

 

- De ozb wordt jaarlijks alleen geïndexeerd voor de ontwikkeling van het prijspeil van het Bruto 

Binnenlands Product (Pbbp, bron: CPB). Daarnaast kan, indien wordt besloten tot afschaffing 

van bepaalde belastingen,  besloten worden om de OZB evenredig te verhogen. De OZB voor 

niet-Woningen kan verhoogd worden voor de inrichting van een Ondernemersfonds. 

- 100% kostendekking blijft de basis voor de riool- en afvalstoffenheffing. 

- De compensatie van de opbrengst precariobelastingen vindt plaats vanuit eigen middelen.  

 

Woonlasten (lokale lastendruk) 

Tot de woonlasten rekenen we de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De 

woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee dus 

ook grotendeels de lokale lastendruk.  

 

Onroerende-zaakbelastingen 

De heffingsmaatstaf van de onroerende zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de woning/niet-

woning. Er wordt belasting geheven naar een percentage van deze vastgestelde WOZ-waarde. Er dient 

volgens de huidige inschatting rekening te worden gehouden met een gemiddelde stijging van ca. 7,2% 

van de WOZ-waarden van de woningen en een gemiddelde daling van 2,0 % van de WOZ-waarden niet-

woningen per waarde peildatum 1 januari 2018. Om het uitgangspunt van een gelijkblijvende OZB te 
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realiseren betekent dit dat het tarief met hetzelfde percentage zal worden verlaagd. Daar waar de 

waarde daalt zal het OZB-tarief worden verhoogd.  

 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is bepaald dat de OZB wordt geïndexeerd voor de ontwikkeling van 

het prijspeil van het Bruto Binnenlands Product (Pbbp, bron:CPB)  

In de Meicirculaire 2018 is de cijferreeks uit het Centraal Economisch Plan 2018 uit maart 2018 

opgenomen. De verwachte ontwikkeling van het Pbbp ziet er als volgt uit:  

 

 

 

Voor de inwoners betekent dit een gemiddelde stijging van 2,4% van hun OZB-aanslag ten opzichte van 

2018. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de waarde en areaaleffecten.  

 

De waarde, die als heffingsmaatstaf dient voor de onroerende-zaakbelastingen, wordt vastgesteld op 

basis van de Wet waardering onroerende zaken. De gemeente is aangesloten op de Landelijke 

Voorziening WOZ (LV WOZ). Door deze voorziening worden de WOZ-waarden voor burgers openbaar en 

eenvoudig in te zien in een WOZ-viewer. De LV WOZ vereenvoudigt voor de gemeente het verstrekken 

van gegevens uit de Basisregistratie WOZ. Voor de geautoriseerde afnemers (Belastingdienst, 

waterschappen, CBS, notariaat, banken, verzekeraars) heeft het voordelen om uiteindelijk de WOZ-

gegevens van alle gemeenten uit één loket te kunnen verkrijgen.  

 

Afvalstoffenheffing 

Bij de vaststelling van het tarief van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking. 

De gebruiker van een woning is belastingplichtig, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Het aanvragen van kwijtschelding is mogelijk. Vanwege 

hogere verwerkingstarieven, een hogere verbrandingsbelasting, stijgende personeelskosten door de 

cao-stijging en de (economische) ontwikkelingen binnen de afvalmarkt, ligt het in de verwachting dat 

het tarief voor de afvalstoffenheffing gaat stijgen. Er wordt ingezet op afvalvermindering met Schone 

Buurt Coaches en de optimalisatie van het inzamelsysteem.  

  

Rioolheffing 

Bij de vaststelling van het tarief van de rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking. De 

gebruiker van een perceel is belastingplichtig met een tariefdifferentiatie op basis van éénpersoons- en 

meerpersoonshuishoudens voor woningen. Voor niet-woningen geldt een percentage van de WOZ-

waarde. Uitgangspunt voor berekening van de benodigde inkomsten uit de rioolheffing is het, in 

december 2015 vastgestelde  GRP 2016-2020 en daarbij behorend kostendekkingsplan.  

 

Roerende-ruimtebelasting 

Roerende-ruimtebelasting (RRB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. 

Roerende woon- en bedrijfsruimten zijn ruimten die duurzaam aan een plaats verbonden zijn en 

dienen tot permanente bewoning of gebruik. Voorbeelden hiervan zijn woonboten. De inkomsten van 

de RRB vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad bepaalt 

voor welke voorzieningen de opbrengsten worden ingezet. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven 

onroerende-zaakbelastingen. 
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Hondenbelasting 

De hondenbelasting is een algemene heffing voor de houder van een hond, die in het gehele areaal van 

Alphen aan den Rijn wordt geheven. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen, in de 

raadsvergadering van 14 december 2017, is een motie aangenomen. In deze motie wordt het college 

verzocht bij de behandeling van de Kadernota 2018 ook voorstellen te doen tot het opheffen van de 

hondenbelasting en het actualiseren van de marktgelden en de toeristenbelasting.  

Toeristenbelasting 

De toeristenbelasting is geldig voor het gehele grondgebied van de Gemeente Alphen aan den Rijn en 

wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting door niet-inwoners. 

Er is een voorstel om de tarieven met ingang van 2019 (gedeeltelijk) op te trekken naar het tarief voor 

buurgemeenten. De verhoogde opbrengst die dit oplevert wordt onder andere ingezet voor verbetering 

van het aanbod, streekproducten, gebiedspromotie en verbetering van het vaarnetwerk. 

  

Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) 

De huidige verordeningen BIZ zijn gebaseerd op een experimentenwet met een looptijd van maximaal 

vijf jaar. Er is een BIZ voor eigenaren en gebruikers van winkelpanden voor het centrumgebied Alphen 

en voor het centrum Boskoop is er een BIZ voor gebruikers.  Er wordt onderzocht of er een nieuwe BIZ-

verordening en uitvoeringsovereenkomst kan worden opgesteld voor het bedrijventerrein Hoogewaard 

te Koudekerk aan den Rijn. Deze BIZ zal naar verwachting per 1 januari 2019 ingaan. Het betreft een 

BIZ voor eigenaren. De ondernemers gebruiken de opbrengst voor groenbeheer, verduurzaming, 

collectieve beveiliging, personeelsuitwisseling en parkmanagement.  

 

Parkeerbelasting 

De parkeerbelasting is een algemeen dekkingsmiddel waarbij jaarlijks een exploitatieoverzicht wordt 

gemaakt van de parkeergarages en de naheffingsaanslagen. Voor deze laatste geldt maximaal 100% 

kostendekkendheid.  De parkeerbelasting wordt alleen geheven rond de winkelcentragebieden van de 

kern Alphen aan den Rijn. Door de raad is een traject vastgesteld om de parkeerexploitatie per 2019 

kostendekkend te krijgen. Hiertoe is in januari 2018 de businesscase parkeren vastgesteld. Hierin zijn 

diverse maatregelen opgenomen zoals kentekenparkeren, digitaal handhaven, inbesteden van 

handhaving bij ParkeerService, digitale bezoekersregeling en een nieuwe tariefstructuur voor 

parkeervergunningen. 

Precariobelasting 

Invoering precariobelasting gemeentebreed op kabels en leidingen is structureel meegenomen in de 

Kadernota. Vanaf 2016 zijn de inkomsten structureel verhoogd tot € 4 miljoen. De precariobelasting 

wordt niet direct van de burger geheven, maar van de netwerkbeheerders met kabels, leidingen en 

buizen onder, op of boven de gemeentegrond.  

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in de afschaffing 

van de heffing precariobelasting ter zake van nutsbedrijven die zich bevinden op, boven of onder de 

voor de openbare dienst bestemde grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. De wet 

bevat een overgangsperiode van 5 jaar voor decentrale overheden die op 10 februari 2016 al 

precariobelasting hieven. Zij kunnen nog tot 1 januari 2022 blijven heffen. De gemeente Alphen aan 

den Rijn valt onder deze overgangsregeling. Gedurende de termijn van de overgangsregeling is het niet 

mogelijk om de precariobelasting te verhogen. De nieuwe wetgeving heeft betrekking op onder andere 

een wijziging van artikel 22 van de Gemeentewet. De nieuwe wetgeving is op 1 juli 2017 in werking 

getreden. Een bestuursopdracht met betrekking tot de nieuwe wetgeving is vastgesteld. Het 

uitgangspunt is dat de compensatie van de opbrengst (vanaf 2022) vanuit eigen middelen zal 

plaatsvinden.  
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Leges 

Voor de leges van burgerzaken geldt dat deze grotendeels landelijk worden bepaald. Daar waar de 

hoogte van de leges door de gemeente zelf kan worden bepaald geldt dat deze worden aangepast met 

het indexcijfer dat geldt voor de gemeentelijke leges. Nieuw in de legesverordening is het tarief voor 

het bezorgen van reisdocumenten. Voor de reden van invoering van dit tarief verwijzen we naar besluit 

van het college met zaaknummer 200899 dat in juli ter informatie aan de raad is gestuurd. Daarin zijn 

maatregelen beschreven die worden genomen om de dip in legesinkomsten op reisdocumenten op te 

vangen als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. 

 

Lijkbezorgingsrechten 

De hoogte van de tarieven en de kostendekking van de begraafplaatsexploitatie zijn behandeld in de 

startnotitie harmonisatie begrafenisrechten, die speciaal hiervoor na de fusie is opgesteld. De 

uitgangspunten zijn met ingang van 2015 verwerkt in de verordening lijkbezorgingsrechten. Op dit 

moment vind de evaluatie plaats van de begraafplaatsexploitatie en de bijbehorende beleids- en 

beheerplannen. De raad zal hierover in het voorjaar van 2019 geïnformeerd worden. Vooralsnog wordt 

de kostendekking van de begraafplaatsexploitatie gewaarborgd door vrijval van de voorziening 

afkoopsommen onderhoud. 

Marktgelden 

Marktgelden worden geheven voor alle weekmarkten in de gehele gemeente. Door harmonisatie van de 

tarieven zijn deze inmiddels voor alle markten gelijk. Voor de zaterdagmarkt in het centrum Alphen 

wordt een toeslag berekend op het standaardtarief. Voor deze grootste markt worden 

verhoudingsgewijs de meeste kosten gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van inzet marktmeester en 

schoonmaakkosten. 

 

Haven en opslaggelden 

Op basis van de verordening haven en opslaggelden kunnen alleen heffingen worden opgelegd binnen 

de woonplaats Alphen aan den Rijn. De mogelijkheden voor het gebruik van gemeentelijke oevers en 

havens zijn binnen dit gebied beperkt. Er wordt, onder invloed van verschillende ontwikkelingen, niet 

meer actief gemonitord op het gebruik van de oevers en de havens en daarmee is het aantal opgelegde 

heffingen nihil. 

De Verordening Haven en Opslaggeld 2018 staat onder invloed van verschillende ontwikkelingen 

binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn.  

 In de Rijnhaven is recent een jachthaven in gebruik genomen en is de Rijnhavenbrug 

vernieuwd. Doordat de brug op afstand wordt bediend is er geen natuurlijke 

toegangsregistratie door een havenmeester of brugwachter.  

 Er is een concept Vaarwegverordening en Aanwijzingsbesluit ligplaatsen ter visie gelegd waarin 

nadere regels van instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van vaarwegen zijn 

beschreven. 

 Voor het gebruik van de jachthavens in de gemeente (Heimanswetering, Otwegwetering te 

Boskoop en Rijnhaven) worden geen havengelden geïnd maar worden kosten via 

overeenkomsten met de exploitanten verrekend. 

Het is wenselijk de werking van de Verordening haven en opslaggelden in 2019 nader tegen het licht te 

houden en eventuele heffingen in relatie te brengen met de nieuwe situatie, zowel juridisch als 

functioneel.  
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Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten  

In de onderstaande tabel zijn de belastingopbrengsten, inclusief eigen gemeentelijke inkomsten, 

opgenomen. 

Parkeerbelastingen bestaan uit parkeergelden en vergunningen. 

De hier gepresenteerde opbrengsten zijn de opbrengsten gebaseerd op bestaand beleid. 

Besluitvorming over tariefswijzigingen en opbrengsten 2019 vindt plaats december 2018. 

 

Belastingopbrengsten Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Belastingen en heffingen 

     

  

Onroerende zaakbelastingen 19.891 19.883 20.404 20.888 21.264 21.668 

Afvalstoffenheffing 10.494 10.200 10.250 10.250 10.250 10.250 

Rioolrechten 10.812 10.800 11.400 11.400 11.400 11.400 

Subtotaal 41.196 40.883 42.054 42.538 42.914 43.318 

Overige belastingen 

     

  

Hondenbelasting 291 311 311 311 311 311 

Parkeerbelastingen 1.629 1.689 1.689 1.708 1.695 1.694 

Toeristenbelasting 65 46 46 46 46 46 

Roerende zaakbelasting 13 8 8 8 8 8 

Precariobelastingen 4.056 4.064 4.064 4.064 4.064 0 

Subtotaal 6.054 6.118 6.118 6.137 6.124 2.059 

Overige rechten 

     

  

Leges bouwvergunningen 2.724 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928 

Begrafenisrechten 1.373 1.275 1.300 1.300 1.300 1.300 

Marktgelden 129 114 114 114 114 114 

Leges burgerzaken 2.349 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 

Haven en opslaggelden 13 13 13 13 13 13 

Subtotaal 6.589 5.221 5.246 5.246 5.246 5.246 

  

     

  

Totaal 53.838 52.222 53.418 53.921 54.284 50.623 

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Kwijtschelding 

De gemeente verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. De kwijtscheldingsnorm is 100% van 

de bijstandsnorm (=wettelijk maximum). Dit beleid wordt in 2019 gehandhaafd. 
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Kostenonderbouwing op hoofdlijnen voornaamste heffingen 

 

Berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing   

Kosten taakveld Afval, inclusief (omslag)rente -9.186.960 
 

Inkomsten taakveld Afval, exclusief heffingen 1.750.000 
 

Netto kosten taakveld Afval -7.436.960 
 

   
Toe te rekenen kosten: 

  
Overhead, inclusief (omslag)rente -1.739.299 

 
Compensabele btw -1.073.741 

 

   
Totale kosten -10.250.000 100% 

Opbrengst afvalstoffenheffing 10.250.000 
 

   
Dekking   100% 

 
  

   
Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing   

Kosten taakveld Riolering, inclusief (omslag)rente -9.469.355 
 

Inkomsten taakveld Riolering, exclusief heffingen 50.000 
 

Netto kosten taakveld Riolering -9.419.355 
 

   
Toe te rekenen kosten: 

  
Overhead, inclusief (omslag)rente -705.645 

 
Compensabele btw -1.275.000 

 

   
Totale kosten -11.400.000 100% 

Opbrengst rioolheffing 11.400.000 
 

   
Dekking   100% 

 
  

   
Berekening kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten   

Kosten taakveld Begraafplaatsen, inclusief (omslag)rente -900.344 
 

Inkomsten taakveld Begraafplaatsen, exclusief heffingen 19.845 
 

Netto kosten taakveld Begraafplaatsen -880.499 
 

   
Toe te rekenen kosten: 

  
Overhead, inclusief (omslag)rente -419.501 

 

   
Totale kosten -1.300.000 100% 

Opbrengst grafrechten e.d. 1.300.000 
 

   
Dekking   100% 

   

   
Berekening kostendekkendheid van de marktgelden   

Kosten taakveld Markten, inclusief (omslag)rente -126.255 
 

Inkomsten taakveld Markten, exclusief heffingen 0 
 

Netto kosten taakveld Markten -126.255 
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Toe te rekenen kosten: 
  

Overhead, inclusief (omslag)rente -65.009 
 

   
Totale kosten -191.264 100% 

Opbrengst staangelden markten 113.924 
 

   
Dekking   60% 

 

 

Begroting 2019 
  

    Berekening kostendekkendheid van de leges     

Titel 1  Burgerzaken leges     
 

 
Lasten taakvelden (incl. omslagrente)      -2.044.016  

 

 
Overhead         -955.105  

 

 
BCF-BTW           -31.661  

 

 
Totaal lasten      -3.030.782  

 

 
Legesopbrengsten       1.842.774  

 

  
  

 Titel 2 Bouwleges (wabo)     
 

 
Lasten taakvelden (incl. omslagrente)      -2.214.447  

 

 
Overhead      -1.226.260  

 

 
BCF-BTW           -42.585  

 

 
Totaal lasten      -3.483.292  

 

 
Baten       1.927.525  

 

  
  

 Titel 3 Overige leges (evenementen)   
 

 
Lasten taakvelden (incl. omslagrente)         -144.168  

 

 
Overhead           -91.382  

 

 
BCF-BTW             -1.050  

 

 
Totaal lasten         -236.600  

 

 
Baten            49.339  

 

  
  

 

 
Totaal lasten      -6.750.674  

 

 
Totaal baten       3.819.638  

 

  
  

 Kostendekkendheid   
 

 
Titel 1 

 
61% 

 
Titel 2 

 
55% 

  Titel 3   21% 

 

Een actualisatie van de nota kostendekkende exploitaties is in voorbereiding. 

 

Toelichting onderbouwing voornaamste heffingen 

De aan het taakveld toegerekende overhead is bepaald op basis van de aan de taakvelden 

toegerekende loonkosten (opslag voor overhead). Deze methodiek is consequent toegepast en sluit 

tevens aan op de wijze van kostentoerekening in voorgaande begrotingsjaren.  

 

Voor de onderbouwing van de kostendekkendheid van de overige, niet-wettelijke kostendekkende 

exploitaties wordt verwezen naar de eind 2018 te actualiseren nota kostendekkende exploitaties. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

ALGEMEEN 

De paragraaf Weerstandsvermogen geeft een beeld van de mate waarin de gemeente in staat is om 

financiële tegenvallers ten gevolge van onvoorziene risico’s op te kunnen vangen, zonder dat dit direct 

leidt tot de noodzaak om te bezuinigen. 

Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen: 

 de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet 

begrote kosten te dekken; 

 alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn 

voor de financiële positie van de gemeente. 

 

Door de weerstandscapaciteit en de relevante risico’s tegen elkaar af te zetten wordt een ratio 

berekend. Voor de waardering van die ratio wordt onderstaande schaalverdeling gehanteerd. 

 

Tabel: schaalverdeling weerstandsratio 

Ratio Oordeel 

  

> 2,0 Uitstekend 

> 1,4 - < 2,0 Ruim voldoende 

> 1,0 - < 1,4 Voldoende 

> 0,8 - < 1,0 Matig 

> 0,6 - < 0,8 Onvoldoende 

< 0,6 Ruim onvoldoende 

 

De raad heeft besloten dat de weerstandsratio zich dient te bevinden tussen de 1,0 en 1,4 (voldoende). 

Er is geen maximumniveau vastgesteld waaruit zou volgen dat de reservecapaciteit boven een bepaald 

niveau een alternatieve bestemming zou moeten krijgen.  

 

RISICOMANAGEMENT 2019-2022 

Kenmerkend voor de hier toegepaste methodiek van risicomanagement is dat bij de bepaling van de 

benodigde weerstandscapaciteit rekening wordt gehouden met de beheersmaatregelen die al getroffen 

zijn voor veel ‘normale’ risico’s en de keuzemogelijkheden die beschikbaar zijn om de gevolgen van 

risico’s op te kunnen vangen. Hiermee voorkomen we een onnodig hoog beslag op reservemiddelen. 

 

Schematisch ziet de methodiek er als volgt uit: 

 

 

Beheersmaatregelen

gewogen restris ico's
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Voor het totaal van de berekende risico’s op de grondexploitaties en de gewogen restrisico’s moet dus 

voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar zijn om de weerstandsratio op tenminste 1,0 uit te laten 

komen.  

 

WEERSTANDSMONITOR 2019 

 

 

 

De weerstandsmonitor geeft in één oogopslag weer in welke mate de gemeente in staat is om zich 

(financieel) aan te passen aan veranderingen. De beoordeling daarvan vindt plaats langs vier 

‘domeinen’.  

 

Stabiliteit: kan de gemeente de financiële positie structureel in evenwicht houden? 

Flexibiliteit: kan de gemeente inspelen op veranderende financiële omstandigheden? 

Weerbaarheid: kan de gemeente financiële tegenvallers opvangen? 

Wettelijke kaders: voldoet de gemeente aan de wettelijke kaders? 

 

In de weerstandsmonitor zijn per ‘domein’ een aantal indicatoren verzameld. Deze indicatoren zijn 

voornamelijk gebaseerd op begrotingsvoorschriften en de binnen de 100.000+ gemeenten 

gehanteerde normen. Het zijn met name de veranderingen van de indicatoren in de tijd die helpen om 

te beoordelen of er maatregelen genomen moeten worden. Er is dus geen absolute stand die per 

indicator gehaald moet worden. De indicator heeft een signaleringsfunctie. De onderliggende 

berekening van de indicatoren wordt ook steeds verder verfijnd en aangescherpt. 

 

De vier domeinen geven alle per saldo een positief beeld.  

In vergelijking met de begroting 2018 en de jaarrekening 2017 laten de meeste indicatoren een 

positieve ontwikkeling zien.  

Twee indicatoren ontwikkelen zich iets anders dan de voorgaande jaren, maar zijn nog steeds 

acceptabel. De eerste indicator betreft de omvang van de stelposten in de begroting. In het 

meerjarenbeeld van de begroting 2018 was dat nog minder dan 1% van de begrotingsomvang. In het 

meerjarenbeeld van de begroting 2019 bedragen de stelposten meer dan 1,5% van het 

begrotingstotaal, in euro’s rond de 5 miljoen. In de normering is de grens gesteld op 2% en daar blijft 

de indicator nog binnen. De betreffende stelposten moeten uiteindelijk worden gerealiseerd door ze te 

Stabiliteit 

(groen) 

Flexibili

teit 

(groen) 

Weerbaarheid 

(groen) 

Wettelij

ke 
kaders 

(groen) 
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verwerken in de budgetten. De tweede indicator betreft de weerstandsratio. In de begroting 2018 

meerjarig oplopend tot 2,8. In de begroting 2019 aflopend van 2,1 naar 1,7. Dat komt omdat de 

algemene reserve door de gemaakte beleidskeuzes sneller afneemt dan de volgens de afgesproken 

methodiek berekende risico’s. Desalniettemin is deze ratio nog steeds hoger dan de door de raad 

vastgestelde marge van 1,0 – 1,4. 

 

De weerstandsmonitor blijft het positieve beeld van de financiële huishouding dus bevestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiliteit: Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Omvang stelposten irt begrotingsomvang 1,46% K 1,55% K 1,62% K 1,89% K

Solvabiliteitsratio 47,08% K 49,97% K 54,27% J 58,89% J

Quick ratio/werkkapitaal 20,68% J 21,44% J 21,44% J 22,27% J

Meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (IRS) 100,00% J 100,00% J 100,00% J 100,00% J

Sluitende begroting wel/niet afhankelijk van grexen niet niet niet J niet J

Winstverwachting grondexploitaties 0,00 J 0,00 J 0,00 J 0,00 J

Nog te realiseren baten en lasten grexen i.r.t. boekwaarde 14,58 J 17,13 J 21,02 J 35,62 J

Flexibiliteit: Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Structurele exploitatieruimte 1,06% J 1,10% J 1,80% J 0,86% J

Schuldratio 44,35% J 41,40% J 37,10% J 31,63% J

Netto schuldquote 56,34% J 51,48% J 46,58% J 39,87% J

Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen 47,34% J 42,52% J 37,60% J 30,72% J

Netto schuld per inwoner tov landelijk gemiddelde -22,11% J -29,16% J -36,60% J -47,05% J

Zekerheden bij leningen of garanties 99,63% J n.b. J n.b. J n.b. J

Schuldevolutie -6,85% K 9,95% K 11,73% K 19,75% J

Omslagrente 2,50% J 2,50% J 2,50% J 2,50% J

Weerbaarheid: Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Weerstandsratio 2,1 J 1,8 J 1,8 J 1,7 J

Kengetal grondexploitaties 3,77% J 2,37% J -0,52% J -1,42% J

Lokale lasten

a.     Belastingcapaciteit/Woonlstn meerpersoonshuishoud. 2,50% K 2,50% K 2,50% K 2,50% K

b.    Idem, mutatie % voorgaande jaren 0,27% J 0,00% J 0,00% J 0,00% J

c.     Onbenutte belastingcapaciteit OZB 0,04% J 0,04% J 0,03% J 0,03% J

d.    Derving OZB leegstand niet woningen 11,28% J 11,28% J 11,28% J 11,28% J

e.     Kostendekkende leges riolering 0,00% J 0,00% J 0,00% J 0,00% J

f.     Kostendekkende leges afval 0,00% J 0,00% J 0,00% J 0,00% J

Wettelijke kaders: Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

EMU-saldo 21,5 J 23,5 J 25,9 J 20,9 J

Renterisiconorm 31,5 J 44,4 J 34,8 J 52,8 J

Kasgeldlimiet 0 J 0 J 0 J 0 J

Kredietrisico, is er een beoordelingsmethodiek ja J ja J ja J ja J

Liquiditeitsrisico, is er een beoordelingsmethodiek ja J ja J ja J ja J

Koersrisico geen J geen J geen J geen J

Valutarisico nvt nvt nvt nvt
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WEERSTANDSCAPACITEIT 2019-2022 
De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende componenten: 

 Eigen vermogen 

De Algemene Reserve wordt tot de weerstandscapaciteit gerekend. 

 Ruimte op de begroting 

In de begroting voor 2019-2022 is € 0,100 mln opgenomen voor onvoorziene uitgaven. 

 

Daarnaast onderscheidt het BBV ook nog een aantal andere (vermogens)-componenten, die tot de 

weerstandscapaciteit gerekend kunnen worden, maar dat niet zijn om de hieronder aangegeven 

redenen: 

 

Bestemmingsreserves 

Voor deze reserves is een bestemming vastgelegd. Voor sommige reserves zou in geval van 

calamiteiten tot een alternatieve bestemming besloten kunnen worden. Maar de gemeente Alphen aan 

den Rijn volgt de door provincie en rijk geadviseerde lijn om bestemmingsreserves geen deel uit te 

laten maken van de weerstandscapaciteit. 

 

Het niveau van de reserves en voorzieningen moet toereikend worden geacht voor de risico’s en 

bestemmingen waar deze reserves en voorzieningen voor zijn bedoeld. Er liggen dus geen nadere 

claims op de beschikbare weerstandscapaciteit vanwege eventuele ontoereikendheid van 

bestemmingsreserves. De beschikbare voorzieningen behoren vanwege de aard daarvan altijd op het 

niveau te zijn waarmee de daarmee samenhangende verplichting kan worden gedekt. 

 

Met betrekking tot de verschillende beheerplannen moet worden opgemerkt dat de vraag over het 

toereikend zijn van de voorzieningen zich ook uitstrekt tot de jaren die buiten de scope van deze 

meerjarenbegroting vallen. Met andere woorden, voor de komende vier jaar zijn er geen problemen, 

maar voor de langere termijn moeten wellicht nog financiële oplossingen worden gevonden of 

beleidskeuzes worden aangepast. 

 

Stille reserves 

Van stille reserves is sprake wanneer activa in het economisch verkeer meer waard zijn dan de 

waardering op de balans. Bijvoorbeeld de waarde van het gemeentelijk onroerend goed of van 

gemeentelijk aandelenbezit. Omdat het niet aannemelijk is dat de gehele onroerend goed portefeuille 

op korte termijn liquide gemaakt kan worden, rekenen we deze stille reserve niet tot de 

weerstandscapaciteit. Datzelfde geldt voor het aandelenbezit waarvoor in principe geen markt 

beschikbaar is omdat het aandelen betreft die in overheidshanden moeten blijven. 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

Er is – behoudens normering op macroniveau - geen maximum meer gesteld aan de hoogte van de te 

innen OZB. Er kan dus geen berekening meer gemaakt worden van hoeveel de gemeente in geval van 

nood aan extra OZB kan realiseren. Naast de OZB heft de gemeente nog een aantal verschillende 

bestemmingsheffingen en rechten (leges), waarvoor de raad de tarieven vaststelt. De opbrengsten van 

deze bestemmingsheffingen en rechten mogen echter maximaal kostendekkend zijn. Hiermee kunnen 

dus geen extra algemene dekkingsmiddelen verkregen worden. Vanwege genoemde redenen nemen 

we de onbenutte belastingcapaciteit niet mee bij de berekening van de weerstandscapaciteit. 
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WEERSTANDSRATIO 2019 – 2022 

Op basis van de in de Programmabegroting 2019-2022 opgenomen ramingen is de weerstandsratio 

voor de komende jaren berekend. 

 

De weerstandscapaciteit is bepaald op: 

 

 

 

 

 

De risico’s zijn berekend op: 

 

 

 

Met die twee variabelen kan vervolgens de weerstandsratio worden berekend: 

 

 

 

 

De weerstandsratio is daarmee dus uitstekend en blijft in de komende jaren ook ruim voldoende.  

 

 

RISICO’S PER PROGRAMMA 

 

Programma 1 Bestuur en democratie 

 

Risico's verbonden aan nieuwe Cao per 1 januari 2019 

De huidige Cao Gemeenten loopt 31 december af. De onderhandelingen voor een nieuwe Cao voor 

2019 starten op 1 november 2018. Gelet op de (voorgestelde) salarisstijgingen in de andere 

overheidssectoren dienen we rekening te houden met een stijging van de salarislasten in 2019 maar de 

exacte omvang daarvan is nu niet bekend. De salarisstijging bij de meest recente Cao voor de sector 

Rijk bedraagt namelijk 7% in 2,5 jaar (feitelijk binnen 1,5 jaar), bij de Cao Provincies is dit 4% in 2 jaar 

(feitelijk binnen 6 maanden) en bij de politie ligt nu een onderhandelaarsresultaat van 8% 

loonsverhoging in 3 jaar (feitelijk binnen 2 jaar). 

  

2019 2020 2021 2022

algemene reserve 28,4 21,4 20,6 18,4

onvoorzien 0,1 0,1 0,1 0,1

(A) Weerstandscapaciteit: 28,5 21,5 20,7 18,5

2019 2020 2021 2022

Begrotingsomvang geschoond: 84,5 75,1 76,8 80,3

Risico's (12,5% van begrotingsomvang) 10,6 9,4 9,6 10,0

Berekende risico's grexen 3,2 2,5 1,8 1,1

(B) Totaal van de risico's 13,8 11,9 11,4 11,1

2019 2020 2021 2022

reservecapaciteit

risico's

2,1 1,8 1,8 1,7
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Beheermaatregel: 

In de Kadernota 2019 is voor 4 kostencategorieën meerjarig loon- en prijscompensatie geraamd ten 

laste van het Gemeentefondsaccres. Hiermee voldoen we aan het provinciaal voorschrift voor de 

verwerking van loon- en prijsstijgingen in de Begrotingscirculaire 2019-2022 gemeenten van Provincie 

Zuid-Holland. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt deze loon- en prijscompensatie op aparte 

begrotingsposten geraamd en alleen voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen in de 

desbetreffende jaren gebruikt. 1% stijging op de salarissen van het ambtelijk personeel vertaalt zich in 

een toename van de lasten met circa € 600.000. 

Voor wat betreft de nieuwe Cao 2019 is bij de begroting van de salarislasten rekening gehouden met 

een salarisverhoging van ten hoogste de beschikbare stelpost prijs- en loonontwikkeling van circa € 

1,8 miljoen (afgerond 2.6%). 

 

Financieel risico bij inwerkingtreding Wnra per 2020 

Op 1 januari 2020 wordt (naar verwachting) de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van 

kracht. Het doel van deze wet is om de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk te 

trekken met de rechtspositie van werknemers in het private bedrijfsleven. Eén van de consequenties is 

dat ambtenaren die minstens twee jaar in dienst zijn geweest (tijdelijk of vast), bij ontslag recht 

hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot € 77.000 per ontslag en komt 

vooralsnog bovenop de aanspraak op de bovenwettelijke WW-uitkering. Naar verwachting is dit nog 

onderwerp van gesprek bij de onderhandelingen over de nieuwe Cao. Daarnaast wordt bij de 

onderhandelingen over deze nieuwe Cao tevens gesproken over een nieuw geharmoniseerd 

verlofhoofdstuk met overgangsrecht. De exacte financiële consequenties van de Wnra zijn op dit 

moment dus nog niet inzichtelijk; deze worden bij de najaarsrapportage 2019/begroting 2020 

meegenomen. 
 

Beheermaatregel 

De ontwikkelingen m.b.t. de Wnra worden in 2019 nauwlettend gevolgd. Indien daar aanleiding toe is, 

wordt via de reguliere P&C-cyclus melding gemaakt van de financiële effecten. 

 

 

Programma 2 Wonen 
 

Risico op stijgende kosten voor afval 

Binnen de afvalmarkt worden hogere verwerkingstarieven, een hogere verbrandingsbelasting en 

stijgende personeelskosten door de cao-stijging en de (economische) ontwikkelingen verwacht. 

 

Beheermaatregel 

Er wordt ingezet op afvalvermindering met Schone Buurt Coaches en de optimalisatie van het 

inzamelsysteem. Verder zal naar verwachting het tarief voor de afvalstoffenheffing gaan stijgen. 

 

Risico terugkoop brandweerkazerne 

Voor enkele brandweerkorpsen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) geldt een 

terugkoopafspraak. De eerste terugkoopverplichting voor Gemeente Alphen aan den Rijn volgt in 2019. 

Op dit moment loopt binnen de VRHM een grootschalig onderzoek waarin wordt gekeken in hoeverre 

deze terugkoop met de huidige ervaringen, onder andere op het gebied van onderhoud, wenselijk is. 

Het lijkt er dan ook op dat er in praktijk geen terugkoop van brandweerkazernes zal gaan plaatsvinden. 

De formele bekrachtiging hiervan wordt, rekening houdend met het lopende onderzoek, eind 2019 

verwacht. In afwachting van besluitvorming is voor 2019 geen investeringskrediet voor terugkoop 

beschikbaar gesteld binnen het meerjarig InvesteringsPlan (MIP) van de begroting 2019-2022.  
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Programma 4 Veranderende samenleving 

 

Risico op onvoorziene meerkosten vanuit bedrijfsvoering Rijnvicus 

De huidige sturing op en uitvoering van de bedrijfsvoering wordt op dit moment door het nieuwe MT 

Rijnvicus geanalyseerd. Tevens zijn een aantal transitie-onderwerpen uit het door de Raad 

goedgekeurde bedrijfsplan die nader uitgewerkt moeten worden, waaronder harmonisatie van 

voorwaarden met de vakbonden. Het is nu nog niet te voorzien welke financiële effecten dit heeft en 

hoe deze opgevangen worden in de bestaande exploitatie. 

 

Beheermaatregel 

Zoals gemeld in de Voorjaarsrapportage komen we nog separaat terug op de begroting en risico’s van 

Rijnvicus. 

 

Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk. 

Voor wat betreft de raming van de algemene uitkering in de Programmabegroting 2019 is uitgegaan 

van de hierover verstrekte informatie in de meicirculaire 2018. Alle mutaties binnen de algemene 

uitkering zijn in de begroting verwerkt, waaronder de (gedeeltelijke) overheveling van de Integratie-

uitkering Sociaal Domein naar de algemene uitkering.  

De gemeentelijk risico’s hebben voornamelijk betrekking op: 

- De invoering van het abonnementstarief Wmo. 

De risico’s hiervan zijn de aanzuigende werking ten aanzien van de voorziening en de wegvallende 

inkomsten bij de gemeente, mede in het kader van de demografische ontwikkeling van het 

toenemende aantal ouderen.  

- Hogere Cao huishoudelijke hulp en hogere loonschaal huishoudelijk hulp. 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe (hogere) loonschaal met de 

leden van de brancheorganisatie per 1 april 2018. Dit betekent een verzwaring van de loonkosten 

bij de uitvoerende instanties ten aanzien van huishoudelijke hulp.  

- Volumegroei jeugd. 

Op basis van historische cijfers blijkt dat er sprake is van een volumegroei bij de jeugdzorg. Het 

Rijk neemt het standpunt in dat de demografische ontwikkeling een daling van het aantal 

jeugdigen laat zien. Op dit moment is er dan ook geen volumegroei in de jeugdbudgetten 

voorzien. 

- Zorgakkoorden (GGZ, Medische specialistische zorg en wijkverpleging). 

In de Zorgakkoorden worden afspraken gemaakt voor uitgavenbeheersing en verdere 

kwaliteitsverhoging in de zorg. Dit betekent een (financiële) besparing op Rijksniveau maar het 

betekent ook een aanzuigende werking bij gemeenten ten aanzien van Wmo en wijkteams. 

- Aanpassing normbedrag onderwijs. 

Op aandringen van de VO-raad heeft de VNG besloten om de normbedragen voor de huisvesting 

van het onderwijs met 40% te verhogen. Deze aanpassing dient verwerkt te worden in de 

gemeentelijke verordeningen. Tevens wordt gekeken naar bestaande normering en nieuw beleid. 

De aanpassing van het normbedrag zal bij de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen leiden tot 

hogere uitgaven voor wat betreft onderwijs. 

   

Beheermaatregel 

Stringent begrotingsbeleid blijft van toepassing. Daarnaast is er ten aanzien van programma 4 een 

expliciet uitgangspunt, dat uitvoering van de taken voor Wmo, Jeugdzorg en Participatie in principe 

binnen dit programma van de begroting 2019-2022 dient plaats te vinden.  
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Risico BUIG-budget 

Voor het BUIG-budget wordt er over 2019 een tekort verwacht. Zoals het zich laat aanzien, blijft dit 

tekort onder de grens om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Vangnetregeling BUIG. Ook 

het budget voor bijzondere bijstand is al een aantal jaren ontoereikend. Beide budgetten zullen zowel 

in de Voorjaars- als in de Najaarsrapportage worden gemonitord. 
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Onderhoud kapitaalgoederen   
 

Met deze paragraaf stellen wij kaders voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het 

gemeentelijk vastgoed. Doel hiervan is om voor de langere termijn de bestaande functionaliteit van de 

gemeentelijke kapitaalgoederen in stand te houden, en waar nodig te verbeteren zodat ze aansluiten 

bij de behoefte van de gebruikers en ze bijdragen aan het woongenot van de burgers. De 

gemeenteraad heeft (geharmoniseerde) beleidskaders vastgesteld voor het onderhoud van deze 

kapitaalgoederen:  

- Voor openbare ruimte is dat de Visie inrichting en beheer openbare ruimte (2015/5986) en het 

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 (vastgesteld 17 december 2015); 

- Voor Vastgoed is dat de Kadernota Vastgoed (2014/60140). Hieruit volgen beheerplannen of 

meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s).  In de Kadernota vastgoed heeft de Raad gekozen voor 

het niveau sober en doelmatig.  

 

In de gemeente Alphen aan den Rijn geldt dat de dekking van deze beheerplannen/MJOP’s vanuit 

verschillende bronnen komt:  

- KDE (kostendekkende exploitatie) voor riolering, begraafplaatsen en afvalinzameling, 

- Dotaties ten behoeve van exploitatie, 

- Reserves (bijv. IRS22, reserve onderhoud, reserve welzijnsaccommodaties enzovoort). 

 

Het zijn grote zaken die vaak veel waarde hebben en langjarig  meegaan. Deze kapitaalgoederen 

bestaan uit de hoofdcategorieën  civiele goederen ( zoals Wegen, Riolering, Groen, Kunstwerken) en 

vastgoed, die elk bijdragen bij aan  het realiseren van de doelstellingen binnen de programma’s 4 en 8 

die voor de begroting 2019 zijn ondergebracht in het thema Wonen.  

 

Het onderhoud van de kapitaalgoederen is drieledig:  

1- Cyclisch onderhoud: dagelijks of cosmetisch onderhoud op basis van aanwezige 

onderhoudsplannen; 

2- Curatief onderhoud: de drie O’s Onvoorzien, Onvermijdbaar, en Onuitstelbaar  zijn hierbij van 

toepassing; 

3- Technisch meerjaarlijks Onderhoud: bijvoorbeeld renoveren en vervangen riool, 

asfaltrenovaties, herinrichten, verlichting en verkeersinstallaties. 

 

Het totale bezit van de gemeente omvat een achttal domeinen: 

 

 Water ( baggeren) 

 Openbare Verlichting  

 Groen ( incl. bomen) 

 Kunstwerken 

 Spelen 

 Wegen  

 Riolering 

 Vastgoed 

  

                                                   

 

22 Integrale reserve Stadsbeheer 
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Civiele Kapitaalgoederen  

De kwalitatieve  beleidskaders voor het in stand houden van de kapitaalgoederen zijn vastgelegd in het 

visie document De Alphense Lijn. De beheermaatregelen en kosten zijn vastgelegd in beheerplannen. 

Vastgelegd zijn:  

 de werkzaamheden die in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed gedaan 

moeten worden; 

 het gewenste onderhoudsniveau van het kapitaalgoed; 

 de grootte van het areaal; 

 de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en 

vervangingskosten; 

 de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit 

van het kapitaalgoed. 

 

Inzicht in de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen zijn 

van wezenlijk belang. Niet alleen om het onderhoud te garanderen maar vooral ook om jaarlijks het 

noodzakelijke budget te kunnen reserveren om goed onderhoud te kunnen plegen. Extra budget is 

nodig indien het areaal wordt uitgebreid of een inrichting (bijvoorbeeld bij herinrichting van een deel 

van de openbare ruimte) met hogere beheerlasten wordt gekozen. 

 

De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen (mede) inzichtelijk te hebben en op basis 

hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen. Het verwerken 

van mutaties in het beheerareaal (wijziging van oppervlakten, lengten, aantallen, etc. van de 

beheerobjecten) en de daarbij behorende beheerkosten als gevolg van grote (gemeentelijke) 

bouwprojecten, zijn evident, maar zeker ook de interne en externe samenwerking van de partners die 

werken in de openbare ruimte en daar veranderingen in aanbrengen. Het bijhouden van de gegevens is 

een continue proces waarbij de beheerafdeling streeft naar het ABC (Actueel, Betrouwbaar en 

Compleet)  krijgen en houden van onze beheer arealen.  

De beheerplannen ondersteunen de uitvoeringsplanning en het verkrijgen van inzicht in de kosten. 

Door regelmatige inspecties en schouwen van  het areaal vergroten we onze kennis en inzichten en 

worden de gegevens steeds betrouwbaarder. 

Voor het beheer van de arealen maken wij gebruik van het beheersysteem Gisib. In het systeem vindt 

registratie en mutatie plaats van objecten en oppervlakken waarbij informatie wordt gegenereerd over 

aantallen, kleur, materiaal soort, geografische ligging, wettelijke verplichtingen, beheerkosten e.d.. 

Ook de wettelijke verplichtingen WION (Wet Informatie Ondergrondse Netwerken) en BGT 

(Basisregistratie Grootschalige Topografie) worden via het beheersysteem bijgehouden.  

Door middel van deze registratie wordt de uitvoeringsplanning bepaald  en kan de  vervangingswaarde 

bijgehouden worden. Afstemming vindt hiermee plaats met het IRS cq de integrale projecten.  

De objectgegevens die momenteel bijgehouden worden zijn, Wegen, Groen,  Ondergrondse Containers, 

Speelvoorzieningen, Kabels en leidingen, Civiele kunstwerken. Voor de andere domeinen (bv. Openbare 

Verlichting en Speeltuinen) zijn specifieke beheer modules beschikbaar.  
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Kapitaalgoederen Vastgoed 

 

Sinds de gemeentelijke herindeling is gewerkt om alle gegevens met betrekking tot het onderhoud te 

actualiseren. Dit is conform de afspraak in de Kadernota 2018 om in 2018 de bestuursperiode 2014-

2018 op te leveren. Onderdeel hiervan is het maken van een conditiemeting. Deze conditiemeting heeft 

in 2016/17 plaatsgevonden en heeft geleid tot het vaststellen van een totaal MJOP voor al het vastgoed 

(april 2017). Op dit moment worden eerste stappen gezet voor de volgende actualisering van de 

conditie van alle objecten. Deze zal leiden tot een nieuw MJOP in 2019. 

 

In het  MJOP Vastgoed  (2017/134183) is beschreven welke onderhoudswerkzaamheden de komende 

20 jaar uitgevoerd moeten worden en welk budget daarbij nodig is.  

Vanuit het totale beeld op het huidige in bezit zijnde vastgoed valt een aantal zaken op: 

1. De nieuwe gemeente bezit meer gebouwen dan aanvankelijk gedacht. 

2. Niet voor ieder gebouw was in het verleden een (volledige) onderhoudsvoorziening (harmonisatie). 

3. De wettelijk verplichte duurzaamheidsmaatregelen maakten geen onderdeel uit van het oude MJOP. 

4. Naarmate de gebouwen en hun installaties ouder worden zal het onderhoud toenemen. Inmiddels 

zijn ook de eerste vervangingsmomenten (levensduur 20-25jr) opgenomen. Met name de 

installaties van het theater en het stadhuis vertegenwoordigen door hun omvang en complexiteit 

een groot aandeel in de totaal benodigde onderhoudskosten van dit MJOP. (Veroudering 

vastgoedareaal heeft alles te maken met de jaren waarin het overgrote deel van het gemeentelijk 

vastgoed is gebouwd.) 

5. Er is geen vervangingsbudget voor vervanging en nieuwbouw (gebouwen en sportvelden). 

6. Er is geen ruimte voor opplussen van het kwaliteitsniveau. 

 

Het college hanteert vanaf 2017 een driedeling bij vastgoed en  de daarvoor benodigde budgetten: 

 

A. Instandhouding Kernvoorzieningen, al het gemeentelijk vastgoed. 

B. Nieuwbouw en vervanging van Vastgoed (gebouwen en sportvelden). 

C. Maatwerkvoorzieningen (op basis van leefbaarheid, participatie, Right to Challenge, nieuw en 

anders enz.). 

 

Voor categorie A, het in stand houden van het totale gemeentelijk vastgoed  is in de Kadernota 2018 

extra budget beschikbaar gesteld om op het niveau sober en doelmatig te kunnen onderhouden. Dit 

geldt niet voor de categorieën B en C. Hiervoor bestaan geen structurele budgetten. Deze zullen 

incidenteel moeten worden aangevraagd. 

Gegevensbeheer Vastgoed 

De vastgoeddata wordt bijgehouden in het VIS (vastgoedinformatiesysteem). De contractenmodule 

raakt goed gevuld met de juiste gegevens. Dit proces loopt nog door tot 4e  kwartaal 2018. De 

volgende stap is het systeem ook te gebruiken als ondersteunend middel voor beheer en onderhoud. 

VIS wordt in eerste instantie gebruikt voor het ophalen van alle relevante data van een gebouw / stuk 

grond en een contract en de daarmee gemoeide financiële verplichtingen voor beide partijen. 
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Arealen per domein in 2018 

Areaal      Hoeveelheid 

Wegen Asfalt  2.016.700 m2 

 Elementen 3.411.000 m2 

 Cementbeton 8.300 m2 

 Onverhard 64.000 m2 

   

Groen Bermen 1.956.019 m2 

 Plantsoen 1.045.156 m2 

 Gazon 1.303.900 m2 

 Bomen 45.000 st 

   

Riolering Vrijverval 804 km 

 Persleiding 184 km 

 Pompputten 1.836 st 

 Straatkolken 41.400 st 

   

Openbare verlichting Lichtmasten 20.188 st 

 Eigen netwerk 10.000 m1 

 Armaturen  21.000 st 

 Waarvan LED 10.000 st  

   

Kunstwerken Verkeersbruggen 195 st  

 Voet-fietsbruggen 300 st 

 Tunnels 22 st 

 Steigers 28 st 

 geluidsschermen 3 st 

 Damwanden 9 km 

 Kademuren 7,4 km 

   

spelen Locaties 366 st 

 Speeltoestellen 1.500 st 

   

Vastgoed objecten Bebouwd 374 st 

 Onbebouwd 844 st 

 Maatschappelijk 178 st 
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Financiering  

 

Treasury: kader en beleid  

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en het uitzetten van geldmiddelen 

die niet direct nodig zijn. Treasury regelt kortgezegd het tijdig beschikbaar hebben van 

financieringsmiddelen voor de financiering van beleid tegen zo gunstig mogelijke tarieven, rekening 

houdend met de randvoorwaarden (waar onder de kasgeldlimiet) en de aard van de 

financieringsbehoefte (kort versus lang). Daarnaast is de Treasuryfunctie gericht op het beheersbaar 

houden van de financiële risico’s, zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s en het 

optimaliseren van het renteresultaat binnen de gestelde wettelijke kaders en randvoorwaarden van het 

gemeentelijk treasurybeleid. Belangrijk hierbij zijn met name de regels, vastgelegd in de Wet FIDO, 

rond het financieringsgedrag van gemeenten. Op lokaal niveau zijn de kaders en de uitvoering van het 

treasurybeleid vastgelegd in de nota Treasury (2015). 

De nota Treasury wordt geactualiseerd. De nota zal  de uitvoering van het Coalitieakkoord zo optimaal 

mogelijk, binnen de gestelde kaders, ondersteunen. 
 

Rentevisie 

De Europese Centrale Bank zal, vanwege de gematigde inflatieverwachtingen, een ruim monetair beleid 

blijven voeren.  Het programma Quantitative Easing (QE), het aankopen van effecten, zal na september 

2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De aankopen zullen 

echter na 1 januari 2019 niet helemaal stoppen; de ECB zal wel doorgaan met het herinvesteren van de 

ontvangen rente en aflossingen over de reeds aangekochte obligaties. De lange rentetarieven lopen in 

het komende jaar naar verwachting wat op.  

 

  Ultimo 2018  

  Prognose 

3 maands interbancair -0,20% 

10 jaars staat 1,10% 

Bron: BNG 20 augustus 2018 

 

In het licht van de ”negatieve” korte rente zal de gemeente Alphen aan den Rijn ook in het komende 

begrotingsjaar binnen de wettelijke grenzen weer maximaal gebruik gaan maken van kortlopende 

financiering om zo maximaal voordeel te bereiken.  

 

Risicobeheer 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het risicobeheer van de  gemeente Alphen aan den Rijn op de 

onderdelen  renterisico’s, kredietrisico's, liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s.  

 

 

a) Renterisico’s 

Renterisico’s worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de 

vaste schuld. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet) 

De externe financieringsbehoefte wordt ingevuld met kortlopende en langlopende leningen. Bij het 

aantrekken van kortlopende geldleningen met een looptijd tot 1 jaar, dient rekening gehouden te 

worden met de kasgeldlimiet, gemaximeerd in de Wet Fido. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5%  van het 

begrotingstotaal en bedraagt in 2019 € 28 mln. De kortlopende schuld mag structureel niet hoger zijn 
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dan de kasgeldlimiet. Hiermee wordt het risico op grote fluctuaties in de korte rente beperkt en wordt 

voorkomen dat het begrotingsevenwicht in gevaar komt. 

 

Kasgeldlimiet 2019 2020 2021 2022 

Begrotingstotaal 329 312 313 305 

Percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

Kasgeldlimiet 28 27 27 26 

    X € 1 miljoen 

 

Renterisico vaste schuld (rente risiconorm)  

Bij het aantrekken van langlopende geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar, dient rekening 

gehouden te worden met de renterisiconorm, gemaximeerd in de wet Fido. De norm heeft als doel om 

het toekomstig renterisico op de lange financiering te beperken door spreiding in de aflossingen en 

renteherzieningen af te dwingen en kijkt daarom een aantal jaren vooruit. Voorkomen moet worden 

dat, in enig jaar, een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen. Deze 

norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en bedraagt voor Alphen aan den Rijn in 2019 € 65 mln. 

In 2019 wordt voor ruim € 33 mln. afgelost. Hiermee blijft de gemeente Alphen aan den Rijn met de 

opgenomen leningen ruim binnen de renterisiconorm.  

 

Onderstaande tabel laat zien dat er voor de komende jaren sprake is van ruimte binnen de 

renterisiconorm. Er wordt de komende jaren voldaan aan de renterisiconorm. 

 

 

 

b)  Kredietrisico’s  

Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct wordt 

gelopen uit hoofde van door de gemeente uitgezette leningen. Het gaat hierbij om het risico dat de 

partij waaraan een lening is verstrekt de verplichtingen niet kan nakomen waardoor de gemeente geen 

aflossingen en rentebetalingen ontvangt. Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van 

verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd). Dit laatste kan worden omschreven 

als een indirect kredietrisico. Dit betreft het risico dat de gemeente de rente- en aflossings- 

verplichtingen van derden moet overnemen.  

 

Kredietrisico  op uitgezette leningen 

De gemeente voert, overeenkomstig de bepalingen in de nota Treasury, een zeer terughoudend beleid 

als het gaat om het verstrekken van nieuwe leningen. De boekwaarde van de uitgezette leningen 

bedraagt eind 2017 € 26,7 mln. en is als volgt gespecificeerd: 
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Risicogroep Boekwaarde 

per 31-12-2016 

Boekwaarde 

per 31-12-2017 

1 Leningen aan woningbouwcorporaties  €                         208   €                         35  

2 leningen aan deelnemingen  €                              9   €                           1  

3 overige uitzettingen  €                    25.883   €                 26.699  

  Totaal  €                    26.100   €                 26.735  

          Bedragen x € 1.000

  

De overige uitzettingen betreft voornamelijk een lening aan Woningcorporatie Pré Wonen Haarlem voor 

€ 20 mln. (nauwelijks/geen kredietrisico). Onder de overige uitzettingen zijn ook de (duurzaamheids)-

leningen SVN opgenomen. 

 

Kredietrisico’s ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) 

De gemeente Alphen aan den Rijn staat borg voor betaling van rente en aflossing op langlopende 

geldleningen welke door organisaties zijn aangetrokken, die activiteiten verzorgen die in het verlengde 

liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de 

volgende zes categorieën: 

  Risicogroep Oorspronkelijke  Boekwaarde   Boekwaarde borg  borg 

    hoofdsom per 31-12-

2016 

per 31-12-

2017 

% bedrag 

1 50% St. W.S.W. 433.267 383.749 363.702 50% 181.851 

2 Cultuur & diverse 3.100 2.311 2.208 100% 2.208 

3 Onderwijs 110.517 113 110.035 100% 110.035 

4 Sport 10.445 3.731 4.302 div. 4.134 

5 Zorg 20.162 9.079 3.577 div. 3.514 

6 
Hypothecaire 

geldleningen 
  9.673 9.668 100% 9.668 

7 Woningbouw NHG    690.000 644.000 50% 322.000 

Totaal   577.491 1.098.656 1.137.492   633.409 

      

bedragen x € 1.000 

 

Nieuwe borgstellingen worden slechts afgegeven onder de voorwaarden dat ook het Waarborgfonds 

voor 50% van het leningbedrag garant staat (nota Treasury, 2015). Daarmee wordt het risico voor de 

gemeente aanzienlijk verkleind. Ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) is de 

kans dat het fonds de achtervangers als borg aan zal spreken erg klein. De primaire zekerheid wordt 

gevormd door het eigen vermogen van de betreffende woningcorporatie, daarna door het vermogen 

van de W.S.W. zelf en pas als tertiaire zekerheid de gemeente samen met het Rijk; ieder voor 50%. 

Ook bij de garantstelling in kader van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het risico voor de 

gemeente zeer gering te noemen. De gemeente heeft een achtervangpositie (samen met het rijk) voor 

hypothecaire geldleningen van particulieren met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De 

achtervang bedraagt € 320,0 mln. (zie tabel). De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verwacht 

dat er in de komende jaren geen aanspraken op de achtervangfunctie worden gedaan (bron: NHG 

Liquiditeitsprognose 2017-2022).  Per 1-1-2011 is de regeling gewijzigd. Het rijk staat vanaf 2011 

voor 100% garant voor de nieuwe garantstellingen. 

De kredietrisico’s op zowel reeds uitgezette leningen als die bij afgegeven garanties worden ook in 

2019 strak gemonitord. Aan de hand van onder andere de kengetallen uit aangeleverde jaarstukken 
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beoordelen we de liquiditeit van de partijen en zal, indien mogelijk, tijdig worden ingegrepen bij 

(dreiging van) verminderde kredietwaardigheid. 

 

c) Liquiditeitsrisico en financieringsbehoefte 

De gemeente beheerst het liquiditeitsrisico door het periodiek opstellen van een meerjaren 

liquiditeitsprognose en het dagelijks bewaken van de liquiditeitspositie. Essentieel hierbij is, en blijft 

ook de komende jaren, een (interne) tijdige informatievoorziening betreffende kasstromen van met 

name substantiële investeringen en grondexploitatie-projecten. Er wordt gewerkt aan het verbeteren 

van de kwaliteit van (met name) deze ramingen om zo tijdig op de financieringsbehoefte in te spelen.  

 

Voor de periode 2019-2022 wordt een liquiditeitsprognose en een financieringsbehoefte opgesteld, 

gebaseerd op onder andere de balansposities en de verwachte investeringen conform het MIP, de 

verwachte uitgaven en inkomsten van de grondexploitaties conform het vastgestelde MPG en het 

verloop van de reserves en voorzieningen. Bij de keuze voor de looptijd van de aan te trekken nieuwe 

lening wordt een actuele rentevisie betrokken. Tevens wordt rekening gehouden met de (ruimte in de) 

ontwikkeling van de renterisiconorm. Op basis van deze actualisatie zal in 2019 € 23 mln. aan extra 

langlopende leningen nodig zijn.  

 

d) Koersrisico 

De gemeente bezit € 7,5 mln. aan aandelen in niet-speculatieve deelnemingen (effectenbezit). Het 

aandelenbezit komt voort uit het (gedeeltelijke) eigendom dat in het verleden bij de oprichting van de 

betreffende partijen is verkregen. Voor deze aandelen bestaat geen markt en is statutair bepaald dat 

eigendom is voorbehouden aan (specifieke) overheidslichamen. Vanwege het niet-speculatieve karakter 

loopt de gemeente hierover nauwelijks koersrisico. De gemeente waardeert de aandelen tegen de 

historische aanschafprijs. 

 

Effectenbezit   
   Aantal  Boekwaarde 

31-12-2017 

BNG 256.854 616 

Oasen 100 688 

Dunea N.V. 10.622   

Alliander 2.698.008 5.410 

Cyclus N.V. 112.637 774 

Castellum B.V. 180 0 

Rijnvicus BV 180 18 

    7.506 

          x € 1.000 

Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Dit is expliciet opgenomen in de Nota Treasury. 

 

e) Valutarisico 

Het valutarisico is bij de gemeente Alphen aan den Rijn niet van toepassing.  

 

Schuldpositie 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is als financieel speerpunt opgenomen het behouden van een ‘solide 

financiële positie’. Een kenmerk hiervan is een beheerste ontwikkeling van onze schuldpositie. De wijze 

waarop gestuurd kan worden op de ontwikkeling van de schuldpositie wordt onderzocht.  
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Renteschema 2019 

De BBV schrijft voor het renteschema in de paragraaf financiering van de begroting op te nemen. 

Daarmee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze 

van rentetoerekening. 

 

Gehanteerde rentepercentages 

Percentage rente omslagpercentage 2,50% 

Percentage doorberekend aan Grondexploitatie 1,07% 

Percentage discontovoet Grex-en 2,00% 

 

Er ligt een bestuursopdracht Herstructurering en vereenvoudiging financiële structuur, waarbij een 

aantal financieringsvragen op het gebied van inzet reserves en rente-effecten worden opgepakt. Dit 

voorstel wordt vertaald in een geactualiseerd rentebeleid. Dit rentebeleid zal worden opgenomen in 

een op te stellen Nota Reserves en Voorzieningen en Rentebeleid. Deze nota dient eens in de vier jaar 

te worden vastgesteld. 

 

  

Renteschema Begroting 2019 obv Notitie rente juli 2016 blz. 14

Jaar 2019

a externe rentelasten over de korte en lange financiering

korte rente 350.000 1,25% 28.000.000

lange rente, huidige leningen 3.311.000 2,69% 123.042.000

lange rente, nieuwe leningen 572.000 2,50% 22.864.000

4.233.000 2,43% 173.906.000

b Externe rentebaten

Deposito en leningen u/g

Rabobank 1010.562.983

ABN AMRO 

Pre wonen 

Diverse 

-1.275.000

Totaal door te rekenen rente 2.958.000

c Doorberekening aan grondexploitatie 1,07 % -1.612.000

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende 

taakveld moet worden toegerekend nvt

-1.612.000

Saldo door te rekenen externe rente 1.346.000

d Rente over eigen vermogen 2,43% 4.494.000 0 184.613.000

d Rente over voorzieningen, onderhoud, wethouders 2,43% 818.000 0 33.613.000

d Rente over verliesvoorzieningen, grexen 2,00% 2.393.000 0 119.651.000

De aan taakvelden toe te rekenen rente 9.051.000 2,80% 322.795.000

e De werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente 8.070.000 2,50%

f Renteresultaat op het taakveld treasury 981.000 nadeel
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Bedrijfsvoering   

 

1 Organisatie 
 

Organisatie van de Toekomst 

De aanbevelingen uit het rapport Organisatie van de Toekomst zijn uitgewerkt in plannen van aanpak. 

In 2018 zijn de eerste resultaten opgeleverd en gepresenteerd aan de organisatie. Het traject heeft als 

doel om een organisatie neer te zetten, die optimaal bijdraagt aan alle effecten die in de begroting 

benoemd staan.  

Organisatie van de Toekomst is een verandertraject van de ambtelijke organisatie dat meerdere jaren 

in beslag gaat nemen. Binnen het traject bieden we tevens oplossingen voor nieuwe manieren van 

samenwerken zoals de Omgevingswet en gebiedsgericht werken dat vereisen. 

  

We werken volgens de volgende hoofdlijnen: 

• We werken vanuit een gezamenlijke visie aan de maatschappelijke opgaven en de 

bestuursopdrachten uit het coalitieakkoord. Deze opdrachten zijn vertaald naar concrete 

resultaatopdrachten waarop gestuurd wordt.  

• We werken met een flexibel inzetbaar managementteam, waarbij een deel van de managers 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de innovatieve bestuursopdrachten en een ander deel voor 

het efficiënt procesmatig leveren van de uitvoering, dienstverlening en bedrijfsvoering.  

• Op basis van de bestuurlijke prioriteiten en wettelijke ontwikkelingen bepaalt het 

managementteam gezamenlijk waar menskracht op ingezet wordt. Teamleiders sturen op brede 

inzetbaarheid en verdere professionalisering van medewerkers, aansluitend bij de vragen van vandaag 

en morgen. 

• We ondersteunen de organisatieontwikkeling met een ontwikkeltraject voor medewerkers en 

leidinggevenden, gericht op onze kernwaarden, procesoptimalisatie en resultaatgericht werken, stijl 

van leidinggeven en professionele integrale advisering. Over de integrale advisering gaan we met het 

college in gesprek. 

 

Doorontwikkeling 

De Organisatie (van de Toekomst) is hiermee niet ‘klaar’. Dat betekent voor 2019 en 2020 verder 

ontwikkelen naar een wendbare organisatie in houding en gedrag, instrumenten en structuur. 

 Het systeem van proces- en resultaatsturing wordt geïmplementeerd met bijbehorende 

instrumenten. 

 Data zijn centraal beschikbaar. 

 Opgaven zijn via bestuursopdrachten en teams vertaald naar de begroting.  

 De taken van het managementteam  zijn (her)verdeeld en de organisatie is ingericht op de 

nieuwe structuur (begin 2019). Op effectieve wijze wordt in de samenwerking invulling 

gegeven aan de gezamenlijke strategie en doelen. Structuur, omvang van het 

managementteam en verdeling van taken worden doorlopend geëvalueerd. 

 Er komt meer focus op wendbare en inzetbare medewerkers om in de behoefte van de opgaven 

te voldoen. Voor de teamleiders betekent dat een hernieuwde focus op hun rol in begeleiden 

van verandering en bevordering van mobiliteit en inzetbaarheid.  

 Het ontwikkeltraject dat in 2018 wordt gestart, wordt gefaseerd uitgevoerd en  loopt door in 

2019 en 2020.   

 Instrumenten voor een lerende kennisorganisatie zijn verder ontwikkeld: een 360 graden 

feedback-tool, kort cyclische klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, een 

marktplaatsconcept voor opdrachten en een talenten- en klussenbank. 
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 Vanuit de strategische doelen wordt gezamenlijk bepaald waar formatie/menskracht op 

ingezet wordt. 

 Er wordt een onderzoek gestart om helderheid te verschaffen over het eventueel verder 

afstoten van taken; doel en criteria voor uitbesteden worden vastgesteld. 

 

Integriteit 

Bij Gemeente Alphen aan den Rijn staat integriteit vanzelfsprekend op de kaart. We werken hier uit 

overtuiging aan en niet alleen omdat de Ambtenarenwet het voorschrijft.  

Er is een projectleider/coördinator, er zijn (beleids)regels vastgesteld en er zijn drie 

vertrouwenspersonen integriteit binnen de ambtelijke organisatie. Verder zetten we in op 

communicatie en trainingen. Jaarverslagen worden uitgebracht en er zijn samenwerkings- en 

netwerkverbanden. Bovendien zijn er ook drie vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 

binnen de ambtelijke organisatie. 

  

De Gemeente heeft bovendien in haar integriteitsbeleid de volgende doelen omschreven: 

 De inwoner ervaart dat onze organisatie betrouwbaar, objectief en onafhankelijk is.  

 Door integriteit onder de aandacht te houden werken we aan de bedrijfscultuur: transparant en 

open, gebaseerd op vertrouwen. De kaders en verwachtingen zijn helder. Er is ruimte voor 

dialoog. Medewerkers zijn zich bewust van hun bijzondere rol als ambtenaar en hun 

handelingen zijn verantwoord en integer. 

 De organisatie is bekend en handelt vanuit het algemeen belang. Als ambtenaar voer je taken 

uit die worden bekostigd door belastinggeld. Dat maakt dat ons werk onder het vergrootglas 

ligt van de publieke opinie. Het vertrouwen in de overheid staat en valt met integriteit. De 

samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren en politieke ambtsdragers integer 

handelen. 

  

Een update van het plan van aanpak Integriteit 2018-2022 is ambtelijk in voorbereiding. 

 

Organisatie in cijfers 

Huidig beeld van de organisatie zoals naar voren komt uit de landelijke indicatoren: 

 

 

Nr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk 

(Jaar) 

Bron Gemeentelijke 

Streefwaarde 

2019 

Organisatie 

1 Formatie FTE per 1.000 

inwoners23 

7,59 (2019) 

 

- Eigen 

gegevens 

Gemeente 

Maximaal €61 

mln24 

                                                   

 
23  Formatie in fte per 1.000 inwoners = [formatie in fte’s op 31 december 2017/aantal inwoners op 1 januari 

2018] * 1.000. Benchmark is de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds. 

24  Streefwaarde is hier weergegeven in budget in verband met de ontwikkeling naar sturing op budgetten in plaats 

van op formatie. Deze ontwikkeling zien we bij meerdere gemeenten. Genoemde streefwaarde betreft begroot 

bedrag in Begroting 2019 voor wat betreft de vaste formatie, inclusief inschatting loonsomontwikkeling op basis 

van nieuwe cao en exclusief de salariskosten van college en raad. 
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2 Bezetting25 FTE per 1.000 

inwoners26 

6,84 (2019) Personeelsmonitor 

Gemeenten 2017: 

d) 100.000+ 

gemeenten 

(excl. G4):  

7,7 fte 

e) Alle 

gemeenten: 

8,3 fte 

f) G4-gemeenten 

15,4 fte 

Eigen 

gegevens 

Gemeente 

+ 

Personeels-

monitor 

Gemeenten 

Maximaal op 

niveau van 

100.000+ 

gemeenten, 

maar nooit 

meer dan 

beschikbaar 

budget (zie 

indicator 1) 

3 Apparaats-

kosten 

Kosten per 

inwoner 

691,2427 (2019) - Jaarverslag 

gemeente 

Op gelijk 

niveau 

4 Externe 

inhuur 

Kosten als % 

van totale 

loonsom + 

totale kosten 

inhuur 

externen 

5.24% (2019) Personeelsmonitor 

Gemeenten 2017: 

d) 100.000+ 

gemeenten 

(excl. G4): 20% 

e) Alle 

gemeenten: 

17% 

f) G4-gemeenten 

18% 

Jaarverslag 

gemeente 

+ 

Personeels-

monitor 

Gemeenten 

Maximaal op 

niveau 

100.000+ 

gemeenten 

5 Overhead % van totale 

lasten 

11,65% (2019) (de gegevens van 

gemeenten lopen 

onderling sterk 

uiteen ondanks de 

“uniforme” 

meetmethode) 

Jaarverslag 

gemeente 

Op gelijk 

niveau 

 

 

2 Informatisering en digitalisering 
 

Op alle fronten gaan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in een sneltreinvaart: bij onze 

inwoners en bedrijven, op landelijk gebied en binnen de eigen interne organisatie. De afgelopen jaren 

is fors geïnvesteerd in zaakgericht werken ten behoeve van de verbetering van de (digitale) 

dienstverlening en is een goede basis gelegd om met de ontwikkelingen mee te kunnen groeien. We 

sluiten hierbij zoveel als mogelijk aan bij de landelijke standaarden en ontwikkelingen.  

In 2019 en de jaren daarna zetten we de huidige lijn voort, waarbij we door middel van continu 

verbeteren zullen anticiperen op de ontwikkelingen en de vragen die op ICT-gebied vanuit de 

maatschappij op ons afkomen. We doen dat in principe binnen de gestelde budgetten. 

Voor investeringen bij grote aanpassingen of ontwikkelingen zal gewerkt worden met vooraf vast te 

stellen business cases waarin duidelijk wordt hoe deze investeringen worden terugverdiend en/of 

leiden tot een kwaliteitsimpuls waarvoor extra geld kan worden vrijgemaakt. 

Verder zal 2019 vanuit IT in het teken staan van:  

                                                   

 
25  Bezetting: alle medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente, inclusief de Griffie, exclusief 

stagiairs en werkervaringsplaatsen. Voor Rijnvicus betekent dit dat alleen de medewerkers met een ambtelijke 

aanstelling tot de bezetting worden gerekend, maar de medewerkers van Rijnvicus met een SWA-flexcontract 

dus niet meetellen. 

26  Bezetting in fte per 1.000 inwoners = [bezetting in fte’s op 31 december 2017/aantal inwoners op 1 januari 

2018] * 1.000. Benchmark is de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds. 

27    Gebaseerd op aantal inwoners in 2018. 
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• het uitbesteden van de IT-infrastructuur; 

• de voorbereiding op de Omgevingswet: alle data op orde en makkelijk beschikbaar; 

• de beweging naar de cloud; 

• het verder integraal beschikbaar stellen van management- en stuurinformatie. In 2018 is op dit 

gebied een goede eerste basis gelegd om te komen tot een datagedreven gemeente. Dit is een 

belangrijk thema bij de totale landelijke overheid. Als gemeente hebben we de eerste stappen 

gezet, belangrijk is nu om door te pakken. 

 

We willen bereiken dat de digitale dienstverlening is aangesloten op behoeften van de klant en wordt 

gewaardeerd, ook door niet-(digitaal)vaardige klanten.  

 

Digitalisering bij de invoering van de Omgevingswet 

Voor de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet worden nieuwe (digitale) standaarden ontwikkeld. 

Tevens wordt een nieuw landelijk digitaal platform gemaakt (het Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

waarbinnen alle vergunningen in de fysieke leefomgeving zullen worden aangevraagd, alle informatie 

over de fysieke leefomgeving te vinden zal zijn en alle ruimtelijke besluiten zullen worden 

gepubliceerd. Onze systemen en software zullen daarmee moeten kunnen samenwerken. 

 

3 Inkoop en aanbesteding 
 

De kwaliteit van het openbaar gebied staat onder druk door de hoge kosten. De kwaliteit willen we 

waarborgen en daar stellen we jaarlijks een extra bedrag voor beschikbaar. Door anders aan te 

besteden in de komende jaren kunnen we het openbaar gebied efficiënter en goedkoper op peil 

houden. De aanbestedingen zijn gericht op dialoog en meerjarig. Per wijk/dorp/gebied wordt 

aanbesteed met goede resultaatafspraken. De participatie van inwoners maakt deel uit van de 

aanbestedingen. 
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Verbonden partijen  

 

Deel 1  Algemeen  
 

Voor veel gemeentelijke taken is het noodzakelijk of gewenst om deel te nemen in een verbonden 

partij. Voor een aantal gemeentelijke taken is deelname aan een verbonden partij wettelijk verplicht. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de Veiligheidsregio en de RDOG. Voor andere taken is het een vrije keuze. 

Deelname in een verbonden partij is gericht op het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. 

Daarmee is het voor de gemeente van belang dat deze partijen financieel gezond zijn en blijven.  

Voor een goed inzicht van de raad in de financiële positie van de gemeente is het van belang om in 

beeld te hebben in welke partijen de gemeente deelneemt, in het belang in elk van die partijen en in de 

financiële positie van elk van die partijen. 

 

Wettelijke vereisten 

In Artikel 15 van het BBV wordt bepaald welke informatie de paragraaf verbonden partijen dient te 

bevatten en welke informatie over de verbonden partijen opgenomen moet worden. Het BBV beschrijft 

een verbonden partij als een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang 

heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet 

verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of wanneer aansprakelijkheid bestaat indien de 

verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door 

vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.  

 

Beleid 

In mei 2018 (Zaaknummer 187181) zijn de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen 

waarin de gemeente deelneemt aangeboden aan en besproken door de raad. Een dergelijke 

gebundelde behandeling komt het inzicht in de gemeenschappelijke regelingen ten goede.           

 

In november 2016 heeft het college nieuwe uitgangspunten voor deelname aan Verbonden Partijen 

geformuleerd (2016/34446). Het college constateerde dat de maatschappelijke werkelijkheid om veel 

flexibeler samenwerkingsverbanden en zo nodig wisselende coalities vraagt. Verbonden Partijen 

kunnen die flexibiliteit moeilijk bieden. Deelname in bestaande Verbonden Partijen zal waar 

redelijkerwijs mogelijk worden beëindigd. De raad is over deze uitgangspunten in kennis gesteld 

 

Risico’s 

Om de financiële risico’s van een verbonden partij te kunnen bepalen, is van belang informatie over- 

en inzicht te hebben in de omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage, (toereikendheid van) het 

weerstandsvermogen van de verbonden partij, de mate van financiële aansprakelijkheid van de 

deelnemers en de mogelijkheden tot bijsturing. Voor een analyse van de bestuurlijke risico’s is onder 

andere informatie en inzicht nodig over de mate waarin de belangen van de deelnemers en de 

verbonden partij samenvallen, de invloed op de samenstelling van en vertegenwoordiging in het 

bestuur, afspraken over doelen, prestaties en informatievoorziening en de invloed van de prestaties op 

de beleidsdoelstellingen van de deelnemers.  

 

Financieel kader 

Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio 

Hollands-Midden voorbereid door een bestuurlijke klankbordgroep. In dit kader worden afspraken 

vastgelegd over de indexering van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en over de 

financiële taakstelling die de gemeenschappelijke regelingen krijgen opgelegd. Het kader geldt in elk 

geval voor de gemeenschappelijke regelingen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG), 
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Veiligheidsregio Hollands Midden (inclusief brandweer), Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, 

Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en kan door 

de deelnemende gemeenten ook van toepassing worden verklaard op andere samenwerkings-

verbanden/gemeenschappelijke regelingen dan de hiervoor genoemde. Van die mogelijkheid is door 

de gemeente Alphen aan den Rijn geen gebruik van gemaakt.  
 

Lijst verbonden partijen 

Onderstaand volgt de lijst van verbonden partijen volgens de criteria van het BBV waar de gemeente 

aan deelneemt. 

 

A. Gemeenschappelijke regelingen 

1. Veiligheidsregio Hollands Midden en Brandweer Hollands Midden 

2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)  

3. Holland Rijnland 

4. Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)  

5. Promen 

6. Samenwerking Rijn en Braassem (ICT-samenwerking). 

 

De liquidatie van de GR Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) is afgerond in juni 2018 

per balansdatum 31/12/2017. 

 

B. Deelnemingen  

1.   Cyclus N.V.  

2.   Theater Castellum B.V. 

3.   Productie BV van Rijnvicus 

4.   N.V. BNG 

5.   Oasen N.V. 

6.   Dunea N.V.  

7.   Alliander N.V. 

 

C. Stichtingen 

Er zijn geen Stichtingen waarin de gemeente deelneemt die volgens de definitie van het BBV als 

Verbonden Partij moeten worden beschouwd. 
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Deel 2  Rapportages 
Rapportages per individuele verbonden partij. 

 

A. Gemeenschappelijke regelingen 

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen 

bestuursorganen van twee of meer openbare lichamen. De instelling en werking van een 

gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De 

deelnemers in een gemeenschappelijke regeling zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. 

De gemeente Alphen aan den Rijn participeert in de volgende regelingen. 

 

A1 Veiligheidsregio Hollands Midden en Brandweer Hollands Midden 

 

Vestigingsplaats Leiden 

Bijdrage 2019  € 6.045.398 

 

De prestaties van Brandweer zijn opgenomen in Programma 2 Wonen. 

 

Doelstelling/taak  

De Veiligheidsregio bestaat naast het onderdeel brandweer uit de onderdelen: Gemeenschappelijke 

Meldkamer (GMK), Veiligheidsbureau en Oranje (de gemeentelijke) Kolom. De Veiligheidsregio Hollands 

Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, politie en de brandweer. De VRHM 

strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het noorden via het Groene Hart naar de 

Krimpenerwaard in het zuiden. De Veiligheidsregio heeft de volgende taken:  

- bestrijden van rampen en crises; 

- het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

- het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer; 

- het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid. 

 

In het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 zijn 3 beleidsprioriteiten vastgesteld. Deze punten worden in 

2019 verder uitgewerkt en opgepakt, te weten: 

- Informatiegestuurd werken 

Het versterken van het informatiemanagement in de warme fase. 

- Risicogericht werken 

VRHM voorziet gemeenten en haar crisisorganisatie (on)gevraagd van adviezen en een 

handelingsperspectief bij risico’s in het verzorgingsgebied, om processen in tijden van nood goed 

op elkaar te laten aansluiten en verlopen.  

- Omgevingsgericht (net)werken 

De VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de netwerkpartners 

en de eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met informatie en producten die 

ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

Verder zal in 2019 gewerkt worden aan het beleidsplan voor de jaren 2020-2023 op basis van een 

regionaal risicoprofiel. 

 

Financieel   

Het rekeningresultaat 2017 (vóór resultaatbestemming) bedraagt een negatief saldo van € 248.955 

Er zal een onttrekking plaatsvinden uit de reserve Cebeon, groot € 248.955, ter dekking van het 

negatief jaarrekeningresultaat. Het negatief jaarrekeningsaldo bedraagt 0,45% van het lastenkader. In 
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de begroting 2017 is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2017. Het jaarrekeningresultaat 

blijft in 2017 niet binnen dit financieel kader en wordt door de Veiligheidsregio als volgt toegelicht;  

 

 De begroting 2017 wordt beperkt door de afgesproken routekaart Cebeon, het financieel 

negatief effect van de herijking van de BDuR wordt met ingang van 2017 merkbaar en heeft 

zodoende effect op de exploitatiebegroting van de Veiligheidsregio. 

 De opbrengsten van het bezuinigingsprogramma Méér-Anders-Minder blijven achter als 

gevolg van beperkt natuurlijk verloop in de vrijwilligerskorpsen waar materieelreductie heeft 

plaatsgevonden. 

 Daarnaast heeft ook de Veiligheidsregio te maken met het effect van de substantiële verhoging 

van de pensioenpremie ABP. De toegekende indexatie op de begroting is zwaar onvoldoende 

om dit effect, inclusief de gevolgen van het Cao-akkoord, op te kunnen vangen. Bovendien is 

in 2017 een tweetal incidentele posten verwerkt als gevolg van een wijziging in de 

waarderingsgrondslagen en het treffen van een voorziening voor dubieuze debiteuren. 

 

Risico  

De VRHM is financieel solide en wordt gefinancierd vanuit gemeenten. Het financieel risico wordt op dit 

moment gering geacht. Vanwege het ten onrechte niet Europees aanbesteden van een aantal 

overeenkomsten, wordt door de controlerend accountant, op basis van de conceptstukken voor de 

jaarrekening 2017, een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven.   

 

Veiligheidsregio Hollands Midden       

Jaarresultaat 2017 - €  249 

 

  

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Algemene reserve  €                 2.143   €          - 1.475   €                 668  

Bestemmingsreserves  €                 5.436   €             - 138   €              5.298  

Totaal Generaal eigen vermogen  €                7.579   €         - 1.613   €             5.966  

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                    890   €             - 113   €                 777  

Totaal generaal voorzieningen  €                   890   €            - 113   €                777  

Lang vreemd vermogen  €               18.724   €          - 1.559   €            17.165  

Totaal vreemd vermogen  €              18.724   €         - 1.559   €           17.165  

         Bedragen x € 1.000 

 

De daling van het Eigen Vermogen hangt conform besluitvorming van het Algemeen Bestuur nauw 

samen met de (vertraagde) invulling van taakstellingen.  
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A2 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) 

 

Vestigingsplaats: Leiden 

Bijdrage 2019  € 5.599.000 (inclusief € 277.000 voor de GHOR-taken; geneeskundige hulp bij 

ongevallen en rampen). Dit is de gemeentelijke bijdrage voor de diensten die door alle gemeenten in 

de regio Hollands Midden worden afgenomen en waarvoor gerekend wordt met een bijdrage per 

inwoner of per kind. Daarnaast ontvangt de RDOG ook (subsidie)budget voor aanvullende diensten op 

het gebied van de publieke zorg en gezondheid. 

 

Doelstelling/taak              

Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners in reguliere en 

crisisomstandigheden.  

 

De RDOG is een gemeenschappelijke regeling van de (per 1 januari 2019) 18 gemeenten28 in de regio 

Hollands Midden. De RDOG voert wettelijke taken uit voor wat betreft de openbare gezondheidszorg 

(OGZ), de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de ambulancezorg 

(regionaal ambulance vervoer/RAV). De taken die vallen onder de openbare gezondheidszorg betreffen 

onder meer de bestrijding van infectieziekten, de  jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jongeren 

van 0 tot 19 jaar en taken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg (Meldpunt Zorg 

en Overlast). De RDOG voert ook taken uit op het gebied van de bestrijding van huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis).  

 

De RDOG heeft in haar begroting 2019 vier speerpunten benoemd, op basis van thema’s waar 

gemeenten de komende perioden prioriteit aan geven. Het gaat om: 

1. Vitale ouderen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen met een kwetsbare gezondheid 

voldoende ondersteund worden om zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis te kunnen blijven 

wonen.  

2. Verkleinen gezondheidsverschillen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een lage 

opleiding en laag inkomen langer in goede gezondheid leven?  

3. Bevorderen gezonde omgeving: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het bewustzijn van duurzaamheid 

en aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving stijgt? Specifieke aandacht gaat uit naar de 

implementatie van de Omgevingswet en de verankering van de Publieke Gezondheid in de 

bijbehorende implementatieactiviteiten.  

4. Versterken van de sociale en fysieke veiligheid: hoe kunnen we mensen beschermen tegen het 

gevaar dat veroorzaakt wordt of dreigt vanuit menselijk handelen in de openbare ruimte of door 

ongevallen in de natuur of technologie. 

 

Op 5 juli 2017 is in het Algemeen Bestuur het besluit genomen om het plan van aanpak ten aanzien 

van Veilig Thuis, zoals voorgelegd, uit te voeren. Dit betekent dat de RDOG ten behoeve van Veilig 

Thuis structureel voor 2018 en per 2019 vanuit 18 gemeenten € 2,5 miljoen extra financiële middelen 

heeft gevraagd. 

 

Het programma Geneeskundige hulpverlening (de GHOR) valt beleidsmatig onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur van de Veiligheidsregio. Het programma Ambulancezorg wordt betaald door de 

zorgverzekeraars. Voor het programma Openbare Gezondheidszorg (sector GGD) wordt een 

gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) in rekening gebracht. Daarnaast kunnen gemeenten 

aanvullende diensten afnemen bij de RDOG Hollands Midden. 

                                                   

 

28 In verband met de voorgenomen fusie Noordwijk en Noordwijkerhout. 
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Financieel:                           

Het jaar 2017 heeft de RDOG afgesloten met een negatief onverdeeld resultaat van € 151.000. De 

RDOG is een van de Gemeenschappelijke Regelingen waarvoor binnen de regio Hollands Midden sinds 

2012 door de gezamenlijke gemeenten een financieel kader is afgesproken. Voor 2019 hanteert de 

RDOG voor de GGD-sector de indexering van 2,3%, zoals deze is opgenomen in dit financieel kader. Er 

is voor 2019 geen bezuinigingstaakstelling opgelegd.  

 

In 2014 is besloten dat gemeenten als opdrachtgever van de RDOG Hollands Midden meer grip op 

taken en financiën moeten krijgen. Dat  was een complex proces, niet alleen omdat er 19 gemeenten 

bij betrokken zijn, maar ook omdat het vooral wettelijk, nauw omschreven taken zijn en de beoogde 

maatschappelijke effecten van de veelal preventieve taken lastig SMART te maken zijn. Niettemin is 

men er in geslaagd om voor alle taakgebieden de beoogde maatschappelijke effecten te formuleren. In 

2018 leveren de werkgroepen van het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid hun 

eindproducten op: duidelijke omschrijvingen van de opdracht van de gemeenten aan de RDOG 

Hollands Midden, inclusief het budget dat daarvoor beschikbaar is. De resultaten hiervan zullen in de 

Kadernota 2020 RDOG HM worden opgenomen. Tevens zetten de gemeenten in 2019 het proces voort 

om bewuste, afgewogen keuzes te maken in de nadere uitwerking en invulling van de producten die de 

RDOG uitvoert. 

 

De GGD speelt een belangrijke rol in het systeem van de gezondheidszorg. Er moet continu een balans 

gevonden worden tussen voldoende kwaliteit en kostenbeheersing. 

 

Risico                                     

Het stijgend aantal meldingen bij de organisatie van Veilig Thuis, autonome uitbreiding van taken 

Veilig Thuis en verscherping van de kwaliteitseisen kunnen een kosten verhogend effect tot gevolg 

hebben. Daarnaast loopt de RDOG een risico op bezetting door te weinig aanbod aan verpleegkundigen 

en forensische artsen. De financiële impact van deze ontwikkelingen is op dit moment niet 

kwantificeerbaar.   
 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Jaarresultaat 2017 - €  151     

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Algemene reserve  €                1.467   €             - 1.101   €                 366  

Bestemmingsreserves  €                1.046   €                - 338   €                 708  

Totaal Generaal eigen vermogen  €               2.513   €            - 1.439   €             1.074  

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                   993   €                - 171   €                 822  

Totaal generaal voorzieningen  €                  993   €               - 171   €                822  

Lang vreemd vermogen  €                9.048   €                - 468   €              8.580  

Totaal vreemd vermogen  €               9.048   €               - 468   €             8.580  

bedragen x € 1.000,- 
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A3 Holland Rijnland 

 

Vestigingsplaats: Leiden 

Bijdrage 2019:   € 1.043.057 (inclusief frictiekosten en opdrachtgeverschap Jeugd). 

De prestaties zijn opgenomen in verschillende programma’s, de samenwerking valt onder Programma 

1. 

 

Doelstelling/taak 

Holland Rijnland is een vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor 14 deelnemende 

gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland wordt samengewerkt om de kwaliteit 

van wonen, werken, leren en leven van inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. Holland 

Rijnland is een flexibele netwerkorganisatie. Er is een Inhoudelijke Agenda opgesteld voor de 2016-

2020 waarin de gezamenlijke ambitie van de deelnemende gemeenten staat beschreven.  

Om de Inhoudelijke Agenda te realiseren, heeft Holland Rijnland vijf rollen: 

- Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen. 

- Afstemming en coördinatie van beleidskader en uitgangspunten. 

- Lobby en belangenbehartiging. 

- Signaleren nieuwe ontwikkelingen. 

- Uitvoering programma’s, taken en opdrachten zoals Woonruimteverdeling, TWO Jeugdhulp en het 

Regionaal Bureau Leerplicht.  

 

Het ontwikkelen van beleid wordt vooral door de gemeenten opgepakt. Dit vraagt een actieve inzet van 

de betrokken gemeenten om de gewenste ambities te realiseren.  

 

Aangezien 2019 het laatste jaar is van de uitvoering van de Inhoudelijke Agenda, wordt in 2019 

bepaald wat de speerpunten vanaf 2020 en verder zijn. De huidige begroting (2019-2022) is vrijwel 

beleidsarm omdat op het moment van opstellen de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen nog 

niet bekend was. Wel is veel aandacht voor de thema’s Jeugd en Energie. Het doel is in 2050 een 

energie-neutrale regio te zijn en daarmee bij te dragen aan de landelijke (en provinciale) doelstellingen 

op het gebied van klimaat en energie.   

 

Financieel 

De begroting 2019 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kadernota 2019.  Deze is 

vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 maart 2018. In de kadernota is 

aangegeven dat de begrote loonsom (inclusief cao-wijzigingen) afwijkt van de toegepaste financiële 

kaderstelling. Dit heeft geleid tot een extra bijdrage van de gemeenten aan Holland Rijnland van  

€ 155.000. 

De begroting is zo SMART mogelijk opgesteld, al staat dat soms op gespannen voet met de 

verwachtingen van de gemeenten van Holland Rijnland. Van Holland Rijnland wordt een rol verwacht op 

het gebied van lobby, belangenbehartiging en strategische agendering. Dat vraagt om vrije ruimte voor 

de organisatie, aangezien er moet worden georganiseerd op wat nu nog niet bekend is. 

 

Vergelijkbaarheid 

Vanaf 2018 is, als gevolg van de nieuwe BBV, de programmastructuur gewijzigd én zijn de kosten 

voor overhead ondergebracht in een apart programma. Daarom is er geen directe aansluiting meer 

met de jaarrekening 2017 die nog met de oude systematiek wordt opgesteld. Deze is overigens op dit 

moment ook nog niet beschikbaar. Een vergelijking met de jaarcijfers is daardoor niet te maken. 
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Risico 

Het risico wordt gering geacht. 

 

 

Holland Rijnland (vestigingsplaats Leiden) 

Jaarresultaat 2017  - €  223     

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Algemene reserve  €                   1.286   €             - 937   €               349  

Bestemmingsreserves  €                          -     €                    -     €                  -    

Totaal Generaal eigen vermogen  €                  1.286   €            - 937   €              349  

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                   1.314   €             - 669   €               645  

Totaal generaal voorzieningen  €                 1.314   €            - 669   €              645  

Lang vreemd vermogen  €                          -     €                    -     €                   -    

Totaal vreemd vermogen  €                         -     €                   -     €                  -    

bedragen x € 1.000,- 

 

A4 Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 

 

Vestigingsplaats Gouda 

Bijdrage 2019               € 2.842.104 (inclusief asbesttaken)  

De prestaties van de ODMH zijn opgenomen in Programma 3.  

   

Doelstelling/taak:  

De ODMH voert de uitvoerende milieutaken voor de gemeente Alphen aan den Rijn uit. Dit zijn 

allereerst de wettelijke taken op het gebied van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

De ODMH adviseert de gemeente ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen en voert de ODMH 

taken uit ten aanzien van bodem, energie, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, 

ecologie en milieueducatie. Daarnaast heeft de ODMH ook een ondersteunende rol bij het 

Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 van de gemeente. Hiervoor zijn uren gereserveerd.    

  

Financieel:   

De financiële band met de Omgevingsdienst blijft beperkt tot een verrekening van de afgenomen uren 

voor uitvoering van de milieutaken. Na afloop van het jaar wordt afgerekend op basis van de werkelijk 

voor onze gemeente gemaakte uren.   

De indexering bedraagt 2,3 %. Dit valt binnen het in de financiële kaderstelling gemeenschappelijke 

regelingen Hollands-Midden begroting 2019 opgenomen toegestane/maximale indexeringspercentage 

van 2,3 %. Het gemeentelijk milieubudget wordt dit jaar met € 61.998 verhoogd en gedekt middels het 

hiervoor bestemde budget uit de Algemene Uitkering. Dit is een verhoging van de bijdrage met  2,3 % 

in vergelijking met 2018.   

  

Overdracht asbest taken  

Het toezicht op bedrijfsmatige asbestverwijdering, van oudsher een taak van Bouw- en woningtoezicht, 

zal vanaf 2018 ook onderdeel gaan uitmaken van het basistakenpakket. Deze taken worden op dit 

moment (2018) uitgevoerd door de bouwinspecteurs van de afdeling Leefbaarheid en Veiligheid. Het 

basistakenpakket is vastgelegd in een wijziging van het Besluit omgevingsrecht en is per 1 juli 2017 in 
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werking getreden. De specifieke taken van de afdeling LeV moeten worden overgedragen aan de 

ODMH. De ODMH zal deze nieuwe taak doorbelasten, ad. € 85.134, via de jaarlijkse bijdrage. De 

verhoging van de bijdrage zal, conform besluitvorming (182835) via een (verzamel-) 

begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.  

  

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH vestigingsplaats Gouda)  

Jaarresultaat 2017  € 895     

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Algemene reserve  €                   1.523   €             - 120   €            1.403  

Bestemmingsreserves  €                   1.221   €               - 25   €            1.196  

Resultaat  €                      735   €                160   €               895  

Totaal Generaal eigen vermogen  €                  3.479   €                 15   €           3.494  

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                      814   €               - 57   €               757  

Totaal generaal voorzieningen  €                     814   €              - 57   €              757  

Lang vreemd vermogen  €                          -     €                    -     €                   -    

Totaal vreemd vermogen  €                         -     €                   -     €                  -    

bedragen x € 1.000,- 

 

A5          Promen 

 

Vestigingsplaats: Gouda 

Bijdrage 2019:   € 792.488 

De prestaties van Promen zijn opgenomen in Programma 4. 

 

Doelstelling/taak            

Promen voert voor de aangesloten gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening via een 

Gemeenschappelijke Regeling uit. Promen richt zich naast de traditionele Wsw-doelgroep ook op 

mensen die anderszins een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben en vallen onder de doelgroep 

van de Participatiewet. Alphen aan den Rijn neemt alleen dienstverlening af voor de SW-medewerkers 

(oud Boskoop) die een dienstbetrekking hebben bij Promen. Het gaat om ongeveer 30-35 personen. 

Met de komst van de participatiewet in 2015 is instroom in de WSW niet meer mogelijk. Dit is 

aanleiding geweest voor de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling om te 

komen tot een hoofdlijnenbesluit. Deze is in juni 2017 in alle colleges vastgesteld en geldt voor het 

tijdvak 2018-2025. In het hoofdlijnenbesluit is een scheiding aangebracht voor de uitvoering van de 

WSW en dienstverlening in het kader van de Participatiewet. Nu instroom in de WSW niet meer mogelijk 

is, zal hier een krimp ontstaan. Promen ontwikkelt in 2018 een transitieplan hoe met deze krimp zal 

worden omgegaan. In het hoofdlijnenbesluit is opgenomen dat voor de financiering van de SW-

medewerkers een integrale kostprijs per SW medewerker zal worden gerekend. De bijdrage in het 

verlies vervalt hierdoor, de bijdrage in het verlies is nu opgenomen in de integrale kostprijs.  

Financieel                     

Het hoofdlijnenbesluit dat door de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling is 

vastgesteld geldt als belangrijkste basis voor het opstellen van de (primitieve) begroting 2019 Promen. 

De meerjarenbegroting van Promen heeft een indicatief karakter en valt onder de gemeenschappelijke 

regeling. 
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Promen 

Jaarresultaat 2017  € 313      

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Algemene reserve  €                  1.138   €                 -     €              1.138  

Bestemmingsreserves  €                     101   €              - 2   €                   99  

Totaal Generaal eigen vermogen  €                 1.239   €             - 2   €             1.237  

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                     900   €            - 73   €                 827  

Totaal generaal voorzieningen  €                    900   €           - 73   €                827  

Lang vreemd vermogen  €                  2.596   €          1.612   €              4.208 

Totaal vreemd vermogen  €                 2.596   €         1.612   €             4.208 

bedragen x € 1.000,- 

 

A6   Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem  

 

Bijdrage 2018  € 6.708.181  

  

 Doelstelling/taak  

De BVO Rijn en Braassem is per 1 januari 2018 opgericht als Gemeenschappelijke Regeling door en 

voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.  

De BVO heeft tot taak om:  

a. de dagelijkse uitvoering van de ondersteunende taken op het gebied van informatisering en 

automatisering, voor de financiële taken, voor de personele- en organisatorische zaken, alsook voor de 

facilitaire zaken ten behoeve van de bedrijfsvoeringsorganisatie;   

b. het aangaan van overeenkomsten op het gebied van informatisering en automatisering ten behoeve 

van de bedrijfsvoeringsorganisatie binnen het voor de bedrijfsvoeringsorganisatie beschikbare budget.  

  

Financieel  

De begroting voor 2018 is de eerste begroting van de BVO. Er is dus geen verdere historie aanwezig. 

De begroting is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld. 
 

Risico  

Er is nog geen historische informatie bekend gezien de start van de BVO. De begroting is opgesteld 

aan de hand van de ‘oude’ begrotingen van de beide gemeenten. Het financieel risico wordt op dit 

moment gering geacht.   

  

  



 

136 

 

B.  Deelnemingen 

 

B1 Cyclus N.V.  

 

Vestigingsplaats: Moordrecht 

Aantal aandelen: 112.637 boekwaarde: € 774.000 

Alphen aan den Rijn heeft een aandelenbezit van 24,66% in Cyclus 

Bijdrage 2019  € 3.700.000 

De prestaties van Cyclus zijn opgenomen in Programma 2.  

 

Doelstelling/taak   

De doelstelling van Cyclus is het op een verantwoorde wijze verwerken van het ingezamelde 

huishoudelijk afval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.  

Cyclus NV heeft sinds 1 januari 2017 een nieuwe directeur. De RvC werkt met de directeur en de 

aandeelhoudende gemeenten uit hoe Cyclus in de toekomst te werk gaat. Dit heeft in 2016 geleid tot 

meer transparantie in de verwerkingskosten van restafval en GFT en in 2017 tot verlaging van de 

kosten door efficiënter te werken. 

 

Financieel   

De financiële bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn is afhankelijk van de ter verwerking 

aangeboden hoeveelheden huishoudelijk afval en GFT. Cyclus hanteert daarnaast een opslag voor 

algemene kosten. Binnen de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Cyclus worden de kosten 

transparant gemaakt en wordt ingezet op reductie van kosten. 

 

Risico    

Het risico voor de gemeente Alphen aan den Rijn wordt op dit moment matig geacht. De 

aandeelhouders hebben een ambitieuze koers uitgezet met de nadruk op transparantie en 

kostenverlaging. In november 2017 hebben de gemeentelijke opdrachtgevers een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst getekend voor een periode van 5 jaar. De risico’s ten opzichte van 

voorgaande jaren zijn afgenomen. 

 

 

Cyclus 

Jaarresultaat 2017 € 608     

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Aandelen kapitaal  €                 4.011   €                 -     €            4.011  

Overige reserves  €                 6.894   €             503   €            7.397  

Totaal Generaal eigen vermogen  €              10.905   €            503   €         11.408  

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                 5.668   €       - 2.875   €            2.793  

Totaal generaal voorzieningen  €                5.668   €      - 2.875   €           2.793  

Kortlopende schulden  €                 7.218   €             276   €            7.494  

Totaal vreemd vermogen  €                7.218   €            276   €          7.494  

bedragen x € 1.000,- 
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B2           Theater Castellum B.V.  

Vestigingsplaats:  Alphen aan den Rijn 

Aantal aandelen:            180 (100% van het totaal aan uitgegeven aandelen) 

Boekwaarde:                   € 0 

 

De vennootschap is opgericht om de multifunctionele voorziening, het Castellum Theater, te 

exploiteren. Het gebouw is in eigendom van de gemeente. De gemeente subsidieert in 2019 de 

exploitatie van het theater met € 879.000. Voor de prestatie uit de subsidietenders O&O2 ontvangt 

Castellum in 2019 een subsidie van € 200.000 en voor de prestatie uit de tender Talentontwikkeling  

€ 350.000. Hiermee bedraagt de totale gemeentelijke subsidie aan theater Castellum BV in 2019  

€ 1.429.000 (in 2017: € 866.000). 

 

De prestaties van het theater zijn opgenomen in programma 4 Veranderende samenleving. 

 

Doelstelling/taak              

Het theater verzorgt een brede programmering van muziek, theater en dans. 

Vanaf 2017 valt een deel van de programmering onder de subsidietenders, waarin Castellum een van 

de partners is. Daarnaast ontvangt het theater een exploitatiesubsidie voor de exploitatie van het 

theater. 

 

Financieel                            

Castellum BV had – in de overgangssituatie in 2016 en 2017 – ook voor 2017 een niet sluitende 

begroting ingediend met een verwacht tekort van  € 650.000.  

Uiteindelijk is boekjaar 2017 afgesloten met een verlies van € 613.178. Dit verlies is veroorzaakt door: 

- tegenvallende bezoekersaantallen, bij met name de bioscoop; 

- structureel te laag subsidieniveau op basis van Kadernota 2014-2018.  

Met dit verlies is een negatief eigen vermogen ontstaan van  € 613.178. 

Voornemen is, op basis van eerdere besluitvorming over het overgangstraject richting effectuering van 

de toekomstvisie voor Castellum richting Huis van de Stad, om dit in de 2e helft van 2018 middels een 

informele kapitaalstorting van de aandeelhouder in de BV te neutraliseren. 

 

Toekomst Castellum 

In juni 2017 heeft de gemeenteraad een richting bepaald voor de toekomst van Castellum. Deze 

richting gaat uit van behoud van het theater met bioscoop, aangevuld met diverse activiteiten van 

culturele en maatschappelijke organisaties. Hiermee wordt Castellum een soort multifunctionele 

accommodatie waar meer plaats vindt dan alleen theater. Dit scenario is op 25 januari 2018 door de 

raad vastgesteld.  

 

Risico 

Risico’s hangen samen met de verbouwing en vernieuwing van exploitatie zoals verminderde 

inkomsten tijdens verbouwing en het tempo van exploitatieverbetering. Daarnaast zijn 

marktomstandigheden in de bioscoopbranche van belang voor de exploitatie. 
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Theater Castellum B.V. 

Jaarresultaat 2017 - € 613     

      Stand per Mutaties Stand per 

       31-12- 2016 2017 31-12-2017 

Eigen vermogen       

Aandelen kapitaal  €                         -     €                 -     €                    -    

Informele kapitaal storting  €                         -     €          - 249   €                    -    

Resultaat  €                   - 249   €                 -     €              - 613  

Totaal Generaal eigen vermogen  €                  - 249   €         - 249   €                   -    

Vreemd vermogen       

Voorzieningen  €                         3   €                 -     €                    3  

Totaal generaal voorzieningen  €                        3   €                -     €                  3  

Lang vreemd vermogen  €                       22   €              - 7   €                  14  

Kort vreemd vermogen  €                  1.242   €            - 45   €             1.197  

Totaal vermogen  €                 1.018     €                 601  

bedragen x € 1.000,- 

 

 

B3 Productie-BV van Rijnvicus  

 

Zoals in de voorjaarsrapportage afgesproken worden de voorstellen voor Rijnvicus separaat aan de 

raad gezonden. 

 

Overige deelnemingen 

Daarnaast bezit de gemeente Alphen aan den Rijn aandelen in: 

4. N.V. BNG 

5. Oasen N.V. 

6. Dunea N.V.  

7. Alliander N.V. 

 

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente Alphen aan den Rijn in 

het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. De gemeente heeft € 7,5 miljoen geïnvesteerd 

in niet-speculatieve deelnemingen (effectenbezit). De omvang van het Alphense aandeel in deze vier 

ondernemingen is relatief gering en daarmee ook het risico en de formele invloed op het beleid van de 

ondernemingen Vanwege het niet-speculatieve karakter loopt de gemeente hierover nauwelijks 

koersrisico. De gemeente waardeert de aandelen tegen de historische aanschafprijs. De omvang en 

waarde van dit effectenbezit wordt vermeld in de paragraaf financiering. 
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Grondbeleid 

Inleiding  

De paragraaf grondbeleid is een toelichting op het grondbeleid dat de gemeente voert om de 

doelstellingen uit de programma’s te verwezenlijken. Er zijn twee vormen van grondbeleid, actief en 

faciliterend. Bij actief grondbeleid handelt de gemeente risicodragend op de grondmarkt. Bij 

faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich tot haar regiefunctie en stuurt zij op basis van haar 

publiekrechtelijk instrumentarium. In de praktijk zijn er allerlei mengvormen waarbij de gemeente in 

meer of mindere mate risicodragend bij de ontwikkeling van gronden (grondexploitatie) betrokken is.  

 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 

In het kader van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen wordt jaarlijks getoetst of 

het cluster van grondexploitaties Vpb-plichtig is. Ook dit jaar zijn de grondexploitaties niet Vpb-

plichtig. 

 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)  

De Commissie BBV heeft in 2017 nadere richtlijnen uitgewerkt met betrekking tot de te hanteren 

methodiek voor tussentijdse winstnemingen. De Commissie BBV schrijft de Percentage Of Completion 

(POC) methode voor als methode van tussentijdse winstneming gebaseerd op zowel het 

realisatiebeginsel als het voorzichtigheidsbeginsel. Gemeenten worden verplicht om deze 

voorgeschreven methodiek te hanteren en de berekende winst tussentijds te nemen. Deze wijziging is 

reeds verwerkt in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018 en verantwoord in 

Programmaverslag 2017, en zijn daarmee opgenomen in de Meerjarenraming.  

 

Uitgangspunten grondbeleid  

Gemeente Alphen aan den Rijn kiest voor een situationeel grondbeleid. Dat houdt maatwerk in, actief 

waar nodig en facilitair waar kan. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op de markt en de 

uitvoering van de structuurvisie.  

De grondprijzen in de grondexploitaties zijn gebaseerd op onafhankelijke taxaties, waarbij de 

comparatieve en residuele waardebepaling geëigende methodes zijn. Indien de gemeente tot 

grondverkoop over gaat komen de prijzen in de regel tot stand door middel van een onafhankelijke 

taxatie of openbare biedprocedure/-aanbesteding.  

 

In de Nota Bovenwijkse Voorzieningen is vastgelegd hoeveel bouwplannen bij moeten dragen aan de 

bovenwijkse voorzieningen die binnen de gemeente worden gerealiseerd. De nota vormt het kader voor 

het kostenverhaal van de bovenwijkse voorzieningen. De uitvoeringsparagraaf van de Nota Bovenwijkse 

Voorzieningen wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG)  

Grondexploitaties zijn projecten waarin bouwgrond wordt geproduceerd voor bijvoorbeeld woningen, 

winkels, bedrijven of maatschappelijke voorzieningen. Hierin kan de gemeente zowel een actieve als 

een faciliterende rol kiezen. Het MPG geeft een integraal beeld van de omvang van de gemeentelijke 

investeringen, het moment van investeren, het verwachte resultaat, het risico op deze investeringen en 

de wijze waarop de gemeente deze risico’s beheerst. 

 

Het is de ambitie om het totaal van tekorten en overschotten van alle ontwikkelingen op te vangen 

binnen de Reserve grondexploitaties. Het doel is om geen beroep te doen op de vrije algemene 

middelen (algemene reserve vrij besteedbaar) en de verliesvoorzieningen zelfs te laten afnemen.  
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Indien deze ambitie onverhoopt niet gerealiseerd kan worden, zal bijstelling van de verliesvoorziening 

voorgelegd worden aan de raad met als dekking de vrije algemene middelen. 

 

De programmabegroting is opgesteld op basis van de laatst vastgestelde actualisatie van de 

grondexploitaties (Programmaverslag 2017, MPG 2018). Het MPG 2018 is doorgerekend op basis van 

onderstaande parameters op prijspeildatum 1-1-2018. Tussentijdse wijzigingen in de uitgangspunten 

voor de grondexploitaties lopende het jaar  worden via projectvoorstellen aan de raad voorgelegd en 

verwerkt in het eerstvolgende MPG. Bij het doorrekenen van het MPG 2018 zijn de onderstaande 

parameters gehanteerd. 

 

 

 

In het MPG wordt nu onderscheid gemaakt in:  

A. Actieve grondexploitaties  

B. Kostenverhaal (faciliterende grondexploitaties)  

 

Grondexploitaties in voorbereiding en toekomstige grondexploitaties (waaronder ook de niet in 

exploitatie genomen gronden) komen niet meer voor in het MPG. 

 

A: Actieve grondexploitaties 

Actieve grondexploitaties zijn projecten waar de gemeente grondeigenaar is en door de gemeenteraad 

tot exploitatie van de gronden is besloten. De planinhoud en de grondexploitatie zijn vastgesteld 

(uitvoeringskrediet). Het financieel resultaat van deze projecten is taakstellend. Voor zover het 

projecten met een negatief saldo betreft is voor het tekort een verliesvoorziening gevormd.  

 

B: Kostenverhaal (faciliterende grondexploitaties) 

Tot deze categorie behoren de projecten waar de gemeente geen grond in eigendom heeft. Om de 

investeringen die de gemeente doet te verhalen (kostenverhaal) sluit ze een (anterieure) overeenkomst. 

Het gaat dan in principe om faciliterende grondexploitaties. Indien sprake is van een tekort dan staat 

er een verliesvoorziening tegenover. 

 

Resultaten  

Het MPG (Meerjarenperspectief Grondexploitaties) is het financiële totaaloverzicht van alle 

grondexploitaties. Onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van het MPG. Er wordt onderscheid 

gemaakt in actieve grondexploitaties en faciliterende grondexploitaties (kostenverhaal). In de tabel is 

het saldo van het MPG 2018 opgenomen op netto contante waarde datum 1-1-2017 en 1-1-2018. Het 

saldo per 1-1-2018 is gebaseerd op het uitgangspunt dat in 2018 alle grondexploitaties conform 

begroting worden uitgevoerd. In de praktijk zullen er bij de uitvoering van de grondexploitaties 

afwijkingen ontstaan ten opzichte van de begroting. Deze afwijkingen worden verwerkt in het MPG 

2019. 

 

 

Parameters MPG 2018 -2022 2023 e.v.

1,07% 1,07%

2,00% 2,00%

2,00% 2,00%

Prijsontwikkeling opbrengsten 1,50% 2,00%

1,00% 2,00%

Mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken

Rente

Discontovoet

Prijsontwikkeling kosten

Wonen

Overige functies

Bij lopende overeenkomsten
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Bedragen X 1 mln. 

 

Risicobeheersing 

Zie paragraaf weerstandsvermogen. 

 

Reserves en voorzieningen 

Het MPG bestaat uit winstgevende en verlieslatende grondexploitaties. Resultaten van 

grondexploitaties worden na afloop van het project ten gunste of ten laste gebracht van de Reserve 

grondexploitatie. Tussentijdse winsten worden genomen conform berekening volgens de POC-

methode (Percentage Of Completion) en gestort in de Reserve grondexploitaties. Bij berekening van 

tussentijdse winstnemingen conform deze methode zijn een negatieve boekwaarde of daadwerkelijke 

realisatie van opbrengsten irrelevant. Een uitgebreidere beschrijving van de POC-methode is 

opgenomen in het MPG 2018. De hoogte van tussentijdse winstnemingen wordt jaarlijks opnieuw 

berekend. Grondexploitaties zijn dynamisch van aard waardoor het resultaat vooraf niet zeker is. 

Indien het resultaat van de grondexploitaties afneemt en blijkt dat in eerdere jaren teveel winst is 

genomen dient teveel genomen winst teruggestort te worden in de grondexploitatie. 

 

Voor verlieslatende grondexploitaties is een verliesvoorziening gevormd voor totaal € 133,95 miljoen 

op netto-contante waarde per 1-1-2018. Mutaties op de verliesvoorzieningen worden onttrokken aan 

/ komen ten gunste van de Reserve grondexploitatie.  

 

 

 

 

  

Programma 

begroting

 2018-2021 

NCW 1-1-2017

Programma begroting 

2018-2021 

NCW 1-1-2018

Mutaties Actueel         

MPG 2018    

NCW 1-1-2018

€ 27.905.851 € 28.463.968 -€ 7.183.956 € 21.280.012

-€ 131.462.300 -€ 134.091.546 € 422.555 -€ 133.668.991

-€ 103.556.449 -€ 105.627.578 -€ 6.761.401 -€ 112.388.979

€ 11.145.091 € 11.367.993 -€ 1.366.760 € 10.001.233

-€ 2.043.700 -€ 2.084.574 € 1.804.517 -€ 280.057

€ 9.101.391 € 9.283.419 € 437.757 € 9.721.176

€ 39.050.941 € 39.831.960 -€ 8.550.715 € 31.281.245

-€ 133.506.000 -€ 136.176.120 € 2.227.072 -€ 133.949.048

-€ 94.455.058 -€ 96.344.159 -€ 6.323.644 -€ 102.667.803

Negatieve projecten

TOTAAL ALLE PROJECTEN

Positieve projecten

Saldo MPG (netto contante waarde)

Positieve projecten

Negatieve projecten

A - Vastgestelde Grondexploitaties

Positieve projecten

Negatieve projecten

B - Kostenverhaal
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  Financiële begroting 
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Financiële positie en toelichting 
 

Nadere uitwerking financiële positie 2019-2022 

Inleiding 

In de financiële begroting wordt de financiële positie van de gemeente Alphen aan den Rijn in de 

periode 2019-2022 nader beschreven. Tevens worden naast de beleidsthema’s en maatschappelijke 

effecten op het niveau van raad en college, ook diverse financiële overzichten verstrekt. Deze financiële 

overzichten geven duidelijkheid over de financiële situatie van gemeente Alphen aan den Rijn. 

De betreffende overzichten geven onder andere inzicht in: 

 (incidentele) baten en lasten 

 de algemene uitkering 

 lokale lastendruk 

 weerstandsvermogen/monitor 

 investeringen 

 reserves. 
 

Overzicht van baten en lasten 

Onder dit kopje wordt de financiële positie toegelicht conform de artikelen 17 t/m 19 van het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hieronder is het volledige overzicht van 

baten en lasten gepresenteerd, inclusief onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. De kolom 2019 

betreft de eigenlijke financiële begroting en wordt conform het BBV vastgesteld. De kolommen 2020-

2022 betreffen de meerjarenraming die gezien de toekomstgerichtheid niet worden vastgesteld. 
 

Programmaplan Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

              

1 Bestuur en democratie 10.016 1.874 9.923 1.873 9.918 1.873 9.899 1.873 

2 Wonen 82.469 42.327 73.777 45.947 74.146 40.119 69.547 35.736 

3 Duurzaamheid 4.092 0 3.305 0 3.308 0 3.309 0 

4 Veranderende samenleving 146.643 40.763 140.531 33.928 139.938 34.264 142.043 32.765 

5 Economie 7.563 3.283 5.738 2.487 4.994 1.903 4.495 1.670 

6 Betaalbaarheid 37.081 203.161 41.021 208.379 43.069 213.609 45.667 213.316 

Totaal baten en lasten 287.864 291.409 274.295 292.614 275.373 291.768 274.960 285.361 

                  

Toevoeging/onttrekking reserves 41.440 31.786 37.655 19.652 37.962 20.394 30.113 22.243 

                  

Totaal baten en lasten incl 

reserves 

329.304 323.195 311.950 312.266 313.335 312.162 305.073 307.604 

                  

Saldo begroting -6.109   316   -1.173   2.531   

         Programmaplan Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Incidenteel 18.404 8.763 5.095 1.996 8.720 1.978 207 80 

Structureel 310.900 314.432 306.855 310.270 304.615 310.184 304.866 307.524 

Totaal 329.304 323.195 311.950 312.266 313.335 312.162 305.073 307.604 

Saldo incidenteel -9.641   -3.099   -6.741   -127   

Saldo structureel 3.532   3.415   5.568   2.658   

Saldo begroting -6.109   316   -1.173   2.531   

              Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 
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Algemene Uitkering 

De totale uitkering van het gemeentefonds voor Alphen aan den Rijn bedraagt € 159,5 miljoen. In 

onderstaande tabel is het aandeel van Alphen aan den Rijn in de Algemene Uitkering van het 

gemeentefonds voor het jaar 2019 opgenomen. 

 

 

 

De Algemene Uitkering uit het gemeentefonds vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor 

de gemeente. In deze meicirculaire zijn de accressen hoger dan gemeld in de septembercirculaire 

2017. In deze worden voor het eerst de gevolgen voor de gemeenten van het Regeerakkoord Rutte III 

verwerkt, waarvoor de nadien verschenen Startnota en de tussentijdse maartcirculaire als basis 

dienden. De hierin vastgelegde afspraken over onder meer de integratie van het Sociaal Domein in de 

algemene uitkering, alsmede de start van de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn zo 

nodig en mogelijk verwerkt.  

De overheveling van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de Algemene Uitkering is per 2019 

geeffectueerd. In de meicirculaire 2018 zijn de overhevelingen naar de algemene uitkering van de 

integratie-uitkering WMO-oud huishoudelijke hulp, WMO-nieuw exclusief begeleid wonen, Jeugd 

exclusief Voogdij 18+ en het onderdeel re-integratie klassiek van het onderdeel Participatie per 2019 

verwerkt. Daarbij worden de verdeelmaatstaven van de verschillende verdeelstelsels geüniformeerd. 

Herverdeeleffecten als gevolg hiervan worden met een suppletie-uitkering gecompenseerd (voor 

Alphen aan den Rijn nihil).  

 

De macrobudgetten zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2017 gewijzigd. De belangrijkste 

wijzigingen in de omvang van de integratie-uitkering Sociaal Domein betreffen met name structurele 

toevoegingen zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2018 en de volumegroei 2019. 

Het Interbestuurlijk programma heeft een looptijd van 4 jaar en betreft maatschappelijke opgaven, 

waarbij vanuit het Rijk met name op het gebied van klimaat en regio beleidsintensiveringen zullen 

plaatsvinden. Deze opgaven zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten, 

waarbij cofinanciering vanuit gemeenten wenselijk is.  

 

Op basis van de meicirculaire 2018 zijn alle mutaties met betrekking tot de Algemene Uitkering uit het 

gemeentefonds in de programmabegroting verwerkt.  

 

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties uit de meicirculaire 2018 afgezet tegen de stand van 

het meerjarenbeeld in de begroting 2018-2021. Uitgangspunt voor de beoordeling van de verschillen 

vormt de (bijgestelde) raming van de algemene uitkering na de Kadernota.  

  

Tabel: Verdeling uit keringen Gemeent efonds in 2019 (x € 1.000)

Verdeling uit kering o.b.v. meicirculaire 2019

x € 1.000

1. Gemeentefonds 140.394

-  Algemene uitkering 139.023

-  Integratie- en decentralisatie uitkeringen 1.384

2. IU Sociaal Domein 19.099

-  Voogdij 18+ 5.627

-  Participatie 13.471

Omvang gemeent efonds in 2019 159.492
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Lokale lastendruk 

Tot de woonlasten rekenen we de onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en 

afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke 

heffingen en daarmee de lokale lastendruk. Bij de berekening van de woonlasten wordt uitgegaan van 

een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De opbrengsten aan woonlasten, belastingen en 

heffingen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.  

 

Woonlasten Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Belastingen en heffingen 

     

  

Onroerende zaakbelastingen 19.891 19.883 20.404 20.888 21.264 21.668 

Afvalstoffenheffing 10.494 10.200 10.250 10.250 10.250 10.250 

Rioolrechten 10.812 10.800 11.400 11.400 11.400 11.400 

Totaal 41.196 40.883 42.054 42.538 42.914 43.318 

            Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

  

Arbeidskosten  

In de volgende tabel zijn de begrote salarislasten en de personele formatie in meerjarig perspectief 

weergegeven: 

 

 

 

In 2019 wordt de stijging van het aantal fte ten opzichte van de primitieve begroting 2018 grotendeels 

veroorzaakt door de liquidatie van de SWA en de start van Rijnvicus per 1 januari 2018 conform 

raadsbesluit. De stijging van het aantal fte in 2019 wordt daarnaast veroorzaakt door twee 

overeenkomsten met Kaag en Braassem per 1 januari  2018, te weten de 

dienstverleningsovereenkomst voor de gemeentelijke belastingen en het samenwerkingsverband op 

ICT-expertise (waarbij de automatiseringswerkzaamheden voor beide gemeenten vanuit Alphen 

worden uitgevoerd). Afgezet tegen de ABR-formatie voor de herindeling laat de begroting in 2019 een 

kleine stijging zien van het aantal fte, waarbij het aantal fte in 2020-2022 terugloopt tot nagenoeg 

dezelfde omvang als voor de fusie. Belangrijk verschil is dat de formatie vanaf 2019 inclusief Rijnvicus, 

DVO belastingen, samenwerkingsverband ICT-expertise én Sportspectrum (in 2017 verwerkt in de 

begroting) is. 

Tabel: Mut at ies mei circulaire 2018 in meerjarenbeeld (x € 1.000)

(+ = voordeel/-/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022

Algemene uit kering:

Primit ieve begrot ing (sept embercirculaire 2017) 103.394 105.862 107.814 108.382

Meicirculaire 2018 140.393 145.985 150.766 155.331

Verschil 36.999 40.123 42.952 46.949

Wijziging int egrat ie uit kering 'Sociaal Domein:

Primitieve begroting (septembercirculaire 2017) 45.403 45.009 44.918 44.894

Meicirculaire 2018 19.099 18.452 18.094 17.740

Verschil -26.304 -26.557 -26.824 -27.154

Totalen begroting conform septembercirc. 2017 148.797 150.871 152.732 153.276

Totalen meicirculaire (AU+SD) 159.492 164.437 168.860 173.071

Verschil meicirc.2018 versus prim. begrot ing (sept . circ. 2017) 10.695 13.566 16.128 19.795

Arbeidskosten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ABR 

formatie 

voor 

herindeling

Formatie in FTE 827 724 735 759 769 789 839 830 832 831

Salariskosten 47.006 49.264 50.938 52.443 57.078 61.064 61.213 61.598 61.567
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De huidige Cao Gemeenten heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De onderhandelingen 

tussen de VNG en de vakbonden voor een nieuwe Cao Gemeenten voor 2019 en verder zullen in het 

najaar van 2018 van start gaan. De stijging in de loonsom in 2019 wordt veroorzaakt door de stijging 

van het aantal fte en (waar van toepassing) de vaste periodieke salarisstijging van 1 trede per jaar. 

Verder is in de begroting 2019 bij de salarislasten rekening gehouden met een salarisverhoging ter 

hoogte van de beschikbare stelpost prijs- en loonontwikkeling van circa € 1,8 miljoen (afgerond 2.6%). 

Dit is gezien de recente landelijke ontwikkelingen binnen de verschillende cao’s geen ondenkbare 

uitkomst van de komende cao-onderhandelingen. De werkelijke uitkomst en de impact van de cao-

ontwikkeling zal in de Voorjaarsrapportage 2019 nader worden toegelicht. 

 

Tabel bestuurlijke formatie in de periode 2019-2022 

 

 

Overzicht incidentele baten en lasten 

Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. 

Het overzicht incidentele baten en lasten is dan ook een verplicht overzicht dat door de provinciale 

toezichthouder gebruikt wordt bij de bepaling van het toezichtregime. Het is de bedoeling dat er 

tegenover incidentele baten slechts incidentele lasten staan en andersom. 

 

 

  

Formatie 2017 2018 2019 2020 2021 2021

46 46 45 45 45 45Bestuurlijke formatie (College en Raad)
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Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

 

Zoals uit het overzicht blijkt zijn de incidentele lasten in 2019 hoger dan de incidentele baten, hetgeen 

betekent dat de begroting in het jaar 2019 materieel in evenwicht is. Dit betekent andersom dat de 

structurele lasten lager zijn dan de structurele baten. Een materieel sluitende begroting in het basisjaar 

is een primair criterium van de provinciale toezichthouder om goedkeuring aan de begroting te kunnen 

verlenen. Ook in de jaren na 2019 is sprake van een materieel sluitende begroting. 
 

Op basis van het volgende overzicht wordt aangetoond dat de begroting 2019 en meerjarenraming 

2020-2022, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de 

structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou 

de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat 

dit risico op dit moment niet aan de orde is.  

De incidentele baten en lasten worden bij de betreffende programma’s nader gespecificeerd. 

 

Overzicht structurele exploitatieruimte  

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel 

Programmaplan Incidentele baten Inc identele lasten

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2021

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

1 Bestuur en democratie 0 0 0 0 188 65 65 65

2 Wonen 0 0 0 0 7.557 2.414 2.463 180

3 Duurzaamheid 0 0 0 0 150 0 0 0

4 Veranderende samenleving 0 0 0 0 2.815 2.341 658 0

5 Economie 0 0 0 0 1.975 0 0 0

6 Betaalbaarheid 1.612 1.409 1.392 80 774 275 174 -38

Totaal baten en lasten 1.612 1.409 1.392 80 13.459 5.095 3.360 207

Toevoeging/onttrekking reserves

1 Bestuur en democratie 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Wonen 4.414 0 0 0 1.845 0 5.360 0

3 Duurzaamheid 200 0 0 0 1.050 0 0 0

4 Veranderende samenleving 687 587 587 0 200 0 0 0

5 Economie 1.850 0 0 0 1.850 0 0 0

6 Betaalbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal reserves 7.151 587 587 0 4.945 0 5.360 0

Totaal inc l. reserves 8.763 1.996 1.978 80 18.404 5.095 8.720 207

Incidenteel saldo begroting -9.641 -3.099 -6.741 -127
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Financiering 

Voor de periode 2019-2022 is een financieringsbehoefte opgesteld, gebaseerd op de balansposities 

uit de vastgestelde jaarrekeningen 2017 en de verwachte investeringen conform het MIP, de verwachte 

uitgaven en inkomsten van de grondexploitaties conform het vastgestelde MPG en het verloop van de 

reserves en voorzieningen. Op basis van deze actualisatie, rekening houdend met de kasgeldlimiet 

(maximaal € 28 mln. kort vreemd vermogen) en de renterisiconorm (aflossingen en renteherzieningen 

maximaal € 65 mln.), is de langlopende financieringsbehoefte en looptijd bepaald. Voor verdere 

informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. 

 

Reserves 

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de reserves in 2019 – 2022 opgenomen. 
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Emu saldo 
Het begrip EMU-saldo heeft betrekking op het gezamenlijke begrotingssaldo van het Rijk, lokale 

overheden en sociale fondsen, zoals gehanteerd door de Europese Unie, om te beoordelen of landen 

aan de 3% norm van het verdrag van Maastricht voldoen. In de wet Houdbare overheidsfinanciën (wet 

Hof, 2013) zijn deze Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld. Voor alle 

gemeenten samen is een plafond voor het totale EMU-tekort vastgesteld en tevens, daaruit afgeleid, 

een individuele EMU tekort waarde per gemeente. Deze individuele waarde is voor het laatst bepaald in 

2016. In de septembercirculaire 2018 worden de nieuwe individuele referentiewaardes per gemeente 

bekend gemaakt. In de begroting 2019-2022 wordt derhalve nog de EMU referentiewaarde uit 2016 

aangehouden van - € 13,8 mln. 

 

Feitelijk is het EMU-saldo het verschil tussen inkomsten en uitgaven in een jaar. Indien een gemeente 

bijvoorbeeld veel investeert, ontstaat al snel een EMU-tekort zonder dat dit ook een begrotingstekort 

betekent. Een investering is namelijk wel een uitgave maar geen last en afschrijvingen zijn geen 

uitgaven maar wel lasten.  

 

In onderstaande tabel tonen wij het EMU-saldo van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 
 

In 2019 is sprake van € 30,8 miljoen aan begrote investeringen. Dit bedrag bestaat uit € 11,6 voor de 

bibliotheek combinatie, € 2,6 miljoen verbouwing Castellum theater, investeringen in openbaar gebied 

(IRS) € 14,7 miljoen en € 1,9 miljoen voor overige investeringen.  

Voor de verkopen van bouwgrond wordt in 2019 € 30,7 miljoen aan inkomsten verwacht. 

(+ is EMU overschot; - is EMU tekort) x € 1 miljoen

Berekening EMU saldo Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves (zie BBV, artikel 17c)
3,6 18,3 16,4 10,4

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 20,1 13,1 14,1 14,8

Bruto dotaties aan voorzieningen tlv. de exploitatie

minus de vrijval van de voorzieningen tbv. de exploitatie
9,9 9,9 9,9 9,8

Uitgaven investeringen in (im)materiële vaste activa -30,8 -22,5 -19,3 -12,8

Baten uit bijdragen van Rijk e.d., die niet op de exploitatie  

zijn verantwoord
- - - -

Ontvangsten uit desinvesteringen voorzover niet op de

exploitatie verantwoord
7,2 1,4 0,0 0,0

Uitgaven aankoop grond en bouw-, woonrijp maken e.d. -10,9 -7,3 -6,8 -3,3

Baten bouwgrondexploitatie (boekwinst verkopen grond) 30,7 17,4 15,8 7,5

Betalingen tlv. voorzieningen voorzover deze transacties

met derden betreffen -8,3 -6,8 -4,2 -5,5

Betalingen rechtstreeks ten laste van reserves - - - -

Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen - - - -

Berekend EMU-saldo 21,5 23,5 25,9 20,9

Referentiewaarde voor gemeente AadR (zie meicirc.'18) -13,8 -13,8 -13,8 -13,8

Ruimte EMU saldo tov referentiewaarde 35,3 37,2 39,7 34,7
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Meerjarenbalans 2019-2022 

Met het oog op betere beheersing van het EMU saldo is in de BBV voorgeschreven dat in de begroting 

een geprognotiseerde meerjarenbalans moet worden opgenomen. Hiermee wordt de inzichtelijkheid op 

de ontwikkeling van investeringen, reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte vergroot en 

kan de ontwikkeling van het EMU saldo worden afgeleid. De gemeenten en de provincie krijgen zo 

meer inzicht in de ontwikkeling van het EMU saldo en daarmee de mogelijkheid om hierop te sturen. 

 

 

 
 

De post ‘vaste activa’ stijgt met name als gevolg van het met ingang van 2017 door de BBV verplicht 

activeren van activa met maatschappelijk nut. Met name voor de investeringen in het openbaar gebied 

heeft dit gevolgen. Hiertegenover staat een stijgende reservepositie. In de IRS-reserve is sprake van 

lagere onttrekkingen, ook dit is het gevolg van de BBV verplichting tot activeren. De investeringen 

worden niet meer in één keer aan de reserve onttrokken, maar gedurende de afschrijvingslooptijd.  
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Meerjareninvesteringsprogramma 2019-2022 

In onderstaande tabel staan de voorgenomen investeringen. Door middel van vaststelling van deze 

begroting autoriseert de raad het vrijgeven van de voor deze investeringen benodigde kredieten.  

 

 

 

 

Omdat de investeringen in deze programmabegroting zijn opgenomen, is geen afzonderlijk 

raadsbesluit in het investeringsjaar meer nodig om de investeringen in de betreffende jaarschijf 

rechtmatig te kunnen uitvoeren (BBV). Separate raadsbesluiten volgen in beginsel slechts als het 

investeringsbudget niet toereikend is. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad aangeven van welke 

nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het 

investeringskrediet wil ontvangen. 

  

(bedragen x € 1.000)

Investering

Omschrijving van het te verwerven activum

Vervanging 

of Nieuw

Econ. of 

Maatsch. nut

Investering

2019

Investering

2020

Investering

2021

Investering

2022

Tractie

Vervanging zoutstrooiers / sneeuw ploegen V E 32.300 17.865 64.150 0

Multifunctionele voertuigen V E 0 0 1.450.000 100.000

Huisvuilauto's V E 0 657.000 165.000 168.000

Personenauto's V E 0 0 599.000 0

Bestelauto's * V E 260.000 297.000 410.000 266.000

Kolkenzuiger V E 200.000 0 0 0

Kentekenloze voertuigen veegmachines V E 180.000 0 0 0

Kentekenloze aanhangw agens V E 0 5.500 5.950 16.000

Kentekenloze voertuigen grafdelfmachine (boki) V E 0 70.000 0 90.000

Kentekenloze voertuigen vorkheftruckshovel  V E 0 0 0 0

Overige kentekenloze voertuigen V E 0 96.750 0 0

Tractoren V E 0 28.000 0 0

Beheer Openbare Ruimte

Infrastructurele projecten (voorheen IRS) V M 12.952.605 12.952.605 12.952.605 12.952.605

Vervanging ondergrondse containers V E 605.000 605.000 605.000

VRI's V E 330.000

Groenvoorziening Zw arte pad restant V M 400.096 400.096 400.096 400.096

Investeringen infrastructuur V M 220.000 3.617.000

Vervanging speeltoestellen conform beheerplan V M 352.359 380.610 225.000

Nieuwbouw  combinatie Bibliotheek + Archief, 

Parkeergarage en Fietsenstalling

cBA - Huisvesting gemeente archief Aarplein V E 436.502 145.501 0 0

cBA - Huisvesting Bibliotheek Aarplein V E 6.693.030 2.231.010 0 0

cBA - Parkeergarage Aarplein V E 4.291.575 1.430.525 0 0

cBA - Fietsenstalling Aarplein V E 207.851 69.284 0 0

cBA - Vaste inrichting Archief V E 0 75.040 0 0

cBA - Vaste inrichting Bibliotheek V E 0 1.125.593 0 0

Totaal 27.161.318 20.587.379 20.493.801 13.992.701
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Bijlagen 
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Overzicht landelijke indicatoren 

 

Met ingang van de Programmabegroting 2017 zijn gemeenten volgens het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV) verplicht een standaardset indicatoren op te nemen in de Begroting en het 

Jaarverslag. Hiermee kunnen gemeenten onderling worden vergeleken.  

Sedert de invoering is inmiddels een aantal indicatoren gewijzigd of geschrapt. Tot nu toe gaan die 

wijzigingen nogal ongecoördineerd en is de communicatie erover gebrekkig. Het ministerie heeft 

beterschap beloofd. 

 

Voor een aantal indicatoren zoals Formatie en Inhuur levert de gemeente zelf de cijfers aan. Het 

overgrote deel van de cijfers is echter te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) (Kies de 

Cijfers van uw gemeente, kies de gewenste rubriek, kies de gemeente Alphen aan den Rijn). De 

gegevens op die website komen uit verschillende bronnen en onderzoeken. Bij voorbeeld burger- en 

ondernemerspeilingen, CBS, COELO. 

Op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn is een link naar de indicatoren van WSJG 

opgenomen in de rubriek “Alphen in Cijfers” (kies Bestuur, kies BBV). 

 

Het overzicht van de landelijke indicatoren wordt jaarlijks in de bijgewerkte vorm gepresenteerd in het 

Jaarverslag. In de begroting wordt de versie uit het Jaarverslag herhaald, met waar nodig een 

verbetering/update. Naar aanleiding van een technische vraag bij het Jaarverslag zijn nu ook de 

landelijke waarden opgenomen. Bij de streefwaarde is nu verduidelijkt dat het om een gemeentelijke 

streefwaarde gaat. Deze streefwaarde is niet verplicht. Er zijn geen landelijke streefcijfers. 
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29  Formatie in fte per 1.000 inwoners = [formatie in fte’s op 31 december 2017/aantal inwoners op 1 januari 

2018] * 1.000. Benchmark is de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds. 

30  Streefwaarde is hier weergegeven in budget i.v.m. de ontwikkeling naar sturing op budgetten in plaats van op 

formatie. Deze ontwikkeling zien we bij meerdere gemeenten. Genoemde streefwaarde betreft begroot bedrag 

in Begroting 2019 v.w.b. de vaste formatie, inclusief inschatting loonsomontwikkeling o.b.v. nieuwe Cao en 

exclusief de salariskosten van college en raad 

31  Bezetting: alle medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente, inclusief de Griffie, exclusief 

stagiairs en werkervaringsplaatsen. Voor Rijnvicus betekent dit dat alleen de medewerkers met een ambtelijke 

aanstelling tot de bezetting worden gerekend, maar de medewerkers van Rijnvicus met een SWA-flexcontract 

dus niet meetellen. 

32  Bezetting in fte per 1.000 inwoners = [bezetting in fte’s op 31 december 2017/aantal inwoners op 1 januari 

2018] * 1.000. Benchmark is de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds. 

33    Gebaseerd op aantal inwoners in 2018. 

Pr Indicator Eenheid Waarde (Jaar) Landelijk cijfer Bron Gemeentelijke 

Streefwaarde 

1 Formatie fte per 1.000 

inwoners29 

7,59  ( 2019) 

 

- Eigen 

gegevens 

Gemeente 

Maximaal €61 

mln30 

1 Bezetting31 fte per 1.000 

inwoners32 

6,84  (2019) 

 

Personeelsmonitor 

Gemeenten 2017: 

g) 100.000+ 

gemeenten 

(excl. G4):  

7,7 fte 

h) Alle 

gemeenten: 

8,3 fte 

G4-gemeenten 15,4 

fte 

Eigen 

gegevens 

Gemeente 

+ 

Personeels-

monitor 

Gemeenten 

Maximaal op 

niveau van 

100.000+ 

gemeenten, 

maar nooit meer 

dan beschikbaar 

budget (zie 

indicator 1) 

1 Apparaats-

kosten 

Kosten per 

inwoner 

691,24 (2019) 33 

 

 

- Jaarverslag 

gemeente 

Op gelijk niveau 

1 Externe 

inhuur 

Kosten als % 

van totale 

loonsom + 

totale kosten 

inhuur 

externen 

5,24%  (2019) 

 

Personeelsmonitor 

Gemeenten 2017: 

g) 100.000+ 

gemeenten 

(excl. G4): 20% 

h) Alle 

gemeenten: 

17% 

G4-gemeenten 18% 

Jaarverslag 

gemeente 

+ 

Personeels-

monitor 

Gemeenten 

Maximaal op 

niveau 100.000+ 

gemeenten 

1 Overhead % van totale 

lasten 

11,65%  (2019) 

 

(de gegevens van 

gemeenten lopen 

onderling sterk 

uiteen ondanks de 

“uniforme” 

meetmethode) 

Jaarverslag 

gemeente 

Op gelijk niveau 

2 Verwijzing

en HALT 

Aantal per 

10.000 

inwoners 

14 in categorie 

12-17 jaar 

(2016) 

131 

(2017) 

WSJG ≤ 14 

2 Winkel- Aantal per 1,7 (2016) 2,2 WSJG ≤ 1,7 
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34 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 

(alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

diefstallen 1.000 

inwoners 

 (2017) 

2 Gewelds-

misdrijven 

Aantal per 

1.000 

inwoners 

4,2 (2016) 5,0 

(2017) 

WSJG ≤ 4,2 

2 Diefstal uit 

woning 

Aantal per 

1.000 

inwoners 

2,6 (2016) 2,9 

(2017) 

WSJG ≤ 2,6 

2 Vernie-

lingen & 

bescha-

digingen in 

de open-

bare 

ruimte 

Aantal per 

1.000 

inwoners 

3,9 (2016) 4,8 

(2017) 

WSJG ≤ 3,9 

2 Functie-

menging34 

% 49,3% 

(2017) 

52,4 

(2017) 

WSJG Vraagt om 

vaststelling; wil 

de gemeente een 

woon, werk, of 

woon- en werk- 

gemeente in 

balans (50) zijn 

5 Vesti-

gingen 

(van 

bedrijven) 

Aantal per 

1.000 

inwoners in 

de leeftijd 

van 15 t/m 

64 jaar 

124 

(2017) 

139,7 

(2017) 

WSJG/LISA 71 

4 Absoluut 

verzuim 

Aantal per 

1.000 

leerplichtige 

leerlingen 

0,64 

(2017) 

1,82 

(2017) 

Ingrado - 

4 Relatief 

verzuim 

Aantal per 

1.000 

leerplichtige 

leerlingen 

17,36 (2017) 26,58 

(2017) 

Ingrado - 

4 Voortijdig 

school-

verlaters 

% van het 

totale aantal 

VO en MBO 

leerlingen 

1,5% (2016) 1,7% 

(2016) 

WSJG - 

4 Niet 

sporters 

(in-

actieven) 

% 48,9% (2016) 48,7% 

(2016) 

WSJG 

 

- 

4 Banen Aantal per 

1.000 

inwoners in 

de leeftijd 

van 15-64 

jaar 

 

 

644,5 (2017) 758,2 

(2017) 

WSJG/LISA - 
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2 Jongeren 

met een 

delict voor 

de rechter 

% 1,32% (2015) 1,45% 

(2015) 

WSJG ≤ 1,45% 

4 Kinderen 

in armoede 

(d.w.z. 

leeft in een 

gezin met 

bijstands-

uitkering) 

% kinderen 

tot 18 jaar 

4,18% (2015) 6,58% 

(2015) 

WSJG/ 

Kinderen in 

Tel 

- 

4 Netto 

arbeids-

participatie 

% van de 

werkzame 

beroeps-

bevolking ten 

opzichte van 

de totale 

beroeps-

bevolking 

69,5% (2017) 66,7% 

(2017) 

WSJG/CBS Hoger dan het 

landelijk 

gemiddelde 

4 Werkloze 

jongeren 

% 16-22 

jarigen 

1,13% (2015) 1,52% 

(2015) 

WSJG/VJI Afname. Deze 

leeftijdsinde-ling 

sluit niet aan bij 

de Participatie-

wet: 18-27 jaar 

4 Personen 

met een 

bijstands-

uitkering 

Aantal per 

1.000 

inwoners van 

18 jaar en 

ouder 

26,8 (eerste half 

jaar 2017) 

41,9 

(eerste half jaar 

2017) 

WSJG/CBS Afname. De 

instroom in de 

bijstand is 

afhankelijk van 

externe factoren.  

4 Aantal re-

integratie-

voorzie-

ningen 

Aantal per 

1.000 

inwoners van 

15-65 jaar 

12,2 (eerste half 

jaar 2017) 

27,1 

(eerste half jaar 

2017) 

WSJG/CBS Dit heeft pas 

betekenis als het 

wordt afgezet 

tegen het aantal 

werklozen en 

uitkeringen  

4 Cliënten 

met een 

maatwerk-

arrange-

ment WMO 

Aantal per 

10.000 

inwoners 

32 (tweede half 

jaar 2017) 

57 

(tweede half jaar 

2017) 

WSJG/CBS/M

SD/ 

WMO 

Afname 

4 Jongeren 

met 

jeugdhulp 

% van alle 

jongeren tot 

18 jaar 

13,6%  (2017) 11,2%  

(2017) 

WSJG/CBS Afname 

4 Jongeren 

met jeugd-

bescher-

ming 

% van alle 

jongeren tot 

18 jaar 

1,2% (2017) 1,2% 

(2017) 

WSJG/CBS Afname 

4 Jongeren 

met jeugd-

reclas-

sering 

 

% van alle 

jongeren tot 

18 jaar 

0,4% (2017) 0,4% 

(2017) 

WSJG/CBS Afname 

2 Fijn huis-

houdelijk 

restafval 

Kg/inwoner 211 (2016) 180 (2016) WSJG  

3 Hernieuw- % 8,4% (2016) 12,6% WSJG 14% 
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bare 

energie  

(2016) hernieuwbare 

energie in 2020 

6 Gemid-

delde 

WOZ-

waarde 

Duizend euro  219 

(2017) 

216 

(2017) 

WSJG/CBSGe

meente 

Niet van 

toepassing 

2 Nieuw 

gebouwde 

woningen 

Aantal per 

1.000 

woningen 

5,4 

(2015) 

6,4 

(2015) 

WSJG - 

2 Demogra-

fische druk 

(De 

definitie/ 

eenheid 

van deze 

indicator is 

gewijzigd). 

De som van 

het aantal 

personen 0-

19 jaar, 20-

65 jaar en 65 

jaar of ouder 

in 

verhouding 

tot het aantal 

personen van 

20 tot 65 

jaar  

71,7% (2018) 71,7% (2018) WSJG 69 

6 Gemid-

delde 

woonlasten 

eenper-

soonshuis

houden 

In euro’s 604 

(2018) 

649 

(2018) 

WSJG/ 

COELO 

Op gelijk niveau 

6 Gemid-

delde 

woonlasten 

meer-

persoons-

huis-

houden 

In euro’s 740 

(2018) 

721 

(2018) 

WSJG/ 

COELO 

Op gelijk niveau 
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Bijlage Doelenbomen en Taakvelden  

1 BESTUUR EN DEMOCRATIE 
          

LANDELIJKE HOOFDTAAKVELD 

                                      0. Bestuur en ondersteuning                                              6. Sociaal domein 

 
        

LANDELIJK TAAKVELD 

  
   

  

0.1 Bestuur en ondersteuning   0.2 Burgerzaken   6.1 Samenkracht en burger-
participatie (deels) 
6.2 Wijkteams (deels) 

 
 

 
 

 
 

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
          

Bestuur   Dienstverlening   
Gebiedsregie: Wijken en 

Dorpen 

          

 

2 WONEN 
              

LANDELIJKE HOOFDTAAKVELD 
              

1. Veiligheid   2. Verkeer, vervoer 
en waterstaat 

  5. Sport, cultuur, 
recreatie 
7. Volksgezondheid 
en milieu 

  8. Volkshuisvesting, 
ruimtelijke 
ordening en 
stedelijke 
vernieuwing 

              

LANDELIJKE TAAKVELD 
  

     
  

1.1 Crisisbeheersing en 
Brandweer 
1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 2.1 Verkeer en 
vervoer 
2.2 Parkeren 
2.4 Economische 
havens en 
waterwegen 
2.5 Openbaar 
vervoer 

 5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 
7.2 Riolering 
7.3 Afval 
7.5 begraafplaatsen 
en crematoria 

 8.1 Ruimtelijke 
ordening 
8.2 Grond-
exploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 
8.3 Wonen en 
bouwen  

 
 

 
 

 

 

 
 

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
              

Veiligheid   
Infrastructuur 

Mobiliteit 
  Openbaar gebied 

  
Wonen 
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3 DUURZAAM 
      /   

LANDELIJK HOOFDTAAKVELD 
          

7. Volksgezondheid en milieu 

          

LANDELIJK TAAKVELD 
          

7.4 Milieubeheer 

  
 

 

 
  

  
  

  

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
          

Energie, Klimaat, Economie 

  

 

4 VERANDERENDE SAMENLEVING 
                          

LANDELIJKE HOOFDTAAKVELDEN 

                          

4. Onderwijs   5. Sport, cultuur en recreatie   6. Sociaal domein   
7. 

Volksgezondheid 
en milieu 

                          

LANDELIJKE TAAKVELDEN 

          
       

  
4.1 Openbaar 
basis Onderwijs 
4.2 Onderwijs-
huisvesting 
4.3 Onderwijs-
beleid en 
leerlingzaken 

 5.1 Sportbeleid 
en activering 
5.2 Sport-
accommodaties 

 5.3 Cultuur-
presentatie,  
cultuurproductie 
en 
cultuurparticipatie 
5.4 Musea 
5.5 Cultureel 
erfgoed 
5.6 Media 

 6.3 
Inkomensregelingen 
6.4 Begeleide 
participatie 
6.5 
Arbeidsparticipatie 

 6.1 Samenkracht en 
participatie (deels) 
6.2 Wijkteams (deels) 
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(Wmo) 
6.71 Maatwerk- 
dienstverlening 18+ 
6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

 6.72 Maatwerk- 
dienstverlening 
18- 
6.82 
Geëscaleerde 
zorg 18- 

 7.1 
Volksgezondheid 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

GEMEENTELIJKE THEMA'S 

                          

Onderwijs, 
Kinderopvang 

  Sport   
Sociaal, Cultuur, 

Preventie 

  

Sociaal domein 

  

Jeugd 
gezondheidszorg 

en openbare 
gezondheidszorg 

            SUBPROGRAMMA'S     

        Vastgoed 
  

 
Participatie/ 
Werk en inkomen 

  
 
Wmo/ Maatschappelijke 
zorg/ Huiselijk geweld 

  
 
Jeugdhulp/ Veilig 
Thuis   
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5 ECONOMIE 
      

LANDELIJKE HOOFDTAAKVELD 
      

2. Verkeer, vervoer en waterstaat     

3. Economie     

      

LANDELIJKE TAAKVELD 
      

3.1 Economische ontwikkeling 
3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

  2.3 Recreatieve havens 
3.4 Economische promotie 

 

  
 

      

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
      

Economie    Toerisme en recreatie 

      

  

6 BETAALBAARHEID 
          

LANDELIJK HOOFDTAAKVELD 
          

Bestuur en ondersteuning 

          

LANDELIJK TAAKVELD 

          
0.5 Treasury 
0.7 Algemene uitkering en overige 
uitkeringen Gemeentefonds 
0.8 Overige baten en lasten 
0.9 Vennootschapsbelasting 
0.10 Mutaties reserves 
0.11 Resultaat van de rekening van 
baten en lasten 

  0.61 OZB woningen 
0.62 OZB niet-woningen 
0.63 Parkeerbelasting 
0.64 Belastingen overig 

  0.4 Overhead 

 
 

  
 

  
  

 
 

GEMEENTELIJKE THEMA'S 
          

Financien   Lokale lastendruk   

Informatisering en 
digitalisering 

Inkopen en aanbesteden en 
andere overhead 
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Kerngegevens    

Omschrijving 

  

Gegevens 

per 

1-1-2019 

      

A. Sociale structuur 

 

  

  

 

  

Aantal inwoners 

 

110.178 

- 0 t/m 17 jaar 

 

22.630 

- 18 t/m 64 jaar 

 

66.821 

- 64 jaar en ouder 

 

20.727 

      

      

B. Fysieke structuur 

 

  

  

 

  

Oppervlakte gemeente in ha. 

 

12.653 

waarvan binnenwater 

 

596 

  

 

  

Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie 

 

46.946 

  

 

  

Lengte van de wegen in km 

 

482 

      

      

C. Uitgangspunten begroting 2019-2022 

 

  

  

 

  

Inflatie 

 

0% 

  

 

  

Cao stijging 

 

2,60% 

  

 

  

Rekenrente exploitatie 

 

2,50% 

Rente grondexploitatie  

 

1,07% 

  

 

  

Aantal productieve uren 

 

1.400 

      

  Totaal In € per 

D. Financiële structuur in € 1.000 inwoner 

      

Lokale heffingen, waarvan:     

- belastingen en heffingen 42.054 381 

- overige belastingen 6.118 56 

- overige rechten 5.246 48 

      

Algemene uitkering (incl. restant deelfonds sociaal domein) 159.492 1.448 

      

Boekwaarde vaste schuld 145.906 1.324 

      

Rente langlopende geldleningen 3.883 35 

      

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) 322.795 2.930 

      

Boekwaarde eigen reserves en voorzieningen 218.226 1.981 
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Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 

 

Taakveld Programmaplan Lasten Baten Saldo 

  2019 2019 2019 

0.1   Bestuur Bestuur en 

democratie 

4.628 30 -4.598 

0.10   Mutaties reserves Bestuur en 

democratie 

20   -20 

0.10   Mutaties reserves Betaalbaarheid 2.075 1.829 -246 

0.10   Mutaties reserves Duurzaamheid 1.050 835 -215 

0.10   Mutaties reserves Economie 1.850 1.900 50 

0.10   Mutaties reserves Veranderende 

samenleving 

17.819 18.319 500 

0.10   Mutaties reserves Wonen 18.626 8.903 -9.723 

0.2   Burgerzaken Bestuur en 

democratie 

3.970 1.844 -2.126 

0.4   Overhead Betaalbaarheid 33.530 4.244 -29.286 

0.5   Treasury Betaalbaarheid 1.824 9.890 8.066 

0.61   OZB woningen Betaalbaarheid 1.338 13.178 11.840 

0.62   OZB niet-woningen Betaalbaarheid 113 7.692 7.579 

0.63   Parkeerbelasting Betaalbaarheid   1.689 1.689 

0.64   Belastingen overig Betaalbaarheid 50 4.383 4.333 

0.7   Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Betaalbaarheid 39 162.085 162.045 

0.8   Overige baten en lasten Betaalbaarheid 185   -185 

1.1   Crisisbeheersing en brandweer Wonen 6.637 300 -6.337 

1.2   Openbare orde en veiligheid Wonen 2.853 80 -2.773 

2.1   Verkeer en vervoer Wonen 18.396 1.042 -17.354 

2.2   Parkeren Wonen 2.852 1.652 -1.201 

2.4   Economische havens en waterwegen Wonen   13 13 

2.5   Openbaar vervoer Wonen 958   -958 

3.1   Economische ontwikkeling Economie 1.840   -1.840 

3.2   Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economie 4.142 2.643 -1.499 

3.3   Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economie 961 317 -644 

3.4   Economische promotie Economie 620 323 -297 

4.1   Openbaar basisonderwijs Veranderende 

samenleving 

790 230 -560 

4.2   Onderwijshuisvesting Veranderende 

samenleving 

13.307 7.969 -5.338 

4.3   Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Veranderende 

samenleving 

4.668 1.370 -3.297 

5.1   Sportbeleid en activering Veranderende 

samenleving 

1.209   -1.209 

5.2   Sportaccommodaties Veranderende 

samenleving 

6.002 2.421 -3.581 

5.3   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Veranderende 

samenleving 

2.985 466 -2.519 

5.4   Musea Veranderende 

samenleving 

487 5 -482 

5.5   Cultureel erfgoed Veranderende 

samenleving 

674 212 -462 
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5.6   Media Veranderende 

samenleving 

1.089 47 -1.041 

5.7   Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wonen 9.364 199 -9.165 

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie Bestuur en 

democratie 

1.418   -1.418 

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie Veranderende 

samenleving 

18.082 281 -17.801 

6.2   Wijkteams Veranderende 

samenleving 

163   -163 

6.3   Inkomensregelingen Veranderende 

samenleving 

33.044 23.516 -9.528 

6.4   Begeleide participatie Veranderende 

samenleving 

16.178 2.276 -13.902 

6.5   Arbeidsparticipatie Veranderende 

samenleving 

4.160 766 -3.394 

6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO) Veranderende 

samenleving 

2.202   -2.202 

6.71   Maatwerkdienstverlening 18+ Veranderende 

samenleving 

11.834 960 -10.874 

6.72   Maatwerkdienstverlening 18- Veranderende 

samenleving 

21.195   -21.195 

6.81   Geëscaleerde zorg 18+ Veranderende 

samenleving 

623   -623 

6.82   Geëscaleerde zorg 18- Veranderende 

samenleving 

1.646   -1.646 

7.1   Volksgezondheid Veranderende 

samenleving 

6.306 244 -6.062 

7.2   Riolering Wonen 9.769 11.450 1.681 

7.3   Afval Wonen 8.929 12.196 3.267 

7.4   Milieubeheer Duurzaamheid 4.092   -4.092 

7.5   Begraafplaatsen en crematoria Wonen 900 1.320 420 

8.1   Ruimtelijke ordening Wonen 3.637 110 -3.527 

8.2   Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen 12.472 10.468 -2.005 

8.3   Wonen en bouwen Wonen 5.701 3.497 -2.204 

Totaal   329.304 323.195 -6.109 
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Lijst van afkortingen 

 

AB  Algemeen Bestuur 

AMI  Alphens Meerjaren Investeringsplan 

BBV  Besluit Begroten en Verantwoorden 

BCF  BTW Compensatie Fonds 

BGT  Basisregistratie Grootschalige Topografie  

BIZ  Bedrijfs Investerings Zone 

BNG  Bank Nederlandse Gemeenten 

BOA  Buitengewoon Opsporings Ambtenaar 

BoVo  Bovenwijkse Voorzieningen 

BPI  Bijdrage Per Inwoner 

BTW  Belasting Toegevoegde Waarde 

BUIG  Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten   

BZK  Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  

CAO  Collectieve Arbeids Overeenkomst 

CIV  Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

COELO  Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 

CROW  Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek 

DB  Dagelijks Bestuur 

DivA  De inspiratie van Alphen 

DPL  Duurzaamheidsprofiel van een Locatie 

DVO  Dienst Verlenings Overeenkomst 

EV  Externe Veiligheid 

GBA  Gemeentelijke Basisregistratie van persoonsgegevens 

GEO  Geografische 

GFT  Groente-, Fruit- en Tuinafval 

GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GGZ  Geestelijke GezondheidsZorg 

GHOR  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

GMK  Gemeenschappelijke Meldkamer 

GO  Gemeenschappelijk Orgaan 

(v)GRP  (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan 

GR  Gemeenschappelijke Regeling 

GS  Gedeputeerde Staten 

HBO  Hoger Beroeps Onderwijs 

Hof  Wet Houdbare overheidsfinanciën  

HOV  Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

HSL  Hoge SnelheidsLijn 

I&A  Informatisering en Automatisering 

ICT  Informatie en Communicatie Technologie 

IPO  Interprovinciaal Overleg 

IRS  Integrale Reserve Stadsbeheer 

IVN  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 

JGT  Jeugd Gezins Teams 

KCC     Klant Contact Centrum 

KDE  Kostendekkende exploitatie 

MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
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MER  Milieu Effecten Rapportage 

MIP  Meerjaren Investerings Plan 

MJOP  Meerjaren Onderhoudsplan  

MOR  Melding Openbare Ruimte 

MPG  MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 

MTO  Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 

NAF  Nederlandsche Asphaltfabriek 

NHG  Nationale Hypotheek Garantie 

NIEGG  Niet in exploitatie genomen gronden 

ODMH  Omgevingsdienst Midden-Holland 

OTA  Overslag Terminal Alphen aan den Rijn 

OV  Openbaar Vervoer 

OZB  Onroerende Zaakbelasting 

P&C  Planning en Controle 

PCT  Potgrond en Container Teelt 

PGB  Persoons Gebonden Budget 

PMD  Plastic, Metalen en Drinkpakken 

PReT  Platform Recreatie & Toerisme 

RAV  Regionale Ambulance Vervoer 

RDOG  Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg  

RGA  Resultaat Gerichte Afspraken 

RIF  Regionaal Investerings Fonds 

ROM  Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 

RvC  Raad van Commissarissen  

SOPORA Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn  

SVLO  Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden 

SWA  Sociale Werkplaats (Alphen aan den Rijn)  

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VRHM  Veiligheidsregio Hollands Midden 

VIS  Vastgoed Informatie Systeem 

VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VOA  Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn 

VPB  Vennootschapsbelasting 

VTH  Veiligheid, Toezicht en Handhaving 

VVE  Vroeg en Voorschoolse Educatie 

WGR  Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WNT  Wet Normering Topinkomens 

WSW  Wet Sociale Werkvoorziening 

WOZ  Wet Waardering Onroerende Zaken 

 


