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Aanbiedingsbrief 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 aan. De behandeling staat 
geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 25 juni 2020. De auditcommissie bespreekt 
de jaarstukken aan de hand van het verslag van bevindingen van en met de accountant.  
 
Met vriendelijke groet 
College van B&W 
 
Erwin Slomp    Erik Giethoorn   Gert Vos    Jacob van der Heide    Karel Loohuis     Nanne Kramer 
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Jaarrekening in kort bestek 

In dit hoofdstuk is het totaalbeeld van beleid en financiën opgenomen en de afwegingen en keuzes 
die zijn gemaakt. 
 
Beleid 
 
Wat waren de highlights van 2019? In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij. In de betreffende 
programma’s worden ze uitgebreider beschreven. 
 
Sociale pijler 
Hackathon 
In het voorjaar van dit jaar hebben we een hackathon georganiseerd om een antwoord te krijgen op 
de vraag: hoe kunnen we binnen het budget blijven? 
Een groep medewerkers van beleid en uitvoering, juristen en financials heeft in groepjes 24 uur 
gewerkt aan pakketten van maatregelen om voor 2020 en verder structureel 5 miljoen euro te 
vinden en om ook nog extra bijsturingsmaatregelen voor 2019 te bedenken. Als college deden we 
hier aan mee en experts van buiten brachten vernieuwende ideeën en inzichten in. Het bleek een 
inspirerende aanpak waarbij alleen al de andere manier van met elkaar samenwerken binnen de 
organisatie tot nieuwe inzichten heeft geleid.  
 
Versterken basis 
In 2019 is meer nadruk komen te liggen op de eigen kracht van de leefomgeving van het kind. We zijn 
gestart met het versterken van de basis thuis-school-buurt, op basis van de visie ‘versterken basis’. 
De inzet van de praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts is daar een mooi voorbeeld van. In bijna 
alle praktijken in Hoogeveen is nu een POH-jeugd ingezet. 
De inzet leverde tijdens de pilotperiode beduidend minder verwijzingen naar de tweede lijn op. Van 
de 139 kinderen werden er 98 kinderen op een andere manier geholpen. Voor hen vond dus geen 
verwijzing plaats naar jeugdhulp.  
 
Ook bij de uitvoering van de jeugdhulp hebben we volop gezocht naar mogelijkheden om het nog 
efficiënter en effectiever te organiseren. Zo kijken we bij de veelal gezamenlijke inkoop naar 
mogelijkheden om daar voordelen op te behalen. In de beweging naar meer effectiviteit richten we 
sterk op 'normaliseren' en meer naar de voorkant. Voorkomen van zware en veelal dure tweedelijns 
zorg helpt mee aan de efficiencyslag die we ook willen maken. Maar nog belangrijker, het kan het 
soms escalatie van de problematiek voorkomen.  
 
Jong Hoogeveen 
Onderwijs, welzijn, sport, cultuur en zorg (h)erkennen de opgave en hebben zich verbonden aan Jong 
Hoogeveen waardoor de verbindende aanpak van ons allemaal geworden is. Steeds meer partijen 
zien het nut en de noodzaak om op deze manier een stevige pedagogische basis voor opgroeien in 
Hoogeveen te leggen. In 2019 hebben ruim 500 mensen uit het onderwijs, vrijwilligerswerk, 
jeugdzorg, cultuur, sport, welzijn, buurtwerk en opvang een training gevolgd in de verbindende 
aanpak. Een aantal scholen is in 2019 gestart met het werken met leerlingen en ouders volgens de 
principes van de verbindende aanpak. Op steeds meer onderwerpen worden kinderen en jongeren 
betrokken bij het maken van beleid en het opstellen van plannen.  
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Armoede en schulden 
In de strijd tegen armoede en schulden hebben we in 2019 intensief samengewerkt met het Loket 
Geldzaken, diverse vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, maar vooral ook 
ervaringsdeskundigen en kinderen zelf.  
Door een ervaringsdeskundige binnen het onderwijs te laten meedenken en meewerken wordt 
eerder ingezet op signalering van financiële problemen en op het beter doorverwijzen naar de juiste 
hulp en ondersteuning. In gesprekken met kinderen over armoede denken kinderen zelf mee over 
oplossingen voor de negatieve effecten van armoede.  
 
IJZ gestopt 
Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de realisatie van de nieuwe kunstijsbaan te 
combineren met de bouw van een nieuw zwembad. We hebben in 2019 deze combinatie verder 
uitgewerkt en aanbesteed. De geoffreerde aanneemsom lag echter ver boven het beschikbare 
budget. Dat heeft de gemeenteraad genoodzaakt het project definitief stop te zetten. 
 
Ondersteuning efficiënter georganiseerd 
Om de stijgende kosten in het sociaal domein te beheersen zijn meerdere ombuigingsrondes 
gehouden. De ombuigingen zijn binnen Gezond en vitaal vooral gevonden in het effectiever en 
efficiënter organiseren van de ondersteuning. Hierdoor konden de uitgaven worden verlaagd zonder 
gevolgen voor de omvang en het niveau van de ondersteuning. 
 
Juiste zorg op de juiste plek 
Vanuit verschillende invalshoeken en projecten hebben we meer samenhang aangebracht in de 
ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners. Met de kernteams integrale ouderenzorg, de 
wijkteams nieuwe stijl, het Optimaal Leven Team en Domeinoverstijgend Samenwerken in 
Hollandscheveld werken we aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek over de wettelijke 
domeinen heen. 
 
Economische pijler 
C-status voor Het Podium 
De inspanningen van Het Podium om haar programmering naar een hoger niveau te brengen en 
hiermee het bezoekersaantal en de betekenis van pop voor Hoogeveen en de regio te verbeteren 
heeft geleid tot de toekenning van de C-status van het Fonds voor Podiumkunsten. 
 
Poppunt Drenthe opgericht 
De gezamenlijke inspanning van Drentse gemeente en de provincie heeft geleid tot het oprichten van 
Poppunt Drenthe. Hoogeveen heeft hier een belangrijk aandeel in de ontwikkeling ervan geboden. 
 
De Ontdekhoek gestart 
De culturele organisaties is gevraagd om een inspanning te leveren in de verbinding van cultuur en 
techniek op een laagdrempelige manier. De bibliotheek heeft als een van de stappen in die richting 
De Ontdekhoek ingericht. Kinderen kunnen daar op speelse wijze kennis maken met techniek. 
 
Regio Deal  
In 2019 is de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 40 miljoen toegekend o.b.v. de drie pijlers: werk, 
wonen en welzijn. Voor de pijler werk is 20 miljoen gereserveerd, te besteden over 4 jaar. In de 
eerste aanvraagfase zijn er aan 7 projecten uit de pijler werk middelen toegekend met een totaal 
bedrag van circa € 1 miljoen. We zien daarmee de eerste concrete stappen in het versterken van 
onze regio, inclusief Hoogeveen. Dit onder andere op thema’s zoals duurzaamheid, wonen en 
bedrijfstimulering.  
 
  



Jaarrekening 2019 Jaarrekening in kort bestek 
 

6 Gemeente Hoogeveen 

 

Participatiewet 
We hebben als ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen met als doel 
volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. We zijn daarvoor gestart met het project 
Participatiewet om 15% van de uitgaven te kunnen verminderen.  
In 2019 is er een daling van 5,5% van het aantal inwoners met bijstandsuitkering gerealiseerd. Het 
aantal bijstandsgerechtigden is daardoor in 2019 gedaald van circa 1.290 naar 1.220.  
 
Stimuleren lokale inkoop 
De kracht van ons bedrijfsleven willen we benutten met onze eigen inkoop. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vinden we daarin een belangrijk onderwerp. Om deze ambitie te 
realiseren is in afstemming met het lokale bedrijfsleven in 2019 het Actieplan MVI opgeleverd. MKB- 
en lokaal vriendelijk inkopen, social return en circulair inkopen hebben we hierin benoemd als de vier 
hoofdthema’s.  
 
Fysieke pijler 
Woningvoorraad 
In 2019 is de netto woningvoorraad in de gemeente met 92 nieuwbouwwoningen toegenomen. Deze 
toename bestaat voornamelijk uit woningbouw in de dorpen. Vooral in de kern Hollandscheveld met 
het project de Turfsteker is veel woningbouw gerealiseerd. In de kern Hoogeveen zijn nagenoeg alle 
woningen van de herontwikkeling van het Julianaplantsoen verkocht en hebben de 
woningcorporaties gewerkt aan de herstructurering van de Verzetsbuurt en de Frans Halsstraat e.o.  
 
Stadscentrum 
In het stadscentrum is de herinrichting van de Hoofdstraat (Grote Kerkstraat tot aan de Cascade) 
inclusief het Kerkplein gerealiseerd. Daarnaast hebben de ondernemers van het stadscentrum voor 
de derde achtereenvolgende periode met een ruime meerderheid vóór de 
bedrijveninvesteringszone(BIZ) gestemd. Dit BIZ-ondernemersfonds geldt voor de periode van 2020 
tot en met 2024. Met dit ondernemersfonds wordt het centrum van Hoogeveen bruisend, schoon en 
veilig gehouden. 
 
Biodiversiteit 
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de 
productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder 
landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Hoogeveen is op de goede weg 
met het verbeteren van biodiversiteit binnen haar gemeentegrenzen. Hiervoor is in 2017 al de titel 
‘Beste bermbeheerder van Drenthe’ toegekend aan de gemeente en begin 2019 heeft Hoogeveen de 
titel ‘Bijvriendelijke gemeente’ in ontvangst mogen nemen. 
 
Smederijen – nieuw elan 
Al vele jaren wordt in Hoogeveen succesvol gebiedsgericht gewerkt met De Smederijen. Hierin 
participeren gemeente, diverse sociaal-maatschappelijke partners en inwoners. In 2019 zij we gestart 
met het formuleren van het 'nieuwe elan van de Smederijen'. De aanpak is succesvol, maar 
inhoudelijke ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving veranderen en daar beweegt De 
Smederijen op mee. Het nieuwe elan houdt in dat we samen met de partners en inwoners de actuele 
maatschappelijke opgave ophalen om vervolgens de prioritering en aanpak in de verschillende 
gebieden te bepalen. 
 
Zichtbaar zijn en in gesprek met de samenleving 
In het collegeprogramma hebben we ambitie uitgesproken om nog meer in gesprek te gaan met de 
samenleving. Dit om de verbinding tussen de gemeentelijke politiek en de samenleving te 
verstevigen.  



Jaarrekening 2019 Jaarrekening in kort bestek 
 

Gemeente Hoogeveen 7 
 

In 2019 zijn er 17 werkbezoeken geweest van het college. Vier aan wijken en dorpen, zes 
bedrijfsbezoeken en zeven bezoeken aan organisaties en instellingen.  
 
Energietransitie 2019: gestart met de Regionale Energiestrategie (RES)  
De Drentse gemeentes, provincie, waterschappen, netwerkbedrijven en maatschappelijke partners 
stellen gezamenlijk een Regionale Energie Strategie op.  
Het doel hiervan is als regio Drenthe een bijdrage te leveren aan de Nationale Klimaatdoelstelling. 
RES regio Drenthe heeft in 2019 een Startnotitie opgesteld waarin de gezamenlijke ambitie, opgave, 
aanpak en proces van de RES beschreven staan. Op 26 september heeft de gemeenteraad de 
Startnotitie vastgesteld met een unanieme motie betreft het betrekken van de raad en inwoners bij 
de RES. 
 
Klimaatrobuust Hoogeveen 2019: klimaatatlas 
Het klimaatrobuust inrichten van Hoogeveen is een meerjarige veranderingsopgave. In 2019 is 
uitvoering gegeven aan het in beeld brengen van kwetsbare gebieden als gevolg van 
klimaatverandering. Hiervoor is een stresstest uitgevoerd voor het gehele gebied van de 
samenwerkende partners binnen Fluvius. We hebben hierdoor inzicht gekregen in de gevolgen van 
wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in ons gebied. De gegevens zijn in een klimaatatlas 
toegankelijk en zichtbaar gemaakt. 
 
Circulaire economie en leefomgeving 2019: optimalisatie afvalinzameling 
In 2019 is gewerkt aan een voorbereiding om de afvalinzameling door Area te optimaliseren. De 
wijzigingen bestaan uit nieuwe inzamelvoertuigen, omwisselen van containers naar de 
standaardmaat van 240 liter, het verbeteren van de aanbieddiscipline, alle containers voorzien van 
een chip en de aanleg van nieuwe clusterplaatsen voor het opstellen van de containers. Dit heeft tot 
gevolg dat de inzameling in 2020 (kosten)efficiënter uitgevoerd kan worden. 
 
Verbetering bereikbaarheid 
In 2019 zijn twee belangrijke projecten van start gegaan ter verbetering en behoudt van een goede 
bereikbaarheid. Het betreft de projecten ‘Rotonde op de Wolfsbosstraat/Het Haagje, inclusief de 
reconstructie van het laatste deel van het Haagje en de vervanging van de damwand in de 
industriehaven. Daarnaast is er flink gelobbyd voor de verbetering van de A28 en een kwartiersdienst 
voor de trein. 
 
Parkeren 
Per 1 januari zijn de nieuwe parkeertarieven en parkeertijden van kracht geworden. Door deze 
maatregelen zijn de geraamde parkeeropbrengsten in parkeerbegroting nagenoeg gerealiseerd. In de 
tweede helft van het jaar is het interactieve proces rondom de actualisatie van het parkeerbeleid 
gestart. Samen met onze inwoners geven we vorm en inhoud aan het nieuwe parkeerbeleid. 
 
Beheer en onderhoud 
Het nieuwe wegenbeheersplan is in 2019 vastgesteld. Hierin is de onderhoudsstaat van onze wegen, 
fiets- en voetpaden beschreven en wat er nodig is om deze op het basisniveau in stand te houden. 
Het grootste deel van onze wegen, fiets- en voetpaden zit op een goed onderhoudsniveau. Neemt 
niet weg dat er voor de komende jaren wel een opgave ligt om het gehele areaal weer op 
basisniveau te brengen en te houden. 
 
Pijler Veilig 
Oplevering ondermijningsbeeld 
In 2019 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) het ondermijningsbeeld 
opgeleverd. Dit rapport geeft op fenomeen niveau een beeld van mogelijke ondermijnende 
activiteiten in de gemeente.  
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Het rapport is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen OM, politie, belastingdienst en 
gemeente. Op basis van dit beeld zijn prioriteiten gesteld en eerste acties ondernomen. 
 
Inwoners betrekken bij veiligheid 
In 2019 is volop ingezet op preventie-activiteiten in dorpen, wijken en buurten. Op de invalswegen 
van de wijk Krakeel zijn een maand lang 4 mobiele camera’s geplaatst in het kader van 
woninginbraakpreventie/repressie. Vanwege vandalisme is bij de Juliana van Stolbergschool in 
december 2019 een camera geplaatst. Inmiddels zijn er 66 whatsappgroepen waar meer dan 2.500 
bewoners zijn betrokken. Ook het aantal AED’s is gegroeid. Via De Smederijen zijn er meer dan 40 
AED’s in beheer en onderhoud.  Er zijn 23 vrijwillige AED-beheerders in alle wijken en dorpen. 
Volgens hartveilig Drenthe Zijn er ongeveer 1.500 gecertificeerde vrijwilligers die grotendeels via De 
Smederijen zijn opgeleid en trainingen volgen. Er zijn via bewonersinitiatieven drempels gekomen in 
de Groenwegenstraat en verkeersremmende maatregelen in Erflanden. Daarnaast zijn er in 
verschillende straten snelheidsmetingen en snelheidscontroles (soms met bewoners/kinderacties) 
uitgevoerd naar aanleiding van signalen van bewoners. In verschillende straten zijn er initiatieven om 
de parkeeroverlast terug te dringen en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit gaat van 
aandachtsacties bij scholen tot het aanleggen van extra parkeermogelijkheden door bewoners in 
samenwerking met de gemeente. 
 
Evenementen en jaarwisseling 
Organisatoren van risicovolle evenementen zijn verplicht om een veiligheidsplan op te stellen en dat 
af te stemmen met de hulpdiensten en gemeente. Het veiligheidsplan beschrijft onder andere de 
inzet van beveiliging, EHBO en de uitwerking van een aantal rampscenario’s. Evenementen als de 
Ronde van Drenthe, Muziekweekend Pesse, Noorderlichtjesparade en Cascaderun worden op deze 
wijze al jaren doorgesproken. De jaarwisseling wordt ook gerekend tot een risicovol (en jaarlijks 
terugkerend) evenement. De voorbereidingen hierop worden onder regie van de gemeente tijdig 
met de hulpdiensten lokaal en op basisteamniveau voorbereid. Afgelopen jaarwisseling is relatief 
rustig verlopen. 
 
Fundament 
Lobby 2019 
De lobbystrategie die we hebben ingezet om Hoogeveen op de kaart te zetten heeft in 2019 geleid 
tot een stevige positionering en het binnenhalen van financiële bijdragen voor belangrijke 
projecten. Er zijn bijvoorbeeld subsidies toegekend voor Gelijke kansen en Kansrijke start (samen 
bijna € 200.000) en voor de waterstofwijk. Ook is er een sterke coalitie gecreëerd rondom 
bereikbaarheidsthema’s en duurzaamheid en er zijn nieuwe subsidieaanvragen voorbereid.   
 
Bestuurlijke vernieuwing 2019 
Bestuurlijke vernieuwing staat voor co-creatie. Hieraan hebben we als bestuur invulling gegeven 
inwoners en organisaties actief op te zoeken en ze te betrekken bij beleids- en planvorming op 
belangrijke, lokale thema’s zoals parkeren, duurzaamheid en wonen.  
 
Covid-19 
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel 
voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren 
daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze 
risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. 
We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende 
deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren 
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Exploitatie 
 
Van start tot finish 
 
Uitkomst jaarrekening 
De jaarrekening van de gemeente Hoogeveen laat over 2019 een negatief saldo zien van € 3,819 
miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de toegestane reservemutaties. De primaire 
begroting 2019 sloot met een nadelig saldo van € 969.000. In het rekeningsaldo zijn de 
bestemmingsvoorstellen niet verwerkt. Inclusief de bestemmingsvoorstellen komt het tekort uit op 
€ 5,657 miljoen. 
 
Rekeningresultaat na bestemmingsvoorstellen 

Uitkomst jaarrekening inclusief bestemmingsvoorstellen                                                          bedragen x € 1.000 

Uitkomst jaarrekening 2019     3.819 
bestemmingsvoorstellen:   
- Restantbudget rekenkamercommissie 2019  10 
- Transformatieplan Jeugdhulp regio Drenthe  1.828 

Totaal tekort  5.657 
 

  

   
Bestemmingsvoorstellen 
We doen in principe geen voorstellen tot afzonderlijke bestemming. Het jaarresultaat wordt 
verrekend met de Algemene reserve. Daarop willen we echter de volgende uitzonderingen maken: 
 
Budget 2019 van de Rekenkamercommissie 
Op 12 december 2019 heeft de raad besloten het restantbudget 2019 van de Rekenkamercommissie 
van € 9.880 over te hevelen naar 2020 en toe te voegen aan het reeds toegekende budget voor 2020. 
Daarom stellen we voor een bedrag van € 9.880 te bestemmen voor de Rekenkamercommissie. 
 
Transformatieplan Jeugdhulp regio Drenthe 
In het gemeentefonds hebben we in 2019 voor de jaren 2018 en 2019 € 992.575 per jaar ontvangen 
voor het Transformatieplan Jeugdhulp regio Drenthe. Omdat Hoogeveen de coördinerende 
gemeente is van de Jeugdhulpregio Drenthe ontvangen wij deze middelen namens de 12 Drentse 
gemeenten. Van deze ontvangen bedragen is € 157.617 besteed in 2019. Het restantbudget moet 
nog worden besteed aan de transformatie. We stellen voor om voor het restant van € 1.827.533 een 
bestemmingsreserve in te stellen voor de uitvoering van de transformatieopgave in 2020 en 
volgende jaren.  
 
Rekeningresultaat jaarrekening (voor bestemmingsvoorstellen) 
Onderstaande tabel geeft een overzicht vanaf de begroting tot aan het eindsaldo van deze 
jaarrekening. 

 Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 2019 min 0,969 
GemRap min 1,932 

Deze jaarrekening min 3.819 
 
Ten opzichte van de GemRap is het saldo € 1,883 miljoen negatiever uitgekomen. 
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De grootste afwijkingen ten opzichte van de GemRap zijn hieronder weergegeven:  
 
 bedragen x € 1.000    voordeel nadeel Toelichting 
Blijven Meedoen en talentontwikkeling    
- Onderwijshuisvesting 280  Lagere kapitaal-en huurlasten en een niet 

begrote huuropbrengst 
- Onderwijsbeleid 559  Met name veroorzaakt door onderbesteding 

van de budgetten VVE en Jong Hoogeveen 

- Schuldhulpverlening  154 Nadelig resultaat GKB Drenthe  
- Jeugdhulp  4.564 Hogere lasten ZIN, waarvan € 1 miljoen 

afrekening 2018 

Gezond en vitaal    
- sportaccommodaties (exclusief extra 
 afschrijving ijsbaan/zwembad) 

 97 Minder (huur)opbrengsten en hogere 
exploitatielasten 

- Wmo  547 Hogere kosten Wmo-voorzieningen en 
thuishulp en begeleiding 

Werken aan werk    
- Inkomensregelingen 313  Per saldo lagere bijstandslasten 

- Begeleide participatie  335 Bijdrage Alescon (in liquidatie) en hogere 
bijdrage aan Stark 

Bruisend Hoogeveen    
Cultuurbudget 166  Lagere onderhoudskosten cultuurgebouwen en 

het budget voor voorlopig ontwerp cultuurhuis 
is niet volledig besteed. 

Aantrekkelijk wonen    
- Vrijval voorziening strategische gronden 613  Voorziening strategische gronden Park 

Dwingeland, 't Haagje Wolfsbos en het NCH 
terrein 

- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 94  Per saldo lagere rentelasten en beheerskosten 
- Verkoop woningen/grond 156  Hogere opbrengst verkoop 
Krachtige wijken en dorpen    
- Buurtwerk 174  Lagere kapitaal- en onderhoudslasten 

buurtaccommodaties 
- Begraafplaatsen 103 

 
Lagere rente en onderhoudslasten, hogere 
opbrengst graf- en begraafrechten 

Veilige bereikbaarheid    
- Opbrengst parkeren  104 Lagere opbrengst betaald parkeren 
Duurzaam Hoogeveen    
Afval  104 Betreft hogere exploitatielasten die niet meer 

opgevangen kunnen worden uit de voorziening 
reiniging. 

Veilig Hoogeveen    
- Veiligheidshuis  105 Bijdrage aan Veiligheidshuis was niet correct 

opgenomen in de begroting. 

Zichtbaar en transparant bestuur    
- APPA-voorziening wethouders  799 Herziene berekening van de 

pensioenverplichtingen 
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 bedragen x € 1.000    voordeel nadeel Toelichting 
Algemene dekkingsmiddelen    
- gemeentefonds 1.192  Uitkering op basis van december-circulaire 

- OZB-opbrengst 240  Hogere opbrengst OZB 
- Treasury  678 Lagere doorrekening rente aan taakvelden 
Overhead 1.209  Lagere bijdrage SWO en huisvestingslasten 
Diverse geringe verschillen 505   

 5.605 7.487  
 
De afwijkingen zijn toegelicht bij de toelichting op de cijfers in de betreffende programma's. 
 
Financiële monitoring 
Gezien de financiële positie van Hoogeveen heeft het college besloten om na de GemRap over te 
gaan tot het maandelijks monitoren van de voortgang in de financiën. We zien deze monitor als een 
groeidocument. Dat geldt voor de kwaliteit en efficiency van het maakproces, de mate waarin de 
schattingen (EJV) overeenkomen met de uiteindelijke uitkomst als de mate waarin deze monitor 
daadwerkelijk een stuurinstrument voor ons is. 
 
Eind september werd de eerste monitor opgeleverd (over de periode tot en met 31 augustus) aan de 
raad, begin januari 2020 de monitor over november 2019. Deze gaf een eindejaarsverwachting van 
ongeveer € 4,8 miljoen negatief. Dat is in lijn met het definitieve rekeningresultaat (na 
bestemmingsvoorstellen). Het uiteindelijke resultaat is ten opzichte van de laatste monitor € 0,8 
negatiever geworden. 
 
Gemeentefonds 
Ontwikkeling gemeentefonds 2019 2019 2019 

bedragen x € 1.000 Begroting Werkelijk Verschil 
Algemene uitkering 87.729 89.031 1.302 
Sociaal Domein:    
Participatie 19.721 19.646 -76 
Jeugdzorg 3.701 3.666 -35 
Actuele standen 111.151 112.343 1.192 
 
De uitkering gemeentefonds was € 1,2 miljoen hoger dan begroot. In het jaar 2019 zijn ook met 
terugwerkende kracht de jaren 2017 en 2018 meegenomen. 
 
Algemene reserve 
De eindstand van de Algemene reserve is per 31 december 2019 € 6,4 miljoen voor bestemming. In 
2020 wordt nog het nadelig saldo van deze jaarrekening (€ 3,8 miljoen) en het bestemmingsresultaat 
(€ 1,8 miljoen) in mindering gebracht op de Algemene reserve. Daarmee komt de stand van de 
Algemene reserve op € 0,75 miljoen. 
 
In de Programmabegroting 2019-2022 hielden we rekening met een stand van € 14,8 miljoen.  
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Het verschil van € 14 miljoen valt te verklaren door: 
- Stand Algemene reserve bij Programmabegroting 2018-2021 € 16,8 miljoen, achteraf was de 

stand van de Algemene reserve € 14,8 miljoen.  
- Negatief resultaat van jaarrekening 2018 van € 8,9 miljoen. 
- Storting vanuit de reserve Zwembadlocatie van € 1 miljoen en reserve Kunstijsbaan van € 0,4 

miljoen in de Algemene reserve.  
- Onttrekking bestemmingsresultaat van deze jaarrekening van € 1,8 miljoen 
- Er was een onttrekking voor het nadelig resultaat van 2019 voorzien van € 969.000, dit is € 2,8 

miljoen meer nadeel worden. 
 
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de begrote onttrekkingen van jaarschijf 2020 van  
€ 913.000 van de Programmabegroting 2020-2023. De eindstand van de Algemene reserve komt dan 
negatief uit. 
 
Reserve Structuurvisie 
De eindstand van de reserve Structuurvisie is per 31 december 2019 € 0,7 miljoen. We hielden in de 
Programmabegroting 2019-2022 rekening met een stand van € 2,8 miljoen. Het resultaat op de 
grondverkopen is tegengevallen met een bedrag van € 0,9 miljoen.  
De onttrekkingen zijn ook € 0,4 miljoen hoger en de beginstand (1-1-2019) van deze reserve was in 
de Programmabegroting 2019-2022 begroot op € 1,6 miljoen, de werkelijke beginstand van de 
reserve was € 0,9 miljoen.  
 
Reserve Effecten rijksbeleid 
Deze reserve is ingesteld in verband met de onzekerheden in de ramingen van de uitkering in het 
gemeentefonds. Het saldo is per 31-12-2019 zoals in de begroting opgenomen € 0,2 miljoen.  
 
Investeringen 
 
In 2019 hebben we € 15,2 miljoen uitgegeven voor investeringen. Dit is 28% van het begrote bedrag 
van € 53,5 miljoen. Het lage percentage komt met name door het stoppen met de investering 
kunstijsbaan-zwembad waarvoor € 31 miljoen was geraamd. 
 
Grote investeringen zijn gedaan in Stadscentrum € 4,6 miljoen, Kindcentrum Wolfsbos € 1,1 miljoen, 
aankoop schoolgebouw Citroenvlinder € 1,9 miljoen, kunstgrasvelden € 1,1 miljoen, Bentinckspark 
€ 0,9 miljoen, asfaltprogramma € 0,9 miljoen, VRI Wolfsbos- Mr. Cramerweg € 0,9 miljoen en 
rioleringswerkzaamheden € 1,2 miljoen. 
 
Het verschil tussen in de eindejaarsverwachting bij de GemRap en deze jaarrekening komt door 
lopende investeringen die niet geheel zijn uitgevoerd in 2019 en welke doorschuiven naar 2020. Dit 
zijn onder andere de investeringen in Stadscentrum € 2,1 miljoen, kindcentrum Wolfsbos € 1,2 
miljoen, VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg € 0,6 miljoen, damwand industriehaven € 0,9 miljoen, budget 
rioleringswerkzaamheden € 1 miljoen.  
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Het beeld van de lasten is samengevat: 
Lasten Investeringen Bedragen x € 1.000 
Begroot 2019 voor wijziging                          45.295  
Toevoeging restant jaarrekening 2018                            3.999  
Riolering (inclusief restant jaarrekening 2018)                            1.965  
Begrotingswijzigingen 2019                            2.232  
Begroot 2019 na wijziging                          53.491  
Eindejaarsverwachting GemRap 2019                          22.133  
Jaarrekening 2019                          15.236  
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Kerngegevens 

De kerngegevens geven een beeld van de financiële, sociale en fysieke structuur van de gemeente. 
 
De onderstaande grafieken geven op hoofdlijnen weer waar de middelen van de gemeente vandaan 
komen en hoe die worden besteed. 
 

 
 
Lokale heffingen: opbrengst OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, parkeergelden, leges etcetera. 
Overdrachten: rijksbijdragen voor onder andere bijstand, onderwijs etcetera. 
Overige baten: huuropbrengsten, (grond)-verkopen, schade-uitkeringen, dividend, bijdrage van 
derden, onttrekking reserves etcetera. 
Gemeentefonds: bijdrage gemeentefondsuitkering 
 

 
 
Overdrachten: bijstandsuitgaven, minimabeleid, Wmo-uitgaven, jeugdhulp, Wsw, bijdrage 
samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. 
Overige lasten: rente, afschrijving, OZB, rioolrechten, reinigingsrechten, waterschapslasten, 
zuiveringslasten, stortingen in reserves. 
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Kerngegevens 
 

31 december 2019 2015 2016 2017 2018 2019* 
  werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk 
SOCIALE STRUCTUUR           
Leeftijdsopbouw bevolking:          
00  t/m 03 jaar 2.261 2.237 2.315 2.209 2.216 
04  t/m 11 jaar 5.315 5.258 5.210 5.197 5.190 
12  t/m 17 jaar 4.287 4.235 4.146 4.101 4.103 
18  t/m 26 jaar 5.322 5.381 5.467 5.553 5.541 
27  t/m 50 jaar 16.660 16.482 16.531 16.383 16.348 
51  t/m 65 jaar 10.898 11.006 11.086 11.150 11.141 
66  t/m 75 jaar 6.032 6.158 6.269 6.417 6.402 
76 jaar en ouder 4.465 4.657 4.653 4.728 4.721 
Totaal 55.240 55.414 55.677 55.738 55.662 
            Totaal in particuliere huishoudens 53.882 54.022 54.340 54.418 54.342 
Personen in institutionele huishoudens 1.358 1.392 1.337 1.338 1.320 
Totaal personen in huishoudens 55.240 55.414 55.677 55.738 55.662 
            
Thuiswonend kind 15.426 15.454 15.489 15.506 15.485 
Alleenstaand 7.728 7.908 8.052 8.061 8.050 
Totaal samenwonende personen 28.516 28.388 28.412 28.443 28.404 
Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen 2.654 2.644 2.796 2.799 2.795 
Partner in gehuwd paar zonder kinderen 12.196 12.162 12.132 12.145 12.129 
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 2.598 2.626 2.676 2.679 2.675 
Partner in gehuwd paar met kinderen 11.068 10.956 10.808 10.820 10.805 
Ouder in eenouderhuishouden 1.580 1.640 1.719 1.721 1.719 
Overig lid huishouden 632 632 668 669 668 
Personen in institutionele huishoudens 1.358 1.392 1.337 1.338 1.337 
Bron sociale structuur: CBS;            
            
Aantal uitkeringsgerechtigden 1.275 1.308 1.333 1.288 1.221 
bron: marap bedrijfsbureau D&A           
            
INWONERAANTALLEN CBS-wijk-buurtindeling           
Hoogeveen kern 25.025 25.049 25.320 25.214 25.214 
De Weide 14.160 14.354 14.210 14.325 14.325 
Fluitenberg 470 471 500 510 510 
Elim 2.380 2.400 2.355 2.412 2.412 
Hollandscheveld 4.395 4.427 4.435 4.473 4.473 
Noordscheschut 2.125 1.958 2.115 1.901 1.901 
Nieuwlande 1.345 1.352 1.370 1.350 1.350 
Nieuweroord 945 938 950 988 988 
Tiendeveen 640 768 655 751 751 
Stuifzand 595 604 600 619 619 
Pesse 1.805 1.771 1.830 1.812 1.812 
Zuideropgaande Nieuw Moscou 580 544 590 591 591 
Industriegebied 580 602 560 573 573 
Verspreid gebied 195 203 200 219 219 
          

bron: CBS (door afronding op vijftallen kunnen verschillen ontstaan)         
Woningen (incl. woonw.) 23.315 23.412 23.655 23.755 23.847 
Wooneenheden/bijzondere woongebouwen 1.582 1.621 1.678 1.726 1.796 
Recreatiewoningen 237 237 237 237 237 
Totaal woonruimten 25.134 25.270 25.570 25.718 25.880 
bron: ontwikkeling en grondbedrijf (2018/19 voorlopig)           
* Inwonertal en aantal huishoudens is per 9 oktober 2019 bijgewerkt op basis van CBS cijfers     
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Samenstelling raad en college 

Gemeenteraad 
 
Fracties 
Gemeentebelangen 
CDA 
VVD 
ChristenUnie 
SP 
PvdA 
D66 
GroenLinks 
SGP 
 
Griffier: Cindy Elken - van Mierlo 

Leden 
8 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

 
College van burgemeester en wethouders 
 
Burgemeester Karel Loohuis 
Programma's 
  Veilig Hoogeveen 
  Zichtbaar en Transparant Bestuur 
 
Taakvelden 
  Bedrijfsvoering 
 

Algemeen directeur/gemeentesecretaris Nanne 
Kramer 
Eerste ambtelijk adviseur van B&W 
 

Wethouder Erwin Slomp 
Programma's 
  Gezond en vitaal 
  Veilige Bereikbaarheid 
 
Taakvelden 
  Handhaving 
  Bentinckspark 
  Kunstijsbaan en zwembad 
 

Wethouder Erik Giethoorn 
Programma's 
  Aantrekkelijk Wonen 
  Krachtige Wijken en Dorpen 
  Bruisend Hoogeveen 
 
Taakvelden 
  Cultuurhuis 
  Omgevingsvisie 
  Stadscentrum  
 

Wethouder Gert Vos 
Programma's 
  Duurzaam Hoogeveen 
  Blijven Meedoen en Talentontwikkeling 
 
Taakvelden 
  Energietransitie 
 

Wethouder Jacob van der Heide 
Programma's 
  Werken aan Werk 
 
Taakvelden 
  Financiën 
  Gemeentelijk Vastgoed en Grondzaken 
  Dienstverlening  
  Integraal accommodatiebeleid 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma's 
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Sociale pijler 

 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Gezond en vitaal 
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Blijven meedoen en talentontwikkeling 

 
 
Dit programma omvat maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid, 
talentontwikkeling, jeugdhulp en jeugd. 
 
Programmahouder Gert Vos 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Algemene doelstelling Jong Hoogeveen 
Het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling zet in op Jong Hoogeveen en (financiële) 
redzaamheid. Het programma staat voor investeren in de toekomst van jeugdigen en in de hele 
Hoogeveense samenleving er omheen. We werken vanuit kansen en talenten die we vormgeven 
in een verbindende aanpak. 
 
Wat hebben we gedaan 
De inzet binnen het programma gebeurt op veel verschillende manieren, maar steeds van licht 
naar zwaar: aan de ene kant vroegtijdige signalering en inzet, preventie en het versterken van de 
leefwerelden rondom kinderen en volwassenen. Aan de andere kant de vangnetfunctie voor als 
kinderen, jongeren of ouders het niet zelf kunnen en het misgaat. 
 
Jong Hoogeveen 
Verbindende aanpak 
Onderwijs, welzijn, sport en zorg (h)erkennen de opgave en hebben zich verbonden aan Jong 
Hoogeveen waardoor de verbindende aanpak van ons allemaal geworden is. Steeds meer 
partijen zien het nut en de noodzaak om op deze manier een stevige pedagogische basis voor 
opgroeien in Hoogeveen te leggen. In 2019 hebben ruim 500 mensen uit het onderwijs, 
vrijwilligerswerk, jeugdzorg, cultuur, sport, welzijn, buurtwerk en opvang een training gevolgd in 
de verbindende aanpak (eind maart 2020 zijn dat er 800). Een aantal scholen is in 2019 gestart 
met het werken met leerlingen en ouders volgens de principes van de verbindende aanpak. De 
kennis en vaardigheden van de Hoogeveense trainers in de Verbindende Aanpak hebben 
intensieve vervolgtrainingen gevolgd onder leiding van experts uit Leeds. 
 
Informeel leren 
In 4 wijken in Hoogeveen is een naschools aanbod tot stand gekomen in samenwerking met 
kinderen, school, ouders, organisaties in de wijk, sport, citytrainers, jongerenwerk, kinderwerk 
en cultuur. Ruim 300 kinderen maken hier een aantal keer in de week gebruik van, leren zo ook 
buiten school nieuwe vaardigheden en ontdekken hun talenten.  
De weekendschool Hoogeveen heeft voor het tweede jaar gedraaid en heeft voor 17 kinderen 
gezorgd voor het verbreden van hun leefwereld en het verrijken van hun ontwikkeling.  
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Zowel de deelnemende kinderen als hun ouders zijn zeer tevreden en enthousiast. Uitspraak van 
een moeder: dankzij de Weekendschool is mijn zoontje helemaal opgebloeid, hij heeft meer 
zelfvertrouwen, voelt zich gezien en weet dat hij er ook mag zijn. Een andere moeder: dit is zo 
goed, ik wou dat het ook voor de volwassenen bestond. 
 
Stem van kinderen en jongeren 
Om problemen te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, is het van belang om te investeren in 
de contacten en relatie met kinderen en jongeren en hen te betrekken bij de oplossingen en 
activiteiten. In 2019 is het reguliere jongerenwerk uitgebreid met jongerenwerk op school (vo en 
mbo), om meer jongeren te bereiken en te helpen. De jongerenwerkers werken nauw samen 
met de pedagogen van de school en bijvoorbeeld ook met de jeugdagent. Ook het kinderwerk in 
de Verzetsbuurt is geïntensiveerd. De kinderwerker is actief als pedagoog in de buurt en zorgt 
dat kinderen spelenderwijs hun talenten kunnen ontwikkelen en hun leefwereld vergroten.  
Andere voorbeelden van het betrekken van kinderen en jongeren zijn de kinderjury in het kader 
van de Jong Hoogevener van het jaar, gesprekken met kinderen over armoede en de oplossingen 
daarvoor, het vormgeven van het naschools aanbod in de wijken, de REPs van de verbindende 
aanpak, waarbij kinderen zelf problemen in en om school oplossen volgens de methode van de 
verbindende aanpak en diverse gesprekken met jongeren over duurzaamheid. 
 
Kansrijke toekomst voor Jong Hoogeveen 
Toekomstbestendig onderwijs is de basis voor een kansrijke toekomst voor kinderen en 
jongeren. Veel van de gemeentelijke sociaal-maatschappelijke doelen zijn verbonden met 
onderwijs (denk aan armoede, talentontwikkeling en arbeidsparticipatie). Daarom zijn we in 
2019 gestart met een opzet voor een brede visie genaamd ‘Kansrijke toekomst voor Jong 
Hoogeveen’, die we samen met partners verder gaan vormgeven.  
 
Gelijke kansen Alliantie 
In 2019 tekenden we samen met het ministerie van OC&W de eerste gelijke kansen alliantie van 
Nederland. Met deze alliantie versterken we Jong Hoogeveen en de verbindende aanpak. Het is 
een samenwerking van het onderwijs, het Rijk en de gemeente. Naast cofinanciering wordt in de 
alliantie ook ingezet op het delen van kennis en het uitvoeren van onderzoek. In september 
bezocht minister Slob in het kader van deze alliantie een aantal mooie voorbeeld projecten van 
Jong Hoogeveen. 
 
Versterken basis thuis-school-buurt 
We zijn gestart met het versterken van de basis thuis-school-buurt, op basis van een in 2019 
opgestelde visie. We voeren samen met partners 10 initiatieven uit en volgen die op de 
resultaten. Het gaat om bestaande initiatieven als de Gelukswerker (PricoH) en Vroeg erbij op 
school (Zuiderbreedte) en om nog te starten initiatieven als sociaal werk en een huiskamer op 
een aantal Bijeen scholen, pedagogisch medewerkers bij PricoH en RENN4. De basis versterken 
doen we ook met de inzet van Buurtgezinnen (in 2019 voorbereid) als aanvulling op de 
maatjesprojecten van SWW.  
Het doel van alle initiatieven is talentontwikkeling stimuleren (positief jeugdbeleid) en 
vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden in de leefwerelden van het kind (ondersteunend 
jeugdbeleid) en zo minder kinderen te verwijzen naar jeugdhulp.  
 
Talentontwikkeling 
Inzet voorschoolse voorzieningen 
Alle kinderen moeten kansrijk op kunnen groeien en zonder achterstand naar de basisschool 
gaan. Daarom hebben we fors ingezet op goede peuteropvang, zodat kinderen spelenderwijs al 
gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. In de gemeente Hoogeveen wonen 855 peuters.  
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Van deze peuters hebben 265 kinderen een risico op onderwijsachterstand en een indicatie voor 
VVE (voor-en vroegschoolse educatie). Deze indicatie wordt gegeven door het 
consultatiebureau. Van de 140 beschikbare VVE plekken zijn 124 bezet. Kortom, er is voldoende 
capaciteit echter is de opgave (265 peuters met risico op achterstand) groot. Uit landelijk maar 
ook lokaal onderzoek blijkt dat het spelenderwijs werken aan taalvaardigheden werkt en 
positieve effecten heeft voor kinderen op de basisschool. Samen met onze huidige en 
toekomstige aanbieders van VVE en peuteropvang investeren we daarom in jonge kinderen en 
willen we dat alle peuters met een VVE indicatie gebruik maken van het VVE aanbod (honderd 
procent bereik). In 2019 hebben we hiervoor onder andere de wettelijke uitbreiding van 10 naar 
16 uur voorschoolse educatie samen voorbereid en hebben de pedagogisch medewerkers van 
twee kinderopvangorganisaties VVE trainingen gevolgd. Dit met als doel om op korte termijn het 
aantal beschikbare VVE plaatsen uit te kunnen breiden. Daarbij komt in de toekomst een extra 
wettelijke opgave om de kwaliteit van de peuteropvang te vergroten (door een hbo-er 
gedurende 10 uur per doelgroeppeuter, per jaar, per locatie in te zetten.  
 
Kortom, naast een wettelijke opgave hebben we een forse opgave om onderwijsachterstand op 
jonge leeftijd te voorkomen en kinderen in Hoogeveen een goede start op de basisschool te 
bieden. 
 
Goede start 
Goede start is de paraplu waar activiteiten en programma’s gericht op het gezonde geboren 
worden en gezond opgroeien van jonge kinderen onder vallen. In 2019 zijn Nu Niet Zwanger 
(NNZ) en de voorbereidingen voor de Moeders van Hoogeveen (in de begroting noemden we dit 
nog de 1.000 dagen aanpak) gestart. De werkbegeleider en casusbegeleider van Moeders van 
Hoogeveen zijn aangesteld en gesprekken met verloskundigen, die de zwangeren doorsturen, en 
andere relevante partners zijn gevoerd. De coördinator van NNZ heeft aandachtsfunctionarissen 
NNZ van de belangrijkste ketenpartners getraind het gesprek over kinderwens met hun cliënten 
aan te gaan. Langzaamaan neemt het aantal deelnemers dat overgaat tot anticonceptie toe.  
 
Jeugdhulp 
We hebben in 2019 een analyse van jeugdhulp afgerond rond de vraag hoe meer sturing te 
krijgen op de effecten en kosten van ondersteuning en hulp aan kinderen, jongeren en ouders. 
We zijn sindsdien actief op diverse sporen. Er is bijgedragen aan een brede lobby voor meer geld 
van het Rijk voor jeugdhulp. Er zijn regionaal afspraken met aanbieders gemaakt. We blijven als 
gemeente continue bezig met acties om het jeugdhulpsysteem aan te scherpen.  
 
In 2019 is meer nadruk komen te liggen op de eigen kracht van de leefomgeving van het kind. 
Ook zijn we scherper gaan sturen in de toegang: is tweedelijnszorg bij een zorgaanbieder nodig, 
of kan het ook op andere manieren worden aangepakt. De inzet van de praktijkondersteuners 
jeugd bij de huisarts is daar een mooi voorbeeld van. In bijna alle praktijken in Hoogeveen is nu 
een POH-jeugd ingezet. 
 
De beleidsregels zijn aangepast zodat de toegang scherper kan acteren. De werking van deze 
beleidsregels zijn effectief per 2020. 
 
Ook bij de uitvoering van de jeugdhulp hebben we volop gezocht naar mogelijkheden om het 
nog efficiënter en effectiever te organiseren. Zo kijken we bij de veelal gezamenlijke inkoop naar 
mogelijkheden om daar voordelen op te behalen. Dit doen we in de wetenschap dat we een 
aantal aanbieders van jeugdhulp hebben in Drenthe voor wie de gemeentelijke omzet maar een 
fractie is van het totaal. Oftewel onze speelruimte is beperkt. In de beweging naar meer 
effectiviteit richten we sterk op 'normaliseren' en meer naar de voorkant.  
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Voorkomen van zware en veelal dure tweedelijns zorg helpt mee aan de efficiencyslag die we 
ook willen maken. Maar nog belangrijke kan het soms escalatie van de problematiek voorkomen.  
 
De noodzaak om het efficiënter te gaan doen is onverminderd groot, ook in 2019 zijn we 
geconfronteerd met forse financiële tekorten. Het aantal unieke 'klanten' is met 3% gestegen 
naar bijna 1.900 en zien we met name een toename van de kosten in de zware 
interventieniveaus 5 tot en met 8. 
 
Onderwijshuisvesting 
Visie onderwijshuisvesting 
In 2019 is de inhoudelijke visie voor het onderwijs en onderwijshuisvesting uitgewerkt. Deze 
visie is unaniem aangenomen door het gehele onderwijsveld in Hoogeveen. In december 2019 is 
deze inhoudelijke visie aangeboden aan de gemeenteraad van Hoogeveen. In dit 
besluitvormingsproces is de gemeenteraad van Hoogeveen ook gevraagd te besluiten over de 
vervolgroute voor het afronden van het huisvesting-visietraject. Voor schoolbesturen is het 
verkrijgen van perspectief op de financiering van de huisvestingsopgave een fundamenteel punt 
voordat het visietraject wordt vervolgd. Cruciaal is dat gemeente en schoolbesturen eind 
december 2019 gezamenlijk tot een vervolg route zijn gekomen. De aangepaste route 4 is dat de 
gemeente bij aanvang zich uitspreekt voor een substantiële meerjarige financieringsbijdrage 
voor scholenbouw. 
 
Kindcentrum Wolfsbos 
In de zomer van 2019 is er gestart met de realisatie van KC Wolfsbos. De eerste paal is in juli 
2019 de grond ingegaan. In december 2019 zijn de laatste betonwanden op de 2e verdieping 
geplaatst waaronder de technische ruimten komen en is er een start gemaakt met het metselen 
van de gevels. In juli 2020 zal het gebouw conform planning worden opgeleverd.  
 
Huisvesting Villa Kakelbont  
De openbare basisschool het Spectrum, locatie “Villa Kakelbont”, is gehuisvest in het stadsdeel 
van Centrum-Oost van Hoogeveen. De school ligt in het herontwikkelingsgebied van het project 
park Dwingeland. In de herontwikkeling van dit project is besloten de school te behouden op de 
huidige locatie. Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld en 
€ 375.000 beschikbaar gesteld voor de huisvesting van Villa Kakelbont. Voor deze investering van 
€ 375.000 (inclusief BTW) wordt van het IAB van 2021 geld naar voren gehaald om in 2019-2020 
de huisvesting van Villa Kakelbont aan te passen. In 2019 is het schoolbestuur Stichting Bijeen, 
begonnen met het uitwerken van de plannen. 
 
Meedoen 
Armoede en schulden 
In de strijd tegen armoede en schulden hebben we in 2019 intensief samengewerkt met het 
Loket Geldzaken, het Platform Financiële redzaamheid en diverse vrijwilligers- en 
maatschappelijke organisaties. Ook zijn we in gesprek gegaan met kinderen om hun ervaringen 
en ideeën over opgroeien in armoede te horen. 
Daarnaast hebben we enkele instrumenten ingezet om armoede en schulden te bestrijden: 
 
Ervaringsdeskundige  
We hebben een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede opgeleid om signalen van 
armoede op te pikken. De ervaringsdeskundige is geplaatst op drie PricoH-scholen: Juliana van 
Stolberg, De Sprong en De Morgenster. Het traject is een initiatief vanuit het gemeentelijke 
programma Jong Hoogeveen en het wordt in 2019-2020 als pilot uitgevoerd door PricoH. Als de 
ervaringsdeskundige dergelijke signalen van armoede ziet, kan deze proberen contact te leggen 
met ouders en eventueel doorverwijzen naar hulp.  
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VoorzieningenWijzer 
Samen met Domesta, Woonconcept en SWW hebben we een convenant getekend om 
huishoudens financiële hulp te bieden en besparingen te realiseren. We hebben in 2019 twee 
consulenten aangesteld die huishoudens bezoeken om de financiële situatie door te nemen en 
de VoorzieningenWijzer aan te bieden. 
 
Mobility Mentoring    
Mobility mentoring is inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale 
problemen willen oplossen, gebaseerd op inzichten vanuit de hersenwetenschap. 
Deze aanpak hebben we ingezet bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale 
problemen willen oplossen. 
 
Samen met het Platform financiële redzaamheid hebben we de schuldhulproute gelanceerd. We 
waren een van de eersten in Nederland. In 2020 gaan we dit instrument doorontwikkelen 
 
Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) 
De GKB vervult in het vangnet onder ons sociale stelsel de rol van gespecialiseerde tweedelijns 
dienstverlener. In nauwe samenwerking met ons eigen geldloket en Werkplein. De transformatie 
van de GKB heeft tijd en geld gekost. Naar verwachting is 2019 het laatste jaar waarin we te 
maken hebben met frictiekosten om deze omslag te realiseren. 
 
In 2019 is een gezamenlijke projectgroep gestart met de gemeenten Assen, Meppel en 
Steenwijkerland om de dienstverlening van klanten die onder bewind staan te verbeteren. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de 'Groningse variant' van bewindvoering in eigen beheer. De 
uitkomsten hebben we moeten doorschuiven naar het voorjaar van 2020. Op rijksniveau is een 
wetswijziging aanstaande waarbij gemeenten een adviesrol krijgen in de toewijzing van 
bewindvoerders. 
 
Aanpak laaggeletterdheid 
De aanpak van laaggeletterdheid is een belangrijk speerpunt en ook hier is de inzet aan de ene 
kant gericht op voorkomen van laaggeletterdheid en aan de andere kant op het oplossen van 
laaggeletterdheid.  
 
De preventie voor laaggeletterdheid voeren we samen met partners als de bibliotheek, het 
onderwijs, SWW en het consultatiebureau uit. We zetten in op het voorkomen van 
achterstanden en laaggeletterdheid, stimuleren taalvaardigheid en vooral ook leesplezier. 
 
Voor de curatieve aanpak vervolgden we in 2019 de ingeslagen weg van het actieplan 
Hoogeveen telt mee met taal. We hebben ons vooral op de basistaken van het taalhuis gericht: 
de intake van laaggeletterden en verwijzing naar het meest passende leertraject. Vanuit werk en 
re-integratie is ingezet op taalanalyses voor laaggeletterden, met name autochtone klanten uit 
de bijstand Daarnaast zijn taalversnellingstrajecten voor onder andere allochtonen gestart. 
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Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: We geven kinderen en jongeren alle kansen op een succesvolle en duurzame toekomst 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
We zijn een kindvriendelijke gemeente, waarin 
kinderen en jongeren alle kansen krijgen om 
succesvol op te groeien. 
 
 
 
We geven vorm aan een goede doorgaande 
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 18 
 

• Er zijn 500 mensen die werken met kinderen en 
jongeren getraind in de verbindende aanpak, als 
basis onder Jong Hoogeveen 

• Er is geïnvesteerd in activiteiten rondom 'armoede 
en financiële problemen', 'veiligheid', 'naschools', 
'ouders en zorg' en 'onderwijs en arbeid'. 

• Meer partijen hebben zich verbonden aan Jong 
Hoogeveen 

• Kinderen en jongeren zijn betrokken bij en hebben 
meegedacht over belangrijke onderwerpen als 
armoede en duurzaamheid. 

 
Doelstelling 2: Toekomstbestendig onderwijs, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Het gemiddeld opleidingsniveau van jongeren in 
Hoogeveen is gelijk aan of hoger dan het 
gemiddelde Drentse niveau. 
(Bron: onderwijssoort in het VO; Drentse 
Onderwijsmonitor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt.  
 
 
Voorkomen van schooluitval en thuiszitters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In Hoogeveen wonen 855 peuters. Circa een kwart 
(265) heeft een VVE indicatie oftewel een risico op 
onderwijsachterstand. 124 van de 140 beschikbare 
VVE plekken zijn in gebruik. Pedagogisch 
medewerkers van twee kinderopvangorganisaties 
hebben VVE trainingen gevolgd, dit met als doel om 
het aantal VVE plaatsen uit te kunnen breiden.  

• Samen met huidige en toekomstige VVE aanbieders 
hebben we de wettelijke uitbreiding van 10 naar 16 
uur VVE voorbereid. 

• We zijn gestart met een opzet voor een brede visie 
genaamd ‘Kansrijke toekomst voor Jong Hoogeveen’ 

• In 2019 is de inhoudelijke visie voor het onderwijs en 
onderwijshuisvesting uitgewerkt.  

• We leiden, samen met de scholen, bedrijven en 
instellingen jongeren op in kansrijke beroepen, zoals 
techniek, zorg en logistiek. In 2019 is de opleiding 
HBO-V gestart. 

• De Ontdekhoek in de bibliotheek is geopend. Doel is 
(jonge) kinderen enthousiast maken voor techniek. In 
2019 heeft de Ontdekhoek 2000 bezoekers gehad, 
waarvan 1.561 kinderen. Ongeveer een derde van dit 
aantal kinderen kwam met een schoolklas de 
Ontdekhoek bezoeken. De bibliotheek helpt scholen 
bij het formuleren van de vraag rondom 
techniekonderwijs. Ook de kinderfeestjes ‘lopen’ 
goed. In de kerstvakantie zijn honderd vrijkaarten 
voor de Ontdekhoek uitgedeeld aan kinderen die 
opgroeien in armoede. De Ontdekhoek is een eerste 
stap van de bibliotheek op weg naar een ‘technologie 
hub’. Na opening van de Ontdekhoek is, samen met 
Scala, gewerkt aan een plan voor de volgende stap: 
realisatie van een e-werkplaats. Hiermee geeft de 
bibliotheek invulling aan de nieuwe regeling van de 
provincie met betrekking tot bibliotheekinnovatie. 
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Jongeren die van praktijkonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs komen, hebben een passende 
vervolgplek. 

• In het schooljaar 2018-2019 waren er 8.556 
leerplichtige kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. 
Daarvan hebben 174 jongeren te maken gekregen 
met de leerplichtambtenaar wegens onterecht 
verzuim en kwamen 18 jongeren thuis te zitten, 12 
daarvan zijn weer teruggeleid naar school. 

• In het schooljaar hebben 91 leerlingen van de 3.321 
jongeren (2,7%) in de leeftijd van 18 tot 23 jaar de 
school voortijdig verlaten zonder een startkwalificatie 
(diploma) behaald te hebben.  

• Samen met de scholen, schoolmaatschappelijk werk, 
samenwerkingsverbanden en overige partners zetten 
we in op preventie of bij uitval/thuiszitten het terug 
geleiden naar school. Sinds 2017 blijven we met de 
monitor jongeren in een kwetsbare positie deze groep 
volgen tot 23 jaar. Een passende plek is mbo-
onderwijs, werk of (arbeidsmatige) dagbesteding. 

• Inmiddels volgen we 689 jongeren:  
- verhuisd en 23 jaar: 51 
- startkwalificatie: 44 
- onderwijs: 341 
- arbeid: 156 
- uitkering/Wajong: 55 
- actieve begeleiding: 42 

• Hoogeveen On Stage: 630 leerlingen hebben 
kennisgemaakt met beroepen en vaardigheden 
binnen het vmbo. 

 

 
Doelstelling 3: Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Ondanks de toenemende schuldenproblematiek 
zijn er in Hoogeveen niet méér mensen dan in 
2018 die schuldhulp nodig hebben 
 
Meer mensen met schulden melden zich voor hulp 
voordat die schulden onbeheersbaar zijn 
geworden. 
 
Het aantal huishoudens in Hoogeveen dat opgroeit 
in armoede zit in 2020 onder het Drents 
gemiddelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer mensen participeren in de samenleving en 
meer mensen zijn zelfredzaam 
 
 

• We hebben de voorlichting in de preventieve  
(voorkomen van schulden) en signalerende sfeer 
op scholen geïntensiveerd door de inzet van een 
ervaringsdeskundige. 

• We hebben ingezet op voorlichting van de 
hulpmogelijkheden die de gemeente heeft door 
middel van bijeenkomsten, voorlichtingen aan 
organisaties, publicaties en folders.  

• In 2019 hebben in het kader van de 
Voorzieningenwijzer 113 adviezen en ook nog 12 
zorgadviezen plaatsgevonden met een 
gemiddelde besparing van € 799,32 per 
huishouden 

• Er hebben zich 251 personen gemeld voor 
schuldhulp. Het grootste deel is doorverwezen 
naar de GKB en een klein deel naar loket 
geldzaken. De overige zelf gedaan of hebben zich 
niet meer gemeld 

• Mobility Mentoring: 27 deelnemers waarvan 1 
traject is afgerond. Er zijn 89 doelen gesteld 
waarvan 60 afgerond en 29 actief zijn. Doelen op 
het gebied van wonen, zorg, familie, opleiding en 
werk 
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• We doen actief mee aan het onderzoek dat 
uitgevoerd wordt door de Universiteit van 
Maastricht en gefaciliteerd wordt door de 
Provincie Drenthe. In dat onderzoek is gekeken 
welke effectieve methoden er zijn om zo veel 
mogelijk laaggeletterde mensen met Nederlands 
als eerste taal (NT1) naar een passend 
taalaanbod te leiden. Dit heeft nog geen 
concrete handvatten opgeleverd. 

• We blijven inzetten op het Taalhuis om zo de 
laaggeletterden aan taalverhoging te laten 
werken. Door te investeren in nieuwe en 
bestaande alliantiepartners worden nieuwe 
laaggeletterden gemotiveerd tot scholing en dit 
zorgt voor meer toeleiding naar taalopleidingen. 
In 2019 heeft dit 43 intakes onder 
laaggeletterden opgeleverd. Deze leidden tot 15 
verwijzingen naar Alfa college, 2 klik en tik-
cursussen bij de bibliotheek en 34 koppelingen 
aan taalvrijwilligers van het Taalhuis. Naast de 
taalmeter is bij 48 bijstandsklanten is een 
taalanalyse afgenomen, die driekwart van de 
deelnemers gemotiveerd heeft verder te gaan 
met verhoging van taal-, reken- en digitale 
vaardigheden. Daarnaast meldden zich meer dan 
50 AZC-ers die Nederlands wilden leren. 35 
vrijwilligers zijn getraind tot taalmaatje. 

• We verbreden en intensiveren het aanbod van 
(in)formele opleidingen voor taalverhoging van 
laaggeletterden. Zo hebben 32 ex-inburgeraars 
een versneld intensief taaltraject afgesloten. 

 
Doelstelling 4: Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op in Hoogeveen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
We bieden alle kinderen en jongeren passende 
ondersteuning (matched care), waarbij we kijken 
naar alle levensdomeinen. 

• De inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de 
huisartsen leverde tijdens de pilotperiode 
beduidend minder verwijzingen naar de tweede 
lijn op. Van de 139 kinderen werden er 98 
kinderen op een andere manier geholpen. Voor 
hen vond dus geen verwijzing plaats naar 
jeugdhulp. Dat leverde een bruto besparing op 
van € 215.000.  

• Versterken van de samenwerking tussen 
onderwijs - zorg, door uitvoering te geven aan de 
projecten rondom 'Versterken basis school, 
thuis, buurt'. 

• Vormgeven aan de actielijnen in het 
transformatieakkoord, om het partnerschap en 
de gemeenschappelijke transformatiedoelen 
met de (grootste) zorgaanbieders te versterken. 

• De voorbereidingen voor een functie van 
zorgmakelaar zijn ter hand genomen. Deze start 
begin 2020. 
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• Nu Niet Zwanger, waarbij hulpverleners met hun 
cliënten in gesprek gaan over hun kinderwens, is 
gestart. Bij belangrijke ketenpartners zijn 
contactfunctionarissen NNZ getraind. Daarnaast 
zijn we eind 2019 van start gegaan met de 1.000 
dagen aanpak: Moeders van Hoogeveen. 

 

Wie doen hieraan mee? 
 

Bibliotheek 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners 
door hun kennis te vergroten en hun vaardigheden en talenten verder te 
ontwikkelen. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Dit gebeurt zowel in de centrale bibliotheek als op locaties, zoals met de 
bibliotheek op school. 
 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019? 

Activiteiten op het gebied van lezen, ontwikkeling, kennis en informatie, 
ontmoeten, cultuureducatie, laaggeletterdheid en mediawijsheid. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.940.234 

 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

GGD voert onze taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg uit in aansluiting 
op de vraag van ouder en kind, op een kwalitatief hoogwaardige wijze die past 
binnen de lokale context(structuur). 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Op vaste momenten vindt een brede sociaal-medische check plaats en daarnaast 
reageren de jeugdverpleegkundige en arts op vragen van het kind of de opvoeder 
en signalen van professionals. Door middel van Veilig Thuis Drenthe wordt een 
veilige thuissituatie hersteld. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019? 

Naast de vaste taken wordt er in 2019 meer ingestoken op preventieve 
activiteiten zoals de gezonde school. 
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.428.384 

 

Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Op maatschappelijke en zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan 
onder andere geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering en 
wettelijke schuldsanering van natuurlijke personen. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Door de uitvoering van schuldsanering en bewindvoering. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019? 

Schuldsanering en bewindvoering. 
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 650.000 schuldhulpverlening 
€ 130.000 exploitatie GR 
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Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en 

 
36,7 35,1 38,2 

Kinderen in uitkeringsgezin % 6 7 6 
Werkloze jongeren % 2 2 2 
Voortijdige schoolverlaters 

    
% 1,7 1,9 1,7 

Absoluut verzuim leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen 0,2 0,6 1,8 
Relatief verzuim leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen 16 19 23 
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 12,2 12,0 10,0 

 
Bijstandsuitkering 
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS – Participatie Wet (eerste half jaar 2019) 
 
Kinderen in uitkeringsgezin 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen.  
Bron: CBS Jeugd (2018) 
 
Werkloze jongeren 
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) die als werkzoekende staan ingeschreven bij het 
UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de 
polisadministratie 
Bron: CBS Jeugd (2018) 
 
Voortijdige schoolverlaters totaal (vo + mbo) 
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, 
dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" 
staat voor schooljaar "2017/2018". 
Bron: DUO – Dienst Uitvoering onderwijs/Ingrado (2018) 
 
Absoluut verzuim leerlingen 
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 
Gemeenten leveren het aantal leerplichtigen aan bij DUO. Indien een gemeente geen waarde 
heeft geleverd, wordt het aantal leerlingen gebruikt om de waarde te bepalen. 
Bron: DUO – Dienst Uitvoering onderwijs/Ingrado (2017) 
Relatief verzuim 
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig 
is, per 1.000 leerplichtige leerlingen.  
Gemeenten leveren het aantal leerplichtigen aan bij DUO. Indien een gemeente geen waarde 
heeft geleverd, wordt het aantal leerlingen gebruikt om de waarde te bepalen. 
Bron: DUO – Dienst Uitvoering onderwijs/Ingrado (2018) 
 
Jongeren met jeugdhulp 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 
Bron: CBS – Jeugd (eerste half jaar 2019) 
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Beleidsdocumenten 
 
• Nota jeugdhulp Hoogeveen 2017-2020(2017)Uitvoering nota jeugdhulp 2017-2020 (2017) 
• Samenwerkingsovereenkomst Veilig Thuis Drenthe en Drentse gemeenten (2017) 
• Uitwerking vrijwillig en gedwongen kader gespecialiseerde jeugdhulp (2018) 
• Samenwerkingsprotocol gemeenten in Drenthe en de Gecertificeerde Instellingen (2016) 
• Regeling toegang individuele jeugdhulp gemeente Hoogeveen (2019) 
• Kwaliteitskader sociaal domein 
• Organisatieplan prestatiemanagement Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe. 
• Verordening en beleidsregels jeugdhulp (2019) 
• Samenwerkingsprotocol raad voor de kinderbescherming (2018) 
• Calamiteitenprotocol (2019) 
• Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen (2019) en subsidiebeleidsregels voorschoolse 

voorzieningen (2019) 
• Transformatieakkoord  
• Versterken basis (2019) 
• Actieplan Hoogeveen telt mee met taal 2015-2020 (2015) 
 
Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 0 0 0 0 

410 Openbaar basisonderwijs 23 22 66 66 
420 Onderwijshuisvesting 5.549 5.195 5.260 5.110 
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.215 4.261 4.184 3.144 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 129 132 232 207 
560 Media 1.855 1.819 1.654 1.778 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 2.767 2.739 1.684 1.615 
620 Wijkteams 267 267 1.017 950 
630 Inkomensregelingen 1.176 1.162 1.057 1.017 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.262 1.015 834 988 
672 Maatwerkdienstverlening 18- 19.916 14.210 17.439 20.336 

682 Geëscaleerde zorg 18- 1.738 1.653 1.957 2.376 
710 Volksgezondheid 1.456 1.568 1.612 1.657 
Totaal lasten 39.353 34.044 36.997 39.244 
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 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 0 1 1 0 
410 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 

420 Onderwijshuisvesting 327 291 288 417 
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.614 2.061 2.061 1.581 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 0 0 0 0 
560 Media 10 0 0 100 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 

620 Wijkteams 0 0 0 0 
630 Inkomensregelingen 3 15 15 12 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 4 0 0 0 
672 Maatwerkdienstverlening 18- 3.669 329 2.333 1.086 
682 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 

710 Volksgezondheid 0 0 47 47 
Totaal baten 5.627 2.697 4.745 3.243 
     
Resultaat 33.726 31.347 32.252 36.001 

 
Begrotingswijzigingen: 
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  

1 Taakstelling Jeugd  
           

181  
4 Wijziging GemRap            935        44  
5 Wijziging Kostenverdeling             305   
Adm.wijz. Subsidie kindpakket naar programma Gezond en vitaal           -110   
Adm.wijz. Coördinerende gemeente Jeugd         1.823         

 
  

 
Toelichting op cijfers 
 
420 Onderwijshuisvesting 
Er is een voordeel van € 281.000 Dit voordeel bestaat uit de volgende posten.  
 
De rente en afschrijving is € 186.000 lager doordat een deel van de investeringen niet heeft 
plaatsgevonden, omdat deze zijn uitgesteld. In Erflanden heeft de gemeente Hoogeveen maar 
een deel van het jaar gehuurd, dit levert een incidenteel voordeel op van € 52.500. Voor de 
Brede School in Krakeel is er een structureel voordeel van € 55.000 op huur, omdat de gemeente 
hier wel ruimtes verhuurd, maar deze opbrengsten niet in de begroting zijn geraamd. 
 
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Op onderwijsbeleid en leerlingzaken is een voordeel van € 560.000. Dit voordeel bestaat uit  
€ 306.000 kosten VVE, € 100.000 Jong Hoogeveen, € 50.000 kindpakket, € 62.000 peuterspelen, 
leerplicht - € 31.000 en RMC € 69.000.  
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VVE 
Doordat de totale uitgaven van VVE konden worden opgevangen uit de rijksmiddelen voor 
onderwijsachterstandenbeleid, is het gemeentelijk budget deels niet besteed. Hierdoor ontstaat 
een incidenteel voordeel van € 306.000. Het voordeel is incidenteel, voor 2020 en verder gaan 
nieuwe verplichtingen gelden voor de rijksuitkering.  
 
Jong Hoogeveen 
De kosten van Jong Hoogeveen vallen incidenteel € 100.000 lager uit dan begroot. Dit wordt 
grotendeels verklaard door een administratieve wijziging.  
 
Kindpakket 
Op kindpakket hebben we een voordeel van € 50.000 onder andere doordat het convenant en 
de verwerkers overeenkomst van de VoorzieningenWijzer pas halverwege het jaar gestart is 
gestart. Dit voordeel is incidenteel.  
 
Peuteropvang 
De uitgaven voor peuteropvang zijn € 62.000 lager, omdat de groei van het aantal kinderen lager 
is dan geraamd. Dit voordeel is incidenteel.  
 
Leerplicht 
Het nadelig saldo leerplicht bedraagt € 31.000 (Incidenteel). De oorzaak van het nadeel is 
ontstaan doordat er in de begroting 2019 rekening was gehouden met een bijdrage van 
gemeente Westerveld (€ 58.000). Gemeente Westerveld is echter in 2017 uitgetreden uit het 
samenwerkingsverband. De overige baten/uitgaven van leerplicht waren € 27.000 lager dan 
begroot. 
    
RMC 
De RMC-gelden zijn geoormerkte gelden vanuit het Rijk, bestemd voor de uitvoering van de RMC 
taken voor de vier gemeenten te weten, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld.  
Dit onderdeel geeft een voordelig saldo van € 69.000 (incidenteel) door een hogere 
rijksvergoeding (€ 36.000). Ook heeft er een verrekening van RMC gelden plaatsgevonden 
(€ 6.000). De overige uitvoeringsuitgaven van RMC zijn lager dan begroot ( € 27.000).  
 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
Voor het jeugdcultuurfonds hebben we onterecht een begrotingswijziging doorgevoerd van 
€ 25.000. Dit bedrag heeft betrekking op het nadeel op taakveld 560 media. Dit voordeel is 
incidenteel.  
 
560 Media 
Bij de GemRap is gemeld dat er € 87.000 van de bibliotheek is teruggevorderd. Dit kwam omdat 
uit de jaarrekening 2016 bleek dat er meer vermogen is dan toegestaan op basis van de 
Algemene Subsidieverordening.  
Daarnaast is de subsidie, op basis van realisatiecijfers van de afgelopen jaren, verlaagd met 
€ 25.000.  
 
De lasten vallen € 124.000 hoger uit dan begroot en de baten vallen € 100.000 hoger uit dan 
begroot. Dit nadeel wordt verklaard door het voordeel op taakveld 530 Cultuurpresentatie. Dit 
nadeel is incidenteel.  
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610 Samenkracht en burgerparticipatie 
We hebben een voordeel behaald van € 69.000 ten opzichte van de begroting van € 1.684.000. 
Dit bedrag heeft nagenoeg volledig betrekking op de algemene voorzieningen jeugd (vrij 
toegankelijke jeugdhulp).  
 
630 Inkomensregelingen 
Bij de GemRap is gemeld dat het budget sociaal domein consult op basis van realisatiecijfers met 
€ 5.000 structureel omlaag gebracht kan worden. Daarnaast is als bijsturingsmaatregel het 
studiebudget in 2019 met € 100.000 verlaagd.  
 
Ten opzichte van de begroting na wijziging is er een voordeel van € 37.000. Dit voordeel ontstaat 
doordat de bijsturingsmaatregel niet tot een reductie in de kosten van € 100.000 heeft geleid 
maar tot een besparing van € 117.000 op het studiebudget. Daarnaast vallen de kosten voor 
collectieve ziektekostenverzekeringen € 15.000 lager uit. Het budget voor sociaal domein consult 
van € 5.000 is niet uitgegeven. 
 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 
De kosten van schuldhulpverlening vallen € 154.000 hoger uit dan begroot. GKB Drenthe heeft 
een nadelig jaarresultaat gerealiseerd door incidentele personele uitgaven( € 130.000).  
Daarnaast vallen de kosten voor de uitvoering van schuldhulpverlening iets hoger uit dan 
begroot.  
 
672 Maatwerkdienstverlening 18- en 682 Geëscaleerde zorg 18- (Betreft jeugdhulp) 
De rijksbijdrage, die is opgenomen in de algemene dekkingsmiddelen, voor jeugdhulp bedraagt 
over 2019 € 17.671.000.  
 

Bedragen x 1.000 Rekening 2018 Begroting 2019 Rekening 2019 
Verschil 2019 
t.o.v. begroot 

Uitgaven ZIN                15.870                 14.258                 19.215                   -4.957  
Uitgaven PGB                  1.551                   1.350                      955                       395  
Uitvoeringskosten                     564                   1.454                   1.456                           -2  
Totaal uitgaven                17.985                 17.062                 21.626                  -4.564  
 
Bij de GemRap is gemeld dat we een nadeel op jeugdhulp verwachtten van € 2,4 miljoen. 
Daarnaast is als bijsturingsmaatregel het budget in 2019 met € 1,2 miljoen verlaagd.  
 
De kosten Zorg In Natura (ZIN) zijn € 4,9 miljoen hoger dan begroot. 
Dit wordt veroorzaakt door: 
• Met de Zuid Drentse gemeenten zijn afspraken gemaakt over solidariteit op interventie niveau 

8. Met ingang van 2019 stoppen deze afspraken waardoor de zorgkosten van gemeente 
Hoogeveen € 900.000 hoger uitvallen.  

• Nagekomen kosten 2018 € 1 miljoen  
• Verschuiving van kosten PGB's naar ZIN ca. € 400.000 
• In de GemRap hebben we € 1,2 miljoen aan bijsturingsmaatregelen aangekondigd. Deze 

hebben in 2019 nagenoeg geen effect gehad. We verwachten de effecten hiervan in 2020 
• Het zorgvolume is in 2019 groter dan vooraf ingeschat en hierdoor is er een nadeel van 

€ 1.400.000 
 

De kosten van PGB vallen € 395.000 lager uit. We hebben ervoor gekozen om bij het afgeven van 
een indicatie meer te sturen op ZIN en is daardoor structureel. De lagere kosten van PGB is één 
van de oorzaken van de hogere kosten ZIN.  
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710 Volksgezondheid 
Bij de GemRap is gemeld dat deze kosten € 44.000 hoger uitvallen dan begroot. Hiertegenover 
staan € 47.000 extra inkomsten die ook zijn gemeld bij de GemRap.  
 
Ten opzichte van de begroting na wijziging is er een structureel nadeel van € 45.000. Voor 
kansrijke start hebben we subsidie ontvangen via het gemeentefonds.  
 
Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

IAB: Kindcentrum Wolfsbos 2.000 2.294 1.131 0 1.163 
IAB: Aanpassing openbaar gebied 
Wolfsbos 300 600 126 0 474 
MFC Nieuwlande 0 43 0 0 43 
IAB: Aankoop Citroenvlinder 0 2.000 1.933 67 0 

IAB: Huisvesting Villa Kakelbont 0 375 0 0 375 
 
IAB Kindcentrum Wolfsbos 
Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een extra budget van € 2.881.000 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van het kindcentrum Wolfsbos. We zijn in 2019 gestart 
met de bouw en de voorbereidingen op de inrichtingen van het gebied rondom het 
kindcentrum. Het restantkrediet wordt ingezet in 2020.  
 
MFC Nieuwlande 
Het budget beschikbaar houden voor de financiële afwikkeling voor het MFC Nieuwlande. 
 
Aankoop Citroenvlinder (schoolwoningen Erflanden)  
In 2019 is het schoolgebouw in Erflanden aangekocht voor een bedrag van € 1,9 miljoen. 
Voorheen werd het schoolgebouw gehuurd van Actium. Actium wilde al haar maatschappelijk 
vastgoed afstoten en bood het de gemeente te koop aan. Het gebouw is aangekocht omdat een 
eigendomsconstructie voor schoolgebouwen financieel gezien gunstiger is dan een 
huurconstructie. In het gebouw zijn scholen van zowel PricoH als Bijeen gehuisvest. Het gebouw 
is nu eigendom van de gemeente. Met de beide schoolbesturen wordt nog overleg gevoerd over 
de eigendoms- en beheersvorm. Voor solitaire schoolgebouwen berust in principe het eigendom 
bij het schoolbestuur. Bij gebouwen waar meerdere scholen en andere partijen zijn gehuisvest 
zien we verschillende vormen terugkomen.  
 
IAB: Huisvesting Villa Kakelbont 
In 2019 zijn er nog geen uitgaven gerealiseerd voor het aanpassen van de huisvesting van Villa 
Kakelbont. De reden hiervoor is dat het schoolbestuur nog bezig is met het uitwerken van de 
exacte plannen. Daarnaast is het vanwege de continuïteit van het onderwijs, praktische en 
financiële overwegingen niet gewenst om gedurende het schooljaar de huisvesting aan te 
passen. Het schoolbestuur koerst er daarom op om in de zomer van de 2020 de aanpassingen in 
de huisvesting te realiseren. De uitgaven van de middelen schuiven door naar 2020.  
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Gezond en vitaal 

 
 
Dit programma gaat over de lokale invulling en uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. 
 
Programmahouder: Erwin Slomp 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Bijsturen voor behoud van voorzieningen 
2019 stond voor een belangrijk deel in het teken van het beheersen van de tekorten op het 
sociaal domein en de discussie rond de kunstijsbaan. Beide thema's hebben voor 
maatschappelijke en politieke deining gezorgd. We hebben lastige besluiten moeten nemen en 
uitvoeren. Besluiten die noodzakelijk zijn om onze voorzieningen op een verantwoord niveau te 
houden. 
Voor de Wmo betekent verantwoord dat inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben 
en dat niemand tussen wal en schip valt. Daarbij streven we naar 'normaliseren' van de 
ondersteuning. Daarmee bedoelen we dat we van inwoners verwachten dat ze regelen en 
betalen wat ze ook zouden regelen en betalen als ze geen ondersteuning nodig hadden. We 
springen bij als dat niet meer lukt. 
Dit streven is in 2019 onder druk gekomen door de wettelijke verplichting om een vast 
abonnementstarief te hanteren voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. Daardoor mogen wij 
geen rekening meer houden met het inkomen van een cliënt. Dit heeft dan ook geleid tot extra 
druk op onze Wmo-voorzieningen en extra uitgaven voor de Wmo. 
 
Om de stijgende kosten in het sociaal domein te beheersen zijn verschillende ombuigingsrondes 
gehouden. De eerste ronde vond plaats bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-
2022. In de begroting is een pakket concrete ombuigingen opgenomen binnen het programma 
Gezond en vitaal dat in 2019 is geëffectueerd. Naast het pakket aan ombuigingen is ook een 
taakstelling in de Programmabegroting 2019-2022 opgenomen. In een tweede ronde werd deze 
taakstelling nader ingevuld. De ombuigingen uit deze ronde werden halverwege 2019 
geëffectueerd na advisering door de Adviesraad Sociaal Domein en besluitvorming door de raad. 
Een derde ronde vond plaats medio 2019 en was gericht op het vinden van incidentele 
maatregelen om het oplopende tekort over 2019 te beperken. 
 
Bij het vinden en uitvoeren van de ombuigingen hebben we zoveel mogelijk afstemming en 
samenwerking gezocht met belanghebbenden. Alle ombuigingen zijn voor advies voorgelegd aan 
de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad heeft haar reacties voorbereid volgens de nieuwe 
werkwijze die we met haar hebben afgesproken.  
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Dat wil zeggen dat ze belanghebbende inwoners en organisaties heeft betrokken bij het 
opstellen van haar adviezen. Dit heeft geleid tot waardevolle voorstellen die we gedeeltelijk 
konden overnemen. 
 
Een aantal samenwerkingspartners heeft constructief met ons meegedacht om de uitgaven voor 
het programma Gezond en vitaal te verlagen, waarbij kwetsbare inwoners zoveel mogelijk 
worden ontzien. In goed overleg met de werkgroep Informele Zorg is het budget voor 
Mantelzorg-Vitaal verlaagd. De werkgroep vangt deze verlaging op door bij het organiseren van 
de activiteiten meer gebruik te maken van het welzijnswerk en van bestaande netwerken. 
Ook hebben we een beroep op de SWW gedaan om mee te werken aan het verlichten van ons 
tekort in 2019. De SWW erkent de urgentie van de financiële opgave en heeft een eenmalige 
bijdrage van € 163.000 geleverd aan de dekking van ons begrotingstekort. 
 
Al met al zijn in 2019 de volgende ombuigingen doorgevoerd: 
1. Sluiting van de sportaccommodaties aan de Brederoweg en de Leeuweriklaan. In september 

2019 is het gebruik van het gymnastieklokaal aan de Leeuweriklaan gestopt. Het 
basisonderwijs is in goed overleg ondergebracht in het RSG Wolfsbos (Valkenlaan). 
Verenigingen zijn verspreid over de overige gymnastieklokalen in de gemeente. 

2. Het verbreden van de doelgroep van de kernteams bij de huisartsenpraktijken is uitgesteld. 
3. Cliëntondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking is overgeheveld van 

Mee Drenthe naar de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). Mee Drenthe is wezenlijk 
duurder dan de SWW. Met de overheveling versterken we ook de niet-geïndiceerde 
ondersteuning voor al onze inwoners in wijken en dorpen. De overgang vond medio 2019 
plaats. Dit ging gepaard met enige aanloopproblemen. Vanaf eind 2019 is de formatie van 
de SWW op volle sterkte. 

4. Thuiscoaches van Cosis en Mee Drenthe zijn in de loop van 2019 overgeheveld naar de 
gemeente en naar de SWW. Dit leidt niet alleen tot een ombuiging maar vergroot ook de 
eenduidigheid en efficiëntie. 

5. Verlaging van het budget voor Mantelzorg-Vitaal. 
6. Stimuleren van het gebruik van algemene voorzieningen in plaats van Wmo-

maatwerkvoorzieningen. Het gaat dan om voorzieningen als De Bij, dagontmoeting voor 
senioren, algemeen maatschappelijk werk, cliëntondersteuning etc. 
Wmo-consulenten en medewerkers van de SWW onderzoeken samen of iemand in plaats 
van Wmo-dagbesteding ook kan deelnemen aan dagontmoeting voor senioren. In totaal zijn 
in 2019 39 inwoners toegeleid naar dagontmoeting in plaats van geïndiceerde dagbesteding. 

7. Actiever sturen op overgang van de Wmo naar de Wlz in die situaties waarin Wlz aan de 
orde lijkt. In augustus 2019 is hiermee gestart. Wij passen nu standaard een Wlz 
registertoets toe, wijzen cliënten op de verplichting om mee te werken aan het onderzoek 
naar voorliggende voorzieningen zoals de Wlz, geven tijdens een dergelijk onderzoek korte 
indicaties af en betrekken casemanagers dementie en cliëntondersteuners van de SWW 
voor het begeleiden van een aanvraag Wlz. Dit heeft geleid tot een extra (ten opzichte van 
2018) uitstroom van 26 inwoners met een indicatie Wmo-begeleiding en van 37 inwoners 
met een indicatie thuishulp. 

8. Scherper toezicht op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen 
op grond van de Wmo. 

9. Eenmalige bijdrage van de SWW aan de dekking van het tekort in 2019. 
 
Medio 2019 zijn in een vierde ombuigingsronde aanvullende ombuigingen gevonden. Deze zijn 
opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023. 
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Lobby voor extra rijksmiddelen voor het sociaal domein 
Samen met de andere Drentse gemeenten hebben we een lobby opgezet richting het Rijk voor 
meer geld voor het sociaal domein en meer sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein. 
Vanuit de Vereniging van Drentse Gemeenten zijn hiertoe persberichten en brieven aan de 
Tweede Kamer verzonden en moties ingediend bij de algemene ledenvergadering van de VNG. 
We hebben een lobbystrategie ontwikkeld gericht op beïnvloeding van de rijksbegroting 2021 en 
het regeerakkoord van een nieuw kabinet. 
 
Samenhang in zorg en ondersteuning 
Wij kiezen ervoor om de signalering van kwetsbare inwoners en de samenwerking tussen 
hulpverleners in eerste instantie te organiseren rond de huisartsenpraktijk (medisch domein) en 
op wijk-/dorpsniveau (sociaal domein). 
 
Voor alle huisartsenpraktijken werken inmiddels kernteams integrale ouderenzorg aan 
vroegtijdig signaleren van kwetsbare ouderen en aan het bieden van ondersteuning en zorg op 
maat aan deze ouderen. Sommige huisartsen waren in het begin nog terughoudend. De 
samenwerking tussen de verschillende disciplines wordt nu steeds meer als vanzelfsprekend 
ervaren en in toenemende mate als onmisbaar.  
Met Europese subsidie hebben we mantelzorgconsulenten toegevoegd aan de kernteams 
integrale ouderenzorg. Daardoor wordt het voor de deelnemers steeds vanzelfsprekender om 
zwaar belaste mantelzorgers te signaleren en toe te leiden naar ondersteuning en respijtzorg. 
 
Om kwetsbare inwoners in wijken en dorpen tijdig te signaleren en om bij meervoudige 
problemen de hulpverlening af te stemmen en te bewaken moeten de wijkteams worden 
versterkt en doorontwikkeld. Dit vraagt om een extra investering waarvoor de financiële 
middelen ontbreken. We hebben daarom voor deze doorontwikkeling een beroep gedaan op de 
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Eind 2019 is de aanvraag gehonoreerd voor de eerste fase. De 
eerste fase duurt tot augustus 2020 (zie programma Krachtige wijken en dorpen). 
 
Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is het Optimaal Leven Team in het leven 
geroepen. Binnen het team werken ggz, verslavingszorg, welzijnswerk en gemeente tegelijkertijd 
aan medisch en maatschappelijk herstel van de cliënt. Voor een belangrijk deel gaat het om een 
andere inzet van bestaande formatie. Voor extra werkzaamheden en voorzieningen hebben we 
met succes subsidies aangevraagd bij ZonMw. Na een moeilijke start functioneert het team 
vanaf medio 2019 naar wens. 
 
Samen met de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, NNCZ, Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, 
Icare, Zilveren Kruis en VWS zijn we begonnen aan een driejarig experiment Domeinoverstijgend 
Samenwerken in Hollandscheveld. Doel is kwetsbare ouderen in staat stellen om zo lang 
mogelijk te blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Dit, door het combineren van 
informele zorg, ondersteuning uit de Wmo en zorg uit de Zorgverzekeringswet. 
 
We hebben aanbieders van Wmo-begeleiding opgeroepen om met voorstellen te komen voor 
transformatie en innovatie. Er zijn 3 voorstellen ingediend die verder worden uitgewerkt in 
proeftuinen. 
 
Samen met Zilveren Kruis, zorgaanbieders en de SWW hebben we de mogelijkheden verkend 
van nieuwe financieringsstromen voor preventieve activiteiten voor ouderen (shared savings). 
De mogelijke voordelen voor de gemeente wegen niet op tegen de noodzakelijke investering in 
tijd en geld en de financiële risico's. 
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Beschermd wonen 
Medio 2019 hebben VNG en Rijk nieuwe afspraken gemaakt over de doordecentralisatie van 
beschermd wonen én maatschappelijke opvang. De doordecentralisatie van beschermd wonen, 
vindt niet plaats per 1 januari 2021 maar per 2022 en niet in één keer maar met een ingroeipad 
van 10 jaar. En pas in 2026 wordt besloten of ook de maatschappelijke opvang 
doorgedecentraliseerd kan worden. 
Deze nieuwe landelijke afspraken belemmeren de gewenste transformatie van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen in de wijk, inclusie en ‘gewoon 
leven’. We hebben dan ook besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de huidige 
regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te splitsen. De gemeenten in 
Zuidwest-Drenthe gaan per 2022 zelfstandig verder. Dit betekent dat voor ons de 
doordecentralisatie in 2022 een feit is en we volledig kunnen inzetten op de gewenste 
transformatie. Voor het begeleiden van de splitsing en de transformatie hebben we subsidie 
aangevraagd en gekregen van ZonMw. 
 
Personen met verward gedrag 
Samen met de andere Drentse gemeenten hebben we gewerkt aan een sluitende keten voor 
inwoners met verward gedrag. Er is een programma Eerste Hulp bij Psychische Problemen 
(EHPP) ontwikkeld. Medewerkers van de SWW en van de politie zijn inmiddels geschoold. 
Overige leden van de wijkteams worden nog geschoold. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de 
behoefte aan tijdelijke (acute) opvang. Deze blijkt niet aanwezig. Ook is onderzoek gedaan naar 
werking en financiering van de Spoedpoli. Dit heeft geleid tot een nieuwe kostenverdeling: 79% 
van de kosten zijn voor rekening van Zilveren Kruis en 21% voor rekening van de 12 Drentse 
gemeenten. De sluitende keten voor inwoners met verward gedrag begint in wijken en dorpen 
met tijdige signalering en met het afstemmen van de hulpverlening. Hiervoor worden de 
wijkteams versterkt en doorontwikkeld (zie hierboven). 
 
Algemene voorzieningen 
Met de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, Elim Vitaal & Actief en stichting Salawaku 
hebben we afspraken gemaakt over subsidiëring van de groepen dagontmoeting voor senioren. 
De subsidie bestaat uit een bedrag per deelnemer per jaar. Dit stimuleert de uitbreiding van 
dagontmoeting en een efficiënte organisatie van de dagontmoeting. Salawaku heeft in 2019 de 
dagontmoeting substantieel uitgebreid. 
Zoals in de eerste paragraaf aangegeven, stimuleren we met succes het gebruik van algemene 
voorzieningen waaronder het gebruik van dagontmoeting in plaats van dagbesteding. 
Ook algemene vervoersvoorzieningen worden meer gebruikt. Dat geldt zowel voor De Bij als 
voor Hoogeveen Vervoert. 
 
PGB-vaardigheid 
In mei 2019 zijn we gestart om iedere inwoner met een aanvraag voor PGB voor een Wmo-
voorziening te gaan toetsen op PGB vaardigheid. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een 
weigering van een PGB voorziening. Wel heeft het risicogebieden in beeld gebracht en heeft de 
toets waarschijnlijk een preventieve werking in die zin dat mensen eerder zorg in natura 
aanvragen dan op basis van een PGB.  
 
Hoogeveens Sportakkoord 
In de afgelopen jaren is met het huidige Actieplan Sport en Bewegen in samenwerking met 
maatschappelijke partners, al breed ingezet op versterking van sport en het gebruik van sport als 
middel. In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat het huidige actieplan 
geactualiseerd wordt. In 2019 is gestart met dit nieuwe actieplan. We hebben gekozen om dit 
actieplan om te zetten naar een Hoogeveens Sportakkoord, in lijn met de ontwikkelingen van het 
landelijk Sportakkoord.  
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Het hoofddoel van het landelijk Sportakkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten 
sporten en bewegen. Van gemeenten wordt verwacht dat ze een lokale vertaling maken in een 
eigen sportakkoord. 
In het proces om te komen tot een sportakkoord in Hoogeveen zijn er door de gemeente, 
Kennispraktijk en Sport Drenthe diverse interactieve sessies uitgevoerd en hebben individuele 
gesprekken plaatsgevonden met allerlei betrokken partners. Om het Hoogeveens Sportakkoord 
af te ronden besloten we om vanuit de landelijke stimuleringsregeling een sportformateur aan te 
stellen. Diverse betrokken lokale partijen ondertekenden hiervoor de bijbehorende 
intentieverklaring. Het sportakkoord wordt begin 2020 ter besluitvorming voorgelegd.  
In het Hoogeveens Sportakkoord vormt “een leven lang bewegen” de rode draad voor alle 
andere ambities. Sport en bewegen is goed voor iedereen en moet voor iedereen mogelijk en 
toegankelijk zijn. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl, geeft plezier en draagt bij aan het 
voorkomen of tegengaan van sociale problemen. 
In het Hoogeveens Sportakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd: 
1. een leven lang bewegen; 
2. sport en bewegen voor iedereen; 
3. vitale sportclubs voor een vitaal Hoogeveen; 
4. bevorderen vitaliteit en gezondheid; 
5. sportief recreëren in een aantrekkelijk Hoogeveen; 
6. sporttalent ontplooien. 
 
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
We hebben ons in 2019 voorbereid op de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) die 1 januari 2020 in werking is getreden. De wet kent naast het veiligheidsaspect ook 
een zorgcomponent. Dat laatste raakt de Wmo. We trekken hierin samen op met het 
programma Veilig Hoogeveen (zie voor verdere tekst programma Veilig Hoogeveen). 
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/documenten/publicaties/implementatie/ketenproduc
ten/kernboodschappen/kernboodschap-wvggz 
 
Lopende projecten 
Kunstijsbaan-zwembad  
Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten om in het Bentinckspark Noord 
de realisatie van de nieuwe kunstijsbaan te combineren met de bouw van het nieuwe zwembad. 
Op basis van dit raadsbesluit is in 2019 het ontwerp verder uitgewerkt en is de tweede fase van 
de aanbestedingsprocedure gestart. Er waren weinig aannemers geïnteresseerd om het project 
te realiseren. De aanneemsom van partijen die zich wel hadden ingeschreven lag ver boven het 
beschikbare budget. Op basis van de uitslag van de aanbesteding besloot de gemeenteraad op 
19 september 2019 de aanbestedingsprocedure te beëindigen. Hiermee werd het project 
definitief stopgezet. Voor de totale ontwikkeling van het project en het gevoerde proces is er 
een verantwoordingsdocument opgesteld.  
 
Kunstgrasvelden voetbal Elim & Pesse 
Gestart is met de realisatie van het project kunstgrasvelden voetbal in de dorpen. In Elim en 
Pesse zijn nieuwe kunstgrasvelden opgeleverd. Bij de realisatie van de nieuwe velden is intensief 
samengewerkt met de verenigingen. Onder andere door zelfwerkzaamheid van de verenigingen 
zijn de velden succesvol aangelegd. De aanbesteding van deze nieuwe kunstgrasvelden is 
gecombineerd met de aanbesteding van velden in de gemeente De Wolden. Deze combinatie 
heeft gezorgd voor een besparing per veld van ongeveer € 25.000. Deze besparing is teniet 
gedaan door de veranderingen in het BTW Sportbesluit waardoor we een lagere compensatie 
hebben ontvangen. Zie hiervoor de toelichting bij de investeringen. 
 
 

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/documenten/publicaties/implementatie/ketenproducten/kernboodschappen/kernboodschap-wvggz
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/documenten/publicaties/implementatie/ketenproducten/kernboodschappen/kernboodschap-wvggz
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Bentinckspark 
Met de herinrichting van de Sportveldenweg is de Campus voor Onderwijs & Sport gerealiseerd. 
In de oude situatie telde de parkeerplaats 324 plekken voor auto's en 8 plekken voor bussen. In 
de nieuwe situatie zijn er 370 plaatsen beschikbaar. Daarnaast zijn 108 fietsparkeerplekken bij 
HZVV gerealiseerd. 
 
Vanwege de ontwikkelingen rond de kunstijsbaan-zwembad is er geen definitief plan uitgewerkt 
voor de afronding van het Bentinckspark. Nu de kunstijsbaan-zwembad niet gerealiseerd wordt 
ontstaat er een nieuwe situatie. Zo vormt de toekomst van het zwembad een belangrijk 
vraagstuk die ook ruimtelijk gezien van grote invloed is. Om het huidige zwembad te kunnen 
continueren is eind 2019 opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de 
bouwkundige en technische staat van De Dolfijn. De uitkomsten zijn in het voorjaar van 2020 
bekend. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 
Doelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen regie 
blijven voeren en optimaal participeren 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Kwetsbare inwoners eerder signaleren en op 
maat ondersteunen. 
 
Vergroten van het sociale netwerk van 
kwetsbare inwoners. 
 
Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik 
laten maken van algemene voorzieningen. 

• De 12 multidisciplinaire teams bij 
huisartsenpraktijken voor integrale zorg voor 
kwetsbare ouderen zijn versterkt en geborgd. 

• Er zijn mantelzorgconsulenten toegevoegd aan de 12 
multidisciplinaire teams bij huisartsenpraktijken om 
zwaar belaste mantelzorgers eerder te signaleren en 
te ondersteunen. 

• Er is met succes een beroep gedaan op de Regio 
Deal Zuid- en Oost-Drenthe voor het financieren van 
het versterken en doorontwikkelen van de 
wijkteams. Dit, ten behoeve van het tijdig signaleren 
van kwetsbare inwoners en het afstemmen van de 
hulp en zorg aan deze inwoners. 

• Er is een nieuwe start gemaakt met een Optimaal 
Leven Team dat vanuit verschillende disciplines 
samenhangende hulp en zorg verleent aan mensen 
met ernstige psychiatrische problematiek gericht op 
welbevinden, medisch en maatschappelijk herstel op 
alle levensdomeinen. Hier zijn subsidies van ZonMw 
voor aangevraagd en ontvangen. 

• Casemanagers dementie hebben de ruimte om in 
bijzondere gevallen Wmo-voorzieningen simpel en 
versneld aan te vragen. 

• Samen met de Dorpscoöperatie Hollandscheveld 
Verbindt, NNCZ, Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, 
Icare, Zilveren Kruis en VWS is begonnen aan een 
driejarig experiment Domeinoverstijgend 
Samenwerken in Hollandscheveld. 

• Dagontmoeting voor senioren is uitgebreid. Er zijn 
afspraken gemaakt met bewonersgroepen over 
subsidie voor dagontmoeting. 
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Behoud mobiliteit van kwetsbare inwoners. • We hebben De Bij op verschillende manieren 
positief onder de aandacht gebracht bij alle 
inwoners van Hoogeveen, zoals de uitreiking van 
dienstkleding en diverse korte berichten in ’t 
Torentje. Opzet is om De Bij vooral te promoten als 
een bus voor iedereen, en niet enkel voor speciale 
doelgroepen. 

• De Bij telde in 2019 54.505 ritten tegenover 47.495 
ritten in 2018. 

• Het gebruik van Hoogeveen Vervoert is fors 
gegroeid van 1.218 ritten in 2018 naar 2.826 in 
2019. 

• De werkgroep Hati heeft de Hoogeveense Agenda 
voor Toegankelijkheid opgesteld met ambities en 
activiteiten voor een inclusieve samenleving.  

Preventie, snelle signalering en integrale aanpak 
van huiselijk geweld. 

• We zijn gestart met de voorbereidingen voor een 
pilot om binnen 24 uur na een huiselijk geweld 
incident de hulpverlening contact te laten leggen 
met de betrokkenen. Dit is een pilot waarvoor we 
geld hebben ontvangen vanuit het landelijk 
actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Zie 
voor de volledige tekst programma Veilig 
Hoogeveen. 

 
Doelstelling 2: Versterking van de samenredzaamheid 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Behoud van de mantelzorg. 
 
Toename van noaberhulp. 
 
Toename van de vrijwillige thuishulp. 

• Er zijn mantelzorgconsulenten toegevoegd aan de 
12 multidisciplinaire teams bij huisartsenpraktijken 
om zwaar belaste mantelzorgers eerder te 
signaleren en te ondersteunen. 

• De bezuiniging op Mantelzorg-Vitaal is opgevangen 
door bij het organiseren van de activiteiten meer 
gebruik te maken van het welzijnswerk en van 
bestaande netwerken. 

• Er zijn afspraken gemaakt met bewonersgroepen 
over subsidie voor dagontmoeting. 

 
Doelstelling 3: Degelijk sociaal vangnet dichtbij en op maat 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Bieden van maatwerkvoorzieningen gericht op 
vooruitgang en zelfredzaamheid. 

• Vanaf mei 2019 hebben we voor alle PGB aanvragen 
een PGB vaardigheidstoets uitgevoerd bij de 
aanvragers. Tot op heden zijn er geen PGB’s 
afgewezen. 

• De toezichthouders hebben op cliëntniveau 6 
rechtmatigheidsonderzoeken ingesteld en 8 
rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. 

Bieden van beschermd wonen en opvang 
gericht op zelfredzaamheid en doorstroom naar 
zelfstandig wonen. 

• Besloten is de huidige regio voor beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang te splitsen. De 
gemeenten in Zuidwest Drenthe gaan per 2022 
zelfstandig invulling geven aan de gewenste 
transformatie. 

• Voor het begeleiden van de splitsing en de 
transformatie hebben we subsidie aangevraagd en 
gekregen van ZonMw. 
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Doelstelling 4: Volledige en kwalitatief goede zorgketen van preventie tot medisch specialistische zorg 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Niet de aandoening centraal, maar de hele 
mens in zijn sociale context. 
 
Ondersteuning en zorg zo toegankelijk en 
dichtbij mogelijk. 
 
Ondersteuning en zorg gespecialiseerd waar 
het moet en geconcentreerd waar het echt niet 
anders kan. 

• Zie doelstelling 1. 
• Samen met de overige gemeenten in Drenthe is 

gewerkt aan een sluitende keten voor personen met 
verward gedrag: de Spoedpoli is geborgd en 
welzijnswerkers en agenten zijn geschoold in eerste 
hulp bij psychische problemen. 

• Binnen de Regio Deal is een onderzoek gestart naar 
knelpunten en mogelijke oplossingen in de 1e en 2e 
lijns zorg. Daarin wordt ook gekeken naar de 
behoefte aan anderhalve lijns centra in de 
gemeente Hoogeveen. 

Behoud van goede ziekenhuiszorg in 
Hoogeveen. 

• Er zijn door Treant verdere stappen gezet om te 
komen tot een herinrichting van de ziekenhuiszorg. 
De verloskunde- en kinderafdelingen zijn in 
Hoogeveen gesloten. De spoedeisende eerste hulp 
is omgezet in een basisspoedpost. Daarmee is 
Bethesda een weekziekenhuis geworden voor 
planbare zorg. 

• Leden van het college nemen deel aan de 4 
jaarlijkse bijeenkomsten van de provinciale 
zorgtafel. 

 
Doelstelling 5: Versterking van het vrijwilligerswerk 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het 
vrijwilligerswerk. 
 
 

• Bij het vrijwilligerssteunpunt hebben zich 298 
nieuwe vrijwilligers gemeld, waarvan ruim de helft 
is bemiddeld naar vrijwilligerswerk. De vraag naar 
vrijwilligers blijft groot; de helft van de vragen zijn 
zorg gerelateerd.  

• Het vrijwilligerscollege heeft 35 vrijwilligerscolleges 
verzorgd voor 578 vrijwilligers. De wethouder heeft 
een vrijwilligerscollege gegeven over ondersteuning 
van vrijwilligers door de gemeente. 

• AZC vrijwilligers Aan de slag heeft 1.188 klussen 
uitgevoerd met 164 asielzoekers. 

• Het vrijwilligerssteunpunt heeft organisaties 
benaderd over de mogelijkheid om een gratis VOG 
aan te vragen. 

 
Doelstelling 6: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Minimaal voldoen aan landelijk 
beweegrichtlijnen. 

• We hebben uitvoering gegeven aan het lopende 
Actieplan Sport & Bewegen 

• We hebben gezamenlijk met het maatschappelijk 
veld het Hoogeveens Sportakkoord opgesteld. 

Ondersteunen van talentvolle sporters en 
topsport. 
 

• De ambities ten aanzien van talentontwikkeling en 
topsport hebben we opgenomen in het Hoogeveens 
Sportakkoord. 
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Beschikken over voldoende, kwalitatief goede 
en toekomstbestendige sportvoorzieningen. 

• De Sportveldenweg in Bentinckspark is heringericht. 
• Er zijn kunstgrasvelden aangelegd in Pesse en Elim. 
• Er heeft planvorming en besluitvorming 

plaatsgevonden over kunstijsbaan/zwembad. 
• De sportvloeren in sporthal De Brug in Elim en in de 

turnhal in Hoogeveen zijn gerenoveerd.  
Stimuleren van een gezonde leefstijl voor 
iedereen. 
 
 

• Samen met partners zijn vanuit het project Gezonde 
Wijken dialogen aangegaan met inwoners over 
wijkgezondheidsprofielen. 

• In Krakeel heeft de projectleider 
Gezondheidsvaardigheden een trekkersrol gespeeld 
bij het in beeld brengen van de wensen van 
inwoners en de uitwerking van mogelijke 
activiteiten. 

• Er zijn fittesten uitgevoerd die bewustwording 
stimuleren over leefstijl. Dit heeft deelname aan 
beweegactiviteiten gestimuleerd. 

• We hebben ingezet op rookvrij, bijvoorbeeld door 
deelname aan Stoptober. 

• Begin 2019 is het preventie- en handhavingsplan 
voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 
2019-2023 vastgesteld. Uitvoering is o.a. gericht op 
het meten van de verkoop van alcohol aan jongeren 
onder de 18 jaar. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

• Versterken van de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners die sociaal en 
psychisch kwetsbaar zijn en hun sociale omgeving. 

• Stimuleren dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en hun talenten 
ontplooien. 

• Stimuleren/versterken van de eigen kracht en de samenredzaamheid van 
inwoners ten aanzien van hun sociale leefomgeving. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Alle activiteiten zijn gericht op versterking van de eigen regie en maatschappelijke 
participatie van met name kwetsbare inwoners. Hiertoe wordt ook de 
samenredzaamheid van de samenleving gestimuleerd en ondersteund. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019 

• Laagdrempelige eerstelijns psychosociale hulpverlening in wijken, bij 
huisartsenpraktijken en op scholen. 

• Cliëntondersteuning voor inwoners met een beperking. 
• Ondersteuning van de informele zorg. 
• Ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 
• Opvoed- en opgroeiondersteuning. 
• Stimulering en ondersteuning van bewonersinitiatieven en vooral initiatieven die 

hulp bieden aan kwetsbare inwoners. 
• Benaderen en positief beïnvloeden van groepen jongeren op straat. 

Financieel belang 2019 € 4.052.496 
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Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

GGD voert de Wet publieke gezondheid uit, gericht op: een goede en gelijkelijk 
verdeelde gezondheid van de Hoogeveense inwoners. GGD Drenthe bewaakt, 
beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

De GGD levert een bijdrage aan de preventie van ziekten en aandoeningen. 
Ze stimuleert een gezonde leefstijl en bevordert de gezondheidsvaardigheden van 
kwetsbare inwoners. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019 

Epidemiologisch onderzoek, gezondheidsbevordering, vaccinaties, 
infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, hygiënezorg, aanpak huiselijk 
geweld/kindermishandeling, openbare geestelijke gezondheidszorg, 
jeugdgezondheidszorg. 

Financieel belang 2019 € 544.596 

 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners 80 68 61 
Niet-sporters % 57 55,1 51,3 

 
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een 
vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.  
Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal 
deelnemende gemeenten in een peilperiode. 
Bron: CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo (1e halfjaar 2019) 
 
Niet-sporters 
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 
19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM (2018) 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Van Verzorgingsstaat naar Eigen Verantwoordelijkheid en Participatiesamenleving. Visie op 

het Social Domein in de Gemeente Hoogeveen (2013)Zorgvisie voor de Gemeente 
Hoogeveen en De Wolden (2013) 

• Kadernota Decentralisaties Sociaal Domein. Van Transitie naar Transformatie 
(2014)Decentralisatie Wmo. Beleidsplan 2015 - 2018 (2014) 

• Op Uw Gezondheid! Nota Volksgezondheid Hoogeveen 2015-2019 (2015) 
• Vinden, Verbinden en Versterken. Nota Informele Zorg (2015) 
• Visie gemeentelijke rol ten aanzien van vrijwilligers(werk) (2016) 
• Hoogeveen en haar ambities (Toekomstvisie voor Hoogeveen) (2018) 
• IHP Binnensport (2009) 
• Actieplan sport en bewegen (2009) 
• IHP Buitensport (2011) 
• Notitie sportvloeren (2017) 
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Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 

110 Crisisbeheersing en brandweer 14 17 17 17 
510 Sportbeleid en activering 929 779 799 806 
520 Sportaccommodaties 5.502 5.223 5.895 6.800 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 2.995 3.070 2.924 2.914 
620 Wijkteams 742 485 561 646 

660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 1.571 1.882 2.624 3.212 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 19.041 16.733 17.442 17.807 
681 Geëscaleerde zorg 18+ 707 498 764 852 
710 Volksgezondheid 524 575 565 573 
Totaal lasten 32.025 29.263 31.592 33.627 

     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
110 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 
510 Sportbeleid en activering 35 0 -4 11 

520 Sportaccommodaties 1.219 1.473 1.621 1.564 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 23 23 31 
620 Wijkteams 0 0 0 4 
660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 36 0 0 4 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.306 1.020 777 712 

681 Geëscaleerde zorg 18+ 897 780 713 1.268 
710 Volksgezondheid 24 0 0 32 
Totaal baten 3.517 3.296 3.130 3.626 
     
Resultaat 28.508 25.967 28.462 30.001 

 
Begrotingswijzigingen: 
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
1 Taakstelling WMO             181  
4 Wijziging GemRap         1.828       -499  
5 Wijziging Kostenverdeling             238   
Adm.wijz. Subsidie kindpakket van programma Blijven meedoen en talentontwikkeling            110   
Adm.wijz. Correctie btw vrijstelling op sport            152           152  
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Toelichting op cijfers 
 
510 Sportbeleid en activering 
De opbrengsten vallen € 15.000 hoger uit dan begroot. Dit voordeel bestaat o.a. uit een bijdrage 
voor uitvoeringskosten sportstimulering van gemeente De Wolden € 5.000 en een terugbetaling 
van het jeugdsportfonds na financiële afwikkeling over 2018 ad € 6.000. 
 
520 Sportaccommodaties 
Lasten 
Ten opzichte van de begroting na wijziging is er een nadeel van € 905.000.  
De afboeking van de boekwaarde van het voorbereidingskrediet Kunstijsbaan-Zwembad wordt in 
dit programma verantwoord. Deze afboeking geeft een tekort van € 865.000 (zie toelichting bij 
de investering in dit programma). Deze last wordt verrekend met de onttrekking uit de reserve 
voor kapitaallasten Kunstijsbaan (zie toelichting op balans, eigen vermogen). In de begroting is 
€ 84.000 begroot onder andere voor de normale afschrijving van de kunstijsbaan. Het niet 
realiseren van de ijsbaan heeft een besparing op de afschrijvingslasten van € 70.000 opgeleverd.  
 
Het nadeel is ook toe te schrijven aan de hogere kosten voor het zwembad. De kosten vallen 
€ 156.000 hoger uit dan begroot en worden veroorzaakt door hogere personeelskosten in 
verband met ziekte en piekwerkzaamheden, ouderschapsverlof en overwerk- en 
onregelmatigheidstoeslagen. Dit is gemeld bij de GemRap. 
Onderhoud van sportaccommodatie de Wielewaal ad € 139.000 is uitgevoerd in 2019 terwijl de 
kosten in 2018 waren begroot. Hierdoor ontstaat er een nadeel in 2019. 
Door een lagere gemiddelde rentepercentage over 2019 vallen de rentekosten in totaal 
€ 106.000 lager uit dan begroot. 
 
Baten 
De opbrengsten vallen € 57.000 lager uit dan begroot. Dit nadeel bestaat o.a. uit lagere 
opbrengsten voor het zwembad ad € 50.000 en lagere verhuuropbrengsten voor Het Activum ad 
€ 65.000. 
Via de compensatieregeling Sport (de SPUK) heeft de gemeente € 68.000 compensatie 
ontvangen voor de btw-sportvrijstelling.  
 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 
In de GemRap is reeds gemeld dat er een voordeel wordt behaald van € 171.000 door 
terugbetalingen van de Stichting Welzijnswerk en het niet toepassen van indexering over 2019. 
Ten opzichte van de begroting na wijziging vallen de lasten nog € 10.000 lager uit dan begroot. 
Dit voordeel is toe te schrijven aan lagere kosten voor Mantelzorg-Vitaal. 
 
620 Wijkteams 
Ten opzichte van de begroting na wijziging is er een nadeel van € 85.000. Met de GemRap is 
reeds gemeld dat de kosten voor cliëntondersteuning hoger uitvallen dan begroot. Door de 
latere overgang van MEE Drenthe naar Stichting Welzijnswerk kon de taakstelling niet volledig 
worden behaald. Daarnaast is er in 2019 € 24.000 betaald aan Mee Drenthe voor meerwerk 
uitgevoerd in 2018.  
 
660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 
Voor rolstoel-, woon- en vervoersvoorzieningen is € 588.000 meer uitgegeven dan begroot. 
Een aantal prijzige rolstoelen zijn verstrekt in verband met de benodigde aanpassingen en de 
onderhoudskosten zijn gestegen door nieuwe rolstoelverstrekkingen. Het aantal plaatsingen van 
trapliften is gestegen van 32 in 2018 naar 55 in 2019. 
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Een andere reden voor de stijging van de kosten is de toename van het aantal Wmo-cliënten 
door de lagere eigen bijdrage. De ontkoppeling met het inkomen heeft een aanzuigende werking 
op het aantal aanvragen voor voorzieningen. 
 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 
De kosten vallen € 365.000 hoger uit dan begroot en de opbrengsten vallen € 65.000 lager uit 
dan begroot. Net als voor de maatwerkvoorzieningen heeft de invoering van het 
abonnementstarief een negatief effect op de zorgkosten en de opbrengsten uit eigen bijdragen. 
In het onderdeel zorgkosten zijn de kosten voor thuishulp en begeleiding Zorg in Natura 
€ 359.000 hoger dan begroot en de kosten voor thuishulp en begeleiding Persoonsgebonden 
budget (PGB) € 47.000 lager dan begroot. 
 
681 Geëscaleerde zorg 18+ 
De kosten vallen € 88.000 hoger uit dan begroot en de opbrengsten vallen € 555.000 hoger uit 
dan begroot.  
In de begroting is zowel voor de opbrengsten als kosten geen rekening gehouden met de 
subsidie ad € 163.000 van ZonMw voor het project Optimaal Leven. De hele subsidie is na 
ontvangst doorbetaald aan GGZ Drenthe voor de uitvoering van het project. 
In de lasten vallen kosten voor Veilig Thuis Drenthe (VTD) huiselijk geweld lager uit dan begroot. 
Dit is een voordeel van € 98.000. 
Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een bijdrage ontvangen voor het 
VTD project Handle with Care ad € 75.000 en het project MDA++, visie en scholing ad € 20.000. 
Een deel van de bijdrage wordt overgeheveld naar 2020 voor de dekking van de kosten in 2020. 
 
Voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang is € 218.000 meer ontvangen in 2019 
over 2018 en ten opzichte van de begroting € 334.000 hoger. De voordelige (voorlopige) 
afrekening komt door een hogere integratie uitkering ontvangen door centrumgemeente Assen. 
De inloopvoorziening voor dak- en thuislozen levert in de opbrengsten ook een voordeel op. 
Voor 2019 is de ontvangst van gemeente Assen € 30.000 hoger dan begroot. 
 
710 Volksgezondheid 
Het voordeel van € 32.000 in de opbrengsten is ontstaan door een btw-compensatie op de 
bijdrage aan de GGD Drenthe. 
 
Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 
Renovatie zwembad 0 34 49 -15 0 
Kunstijsbaan-Zwembad 31.360 31.378 501 30.877 0 
Kunstgrasvelden dorpen (Pesse en Elim) 1.000 1.021 1.124 0 -102 
Kunstgrasvelden dorpen (Hollandscheveld 
en HODO) 0 8 38 0 -30 
Bentinckspark 2019 950 948 913 0 36 
 
Baten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 
Kunstijsbaan-Zwembad 11.710 11.710 0 -11.710 0 
Kunstgrasvelden dorpen (Pesse en Elim) 0 0 173 0 173 
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Renovatie zwembad 
Materiaal is aangeschaft voor de doelgroepen die actief zijn met aquafloat en aquaspinning. 
Verder zijn kosten gemaakt voor het vervangen van de vaatwasmachine, muziekinstallatie en 
portofoons. Extra kosten zijn gemaakt voor het vervangen van het kassasysteem. Het huidige 
systeem voldeed niet meer aan de veiligheidseisen in verband met privacy en aan eisen van de 
accountant. Tijdelijk is gebruik gemaakt van mobiele pinautomaten 
 
Kunstijsbaan-Zwembad 
De Gemeenteraad heeft op 19 september 2019 besloten om te stoppen met het project IJZ. De 
financiële consequenties van stoppen met het project zijn verwerkt in dat besluit. Tijdens de 
opmaak van het verantwoordingsdocument aan de raad waren de reeds gemaakte 
voorbereidingskosten € 764.000. De verwachting was dat daar nog € 50.000 tot € 100.000 bij zal 
komen. Uiteindelijk is er voor € 865.000 aan kosten gemaakt (waarvan € 501.000 in 2019). 
 
Kunstgrasvelden dorpen 
Pesse en Elim 
In de dorpen Pesse en Elim zijn de kunstgrasvelden succesvol aangelegd. Door de aanbesteding 
van nieuwe kunstgrasvelden te combineren is er per veld een besparing van ongeveer € 25.000 
gerealiseerd. Maar door btw-vrijstelling op sport per 1-1-2019 zijn de kosten inclusief 21% BTW 
wat een tekort geeft van € 191.000. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor deze extra 
btw-last via de zogenaamde SPUK (regeling Specifieke Uitkering Sport) van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor hebben we in 2019 € 173.000 ontvangen. De 
afrekening SPUK wordt in 2020 verstrekt. Daarnaast moeten er nog enkele facturen betaald 
worden in 2020. Het saldo van € 71.000 schuiven we door naar 2020. 
 
Hollandscheveld en HODO 
Voor 2020 hebben we de aanleg van de kunstgrasvelden bij VV Hollandscheveld en SV HODO 
opgenomen in de begroting. In 2019 zijn hiervoor al wat voorbereidende kosten gemaakt. Deze 
kosten worden in mindering gebracht op het krediet van 2020. 
 
Bentinckspark 
In 2019 is met de herinrichting van de Sportveldenweg de campus voor onderwijs & sport in het 
Bentinckspark gerealiseerd (zie voor aanvullende informatie onder het kopje 'wat hebben we 
gedaan'). 
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Werken aan werk 

 
 
Het programma Werken aan werk richt zich op het bevorderen van werkgelegenheid, bestrijding 
van de werkloosheid en de gevolgen daarvan en het zorgen voor een stimulerend 
ondernemersklimaat. 
 
Programmahouder Jacob van der Heide 
 
Wat hebben we gedaan 
 
STARK 
Meedoen in de samenleving door het hebben van werk, is belangrijk. Het draagt bij aan onze 
economie, het geeft mensen structuur en het verbindt inwoners op een natuurlijke manier met 
elkaar. Ook vergroot het de financiële zelfredzaamheid. Een klein deel van onze inwoners lukt 
het niet om passend werk te vinden door arbeidsbeperkingen. Voor deze groep was tot 2015 
instroom mogelijk naar de sociale werkvoorziening, op grond van de Wsw. Die wet is hervormd 
en instroom in de sociale werkvoorziening is niet meer mogelijk. De functies in die wet, namelijk 
de inkomens-, mensontwikkelings- en werkfunctie, zijn bij gemeente neergelegd. Onze ambitie is 
de belangen van de betrokken inwoners zo goed mogelijk te borgen en een goede opvang te 
bieden.  
Samen met de gemeenten Midden-Drenthe en De Wolden hebben wij leer-werkbedrijf Stark. 
Het eerste jaar is positief afgesloten. Stark heeft geopereerd binnen de bandbreedte van de 
begroting. Ook de bedrijfsvoering is vrijwel ongewijzigd gecontinueerd. Door de "doorstart"-fase 
van deze organisatie is in 2019 nog beperkt vorm en inhoud gegeven aan het re-integreren van 
inwoners naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit is voldoende onderkend en in 2019 is een aantal 
initiatieven genomen die in 2020 moeten leiden tot een verdere doorontwikkeling van de re-
integratietak van Stark.  
 
 Aantal deelnemers per re-integratie traject 
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Deelnemers starten vaak met een Analyse traject van 2 weken bij Stark. Het merendeel daarvan 
stroomt dan door naar een Werkinzicht traject. Statushouders verblijven bij Stark om 
werknemersvaardigheden op te doen. Daarnaast volgt een deel van de statushouders 
taaltrainingen in de vorm van Taal café of Taalonderwijs (4 dagdelen) door het Alfa-college. 
Werkinzicht trajecten ondersteunen het aanleren van werknemersvaardigheden. De jobcoaching 
wordt gegeven aan BAB cliënten die bij reguliere werkgevers werken. 
 
De effectiviteit van re-integratietrajecten bij Stark in 2019 hebben we niet goed kunnen meten. 
Het volgen door Stark van onze cliënten tijdens hun verblijf bij Stark is in de tweede helft van 
2019 op gang gekomen. Het leer-werkbedrijf kan een belangrijke rol spelen in het proces van re-
integratie van onze bijstandsklanten. De wijze waarop dit in 2019 is ingevuld en uitgevoerd is 
een goed begin maar droeg nog ontoereikend bij aan dit proces. Voor de gemeente Hoogeveen 
is een goed functionerend leerwerkbedrijf Stark essentieel. Eind 2019 is een evaluatie gehouden. 
Met de uitkomsten van deze evaluatie worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.  
 
Alescon in liquidatie 
De afwikkeling van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Alescon loopt nog. De 
directievoering van Alescon in liquidatie is handen van IWerk in Assen (Alescon Noord). Het 
bestuur van Alescon is nog operationeel totdat de liquidatie is afgerond. 
 
Ontwikkeling bijstand  
Eind 2019 ontvingen 1.220 inwoners een uitkering van de gemeente op grond van de 
Participatiewet, IOW, IOZ en BBZ. De vraag op de arbeidsmarkt is in 2019 nog steeds groot 
geweest. Veel van de bijstandsgerechtigden die kunnen werken, al dan niet met beperkte vorm 
van ondersteuning, hebben in 2019 weer (parttime) werk kunnen vinden. De groep die overblijft, 
is de doelgroep die het meest te maken heeft met een mismatch op de arbeidsmarkt. In 2019 
hebben we hierop ingespeeld door (individuele) trajecten aan te bieden die beter aansluiten bij 
deze doelgroep. De focus ligt daarbij op preventie, ontwikkeling en duurzame uitstroom. De 
intensieve samenwerking met het UWV zorgt ervoor dat minder inwoners doorzakken vanuit de 
WW in de bijstand. Het KANS traject zetten we in zodat minder jongeren uitvallen in het 
onderwijs en daardoor minder beroep op bijstand doen. Langere nazorg bevordert de duurzame 
uitstroom en ontzorgt de ondernemer. 
In 2019 is er een daling van 5,5% van het aantal inwoners met bijstandsuitkering gerealiseerd. 
Vanaf de start van het project Actieplan Participatiewet is er een daling van 9% (peildatum april 
2018). 
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de daling in 2019. 
 

 
Tabel: Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar. 
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Wat willen we bereiken? 
Dat minder mensen maken gebruik van de Participatiewet. Binnen drie jaar streven we naar een 
verlaging van vijftien procent van de uitgaven voor de Participatiewet. 
We hebben in 2019 met het Actieplan Participatiewet o.a. ingezet op preventie, voorkomen 
instroom, vergroten uitstroom, handhaving gericht op uitstroom, verbeteren van het 
uitstroomproces, het in hun kracht zetten van cliënten, het bevorderen van integraal werken in 
onze organisatie gericht op betere afstemming om terugval bij de cliënt te voorkomen. Dit heeft 
geresulteerd in een afname van 5,5 % van het aantal inwoners dat een beroep doet op de 
Participatiewet in 2019.  
 
Nieuwe beleidskaders en re-integratieverordening 
In 2019 heeft het college besloten het beleid en de regelgeving rondom de Participatiewet te 
actualiseren en te herijken. Een aanleiding hiervoor was het eindrapport van de Ombudsman 
over de inzet van participatieplaatsen en de daaraan gekoppelde participatiepremie. In 
navolging op dit rapport zijn er twee sporen uitgezet: 
1. Actualiseren van de re-integratieverordening (vastgesteld door de raad in december) en 

enkele beleidsregels (vaststelling eerste kwartaal 2020) 
2. Herijken totale beleid rondom Participatiewet. Dit proces is in 2019 in gang gezet en wordt 

naar verwachting voor de zomer van 2020 afgerond.  
 
Arbeidsmarktregio Drenthe 
Werkgevers hebben moeite om geschikt personeel te vinden. De mismatch tussen vraag en 
aanbod is - vooral in onze regio - groot. Terwijl er ook veel werkzoekenden zijn. Hierin ligt een 
grote uitdaging en opgave voor de Arbeidsmarktregio Drenthe. Binnen de Arbeidsmarktregio 
Drenthe hebben we een bijdrage geleverd aan de oplossing van arbeidsmarktvraagstukken. 
Samenwerking met zes gemeenten, het UWV, Stark en onderwijsinstellingen is daarbij van groot 
belang. 
We hebben vacatures uitgewisseld en via maatwerktrajecten bieden we één op één 
ondersteuning aan werkzoekenden en werkgevers. Projecten en matching zijn belangrijk. 
Enkele mooie voorbeelden van successen. Op stadsbus De Bij hebben we de vacature van een 
chauffeur kunnen vervullen en iemand met een verstandelijke beperking verricht 
ondersteunende taken bij een tankstation. Beide banen zijn voor onbepaalde tijd.  
Daarnaast hebben drie statushouders dankzij de pilot ‘Nederlands op de werkvloer’ naar volle 
tevredenheid bij een werkgever gewerkt waarbij het klaslokaal naast de werkplek was.  
Met het vaststellen van een nieuw ‘Kader arbeidsmarktbeleid’ hebben we keuzes gemaakt waar 
we ons op gaan richten om oplossingen te vinden voor arbeidsmarktvraagstukken. 
 
Economie 
Hoogeveen heeft een sterk ondernemersklimaat en beschikt over grote bedrijventerreinen. Het 
geeft Hoogeveen een belangrijke regionale positie. Deze positie brengt ook met zich mee dat er 
aandacht moet zijn voor de economische ontwikkeling van Hoogeveen en hoe om te gaan met 
toekomstbestendig maken van de ondernemingen. Dit laatste betekent verbinding maken 
tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In 2019 is hier op verschillende manier hard aan 
gewerkt door team Economische Zaken.  
 
Accountmanagement 
Het accountmanagement van EZ richt zich op de brede dienstverlening en vormt het eerste 
aanspreekpunt voor de ondernemer. Doel is om als gemeente een partner te zijn die naast de 
ondernemers staat, om hen te ondersteunen naar succesvol ondernemerschap.  
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In 2019 is dit op verschillende manieren gedaan: 
- Begeleiden verschillende bedrijven die zich willen verplaatsen of vestigen in gemeente.  
- Ondersteuning van ondernemers bij bedrijfsuitbreidingen. 
- Inzet op het behouden van werkgelegenheid.  
- Bedrijfsbezoeken accountmanagers Economische Zaken. Hierdoor ontstaat er goed zicht op 

wat er speelt bij lokale ondernemers. Toekomstige ontwikkelingen 
(groeiambities/verplaatsing) of mogelijke knelpunten komen vroegtijdig in beeld.  

- Het tweewekelijks bezoeken van bedrijven samen met het voltallige college. 
- Het tweewekelijks bezoeken van bedrijven door de wethouder Economische zaken. 
- Burgemeestersontbijten en –lunches. Ondernemers waarderen het contact met het bestuur 

en de accountmanagers Economische Zaken. Ook ontstaat er door dergelijke bijeenkomsten 
verbinding tussen het lokale bedrijfsleven. 

- Het Ambassadeurs Netwerk Burgemeester kwam vier keer bijeen. De commissaris van de 
Koning Jetta Klijnsma was in september aanwezig bij het netwerk. 

 
Ondernemend Hoogeveen 
Door de fusie van Combinatie Hoogeveense Ondernemingen en Zakenkring Hoogeveen is de 
ondernemersvereniging Ondernemend Hoogeveen (OH) ontstaan. Afgelopen jaar is er 
geïnvesteerd om de samenwerking tussen de ondernemersvereniging en gemeente Hoogeveen 
te optimaliseren. Verschillende activiteiten zijn in gezamenlijkheid georganiseerd. Mede dankzij 
deze samenwerking zijn de lijnen naar de leden van OH korter geworden. Hierdoor weten de 
aangesloten ondernemers de accountmanagers van EZ gemakkelijker te vinden.  
 
Ondernemersloket  
In 2019 is er een eerste aanzet gegeven om een ondernemersloket te realiseren. Er is door 
middel van enquête en bedrijfsbezoeken een uitvraag gedaan bij ondernemers, om de wens van 
de ondernemers uit de gemeente Hoogeveen duidelijk te krijgen. Duidelijk werd dat het 
realiseren van een digitaal ondernemersloket volstaat. Hier zal in 2020 verder aan gewerkt 
worden.  
 
Hoogeveen on stage 
Op 15 maart 2019 was de 2e editie van ‘Hoogeveen on Stage’. Een beroepenfeest waar de rode 
loper uitgerold werd voor 750 vmbo leerlingen. Er waren 240 beroepsbeoefenaren aanwezig om 
de leerlingen enthousiast te maken voor hun beroep. Twee weken later was het tijd voor de 
Doedag. Alle leerlingen gingen op bezoek bij 2 bedrijven om een beroep in de praktijk te zien. 
Een mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.  
Financieel valt het project in het programma BMTO. Team EZ heeft geholpen bij de organisatie 
en de verbinding met het Hoogeveense bedrijfsleven. Door jongeren kennis te laten maken met 
bedrijven en ook een diversiteit aan beroepen te laten zien, hopen we dat we hen behouden 
voor onze regio en dat we hen aanzetten tot het volgen van een goede beroepsopleiding. En het 
gaat ook om waardering voor de vmbo-er. 
 
Open bedrijvendag 
Ook de jaarlijkse Open Bedrijven Dag helpt jongeren bij hun opleidings- en beroepskeuze. Het 
gaat ook om samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid en het met trots 
laten zien wat er in het Hoogeveense bedrijfsleven gebeurt. 
 
Maand van de ondernemer 
November is de maand van de ondernemer. Een maand lang hebben we extra aandacht voor 
onze ondernemers. We hebben diverse activiteiten georganiseerd, gericht op netwerken en 
kennismaking maar ook om onze waardering uit te spreken richting ondernemers in onze 
gemeente.  
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Het grote succes was de kennis- en netwerkdag “ondernemen doe je zo!” georganiseerd voor en 
door ondernemers. Dit event heeft circa 500 bezoekers getrokken. De kosten voor deze dag zijn 
gedragen door STiB. Gedurende de hele maand zijn er circa 850 contactmomenten geweest met 
ondernemers uit de gemeente en dat draagt positief bij aan de relatie tussen ondernemers en 
de gemeente. 
 
Dutch TechZone  
De samenwerking tussen de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de 
provincie Drenthe en het Rijk heeft in 2019 binnen de Dutch TechZone meer body gekregen. 
Mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is er meer commitment en betrokkenheid van 
alle partners. Daarnaast is ingezet op een verdere intensivering van de samenwerking met 
Kennispoort Drenthe/Ik Ben Drents Ondernemer en is er voorbereidend werk gedaan om de 
nieuwe Bedrijvenregeling in 2020 van start te kunnen laten gaan. Hieronder volgt een overzicht 
van voornaamste ontwikkelingen uit 2019 per sector.  
 
HTSM 
De maakbedrijven zijn benaderd en bij elkaar gebracht tijdens verschillende evenementen en 
masterclasses die georganiseerd werden vanuit Kennispoort Drenthe. Het aanjagen en 
verbinden van deze bedrijven heeft ertoe geleid dat Hoogeveen een HTSM-cluster heeft. Deze 
bestaat uit een tiental bedrijven (Smart Industry Hoogeveen). Onderwijsbundeling en 
vernieuwing is een continu proces. Hierin pakt het in 2019 gestarte Center of Expertise een 
prominente rol. Om de doorlopende leerlijn te waarborgen is, de helaas in 2019 afgekeurde 
subsidieaanvraag, RIF Skills4Future van groot belang. Daarom zal deze in 2020 aangevraagd 
worden vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. 
 
Transport & Logistiek 
New Ways Drenthe is in 2019 overgegaan in Lean & Green Off-Road. New Ways en Top Dutch 
Logistics hebben de handen ineen geslagen om de activiteiten verder te ontplooien. Er is hard 
gewerkt aan de corridor naar Scandinavië. NHL Stenden is uitvoerder van dit programma. Vanuit 
Dutch TechZone is de werkgroep betrokken bij een PPS Logistiek in Noord Nederland. MBO en 
HBO scholen streven ernaar om het onderwijs en bedrijfsleven meer te laten samenwerken. Tot 
nu toe heeft dit geresulteerd in een community “duurzame inzetbaarheid” te beginnen en meer 
onderwijs het bedrijfsleven binnen te brengen (minder in de schoolbanken en meer bij het 
bedrijf). Dit laatste wordt in 2020 uitgewerkt door de MBO scholen in Noord Nederland. 
 
Biobased economy/Olie en Gas 
In 2019 zijn vijf EFRO subsidieaanvragen gedaan onder begeleiding van ERAC en ASKA 
subsidieadviseurs. Hiervan zijn er vier toegekend. Dit betekent dat er vele miljoenen 
geïnvesteerd kunnen worden de komende jaren waarmee Dutch TechZone positie kan pakken 
op het gebied van Biobased Economy/Olie en Gas. Het betreft de volgdende projecten:  
- Project SPIC - (voluit Sustainable Polymer Innovation Cluster: Het samenwerkingsverband 

SPIC in Emmen heeft een toezegging gekregen van 3 miljoen euro aan subsidie voor een 
nieuwe testruimte met state-of-the-art apparatuur op het Emmtec Industry & Businesspark. 
Daar kunnen diverse duurzame plastics en plasticproducten worden ontwikkeld en 
geproduceerd. 

- Project CURE: Met deze nieuwe CuRe-technologie kunnen verschillende bronnen van 
polyesterafvalstromen worden hergebruikt. Met CuRe-technologie kunnen we echter elk 
type polyester-uitgangsmateriaal gebruiken, inclusief gekleurd polyester. Om deze 
technologie verder uit te rollen is circa 1,6 miljoen euro subsidie verkregen. 
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- Project CICE: Voor de Campus ontwikkeling is ook een EFRO aanvraag ingediend en 
gehonoreerd, met de bedoeling het opleidingsniveau verder op te schalen kwantitatief en 
kwalitatief, ook de RUG gaat hierin participeren. Het concept zal zijn hybride leer- en 
werkomgeving, met nog 4 andere workpackages. Subsidie van ca. 3, 5 miljoen euro. 

- Project MCE: de ontwikkeling van een biomassafabriek, die in de keten gaat bijdragen aan 
het maken van zaken als plaatmateriaal voor in de bouw, maar ook bijvoorbeeld voor 
meubelen. 

 
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 
In 2019 is de bedrijvenregeling 2018 geëvalueerd. Het is de Hoogeveense ondernemers (in totaal 
6 aanvragen) niet gelukt om in aanmerking te komen voor een subsidie. Belangrijkste 
aanpassingen van de bedrijvenregeling zijn het achterwege laten van de rentekostenregeling en 
de arbeidsplaatsenregeling. Ondernemers die willen investeren in arbeidsplaatsen kunnen beter 
en gemakkelijker worden doorverwezen naar brancheorganisaties, sectorfondsen, SNN, UWV en 
gemeenten. Arbeidsplaatsen worden wel meegenomen in de puntentelling van de 
Investeringsregeling die in 2020 wordt opengesteld.  
  
Uit de evaluatie blijkt dat de regeling door ondernemers als complex en tijdrovend wordt 
ervaren waardoor er uiteindelijk geen aanvraag is ingediend. De doorlooptijd van 22 weken (van 
aanvraag tot besluit) wordt als erg lang ervaren. Mede om deze reden wordt er (weer) gekozen 
voor een “call” en de tekst van de bedrijvenregeling en de beoordeling wordt versimpeld 
waardoor de drempelwaarde voor (kleine) bedrijven om mee te doen wordt verlaagd. De 
toekomstige regeling (2020) moet zich vooral richten op uitbreiding, innovatie en diversificatie 
met het doel het innovatievermogen te vergroten en samenwerking (clusters) te versterken. 
 
Techniekonderwijs / Shared Facility 
De lat voor techniekonderwijs in de Dutch TechZone ligt hoog. Als visie en strategie is onder 
meer verwoord dat de regio tegen 2030 een internationale uitstraling heeft op het gebied van 
innovatieve door een integrale en systematische aanpak van ondernemingen, 
onderwijsinstellingen en overheden. Een regio met hoogwaardige toegepaste kennis en 
vakmanschap en excellente technische opleidingen. De volgende stappen zijn in 2019 gezet om 
deze doelstellingen binnen de Dutch TechZone op langere termijn te kunnen behalen: 
- Er is besloten de pijler onderwijs te koppelen aan alle kansrijke sectoren.  
- Alfa-college, Drenthe College en NHL Stenden werken op verschillende gebieden samen. 
- Vervolgonderzoek Breuer Institute is afgerond. Uitkomst: De komende jaren inzetten op 

vakspecifieke fieldlabs en hotspots in de regio Dutch TechZone. Niet concurreren maar 
bundelen.  

- Aanvraag van RIF Skills4Future is afgekeurd. Wens om dit in 2020 te financieren vanuit de 
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. 

- Center of Expertise is ingericht en samenwerking gezocht met (1ste schil) partners. 
- Kwartiermaker aangesteld voor het realiseren van Energie Duurzaamheidscentrum 

Hoogeveen. 
- Meer verbinden door aansluiting STO (Sterk Techniek Onderwijs) 
 
Hoogeveense initiatieven 
Naast de initiatieven die vanuit de Dutch TechZone plaatsvinden, zijn er ook activiteiten alleen 
binnen de eigen gemeentegrenzen ontstaan. In 2019 hebben deze initiatieven door ze aan te 
jagen, meer body en een regionaal karakter gekregen. Hierdoor zijn deze onderstaande 
initiatieven niet meer weg te denken uit het regionale ecosysteem.  
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ICT Academie / IT Dynamic 
Afgelopen jaar is de ICT Academie door ontwikkeld tot stichting IT Dynamic. Deze stichting werkt 
aan het versterken van de IT sector in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. Dit wil men 
bereiken door in te zetten op kwalitatieve en actuele scholing van young professionals, 
zijinstromers en zittend personeel. In 2019 hebben verschillende partners zich aan de stichting 
verbonden (Alfa-college, Hogeschool Lingen, GBS Nordhorn, Gemeente Hoogeveen, Provincie 
Drenthe, Windesheim Zwolle, NHL Stenden Emmen en bedrijven uit de regio) om deze 
doelstelling te realiseren. Dezelfde partners zullen zich in gaan spannen om een IT Hub in 
Hoogeveen te realiseren. Een plek waar alle kennis en kunde samen komt op het gebied van IT. 
 
Vrienden van Techniek 
De onderwijsinstellingen vmbo en mbo, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de 
gemeente Hoogeveen besloten tot het oprichten van “Stichting Vrienden van Techniek 
Hoogeveen”. In 2019 is er voor het aanjagen van de doelstellingen van deze stichting een 
coördinator techniek opgesteld. De coördinator heeft in dit jaar een basis gelegd voor het 
platform Vrienden van Techniek. Denk hierbij aan het vormgeven van clusters en het aan laten 
sluiten van passende lokale bedrijven. Daarnaast het verbinden van kennisinstellingen uit de 
regio. Dit is het fundament verdere doorontwikkeling in 2020.  
 
Dag van de Techniek 
Op vrijdag 1 november 2019 hebben ongeveer 400 leerlingen uit groep 7 en 8 net als 
voorgaande jaren op het Alfa-college tijdens de Dag van de Techniek kennisgemaakt met de 
Wereld van Techniek.  Deze leerlingen werden deze dag begeleid door leerlingen techniek van 
het Roelof van Echten College, RSG Wolfsbos en het Alfa-college. Na afloop ontvingen de 
basisschoolleerlingen een ticket om tijdens de Open Bedrijven Dag een aantal technische 
bedrijven te kunnen bezoeken. Doel is om op jonge leeftijd jongeren te enthousiasmeren voor 
alle vormen van techniek.  
 
Smart Industry Hoogeveen 
In 2019 is er een HTSM-netwerk (Smart Industry Hoogeveen) opgericht. Hierin zijn 10 
maakbedrijven uit de gemeente Hoogeveen vertegenwoordigd. Twee maandelijks komt dit 
consortium van bedrijven bij elkaar om kennis met elkaar te delen. Doel is om elkaar verder te 
helpen.  
 
Promotie & acquisitie  
Voor een deel wordt promotie & acquisitie opgepakt in Dutch TechZone verband. Er is in 2019 
een eerste opzet gemaakt van een gezamenlijk bidboek. Deze zal in 2020 klaar zijn. Aan de hand 
van dit bidboek krijgen bedrijven inzicht in onze regio en de beschikbare kavels. Vanuit Dutch 
TechZone is er in 2019 gezamenlijk deelgenomen aan de beurzen Innofuture, TIV en Transport 
Logistic München. Ook hebben we een gezamenlijke aanbieding gedaan om een grote 
zuivelcoöperatie te overtuigen zich in de regio te vestigen. 
In 2019 is er een economische foto gemaakt van de Gemeente Hoogeveen. Na analyse van de 
sectoren en cijfers uit deze economische foto is geconstateerd dat we ons niet moeten richten 
op acquisitie van nieuwe bedrijven. Het behouden, versterken en door ontwikkelen van het 
bestaande bedrijfsleven staat centraal. Eventuele acquisitie van nieuwe bedrijven zal een 
regionaal karakter krijgen. Door samen te werken met NOM, Dutch TechZone en Regio Zwolle. In 
2020 zal samen met het bedrijfsleven een economische focus vormgegeven worden, waarin een 
duidelijke uitvoeringsagenda richting geeft.  
In 2019 zijn vanuit Economische Zaken de eerste stappen gezet om uitvoering te geven aan een 
marketingplan. Hieruit bleek dat de wens vanuit de organisatie is om alle marketing elementen 
elkaar te laten complementeren. Daarom is er nadrukkelijk verzocht om vanuit economie geen 
gescheiden marketingbeleid te voeren en aan te sluiten bij Marketing Hoogeveen. 
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Bedrijventerreinen 
De Wieken 
Op bedrijventerrein De Wieken waren nog drie kavels beschikbaar en daarvan is één kavel 
verkocht. Daarnaast zijn er verschillende plannen voor uitbreiding en is een nieuwe invulling 
gevonden voor leegstaande panden. 
 
Buitenvaart 
In 2019 is een duidelijke toename merkbaar in belangstelling van kavels op het bedrijventerrein 
Buitenvaart. Er zijn veel gesprekken gevoerd met partijen die interesse hadden in een kavel , 
daarvan hebben zes geresulteerd in de verkoop van een kavel, twee tot het nemen van een 
optie en 7 tot een reservering. 
 
Riegmeer 
Voor de ontwikkeling van het noordelijke deel van het bedrijventerrein Riegmeer, circa 36 ha 
groot, is een project gestart. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om het actualiseren van het 
stedenbouwkundig plan, de strategie met betrekking tot de energievoorziening en 
duurzaamheidsmaatregelen, de strategie vanaf wanneer wordt gestart met de aanleg, het 
maken van een plan ter voorbereiding van de aanleg en het maken van een plan om het 
bedrijventerrein te promoten. Inmiddels zijn we, naast de bovengenoemde werkzaamheden, in 
gesprek met een aantal partijen die zich mogelijk op Riegmeer willen vestigen. 
 
Stationsgebied 
Voor het gebied Griendtsveenweg Noord – Stationsgebied zijn we gestart met het opstellen van 
een gebiedsvisie. In 2019 is gestart met fase 1, de inventarisatie. Visievorming (fase 2) en het 
masterplan ontwikkelstrategie (fase 3) vindt in 2020 plaats. 
 
Stimuleren lokale inkoop 
Besloten is om het project ‘lokaal tenzij’ in te bedden c.q. mee te nemen in het project van 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit in verband met de mate van overlap en efficiency. 
In september 2019 is het Actieplan MVI opgeleverd en geaccordeerd door het college. In dit 
actieplan zijn gelijkluidende ambities van de gemeente Hoogeveen, gemeente De Wolden en de 
SWO met specifieke doelstellingen en acties opgenomen. Deze zijn gekoppeld aan de volgende 
MVI hoofdthema’s MKB- en lokaal vriendelijk inkopen, Social Return en Circulair inkopen. 
Op het gebied van MKB- en lokaal vriendelijk inkopen zijn diverse acties uiteengezet die we gaan 
oppakken om het MKB en lokale ondernemers kansrijk te betrekken bij onze aanbestedingen. 
Hieronder een opsomming van de in 2019 uitgevoerde acties: 
- Er hebben twee meedenksessies voor ondernemers over Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen (MVI) plaatsgevonden.  
- We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd voor lokale ondernemers voorafgaand 

of tijdens onderhandse aanbestedingen (glasbewassing en bedrijfskleding). 
- Er is een start gemaakt met de evaluatie van de groslijstsystematiek, waarbij ook de 

ondernemers worden betrokken. 
- Er is een workshop gegeven aan ondernemers over de DO’s en DONT’s van het aanbesteden.  
- De inkoopadviseurs hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst voor ondernemers 

tijdens de ‘Maand van de Ondernemer’.   
- In samenwerking met economische zaken worden bij onderhandse aanbestedingen waar 

mogelijk lokale ondernemingen betrokken. 
 
Regio Zwolle 
Vanaf 2019 participeert gemeente Hoogeveen in regio Zwolle. Hoogeveen neemt deel aan de 
tafels economie en HCA. 2019 is gebruikt om te kijken naar de kansen binnen deze regio. 
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Besloten is om niet verder deel te nemen aan HCA. Een volledige toelichting over de regio Zwolle 
is opgenomen onder het programma Bestuurt. 
 
Regio Deal Zuid- een Oost-Drenthe 
In 2019 is de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 40 miljoen toegekend o.b.v. de drie pijlers: werk, 
wonen en welzijn. Voor de pijler werk is 20 miljoen gereserveerd, te besteden over 4 jaar. In de 
eerste aanvraagfase zijn er aan 7 projecten uit de pijler werk middelen toegekend met een totaal 
bedrag van circa € 1 miljoen.  Merendeel van deze projecten zitten in de aanjaag fase, de 
verwachting is dat er in 2020 een vervolg vraag zal komen om tot uitvoering over te kunnen 
gaan. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe aanvragen. Hieronder de zeven projecten van de pijler 
werk. De volledige toelichting over alle pijlers van de Regio Deal Zuid- en -Oost-Drenthe is 
opgenomen onder het programma Bestuurt. 
 
1. Ondernemer vindt ondernemer: digitale regiodatabank 

Hoe vind je als ondernemer precies dát bedrijf in de regio waar jij naar op zoek bent? Soms 
lijkt het wel een speld in een hooiberg. Dat moet anders en daarom maken we een digitale 
Regiodatabank om elkaar te zoeken en te vinden. Een simpele ingang voor ondernemers, 
maar ook voor onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers. De digitale Regiodatabank 
bundelt de beschikbare data van onder meer overheden, Kamer van Koophandel en 
ondernemersverenigingen. 

2. Digitalisering vrijetijdseconomie 
Meegaan in de digitale wereld is ook voor (familie)bedrijven in de vrijetijdssector van groot 
belang. Met bijvoorbeeld data-analyse weet je beter welke wensen jouw potentiële klanten 
hebben en kun je daar je aanbod meer op inrichten. We ondersteunen deze ondernemers bij 
het maken van stappen in de digitaliseringplannen voor hun bedrijf. Hierbij maken we 
gebruik van de kennis binnen brancheverenigingen, experts op het gebied van digitalisering 
en datagebruik en komen hiermee tot een aanpak die de vrijetijdssector versterkt en 
daarmee de economie en leefbaarheid in het gebied vergroot. 

3. Bouwen aan mensen  
In Zuidoost-Drenthe is een deel van de inwoners niet aan het werk, terwijl zij, na een 
omscholing, goed inzetbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor huurders van 
woningcorporaties. Tegelijkertijd zijn er grote tekorten aan medewerkers in de bouw- en 
technieksector. Daarbovenop is er de noodzaak voor corporaties om hun woningen te 
verduurzamen. Deze drie uitdagingen pakken de bouw- en installatiebedrijven, onderwijs en 
woningcorporaties in gezamenlijkheid aan, als gelijkwaardige partijen. Het effect: bedrijven 
beschikken over voldoende personeel en opdrachten en corporaties bieden de huurders 
duurzamere woningen. 

4. Oprichten energie- en duurzaamheidscentrum wonen 
Wat kunnen bedrijven en onderwijs allemaal leren op het gebied van duurzaam wonen? Hoe 
zorgen we ervoor dat de kennis die hierover is, beschikbaar wordt voor iedereen? Daarvoor 
ontwikkelen we als eerste stap een plan dat moet resulteren in een fysiek Energie- en 
Duurzaamheidscentrum. In dit centrum worden de innovaties getoond op het gebied van 
bijvoorbeeld zonne-energie en energieopslag. Studenten uit het onderwijs werken samen 
met het regionale bedrijfsleven aan doorontwikkeling van bestaande innovaties. Hierdoor 
komt men niet alleen in aanraking met duurzaamheid, maar wordt ook de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven gestimuleerd zodat beide beter op elkaar aansluiten. 

5. Lesruimte Solar Innovation & Experience center 
Een plek waar innovatie en de technieksector en onderwijs samenkomen, dat is het Solar 
Innovation & Experience Center bij Bargermeer-Zuid. Op deze locatie worden innovaties 
getoond op het gebied van zonne-energie en biogebaseerde materialen. Studenten kunnen 
samen met marktpartijen werken aan innovaties binnen deze branche. Van ontwikkeling tot 
testen tot tonen aan potentiële afnemers, in deze proeftuin gebeurt het allemaal.  
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Hierdoor ontstaat een kennis- en innovatieplatform waarvan bedrijven en onderwijs uit de 
hele regio gebruik kunnen maken. 

6. Wonen op waterstof tour 
Waterstof als brandstof voor woningen is mogelijk en comfortabel. Om dit aan te tonen 
wordt in samenwerking met onder andere verschillende beroepsopleidingen de Wonen op 
Waterstof Tour georganiseerd. Van juni tot en met december 2020 reist een Tiny Waterstof 
Huis langs zes locaties in de regio. Hierin wordt zichtbaar hoe waterstof als brandstof in 
woningen werkt. Tegelijkertijd worden lespakketten ontwikkeld die ook online beschikbaar 
zijn. Drager van het pakket is een animatiefilm die de volgende zaken verduidelijkt: 
(noodzaak van) energietransitie, kansen daarin van waterstof en de techniek die gebruikt 
wordt bij waterstof. 

7. Hotspot waterstof (EMMTRANCE) 
Met de hotspot Waterstof komt er een laboratorium en testfaciliteit om nieuwe technieken 
met gebruik van waterstof voor de industrie te testen. Deze innovatieve en open omgeving 
biedt een fysieke plek waar bedrijfsleven en onderwijs samen innovaties uitproberen. 

 
Wat hebben we gerealiseerd 
 
Doelstelling 1: Bestrijden van werkloosheid 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
We willen dat minder mensen maken gebruik 
van de Participatiewet. Binnen drie jaar streven 
we naar verlaging van vijftien procent van de 
uitgaven voor de Participatiewet 

 
 

• Totstandkoming en uitvoering van het actieplan 
Participatiewet. Acties o.a.: 
- afspraken gemaakt met het UWV, gezamenlijke 

klantbenadering om doorzakken naar bijstand te 
voorkomen; 

- instroom- en uitstroomproces bijstand is verbeterd; 
- aanscherpen handhaving, een horeca-

handhavingsactie is uitgevoerd; 
- analyseroute /Activeringstraject/Leerwerkroute bij 

Stark is opgezet; 
- totale aanpak klantbenadering, gericht op het 

wegnemen van belemmeringen zoals bij mobility 
mentoring; 

- empowerment, positieve klantaanpak om de 
krachten en talenten van de klant te ontwikkelen en 
zo de kansen op meedoen (vrijwilligerswerk, 
deeltijd-baan) te bevorderen;  

- bestaande toeslagen in beeld brengen en 
armoedeval proberen te voorkomen; 

- jongeren zonder diploma terugleiden naar school of 
door middel van leren en werken (BBL) een 
startkwalificatie laten halen zoals het kanstraject; 

- statushouders projecten, dit is een combinatie van 
taalontwikkeling en werken bijvoorbeeld bij Stark; 

- onderzoek naar een alternatieve aanpak multi 
probleem gezinnen.  

• We hebben voor het uitvoeren van actieplan 
samengewerkt met het onderwijs, bedrijfsleven en 
onze partners in de regio. 

• Het vergroten van de mogelijkheden voor her-, bij- en 
omscholing en arbeidsfit maken. Daarbij heeft het 
Regionaal mobiliteitscentrum samen met het 
LeerWerkLoket en het Stark een belangrijke rol 
gespeeld. 
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Doelstelling 2: Stimulerend ondernemersklimaat 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Verbetering ondernemersklimaat 
Versterking economische structuur 
Betere aansluiting onderwijs - bedrijfsleven 
 

 
 

• Uitvoeringsagenda Dutch TechZone is opgesteld. 
• Start project Ontwikkelen Bedrijventerrein 

Riegmeer. 
• Herijking visie stationsgebied is opgestart. 
• Doorontwikkeling samenwerking gemeente HOC 

op basis van HOC 2.0, o.a. op thema 
energietransitie 

• Ook in 2019 is samen met het bedrijfsleven het 
Netwerkevent georganiseerd 

• Bedrijfsbezoeken college, wethouders en 
accountmanagers zijn afgelegd 

• ICT academie is door ontwikkeld tot stichting IT 
Dynamic 

• WFT academie wordt vanwege ontwikkeling 
ondergebracht bij IT Hub. 

• Hoogeveen on Stage is voortgezet. 
 
Doelstelling 3: Naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt 
waar iedereen zoveel mogelijk naar vermogen 
kan participeren. 

 
 

• Zie ook doelstelling 1. 
• Herijking re-integratieverordening 
• Via Stark hebben we ingezet op: 

- Toeleiden en opleiden van inwoners met een 
beperking naar de inclusieve arbeidsmarkt. 
vergemakkelijken. 

- Inzet van arbeidsmatige dagbesteding  
 
Wie doen hieraan mee? 
 

Alescon/Stark 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Adequate opvang van mensen met een indicatie sociale werkvoorziening 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Door mensen met een arbeidsbeperking en een indicatie sociale werkvoorziening 
naar vermogen te laten participeren aan het arbeidsproces 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019  

De activiteiten van Alescon zijn ultimo 2018 overgegaan in de nieuwe entiteit Stark. 
Beschut werk, detachering en begeleid werken zijn de drie pijlers van Stark. 
Daarnaast wordt ingezet op het medegebruik van de vrijvallende infrastructuur 
door gemeente.  

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

In het kader van het solidariteitsprincipe dragen we de rijksvergoeding (wsw-deel in 
participatiebudget van het sociaal domein van het gemeentefonds) voor 
Hoogeveen over aan Stark. Daarnaast dragen we bij aan het exploitatietekort van 
Stark. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de hand 
van het aantal aja's per gemeente.  
In 2019 zijn de volgende bedragen aan Stark uitbetaald: 
- doorbetaling Wsw-deel: € 19.100.814 
- bijdrage in exploitatietekort: € 1.632.011 (o.b.v. voorlopige eindafrekening) 

 



Jaarrekening 2019 Werken aan werk 
 

Gemeente Hoogeveen 61 
 

NV Rendo 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Gewaarborgde levering van energie 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

N.v.t. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019  

Er wordt volop geïnvesteerd in het gas- en elektriciteitsnetwerk. Ook is Rendo in 
verschillende gemeenten betrokken bij glasvezelprojecten. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

Hoogeveen heeft 334 aandelen. In totaal zijn er 991 aandelen. In 2019 is over het 
jaar 2018 een dividenduitkering ontvangen van totaal € 2.527.752. 

 
 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar 827,6 713,6 774,0 
Vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar 123,4 135,6 145,9 
Netto arbeidsparticipatie % 66,8 65,7 67,8 
Functiemenging % 53,5 49,6 52,8 
Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-65 jaar 91,8 45,5 30,5 

 
Banen 
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 
Bron: CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research (2018) 
 
Vestigingen 
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 
Bron: LISA (2018) 
 
Netto arbeidsparticipatie 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) 
beroepsbevolking. 
Bron: CBS – Arbeidsdeelname (2018) 
 
Functiemenging 
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. 
Bron: CBS - BAG/LISA - bewerking ABF Research (2018) 
 
Aantal re-integratievoorzieningen 
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl. Bron: CBS – Participatiewet (1e halfjaar 2019) 
 
  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Beleidsdocumenten 
 
• Toekomstvisie Hoogeveen (2018) 
• Economische Structuurvisie (ESV) (2007) 
• Detailhandelsstructuurvisie (2008) 
• Decentralisatie Participatie. Beleidsplan re-integratie en participatie 2015-2018 (2014) 
• Afstemmingsverordening Participatiewet (2019) 
• Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Hoogeveen (2019) 
 
Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
050 Treasury 13 14 19 18 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
310 Economische ontwikkeling 425 288 340 357 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.450 1.704 2.418 1.377 
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 916 1.088 1.125 1.256 
340 Economische promotie 780 747 467 475 

630 Inkomensregelingen 23.026 22.722 21.989 21.868 
640 Begeleide participatie 40.727 38.524 21.806 21.920 
650 Arbeidsparticipatie 3.260 3.446 1.588 1.807 
Totaal lasten 70.597 68.534 49.753 49.078 
     
Baten     
050 Treasury 2.528 2.528 2.528 2.528 
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
310 Economische ontwikkeling 147 0 28 54 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.276 2.102 2.900 1.405 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 293 330 299 290 
340 Economische promotie 10 6 6 9 
630 Inkomensregelingen 20.928 20.858 19.830 20.022 
640 Begeleide participatie 0 0 0 -221 
650 Arbeidsparticipatie 61 0 0 186 

Totaal baten 25.243 25.824 25.591 24.273 
     
Resultaat 45.354 42.710 24.162 24.805 

 
Begrotingswijziging: 
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
1 Taakstelling Participatie             181  
4 Wijziging GemRap     -18.112        -1.212  
5 Wijziging kostenverdeling        -1.547   
JR 2018 Actualisatie grondexploitatie o.b.v. jaarrekening 2018            880             798  
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Toelichting op cijfers 
 
310 Economische ontwikkeling  
Zoals gemeld bij de GemRap is in het kader van afwikkeling project De Wieken is een bijdrage 
ontvangen van € 27.500. Deze ontvangst is verwerkt in de begroting na wijziging. 
 
Per saldo is er overschot van € 10.700. Dit overschot komt doordat er een bijdrage van € 17.500 
is ontvangen van de Retaillink. De overige posten binnen dit taakveld laten per saldo een nadeel 
zien van € 6.800. 
 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur kent een nadeel van € 454.000. De paragraaf Grondbeleid licht dit 
nader toe. 
 
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen  
Met de GemRap is reeds gemeld dat de opbrengsten marktgelden en de bijdrage BIZ € 31.000 
lager uitvallen dan begroot. Ook is aangegeven dat door onvoldoende projecten het budget voor 
Dutch TechZone per saldo € 87.000 lager uit zullen vallen.  
 
Ten opzichte van de begroting na wijziging is er een nadeel van € 140.000. Dit betreft voor 
€ 160.000 de doorbelasting van ambtelijke inzet op economisch beleid die niet in de begroting is 
opgenomen. Het voordeel van € 21.000 is ontstaan door een btw-voordeel op de bijdrage aan 
het subsidiebudget van de Dutch TechZone. 
 
De interne kostentoerekening is ten opzichte van de begroting opgehoogd van € 87.000 naar 
€ 201.000.  
 
340 Economische promotie 
Van het budget actieplan werk is € 27.500 niet benut. Het is de verwachting dat geen beroep 
wordt gedaan op het begrote budget (€ 100.000) voor werkgelegenheidsprojecten. Dit budget 
wordt gedekt uit de reserve risico en stimulering. Op deze reserve wordt dus geen beroep 
gedaan. 
 
Bijsturing:  
Het beschikbare restantbudget voor handgeld economische ontwikkelingen zal niet worden 
uitgegeven. Dit levert een voordeel op van € 27.000. 
 
De bovengenoemde verschillen zijn verwerkt in de begroting na wijziging. Ten opzichte van de 
begroting na wijziging is er een nadeel van € 5.000.  
 
630 Inkomensregelingen 
Bij de GemRap is gemeld dat ten opzichte van de begroting, voor de uitvoering van de 
Participatiewet en het minimabeleid een nadeel werd verwacht van per saldo € 336.000.  
Dit werd veroorzaakt door:  
- De Rijksbijdrage voor de BUIG 2019 is op basis van de voorlopige toekenning € 0,533 miljoen 

lager uitgevallen.  
- Uitgangspunt bij de opstelling van de begroting 2019 is een reductie van de uitgaven op het 

participatiebudget met 4%. De daling in het aantal bijstandscliënten verwachten we vooral in 
de  tweede helft van het jaar. Naar verwachting zullen de uitkeringskosten € 0,6 miljoen 
hoger zijn maar zal ten opzichte van de begroting er voor € 0,7 miljoen minder aan 
loonkostensubsidie worden verstrekt.  
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Hierdoor zal per saldo de taakstelling van het terugdringen van de uitgaven  op het 
participatiebudget worden gerealiseerd.  

- Doordat het aantal cliënten met een BBZ uitkering sinds vorig jaar is gehalveerd zijn de 
uitgaven en ook de inkomsten lager. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 110.000.  

 
Bijsturing:  
- Het budget sociaal domein consult kan op basis van realisatiecijfers met € 5.000 structureel 
 omlaag.  
-  Activiteitenfonds: studiebudget voor 2019 met € 100.000 verlagen.  
 
Ten opzichte van de gewijzigde begroting (GemRap) is per saldo een voordeel ontstaan van 
€ 313.500. 
Dit voordeel is als volgt toe te lichten: 
- Met de vaststelling van het definitieve BUIG-budget is de rijksbijdrage met € 175.000 

verhoogd.  
- Als gevolg van de daling van het aantal cliënten in 2019 zijn de uitkeringskosten € 362.000 

lager uitgevallen. Daarmee is ook het deel van de taakstelling 2019 van een bezuiniging van 
15% op de uitgaven van het participatiebudget in deze collegeperiode, voor dit jaar gehaald. 

- De uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand zijn per saldo circa € 210.000 hoger 
worden. Deze hogere uitgaven komen doordat de kosten voor bewindvoering en de bijdrage 
voor algemene levensbehoeften voor jongeren die in een instelling verblijven, hoger zijn. 
Deze jongeren hebben geen recht op de algemene bijstand. 

 
640 Begeleide participatie 
Bij de GemRap is reeds gemeld dat met ingang van 2019 Alescon gesplitst is en voor de drie 
gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden Drenthe, opgegaan is in Stark. Gevolg hiervan is 
dat de rijksbijdrage WSW, die Hoogeveen als centrumgemeente ontving, is gecorrigeerd met het 
deel dat bestemd is voor Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. Hierdoor is er een afwijking ten 
opzichte van de begroting van € 16,856 miljoen aan zowel de inkomstenkant als de 
uitgavenkant. De inkomsten worden verantwoord in het programma Algemene dekking. 
Daarnaast zijn de uitgaven voor beschut werken circa € 47.000 hoger als gevolg van de 
doorbetaling van de bonus beschut werken. Hier staat een rijksbijdrage tegenover. 
 
Ten opzichte van de gewijzigde begroting, door de bovenstaande mutaties bij de GemRap, is er 
een nadeel ontstaan van € 334.000.  
 
Dit nadeel is als volgt toe te lichten: 
Stark 
- Als gevolg van de oprichting van Stark werkt de Bonus - Malus regeling in het nadeel van 

Hoogeveen. Hierdoor is de bijdrage, ten opzichte van de begroting € 163.000 hoger. In de 
begroting 2020 is hiermee al rekening gehouden. 

- De vervoerskosten van Wsw-medewerkers naar werklocaties vallen € 21.000 lager uit. 
- De rijksbijdrage Wsw is ten opzichte van de begroting met € 75.000 naar beneden bijgesteld. 

Aangezien deze rijksbijdrage één op één doorbetaald wordt aan Stark is ook de doorbetaling 
lager. Dit is een voordeel op het programma Werken aan werk. De inkomsten vanuit het Rijk 
zijn ook lager, deze worden echter verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen 
binnen een ander programma. 

 
  



Jaarrekening 2019 Werken aan werk 
 

Gemeente Hoogeveen 65 
 

Alescon in liquidatie 
- Totdat Alescon volledig is opgeheven worden er nog kosten gemaakt om te komen tot 

volledige afronding. Daarnaast is een schikking met de belastingdienst getroffen. 
  De schikking betreft een geschil met de Belastingdienst inzake toegepaste premiekorting 

(arbeidsgehandicaptenkorting) en toegepaste percentages premieafdracht sociale 
verzekeringen van Wsw-geïndiceerde werknemers van voormalige kleindochter-
ondernemingen van Alescon gedurende de jaren 2013-2018. Met deze kosten is in de 
begroting geen rekening gehouden. Hierdoor ontstaat er ten opzichte van de begroting een 
nadeel van € 220.000. 

- Daarnaast zijn de uitgaven voor beschut werk € 10.000 lager.  
 
650 Arbeidsparticipatie 
Bij de GemRap is reeds gemeld dat het beschikbare budget toereikend is om een bezuiniging van 
15% op de uitgaven te realiseren en dat er naar verwachting van het totale budget € 75.000 niet 
zou worden uitgegeven. Nu bij de jaarrekening blijkt dat er € 42.000 niet is uitgegeven. Dat 
maakt een nadeel van € 33.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. 
 
Het verschil tussen de begroting voor en na wijziging betreft de gewijzigde toerekening van de 
interne kostenverdeling. 
 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Werken aan werk. 
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Bruisend Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat cultuur, recreatie en toerisme, promotie, marketing en evenementen. 
Met het programma Bruisend Hoogeveen zetten we in op de verdere verbetering en uitbreiding 
van het cultureel, toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente Hoogeveen waarbij het 
bevorderen van een integraal aanbod centraal staat. Daarbij vervullen wij een regionale functie. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Algemeen  
In Hoogeveen zijn veel organisaties op het gebied van cultuur. Daarnaast wordt er veel 
georganiseerd op het gebied van evenementen, festivals, recreatie en toerisme. Hoogeveen 
leeft! Inwoners en bezoekers worden verleid zoveel mogelijk gebruik te maken van het 
bruisende aanbod.  
Doel is om de regionale betekenis van Hoogeveen te verstevigen en verder te ontwikkelen. In 
2019 zijn de eerste stappen gezet vanuit het nieuwe beleidskader recreatie en toerisme en is 
een analyse gemaakt van onze evenementenregie. Het achterstallig onderhoud van De Tamboer 
is aangepakt. Daarnaast is het aanbestedingstraject opgezet en doorlopen om te komen tot een 
keuze voor een architect voor het maken van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe culturele 
complex. 
 
Cultuur  
Stichting Cultuurhuis Hoogeveen, naar het vergroten van de regionale betekenis van (pop)cultuur 
De stichting Cultuurhuis heeft ingezet op het versterken van haar betekenis op het gebied van 
pop, evenementen en samenwerking. De samenwerking met Het Podium tot één organisatie 
heeft opgeleverd dat (pop)muziek een steeds belangrijker onderdeel is geworden van het 
culturele beleid in Hoogeveen. Eind 2019 is het bericht afgegeven dat Het Podium de status van 
kernpodium-C heeft verkregen. Hiermee wordt letterlijk een gat gevuld tussen Groningen, 
Friesland en Overĳssel op het gebied van poppodia met een status.  
In 2019 is onderzocht of het mogelijk is om Het Podium te verhuizen naar het pand aan De  
Markt 6. Met een verhuizing wordt de bezoekerscapaciteit verdubbeld. Het huidige gebouw kan 
dan worden verkocht. 
In 2019 is ook de start gemaakt met Poppunt Drenthe. Een netwerk van Drentse podia en 
organisatie om popcultuur steviger op de kaart te zetten en Drents talent meer kansen te geven 
om ervaring op te doen en verder door te breken. Het Cultuurhuis Hoogeveen heeft in 2019 
daarvoor kennis en inzet gepleegd en mede zorg gedragen voor de totstandkoming van het 
netwerk. 
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Naar een up to date en gezond theater De Tamboer voor Hoogeveen en de regio 
In samenspraak met de stichting cultuurhuis heeft de raad in september 2018 besloten om 2,2 
miljoen euro beschikbaar te stellen. De raad heeft het stichtingsbestuur gevraagd om voor 2019 
en verder met een vervolgvoorstel te komen. In 2019 is met het beschikbare budget de 
vervanging gepleegd van theaterinterieur en -installaties. Per kwartaal is aan het college 
gerapporteerd over de voortgang. 
Het werd het bestuur van Cultuurhuis Hoogeveen in de loop van 2019 helder dat de gemeente 
grote moeite had met het sluitend krijgen van de begroting voor 2020. Ze heeft toen besloten 
voor 2020 niet met het vervolgvoorstel te komen. Het stichtingsbestuur is het college tegemoet 
gekomen met haar bericht om de noodzakelijke 1,3 miljoen, die nodig was voor het vervolg van 
de vervangingen, niet voor 2020 aan te vragen. Het stichtingsbestuur heeft aangegeven deze te 
laten betrekken in de besprekingen van de gemeentelijke begroting van 2021.  
Met de vervangingen van 2,2 en 1,3 miljoen heeft De Tamboer een up-to-date en gezond 
theater. De vervangingen in De Tamboer worden zodanig gepleegd dat die ook in het nieuw 
beoogde complex van toepassing zijn en niet verloren gaan.  
 
De Culturele Alliantie in uitvoering 
Samen met de provincie werken we aan de uitvoering van de Culturele Alliantie. 2019 is het 
derde jaar van de vierjarige alliantie. Hoogeveen zet binnen de alliantie vooral in op drie 
onderdelen: de ontwikkeling van de Verhalenwerf als methodiek en voorbeeld voor andere 
gemeenten, de versteviging van popcultuur en de stimulering van talentontwikkeling. In 2019 is 
de ruim € 20.000 die door de provincie beschikbaar is gesteld in het kader van de culturele 
alliantie, ingezet voor de ontwikkeling van popcultuur. Het heeft onder andere geleid tot het 
Poppunt Drenthe en de C-status. 
 
De Verhalenwerf 
De Verhalenwerf heeft in 2019 het ontzamelingstraject verder vormgegeven en eind 2019 een 
voorstel aan het college gepresenteerd: ruim 1.500 voorwerpen kunnen worden ontzameld, 
ruim 1.500 moeten blijven, zij passen goed in de verhaallijnen van Hoogeveen en over 900 
voorwerpen moet nog een nadere beoordeling worden gedaan. Het besluit is eind december in 
de Staatscourant gepubliceerd. 
Daarnaast ontwikkelt de Verhalenwerf een project waarin erfgoed in gemeenschappen als 
dorpen en wijken centraal staan. Zij wordt daarin ondersteund door een projectleider die 
bekostigd wordt vanuit de Rijksoverheid. Het project over de razzia's in Hollandscheveld is daar 
een voorbeeld van. De Verhalenwerf is een goed voorbeeld waarin erfgoed, verhalen en 
gemeenschappen met elkaar verbonden zijn. Vanuit het Rijk is bijzondere belangstelling voor dit 
traject. 
 
Naar een uniek vernieuwd cultuurcomplex 
De culturele organisaties Bibliotheek Hoogeveen, Scala, Historische Kring Hoogeveen en het 
Cultuurhuis Hoogeveen willen samen in één cultuurcomplex. Daarom hebben de partners in 
2019 een programma van eisen geformuleerd en het proces vastgelegd om te komen tot het 
aantrekken van een architect voor het voorlopig ontwerp. Daarnaast wordt een exploitatieplan 
opgesteld. Het doel is om in 2020 een volledig overzicht aan de raad te presenteren van het 
ontwerp, de investering, de exploitatie en de randvoorwaarden. Met dat plan is het de bedoeling 
om middelen en subsidies te verwerven om het complex te kunnen realiseren. 
In het najaar is het aanbestedingsproces afgerond: de keuze is gevallen op 'Common Affairs', het 
bureau voor het voorlopig ontwerp. De kosten voor deze fase worden gedeeld door de 
gemeente, Bibliotheek Hoogeveen en Cultuurhuis Hoogeveen. 
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Cultuureducatie  
Cultuureducatie in het basisonderwijs  
Als gemeente Hoogeveen vinden we dat alle kinderen en jongeren gelijke kansen moeten krijgen 
om via cultuureducatie hun cognitieve, creatieve, motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten 
te ontwikkelen. De ontwikkeling van deze kwaliteiten is belangrijk voor kinderen en jongeren zelf 
en voor hun bijdrage aan de huidige en toekomstige samenleving. Cultuureducatie in het 
basisonderwijs heeft de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen, maar verdient een nog 
prominentere plek in het onderwijs en het naschools aanbod. Daarom is in 2019 het 
actieprogramma cultuur 2019-2022 geschreven en vastgesteld. Ook is een cultuurcoach 
aangesteld voor 16 uur in de week.  
De ambities voor de toekomst zijn: 
1. Binnen schoolse educatie van het basisonderwijs heeft een verbinding met het voor schoolse 

educatie aanbod en naschoolse aanbod.  
2. Er is voldoende naschools aanbod voor alle kinderen, iedereen kan hieraan meedoen.  
3. Het culturele aanbod is inzichtelijk en gemakkelijk te vinden.  
4. Hoogeveen heeft een duidelijke structuur en taakverdeling voor de verschillende partijen op 

het gebied van cultuur en sport.  
5. Cultuur wordt ingezet als middel voor maatschappelijke doelen, iedereen kan meedoen aan 

cultureel aanbod.  
 
De lijnen tussen lokale culturele instellingen en de basisscholen zijn kort. Dit blijkt ook uit het EVI 
rapport 2017-2018 (tweejaarlijks onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen). Alle scholen die 
deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) maken gebruik van EVI. EVI 
is een zelfevaluatie en meet de ontwikkeling op school op het gebied van cultuuronderwijs ten 
opzichte van het voorgaande schooljaar. Het ambitiescenario in Hoogeveen is in 2018-2019 
gestegen van 2,2 naar 2,3. De Hoogeveense basisscholen hebben aangegeven dat 2,6 het 
gewenste ambitiescenario is. Onderlinge relaties en het netwerk zijn sterk verbeterd. Als kans 
wordt genoemd de ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van cultuureducatie. Binnen 
het cultuurmenu worden workshops steeds meer gekoppeld aan voorstellingen en thema’s op 
school. Ook de lessenserie ‘Het land van Scala’ sluit op het cultuurmenu aan. Op deze manier 
wordt ingezet op het bevorderen van de doorgaande cultuurlijn binnen het basisonderwijs. In 
2019 zijn 344 workshops in de disciplines beeldend, muziek, theater, dans en media gegeven op 
alle scholen, voor alle klassen in het primair onderwijs.  
 
Méér muziek in de Klas  
Koningin Máxima was 20 juni in theater De Tamboer aanwezig bij de ondertekening van het 
lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in de provincie Drenthe. Dit Muziekakkoord 
Drenthe is onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal van de stichting Méér 
Muziek in de Klas, waarvan Koningin Máxima erevoorzitter is. In het Muziekakkoord Drenthe is 
afgesproken hoe het muziekonderwijs in Drenthe de komende jaren wordt vormgegeven. Dit zijn 
afspraken tussen ruim twintig partijen in de provincie, waaronder schoolbesturen, culturele 
instellingen, pabo’s en overheden. De afspraken moeten leiden tot structureel muziekonderwijs 
op alle basisscholen. 
 
Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en het mbo 
Het voortgezet onderwijs werkt intensief samen met de Hoogeveense culturele organisaties in 
het netwerk Cultuurtraject. De scholen RSG Wolfsbos en Roelof van Echten College hebben per 
locatie een jaarprogramma met culturele activiteiten. Het betreft alle disciplines: muziek, dans, 
nieuwe media, literatuur en theatervoorstellingen. Het programma sluit aan op de vraag van de 
scholen. Ook in 2019 is de Kunstcarrousel georganiseerd. Dit zijn twee cultuurdagen voor alle 
leerlingen in het derde leerjaar.  
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Doel van de kunstcarrousel is om jongeren kennis te laten maken met alles wat Hoogeveen te 
bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Op het mbo verzorgen bibliotheek, De 
Tamboer en Scala jaarlijks twee cultuurdagen voor alle eerstejaars. 
 
Erfgoededucatie 
Leerlingen maken jaarlijks kennis met het heden en verleden van Hoogeveen. Het verhaal en de 
betekenis die individuen of groepen aan het erfgoed toekennen staan centraal. Het laat 
leerlingen ervaren dat hun eigen omgeving betekenisvol is en iets met zichzelf te maken heeft.  
De Bibliotheek Verhalenwerf biedt de activiteiten op maat aan en borgt de kwaliteit en 
verbinding met taalbeleid en andere disciplines. Erfgoed leent zich om te integreren en te 
verbinden met andere vakken zoals taal, geschiedenis, aardrijkskunde en kunstzinnige oriëntatie. 
Het afgelopen jaar zijn 32 workshopuren erfgoededucatie aangeboden. De bibliotheek 
Hoogeveen heeft hier een coördinerende rol in.  
 
Recreatie en toerisme 
De recreatie en toerisme sector profiteert van de aantrekkende economie. Dit is onder meer het 
resultaat van hogere consumentenbestedingen en meer toerisme. Om in Hoogeveen ook van 
deze ontwikkeling te kunnen profiteren is in navolging van het in 2018 vastgesteld beleidsplan in 
2019 een uitvoeringsplan ontwikkeld.  
 
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme  
In navolging van het beleidsplan recreatie en toerisme is in 2018 gestart met het ontwikkelen 
van het bijbehorende uitvoeringsplan. In het voorjaar van 2019 is dit uitvoeringsplan door het 
college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In het plan is de input van een aantal 
ophaalsessies met stakeholders en ondernemers verwerkt.  
 
Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform Hoogeveen (TROP) 
De in 2018 ingezette koerswijziging van het Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform heeft 
in 2019 géén vruchten afgeworpen. De verbinding met de achterban is niet verstevigd en in 
overleg met de leden en gemeente is besloten om de stichting slapend voort te laten bestaan. 
Dit in verband met lopende verplichtingen ten aanzien van het Leader Zuidwest Drenthe project. 
Er zijn gesprekken met ondernemers gevoerd over de behoefte aan een nieuw 
ondernemersplatform.  
 
Evenementen  
Naast de bekende evenementen heeft in 2019 het H3 Festival, Hi Street Art en Kunsten op Straat 
festival plaatsgevonden. Het aanvankelijk geplande Stadsfestival is in overleg met de provincie 
verschoven naar 2020. 
In 2019 zijn 200 aanvragen ontvangen en afgehandeld. Vanuit ja-tenzij grondhouding zijn de 
aanvragen behandeld, waarbij de balans tussen rust en reuring uitgangspunt is. Met alle 
betrokkenen wordt ingezet op het laten doorgaan van de evenementen, waarbij de overlast voor 
omwonenden zoveel mogelijk beperkt is en de veiligheidsrisico’s beperkt zijn. Er wordt vooraf 
ingezet op maatregelen omtrent veiligheid, openbare orde en beperking van (geluids)overlast. 
We vinden het belangrijk dat op evenementen een goede regie gehouden wordt. Daarom is in 
het evenementenbeleidsplan aangegeven dat er o.a. een regiefunctie nodig is. Om goed in beeld 
te krijgen wat de inhoudelijke behoefte is op het gebied van evenementenregie is een onderzoek 
gehouden en een advies opgesteld in 2019. 
In het kader van het evenementenbeleidsplan is in 2019 ook de regelgeving met betrekking tot 
evenementen onder de loep genomen en is een advies opgesteld dat in 2020 definitief 
vastgesteld wordt. 
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Hoogeveen nog beter op de kaart 
Marketing Hoogeveen  
In 2018 is met de uitvoering van de nieuwe strategie voor marketing Hoogeveen gestart: Hi 
Hoogeveen, op weg naar de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland. Naast 
kindvriendelijk ligt de focus in de nieuwe marketingaanpak op het stadscentrum van Hoogeveen, 
als vaandeldrager. In 2019 was de beschikbare capaciteit van team marketing krap. Op basis van 
de beschikbare formatie zijn keuzes gemaakt om binnen de beschikbare kaders op een zo 
efficiënt en effectief mogelijke manier gestalte te geven aan de nieuwe strategie. De kinderen uit 
de kinderdenktank hebben meegedacht over de (her)inrichting van de hoofdstraat, de 
beplanting en toeristisch-recreatieve belevingen in de gemeente. De stijl van de uitingen van Hi 
Hoogeveen heeft een opfrisser gekregen, zodat deze meer aansluiting vindt bij kinderen en hun 
(groot)ouders. De Hi-uitingen hebben nadrukkelijk een overeenkomst met de stijl van de 
uitingen van de herinrichting van de binnenstad. De herinrichting van de Hoofdstraat draagt 
verder bij aan een meer gezinsvriendelijke beleving van de binnenstad. Zo is er een beter 
overzicht over de straat, spelaanleiding bij de plantenbakken, fungeert het kerkplein met het 
waterkunstwerk als speelplek etc. De Hi-man was in 2019 regelmatig op de hoofdstraat te 
vinden tijdens evenementen en was de hoofdpersoon van de ijsjesactie begin juni. In het najaar 
van 2019 is er een wedstrijd georganiseerd waarin kinderen en hun (groot)ouders konden 
aangeven wat voor welke leeftijdsgroep nu de leukste uitjes zijn van gemeente Hoogeveen. 
Daarnaast is invulling gegeven aan 'een bruisend Hoogeveen' met het uitdragen van de vele 
evenementen en activiteiten in de gemeente. Het jaar werd in stijl afgesloten met 3FM Serious 
Request: the lifeline, die door gemeente Hoogeveen trok. Hoogeveen heeft zich met de diverse 
activiteiten tijdens aan de route van the lifeline door de stad, kunnen presenteren aan de rest 
van Nederland als een aantrekkelijke en bruisende stad.  
 
Punt H, Toeristisch Informatie Punt (TIP) en regionale samenwerking 
Punt H is het fysieke uithangbord van marketing Hoogeveen en het TIP. Er vinden 
samenwerkingen tussen diverse partijen plaats, waarbij Punt H ook in 2019 voor verschillende 
activiteiten is ingezet. Zoals kaartverkoop voor evenementen en stempelpost voor Trappen, 
Happen en Stappen. Daarnaast zijn de workshops van IVN voor kinderen ook in 2019 voortgezet. 
De bezoekersaantallen zijn in 2019 met 500 gestegen ten opzichte van 2018. Het aanbod in Punt 
H is in 2019 uitgebreid met nieuwe streekproducten, nieuwe stadswandelingen en een 
kinderpuzzeltocht. De stadswandelingen met gids zijn verder geprofessionaliseerd met nieuwe 
themawandelingen. De nieuwe aanpak werkt: de themawandelingen kenden een groei in 
deelnemers. De inzet van de toeristische regisseurs heeft in 2019 eveneens zijn vruchten 
afgeworpen. De samenwerking met de regio Zuidwest-Drenthe is verder versterkt. Toeristische 
informatie is nog beter verspreid in deze regio en er zijn persreizen georganiseerd. Vanuit 
Zuidwest Drenthe is er een gezamenlijke Leader aanvraag gedaan. De promotie voor de 
camperplaats is opgepakt en er zijn diverse bedrijfsbezoeken bij recreatieve ondernemers 
georganiseerd, samen met de vrijwilligers.  
 
Projecten 
Recreatiegebied Nijstad  
Zie voor een toelichting het programma Aantrekkelijk wonen. 
 
Leader Zuidwest Drenthe 
Een impuls voor de vrijetijdseconomie is cruciaal voor de vitaliteit van het platteland in Zuidwest 
Drenthe en staat daarom hoog op de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. Hiertoe is sinds 
2016 Europese (Leader-) subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling richt zich in Zuidwest -
Drenthe met name op de versterking en ontwikkeling van de vrijetijdssector. Voor 2019 was het 
doel gelijk aan de voorgaande jaren: meer onderscheidende, innovatieve en lokale projecten om 
te komen tot een kwaliteitsimpuls van de lokale vrijetijdseconomie.  
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Er zijn in 2019 in totaal 16 projecten gescreend op leaderwaardigheid. Uiteindelijk zijn negen 
projecten officieel ingediend. Van de ingediende projecten zijn er acht beschikt.  Vanuit de 
gemeente Hoogeveen is één project ingediend en dat project is ook beschikt.   
 
De gemeente Hoogeveen participeert actief in het project ‘Marketingagenda Zuidwest Drenthe’. 
Dit Leader project is in 2019 goedgekeurd en van start gegaan. Het project heeft tot doel de 
regio Zuidwest Drenthe sterker als 'Drents merk' te positioneren. In 2019 heeft dit tot een aantal 
grensoverstijgende initiatieven geleid waaronder een gebiedssafari voor ondernemers, een 
gezamenlijke toeristische evenementenagenda, promotiefilm en een verbetering van de 
Zuidwest Drenthe content op de site van Marketing Drenthe.  
 
De Drentse Praam 
Met de initiatiefnemers van de Drentse Praam is in 2019 veelvuldig contact geweest over de 
realisatie van hun initiatief. Het door de stichting opgestelde voorstel voor een museum is 
doorgerekend en getoetst op de haalbaarheid. Op basis hiervan zijn vervolg gesprekken gevoerd 
en is gezamenlijke gekeken naar een geschikte locatie.  
 
Project ''Gastvrijheid en streekeigen ondernemen Vitaal Platteland Zuidoost Drenthe" 
De centrale ligging van Hoogeveen maakt dat de gemeente zowel een relatie met Zuidwest 
Drenthe als Zuidoost Drenthe heeft. In Zuidoost Drenthe wordt het project Gastvrijheid en 
streekeigen ondernemen uitgevoerd. Ondanks dat het project in 2018 zou eindigen is er in 2019 
een beperkt vervolg aan gegeven in de vorm van het adviseren van recreatie ondernemers met 
betrekking tot het gebruik maken van de streek in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is een opzet 
gemaakt voor een online marketingopleiding voor recreatie ondernemers. Deze opleiding wordt 
in 2020 gegeven.  
 
5*fietsprovincie 
Om mee te kunnen profiteren van de toeristische ontwikkelingen rondom de VAM berg is vanuit 
Hoogeveen het project Recycle bedacht. Een recreatieve fietsverbinding tussen Hoogeveen en 
de VAM berg met als thema circulaire economie. In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek naar dit 
project uitgevoerd. Er liggen kansen en mogelijkheden. In overleg met de provincie wordt 
bekeken hoe dit vorm kan worden gegeven 
 
Vitale Vakantieparken Drenthe 
In 2019 is er een nieuwe procesbegeleider vitale vakantieparken aangesteld. Met de betrokken 
parken is contact geweest over de transformeer of excelleer opgave. In de gemeente Hoogeveen 
komen drie parken in aanmerking voor het transformeren en is er bij één park sprake van 
excelleer mogelijkheden. Tevens is er een provinciale task force ingesteld ter ondersteuning van 
de gemeenten. In 2019 is er veelvuldig contact met de task force geweest over de juridische en 
ruimtelijke mogelijkheden bij transformatie. Vanuit de gemeente is een actieve bijdrage geleverd 
aan het ontwikkelen van een ruimtelijk instrumentarium dat bij transformatie ingezet kan 
worden. Daarnaast heeft de gemeente bijgedragen aan het zogeheten RIEC-rapport waarbij er 
een risico analyse van de betrokken parken is gemaakt.  
 
Opdracht techniek en cultuur  
Het college heeft de culturele organisaties de opdracht gegeven om techniek, onderwijs, 
bedrijfsleven en cultuur met elkaar te verbinden. De culturele organisaties werken dit uit binnen 
het proces van de samenwerking naar één cultureel complex. Het resultaat van deze opdracht is 
dat Bibliotheek Hoogeveen de 'Ontdekhoek Hoogeveen' een plaats heeft gegeven onder het dak 
van de Bibliotheek. Hier kunnen kinderen op laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met 
techniek. Dit zien we als een goede stap om het palet van techniek in Hoogeveen aan te vullen. 
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Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: versterken van de culturele beleving bij inwoners en versterken van de regionale 
betekenis 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
De culturele positie en betekenis van 
Hoogeveen in de regio wordt verstrekt door 
onder andere de realisatie van een nieuw 
cultureel complex in het vernieuwde 
stadscentrum. 
 
 
Het motto: "Van, voor en door Hoogeveners" 
is verder vormgegeven en culturele 
activiteiten zijn ontwikkeld op basis van de 
behoefte. 

• Het programma van eisen, moodboards en het 
aanbestedingstraject voor een architect voor een 
Voorlopig Ontwerp en exploitatieopzet is uitgevoerd. 

• Er is door de culturele partijen gewerkt aan 
gezamenlijke programmering. 

• Het Podium heeft haar programmering verbeterd en 
C-status verkregen 

• De Tamboer bereikte in 2019 95.271 bezoekers 
(exclusief Het Podium) waarvan 47.922 voor de 
schouwburg (37 jeugdvoorstellingen met 9.071 
bezoekers en 103 voorstellingen voor volwassenen 
met 38.851 bezoekers), 14.777 voor de Stads-
programmering (Hoogeveense activiteiten), 7.971 
educatiedeelnemers en (culturele) verhuur 24.601 

• De zaalbezetting van theatervoorstellingen is 
toegenomen met 2,8% met een gemiddelde 
stoelbezetting van 342.  

• Het Podium organiseerde 51 concerten met 4.306 
bezoekers en verhuurde 136 keer de oefenruimte 
aan 750 gebruikers. Daarnaast vond 271 keer 
zaalverhuur aan derden plaats. 

• De amateurkunst krijgt binnen de professionele 
organisaties ruimte om zich te ontwikkelen binnen 
de stadsprogrammering. Zie aantal bezoekers 
Stadsprogrammering hierboven. 

• Uitdagend Hoogeveen aan het begin van het 
cultureel seizoen mocht zich op 7.000 bezoekers 
verheugen. 

• Het Hartje Winterfestival trok 7.582 bezoekers 
waarvan 3.972 voor professionele voorstellingen en 
3.610 voor Theater Hoogeveen. 

Cultuureducatie vindt plaats op alle scholen 
en talent wordt ondersteund Product Aantal deelgenomen 

leerlingen 2018-2019 

Cultuurmenu (basisonderwijs)  
Aantal bereikte leerlingen  5.553 
Voorstellingen in De Tamboer 2.626 
Voorstellingen in school 2634 
Workshops Scala 3858 
Workshops bibliotheek 1398 

  
Cultuurtraject  (vo) 1.500 
Kunstcarrousel (vo) Ruim 900 

Naschools Scala 260 lessenseries van 
4 lessen van een uur 
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 Doelstelling 2: Gemeente Hoogeveen nog beter op de kaart zetten 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Verbeteren van het imago en de positie in de 
regio op het vlak van wonen, werken, 
verblijven en vrije tijd (cultuur). 

• Met een nieuw team op marketing heeft de focus 
rondom het initiëren, onderhouden en benutten van 
strategische allianties gelegen op kennismaken, 
verkennen en onderhouden van het netwerk. 

• De kinderdenktank is in 2019 een aantal maal bijeen 
geweest en heeft meegedacht over de (her)inrichting 
van de hoofdstraat, de beplanting en toeristisch-
recreatieve belevingen in de gemeente. 

• Participatie in lokale en regionale 
samenwerkingsverbanden op het gebied van 
marketing en recreatie en toerisme. 

• Kindvriendelijke evenementen hebben extra 
promotie ontvangen, te denken aan bijvoorbeeld Hi 
StreetArt, Kunsten op Straat, Pulledagen, 
Noorderlichtjesparade, de landelijke première van de 
voorstelling Roodkapje. 

• Door de netwerkgerichte aanpak wordt het culturele, 
economische, woon- en vrije tijdsaanbod voorzichtig 
met elkaar verbonden.  

Toevoegen van twee nieuwe evenementen aan 
de bestaande reeks. 
 

• Het H3 festival, Kunsten Op Straat en Hi Street Art 
zijn 3 evenementen die in 2019 extra toegevoegd 
werden aan de evenementenkalender 

 
Doelstelling 3: Kansen benutten voor vrije tijdseconomie 
 

Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
We willen beter scoren dan de gemiddelde 
ontwikkeling in Drenthe op het gebied van 
recreatie en toerisme. 

• Monitoring van de camperplaats heeft 
plaatsgevonden. De camperplaats wordt veelvuldig 
gebruikt en voorziet in een behoefte. 

• Stimulering samenwerking tussen ondernemers en 
culturele partners heeft plaatsgevonden door onder 
meer het aanbieden van culturele wandeltochten 
onder leiding van een gids. Deze tochten zijn goed 
gewaardeerd.  

• Recreatieve productontwikkeling rondom het thema 
kindvriendelijk heeft op Zuidwest Drenthe schaal 
plaatsgevonden met de realisatie van een 
speelbossenfolder. Tevens is de in 2018 ontwikkelde 
kinderspeurtocht door het centrum van Hoogeveen 
in 2019 extra gepromoot.  

• In samenwerking met marketing Hoogeveen is de 
Kinderdenktank geraadpleegd over te ontwikkelen 
kindvriendelijke producten. 

• In 2019 zijn nagenoeg alle routes in de gemeente 
Hoogeveen geïnventariseerd en beoordeeld. 

• Toeristische ondernemers in de gemeente 
Hoogeveen zijn in 2019 gewezen op de 
mogelijkheden van ondersteuning door experts. Dit 
is zowel in mailingen als in 1 op gesprekken aan bod 
gekomen.  

• De provincie Drenthe heeft in 2019 twee 
acquisiteurs ingehuurd om te onderzoeken welke 
behoefte er is aan dagrecreatieve voorzieningen.  
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De gemeente Hoogeveen heeft meerdere 
gesprekken met de acquisiteurs gevoerd met 
betrekking tot het ontwikkelen van leisure 
activiteiten in Hoogeveen.  

• Het uitvoeringsplan voortkomend uit het beleidsplan 
recreatie en toerisme is in 2019 vastgesteld en ten 
dele uitgevoerd.  

• De samenwerking binnen en buiten de regio heeft 
vorm gekregen door actief te participeren in het 
project ‘Marketingagenda Zuidwest Drenthe’ en het 
voortzetten van het project ‘Gastvrijheid en 
streekeigen ondernemen’.  

• Er is medewerking verleend aan het tijdelijk 
uitbreiden van de passantenhaven. 

• Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd ten aanzien van 
een sportieve en recreatieve fietsverbinding tussen 
het centrum van Hoogeveen en de VAM berg en het 
realiseren van een dagattractie met een historisch 
karakter.  

• Organisatie van een gebiedssafari voor recreatie 
ondernemers.  

We willen beter scoren dan de gemiddelde 
ontwikkeling in Drenthe op het gebied van 
evenementen.  
 

• Het recreatiebeleid en bijbehorende 
uitvoeringsplan zijn in 2019 regelmatig onderwerp 
van gesprek met toeristisch ondernemers 
geweest. Dit heeft geleid tot het vervolgen van de 
ingeslagen weg.  

• We hebben nieuwe evenementen gestimuleerd, 
evenementen in de spotlights gezet en ingezet op  
meer regionale samenwerking 

• Er is een onderzoek uitgevoerd op het gebied van 
evenementenregie om een basis te leggen op de 
regie van evenementen 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

Scala 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Scala is een belangrijke speler voor cultuureducatie en amateurkunst. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Scala heeft een cursusaanbod voor het onderwijs, ontwikkelt kunstzinnig talent en 
biedt de werkplaats en training aan voor talentontwikkeling.  
 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019? 

De kerntaak is het verzorgen van cultuureducatie en het ondersteunen van 
amateurkunst en cultuurparticipatie. Belangrijkste doelgroep zijn kinderen en 
jongeren tot 18 jaar. De voorkeur gaat er naar uit om deze doelgroep via het 
onderwijs (primair en voortgezet) te bereiken. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 457.000. 
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Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

De Tamboer levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid en de regiofunctie van 
Hoogeveen. Ze biedt naast professioneel theater veel ruimte voor initiatieven 
vanuit de Hoogeveense bevolking (van, voor en door Hoogeveen). Het Podium 
biedt jongeren de mogelijkheid om hun talent te oefenen en te tonen. Daarnaast 
organiseert ze regelmatig concerten. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

De stichting biedt in het theater professionele en amateurvoorstellingen aan en 
draagt bij aan de ontwikkeling van popcultuur. Ze biedt op twee locaties een 
podium voor Hoogeveense initiatieven, ondersteunt het verenigingswerk voor een 
totaal aan 100.000 bezoekers. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018?  

Theatervoorstellingen, amateurvoorstellingen, stadsprogrammeringen, verhuur, 
kindertheater en -activiteiten, educatie-activiteiten, talentontwikkeling en 
exposities. Daarnaast worden oefenruimtes aangeboden en concerten 
georganiseerd. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.156.576 (Tamboer) en € 146.985 (Podium) 

 

Recreatieschap Drenthe 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Recreatieschap Drenthe behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 
deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme.  

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Recreatieschap Drenthe versterkt de toeristisch recreatieve sector in geheel 
Drenthe en specifiek in Hoogeveen. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019? 

Ontwikkeling en digitalisering wandel- en fietsroutes, bijdrage aan de gezamenlijke 
marketingagenda in Zuidwest Drenthe, ondersteuning project vitale 
vakantieparken, onderzoek naar systematiek toeristenbelasting, bijdrage aan 
destination branding proces, ontwikkeling kennis en expertise, organisatie 
recreatiecongres en recreatie inspiratiedag. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019)  

€ 77.062 

 
Beleidsindicatoren 
 
N.v.t. 
 
Beleidsdocumenten 
 
Cultuur 
• Kader Cultuur Gemeente Hoogeveen 2013  
• Routekaart binnenschoolse cultuureducatie Zuidwest Drenthe (2013) 
 
Recreatie en toerisme  
• Evenementenbeleid 2018 - 2022  
• Recreatie en toerisme 2018 - 2022 
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Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 

340 Economische promotie 454 468 449 421 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 4.961 2.553 2.654 2.511 
540 Musea 33 32 76 76 
550 Cultureel erfgoed 109 99 58 68 
560 Media 33 33 33 34 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 70 88 88 101 
Totaal lasten 5.660 3.274 3.359 3.211 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
340 Economische promotie 30 33 33 25 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 139 114 114 137 
540 Musea 5 0 0 0 
550 Cultureel erfgoed 5 1 1 5 

560 Media 0 0 0 0 
570 Openbaar groen(buiten)recreatie 13 13 13 19 
Totaal baten 192 161 161 186 
     
Resultaat 5.468 3.113 3.198 3.025 

 
Begrotingswijzigingen: 
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap              82   
5 Wijziging kostenverdeling                  3   
 
Toelichting op cijfers 
 
340 Economische promotie 
De lagere besteding ten opzichte van de begroting na wijziging betreft voornamelijk lagere 
uitgaven Punt H en het niet geheel uitgeven van het budget voor 5* fietsprovincie (incidenteel). 
Door het ingestelde subsidieplafond bij de GemRap (besparing € 19.000) zijn de subsidies voor 
Evenementen lager dan in de begroting voor wijziging.  
 
Voor wat betreft 5*fietsprovincie: 
In 2018 en 2019 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 5* fietsprovincie (€ 20.000 
per jaar). In 2018 zijn geen kosten gemaakt. In 2019 bedroegen de kosten € 7.000, voor het 
opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor het ontwikkelen van een innovatieve en 
duurzame fietsverbinding tussen Hoogeveen en de VAM-berg.  
Het betreffende budget voor 2018 (€ 20.000) is teruggevloeid naar de Algemene reserve. Het 
restant van 2019 (€ 13.000) vloeit ook terug naar de Algemene reserve. 
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De verwachting is dat het resterende niet uitgegeven budget (totaal € 33.000) wordt besteed in 
2020. Hiervoor zal een onttrekking aan de Algemene reserve in 2020 plaatsvinden. 
 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie  
De uitgaven zijn op dit taakveld € 143.000 lager dan begroot (incidenteel), dit betreft 
voornamelijk een saldo van: 
 
Muziek, cultuur, kunst 
De begrote uitgaven zijn met € 29.000 overschreden voornamelijk door verstrekking van een 
incidentele subsidie ten behoeve van de Verhalenwerf (€ 24.000), onderdeel van de bibliotheek. 
Hiertegenover staat een even hoge incidentele provinciale subsidie Culturele impuls gemeenten 
2019. 
 
Theater De Tamboer, gebouwgebonden kosten 
De gebouwgebonden kosten zijn € 61.000 lager dan begroot. Voor € 51.000 is dit het gevolg van 
het niet vervangen van de draaideur (€ 31.000), deze kan nog enkele jaren mee, en kosten die in 
2020 vallen i.v.m. onderhoud liften (€ 20.000).  
 
Theater De Tamboer, subsidie  
In 2019 is een terugstorting van een deel van de verleende subsidie 2019 gevraagd als bijdrage in 
de oplossing van het tekort van de gemeente over 2019 (maatregel GemRap). De terugbetaling 
kon niet worden gerealiseerd. Dit bedrag ad € 25.000 was wel meegenomen in de 
begroting(aanpassing) 2019 en leidt dus tot een nadeel ten opzichte van de begroting.  
 
Cultureel centrum Het Podium 
Bij Het Podium is ruim € 37.000 aan onderhoud niet gepleegd (met name vervanging 
vloerbedekking € 30.000) in verband met de mogelijke verhuizing naar Markt 6.  
 
Cultureel complex 
Als volgende stap in het proces om de culturele organisaties onder één dak te huisvesten was in 
2019 € 130.000 beschikbaar voor de architect voor het voorlopig ontwerp (dit bedrag is via de 
GemRap opgenomen in de begroting). In 2019 zijn hier daadwerkelijk € 38.000 aan kosten 
gemaakt. De rest van de kosten komt in 2020. 
 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Bruisend Hoogeveen. 
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Aantrekkelijk wonen 
Krachtige wijken en dorpen 
Veilige bereikbaarheid 
Duurzamer Hoogeveen 
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Aantrekkelijk wonen 

 
 
Het programma omvat het aantrekkelijker maken van Hoogeveen voor wonen, werken en 
verblijven. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Algemeen 
Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van de oplevering van projectmatige 
woningbouw en woningbouw vanuit particulier opdrachtgeverschap. Bovendien is verder 
gewerkt aan diverse plannen waar al een start mee was gemaakt.  
 
Wonen 
Woningcorporaties 
Al een paar jaar wordt samen met de woningcorporaties gewerkt aan het proces 
'prestatieafspraken'. De gekozen werkwijze van meerjarige prestatieafspraken wordt elk jaar 
met de corporaties Domesta, Actium en Woonconcept en de huurdersorganisaties 
geactualiseerd en steeds verder verfijnd. De inzet is er op gericht om het proces van 
prestatieafspraken steeds efficiënter vorm te geven. Ook in 2019 zijn er stappen gezet. 
 
Met de woningcorporaties Woonservice en Woonzorg Nederland en de betrokken 
huurdersorganisaties zijn, zoals ook in de eerdere jaren, individuele afspraken gemaakt. 
 
Uitvoering Woonvisie 
Woningproductie 
In 2019 is de netto woningvoorraad in de gemeente met 92 nieuwbouwwoningen toegenomen. 
Deze toename bestaat voornamelijk uit woningbouw in de dorpen. Vooral in de kern 
Hollandscheveld met het project de Turfsteker is veel woningbouw gerealiseerd.  
De groei van het aantal woningen in de kern Hoogeveen is beperkt. Dit wordt veroorzaakt door 
de sloop van de 63 sociale huurwoningen in de Verzetsbuurt. De vervangende nieuwbouw is nog 
niet geheel opgeleverd en bestaat uit een ander woningtype. Het aantal huurwoningen wordt op 
deze locatie bijna gehalveerd. Op een andere locatie wordt deels terug gebouwd. 
De gelabelde (zorg-)eenheden zijn gerealiseerd aan de Koning Willem Alexanderhof te 
Hoogeveen. 
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Er is in de Woonvisie 2017- 2020 rekening gehouden met een toename van in totaal 440 
woningen. Binnen de uitvoering van de Woonvisie zijn vanaf 2016 netto tot en met 2019 
ongeveer 560 woningen aan de voorraad toegevoegd. Daarmee loopt de toename voor op de 
ambitie van het woonbeleid. 
 

Woningen Regulier 
2018 
(totaal) 

Grond-
gebonden  
2019 

Gestapeld 
2019 

Gesloopt 
2019 

Regulier 
2019 

Gelabeld 
(zorg-) 
eenheden 
2019 

segment  koop huur koop huur koop huur   
Kern Hoogeveen 91 26 22 24 17 1 75 13 35 
Dorpen 10 84   1 6  79  
Totaal Hoogeveen 101 110 22 24 18 7 75 92 35 

 
Ondersteuning woningmarkt en woningverbetering 
Startersleningen 
Starters op de woningmarkt, waarvoor een koopwoning niet haalbaar is, kunnen een 
starterslening aanvragen. Met de starterslening willen we het woningbezit en de doorstroming 
op de woningmarkt bevorderen. In 2016 is de regeling voor de starterslening gewijzigd. De raad 
heeft besloten de starterslening aan te passen, waardoor deze alleen nog aangevraagd kan 
worden bij de koop van een portiekflat gebouwd in de jaren ’60 en ’70. Naar aanleiding van een 
aangenomen motie van de gemeenteraad is in 2019 gestart met de evaluatie van de huidige 
regeling. 
 
Het aantal toegewezen startersleningen in 2019 is twee. Het totaal aantal verstrekte leningen 
vanaf 2005 is 319. En het totaalbedrag aan uitstaande leningen bedraagt € 4.254.281,66. 
 
Particuliere woningverbetering 
In 2019 zijn er zeven stimuleringsleningen particuliere woningverbetering toegewezen. Het 
totale leningsbedrag hiervan bedraagt € 80.260,99. De leningsvorm is onder andere ingezet voor 
het vervangen van vloeren en gevelpanelen en binnen-en buitenwanden.  
 
Groot onderhoud VvE en non-profit 
In 2019 is geen lening toegekend aan een VvE, wel aan een non-profitorganisatie. Deze aanvraag 
had betrekking op het vervangen van kozijnen, aanbrengen van isolatie en bestaande verlichting 
vervangen door ledverlichting.  
Met verschillende VvE’s wordt verkend welke aanpassingen aan het complex wenselijk zijn en 
welke mogelijkheden voor financiering beschikbaar zijn. 
 
Blijverslening 
In 2019 is geen blijverslening toegewezen. Deze lening is per april 2016 ingevoerd. Om 
bekendheid aan deze lening te geven is deze lening ook onder de aandacht gebracht in Het 
Torentje, net als alle andere leningsvormen. 
 
Verzilverlening 
In 2019 zijn vier verzilverleningen toegewezen met in totaal een leningsbedrag van € 118.720. 
Deze lening is in 2019 ingevoerd. Per gemeente heeft SVn aangegeven een aantal leningen zelf 
te zullen verstrekken, waardoor het dus niet vanuit het budget van de gemeente verstrekt zal 
worden.  
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Om de regeling extra onder de aandacht te brengen bij de doelgroep hebben wij bij de invoering 
van deze lening: 
- Een persbericht uitgebracht.  
- In Het Torentje zijn aansluitend aan het persbericht twee artikelen verschenen.  
- Alle financiële adviseurs en tussenpersonen zijn over de toepassing van de nieuwe regeling 

geïnformeerd.  
- De makelaars en de belangenorganisaties zoals het Seniorenplatform en ouderenbonden zijn 

actief benaderd.  
- De verzilverlening is ook gezamenlijk met de andere leningvormen afgelopen jaar een paar 

keer onder de aandacht gebracht bij onze inwoners. 
De verzilverlening is met name aangevraagd voor zonnepanelen, isolatie en maatregelen voor 
het levensloopbestendig maken van de woning. 
 
Regio Deal 
Als onderdeel van de pijler wonen binnen de proeftuin van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 
komen veel onderdelen als uitvoering van het woonbeleid samen. De proeftuin vanuit de 
gemeente Hoogeveen richt zich op het ontwikkelen van een lange termijn instrumentarium voor 
het toekomstbestendiger maken van de particuliere woningvoorraad. Daarbij richten we ons 
eerst op het goedkopere deel van deze woningvoorraad, met een Woz-waarde tot ongeveer 
€ 178.000. 
Binnen de proeftuin wordt ingezet op het ondersteunen van de particulier, met het 
levensloopbestendiger maken, het verduurzamen en het kwalitatief verbeteren van de eigen 
woning. Naast de inzet op het vergroten van de bewustwording, wordt er ingezet op het 
ontzorgen van de particulier bij de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
De eerste fase van de proeftuin is door de stuurgroep Regio Deal goedgekeurd. In deze fase 
richten we ons op het opzetten van een organisatie voor Wooncoaches. De inbreng van deze 
wooncoaches, die als vrijwilligers worden ingezet, is belangrijk binnen de aanpak van deze 
proeftuin. Samen met beroeps- en vrijwilligersorganisaties zijn we gestart met voorbereidende 
werkzaamheden om de wooncoaches operationeel te krijgen. 
 
De insteek is om de particuliere eigenaar, straat na straat, te bereiken om vervolgens via 
keukentafelgesprekken met deze inwoners in gesprek te gaan. De wooncoaches zijn hierin een 
verbindende schakel op woningniveau. Het openbare gebied is de verbindende schakel met de 
woningen van de particuliere eigenaren. Vanuit burgerparticipatie betrekt de gemeente de 
inwoners bij de aanpak van het openbaar gebied. Deze manier waarop invulling wordt gegeven 
aan de participatie wordt vormgegeven vanuit De Smederijen. De Smederijen-aanpak is er op 
gericht dat bewoners samen plannen maken om de leefbaarheid in de eigen buurt te 
verbeteren: van idee tot en met de uitvoering. 
 
Regionale samenwerking Zuidwest Drenthe 
Regionale Woonvisie 
De regionale samenwerking op dit terrein heeft zich o.a. gericht op het afstemmen van diverse 
woningbouwplannen met de betrokken gemeenten in Zuidwest-Drenthe. Ook heeft de 
gemeente Midden-Drenthe zich aangesloten bij het bestuurlijk en ambtelijk overleg in de regio. 
De vijf betrokken gemeenten in de regio hebben gezamenlijk een opdracht verstrekt voor het 
actualiseren van de woningbehoefteraming. De prognose periode betreft 2019 – 2029. 
De op te leveren trendprognose dient als input voor het actualiseren en het onderbouwen van 
het woonbeleid van de verschillende gemeenten. 
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Huisvesting statushouders 
De taakstelling over 2019 met 38 plaatsingen is lager dan de taakstelling over 2018. Deze 
taakstelling over 2019 is gerealiseerd, alleen vond de huisvesting van een gezin met 
statushouders pas in januari 2020 plaats. Het woningaanbod hiervoor was in december 2019 
beschikbaar.  
 
Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe  
Vanuit de samenwerkingsagenda is in 2019 met een aantal partners binnen Zuidwest-Drenthe 
op diverse thema’s samengewerkt. Dit betrof onder meer recreatie en toerisme en promotie, 
met het accent op Leader en het project verwaarden bermgras in samenwerking met de 
gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. Ook hebben we de samenwerking met provincie, 
waterschap, landschapsbeheer Drenthe, Agrarische Natuurvereniging op het gebied van 
Streekbeheer, voor het samen onderhouden van het landschap voortgezet.  
 
Stimuleren van locatieontwikkeling  
Om zo snel mogelijk te kunnen reageren op ruimtelijke initiatieven die ontstaan in de 
samenleving, werken we met het Bouw Begeleidings Team (BBT) en het Team Ontwikkeling 
ruimtelijke Plannen (TOP). Diverse locaties worden momenteel uitgewerkt in projectplannen (zie 
onderdeel projecten en tabel). Er wordt sterk ingezet op de uitvoering en realisatie van 
woningbouwplannen. Hiervoor zijn voor onze eigendommen actief passende ontwikkelaars 
geselecteerd, passend binnen onze ontwikkel- en uitgiftestrategie. 
 
Implementatie Omgevingswet  
Per 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor de implementatie 
zijn er verschillende werkgroepen, zowel intern als extern, aan de slag. Zo is bijvoorbeeld het 
Omgevingsplatform Drenthe (OPD) in het leven geroepen. Alle Drentse gemeenten, de provincie, 
de RUD, de VRD, de GGD en de waterschappen hebben zich verenigd in dit nieuwe platform. Het 
is een integraal netwerk, waarin wordt gekeken op welke wijze projecten eventueel gezamenlijk 
kunnen worden opgepakt. Het gaat dan op projecten waarbij verschillende belangen spelen en 
die een integrale afweging nodig hebben. 
Intern zijn in 2019 verschillende processen en acties in gang gezet. Er is bijvoorbeeld een start 
gemaakt met de inventarisatie van de fysieke regelgeving uit de vele verordeningen en 
beleidsregels. Doel is om de relevante fysieke regels te bundelen tot één Omgevingsverordening, 
die gebruikt kan worden bij het opstellen van toekomstige omgevingsplannen (huidige 
bestemmingsplannen).  
 
Afhandeling aanvragen omgevingsvergunning 
In 2019 is het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning met 7% gestegen t.o.v. 2018. De 
gemiddelde afhandeltermijn hiervoor was 5,28 weken. Net als voorgaande jaren is er in 
verhouding veel tijd besteed aan de afhandeling van aanvragen voor zonneparken. Ook aan de 
bijbehorende procedures van beroep en naleving van de uitvoering van één zonnepark is veel 
tijd besteed.  
 
De bouwprojecten met de grootste omvang waren: 
1. Een vernieuwbouw van woonzorgcomplex De Westerkim voor € 8.500.000, aanvraag uit 

2018 en vergund in 2019. 
2. Het bouwen van het kindcentrum Wolfsbos van € 4.500.000. 
 
Verder is in 2019 gestart met de uitvoering van een onderzoek om funderingsproblemen, zoals 
deze nog steeds voorkomen bij bepaalde bouwprojecten door het gebruik van in de grond 
gevormde palen.  
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Met dit onderzoek kan de gemeente samen met de ontwikkelaars vooraf beter de problematiek 
inschatten en daarmee voorkomen.  
 
Tot slot zijn de toetsingscriteria en indieningsvereisten van de gemeente in 2019 vastgesteld. 
Hiermee is onze werkwijze voorspelbaarder en wordt willekeur voorkomen; een verbetering van 
de dienstverlening dus.  
 

Hoogeveen WABO 2017 2018 2019 

Ontvangen 392 378 404 
Afgehandeld 393 352 390 
Termijn verlengd 29 29 28 
Gem. afhandeltermijn algemeen 3,71 4,48 5,28 
Aantal zaken in bbt 681 670 612 
Bouwsom vergund in € 37.030.000 45.209.000  45.151.442 

Opbrengst leges in € 600.000 812.000 1.021.837 
Vooroverleg 409 408 507 
Sloopmeldingen 431 407 405 
Adviesvraag GS 5 11 15 

 

Onderverdeling bouwkosten vergunningen activiteit bouwen volgens legesverordening 

    2019 2018 2017 2016 
1. Tot € 15.000 86 90 101 133 
2. Van € 15.000 tot € 50.000 24 20 36 39 
3. Van € 50.000 tot € 500.000 92 95 95 61 
4. Van € 500.000 tot € 5.000.000 12 8 16 4 
5. Van € 5.000.000 1 0 0 0 

 
Omgevingsvergunningen zonneparken 
We hebben in 2019 zeven aanvragen ontvangen voor zonneparken. Hiervan is een aanvraag 
ingetrokken. 
In het eerste kwartaal van 2019 is, nog onder het 'oude' afwegingskader, een 
omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark van 32 hectare aan de Hendrik Reindersweg 
in Pesse. Er is ook door de provincie een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark van 
1,5 hectare op het eigen terrein en voor eigen gebruik van de RWZI te Echten. Dit betreft een 
provinciale inrichting, waarvoor de provincie bevoegd is om de vergunning te verlenen. Tegen 
vijf van de zes vergunningen voor zonneparken die in 2018 en 2019 verleend zijn, is beroep 
aangetekend. Hiervan zijn de beroepen tegen drie parken, na overleg met partijen, ingetrokken. 
Er zijn nog zeven aanvragen voor zonneparken in behandeling. Een hiervan komt uit 2018 en zes 
uit 2019. Vooral de aansluiting op het elektriciteitsnet is hierbij een knelpunt waardoor deze 
procedures nog niet afgerond zijn.  
 
In 2019 is ook begonnen met de realisatie van een park langs de N48. Hierbij was het nodig de 
vergunninghouder aan te spreken op de voorwaarden van de vergunning. 
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Projecten 
Aantrekkelijk Stadscentrum 
In 2019 is bij het project Stadscentrum vooral ingezet op: 
• Een openbaar gebied met een hoge verblijfskwaliteit, dat zorgt voor gezelligheid en beleving; 
• Een kleiner compacter winkelgebied met een compleet en aantrekkelijk winkelaanbod en 

ruimte voor nieuwe winkelconcepten, in aanvulling op het online winkelen; 
• Een gebiedsvisie voor de Tamboerpassage e.o. en  
• Het voorlopig ontwerp voor een nieuw cultuurcomplex (zie programma Bruisend 

Hoogeveen); 
In 2019 zijn de investeringsprojecten vanuit de stadsvisie van 2008 afgerond (fase 1). In 2018 
was al gestart met de investeringsprojecten van fase 2, vanuit de uitvoeringsagenda van de 
geactualiseerde visie. Concreet heeft dit in 2019 de volgende resultaten opgeleverd: 
 
Stadscentrum Zuidoost: afronding projecten fase 1 
Het functioneren van de nieuwe inrichting van het Kaaplaantje laat te wensen over. Na klachten 
uit de omgeving is in 2019 een traject opgestart om, samen met de omwonenden en 
belanghebbenden, de ervaren knelpunten in kaart te brengen. Deze knelpunten zijn 
geïnventariseerd en er zijn oplossingen bedacht en gepresenteerd aan alle betrokkenen. Deze 
oplossingen worden nu uitgewerkt voor uitvoering in 2020.  
 
Voor de projecten Beukemaplein, Mauritsplein en Reviusplein, zie de tabel. 
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Uitvoeringsagenda visie Stadscentrum 2017: projecten fase 2 
1. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte  
Het project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte beoogt het bieden van nieuw perspectief voor de 
openbare ruimte van de Hoofdstraat, inclusief de pleintjes, de omliggende parkeerterreinen, de 
verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied. In 2019 is de uitvoering gestart. 
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.  
 
Deelgebied 1 – Hoofdstraat (Grote kerkstraat tot aan de Cascade) inclusief het Kerkplein: 
In 2019 is dit deel van de herinrichting van de Hoofdstraat inclusief het Kerkplein gerealiseerd. 
Daarnaast is in 2019 het contract voor de realisatie van een waterkunstwerk met fonteinen en 
spiegelvijver aanbesteed en gerealiseerd. 
   
Deelgebied 2 – Hoofdstraat Cascade 
In 2019 is het ontwerp voor dit deelgebied opgesteld en aanbesteed. Het werk bestaat uit twee 
onderdelen: de herinrichting van de straat en de nieuwe oversteek over de cascade ter hoogte 
van het voormalig podium.  
 
Deelgebied 3 – Hoofdstraat Zuid 
In 2019 is het planvormingstraject voor het deelgebied Hoofdstraat Zuid met de 
belanghebbenden en de projectomgeving opgestart. Er zijn diverse werksessies met de 
belangengroepen georganiseerd, om de ingredienten voor het ontwerp in kaart te brengen en 
de resultaten terug te koppelen. Dit heeft geresulteerd in een programma van eisen en wensen 
voor de nieuwe inrichting.   
 
Park Dwingeland inclusief Stoekeplein  
Op 12 december 2019 heeft de raad het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van het 
park en de herinrichting van het Stoekeplein vastgesteld. Onderdeel van dit besluit vormt de 
financiering van dit werk. De aanleg van Park Dwingeland en de herinrichting van het 
Stoekeplein maakten onderdeel uit van de eerste fase van de herinrichting van het Stadscentrum 
(project Zuidoost Hoek- periode 2008-2017). Met het raadsbesluit van 12 december jl. is 
besloten om de benodigde investering voor de afronding van fase 1 ten laste te brengen van het 
projectbudget voor fase 2 Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte stadscentrum (2017-2021). Het ten 
laste brengen van deze investering op het beschikbare krediet voor fase 2 van het Stadscentrum, 
heeft gevolgen voor de uitvoeringsagenda van deze 2e fase. 
 
2. Stimuleringsregeling voor verplaatsing en transformatie van winkels 
Vanuit de Nationale en Drentse Retailagenda heeft Hoogeveen een opgave om in het 
stadscentrum 10.000 m2 Winkelvloeroppervlakte (WVO) uit de markt te halen. Hiervoor heeft de 
provincie Drenthe het Binnenstadsfonds opgericht. Hoogeveen ontvangt hieruit € 2 miljoen. Om 
een verhuizing van winkels naar het (kern)winkelgebied te stimuleren, is een 
stimuleringsregeling opgesteld. Deze regeling is in december 2019 door de raad verlengd tot 31 
december 2021. Daarnaast is binnen deze regeling een subsidie voor gevelverbeteringen en 
transformatie naar andere functies beschikbaar.  
De leegstand van winkelpanden is in 2019 opnieuw toegenomen tot 48 panden (18%) en 14.500 
m2 WVO (24%). Deze cijfers zijn inclusief ‘verborgen leegstand’.  
Daarnaast is er nog sprake van circa 4000 m2 zogenaamde latente leegstand, buiten het 
aangewezen winkelgebied in het stadscentrum. Het gaat hierbij om panden waarbij volgens 
bestemmingsplan detailhandel mogelijk is, maar waar geen detailhandel aanwezig is en vaak ook 
nog nooit heeft plaatsgevonden.  
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3. Tamboerpassage/gebiedsontwikkeling Tamboer e.o. 
In 2019 is een gebiedsvisie opgeleverd. De visie is een idee voor de mogelijke herontwikkeling 
van de Tamboerpassage en het omliggende gebied voor de toekomst.  
 
4. Centrummanagement 
In 2019 hebben de ondernemers van het stadscentrum voor de derde achtereenvolgende 
periode met een ruime meerderheid vóór de Bedrijveninvesteringszone(BIZ) gestemd. Dit BIZ-
ondernemersfonds geldt voor de periode van 2020 tot en met 2024. Met dit ondernemersfonds 
wordt het centrum van Hoogeveen bruisend, schoon en veilig gehouden. 
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Actualisatie bestemmingsplannen / beheersverordening Buitengebied 
Algemeen  
De actualisatie van bestemmingsplannen vindt plaats in een reguliere cyclus van tien jaar. Het 
bestemmingsplan voor het dorp Fluitenberg en de wijk Zuid zijn in 2019 herzien. De 
bestemmingsplanprocedure voor de herziening van bestemmingsplan Venesluis is in 2019 
gestart. 
 
Herziening bestemmingsplannen Buitengebied 
De bestemmingsplannen Buitengebied worden herzien door middel van een 
beheersverordening. De beheersverordening Buitengebied Noord is vastgesteld. De 
ontwerpbeheersverordening Buitengebied Zuid heeft in 2019 ter inzage gelegen. 
 
Visie op Hollandscheveld 
In 2019 is er overleg geweest met vertegenwoordigers uit het dorp en er is gewerkt aan het 
opstellen van een plan van aanpak voor het opstellen van een integrale visie voor 
Hollandscheveld. 
 
Woningbouw Noordscheschut 
Samen met belangstellenden voor een kavel wordt in Noordscheschut gewerkt aan een 
nieuwbouw plan voor woningen. Er is een verkavelingsvoorstel gemaakt dat kan dienen als basis 
voor de bestemmingsplan procedure. Het gaat om projectmatige bouw en vrije sector kavels, in 
zowel de huur als koop categorie. 
 
Nijstad-Oost in samenhang met recreatiegebied Nijstad 
In 2019 is gewerkt aan de afronding van het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en 
de concept-grondexploitatie voor Nijstad-Oost en aan de afronding van de gebiedsvisie voor het 
gebied rond de recreatieplassen van Nijstad. Tegelijkertijd is gewerkt aan de voorbereiding van 
het bestemmingplan en eind 2019 was het concept bestemmingplan zo goed als klaar. Voor een 
specifieke toelichting op de toepassing van waterstof binnen het project Nijstad-Oost wordt 
verwezen naar het programma Duurzaam Hoogeveen, onder projecten. 
Daarnaast is met de eigenaar van een deel van de westelijke zandwinplas het ontwerp definitief 
gemaakt voor onder meer de waterwoningen, alleen het onderdeel “afronden van het 
recreatiegebied” is nog niet gereed.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en 
kwantitatieve woonbehoefte  

• Woonvisie 2017-2020: 
- er is uitvoering gegeven aan het 

uitvoeringsprogramma; 
- de prestatieafspraken 2018-2022 zijn voor het 

jaar 2019 uitgevoerd, geëvalueerd en 
geactualiseerd. 

• Regionale Woonvisie: 
- uitvoering gegeven aan de visie; 
- bouwplannen kwalitatief en kwantitatief 

regionaal afgestemd om concurrentie te 
voorkomen. 

Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en 
gebouwen 

• Er is uitvoering gegeven aan Marketing wonen in 
Torentje en Funda 
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Bestaande woonwijken en woningen 
aantrekkelijk houden en verduurzamen 

• Project Hoogeveen Woont SLIM is afgerond (zie voor 
een toelichting het programma duurzaam 
Hoogeveen). Daarnaast is vervangende nieuwbouw 
of herontwikkeling van vrijkomende locaties 
gefaciliteerd. 

• Herstructurering Verzetsbuurt: 
 Woningcorporatie Woonconcept is bezig met de 

uitvoering van het plan om 63 duplexwoningen te 
slopen en op deze plek circa 46 woningen nieuw te 
bouwen.  

• Herstructurering Fr. Halsstraat en omgeving: 
 Woningcorporatie Domesta heeft 53 huurwoningen 

in de Frans Halsstraat, Rubenstraat en de Van 
Goghlaan gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn 42 
sociale huurwoningen gebouwd (afgerond). 

Voldoende aanbod houden van geschikte 
koop- en huurwoningen in alle wijken 
 
 
 
 
 
 
 

• Herontwikkeling Alteveerstraat /hoek Piet 
Heinstraat: 
De nieuwbouw van sociale huurappartementen voor 
verstandelijk gehandicapten is voorbereid. 

• Herontwikkeling Beukemaplein in Hoogeveen:  
alle kavels zijn verkocht en de eerste woningen zijn 
bewoond. 

• Het Haagje/Wolfsbos: 
In 2019 hebben gesprekken met de ontwikkelaar 
plaatsgevonden. 

• Herontwikkeling locatie Sneeuwbesstraat: 
Er is een plan uitgewerkt voor 5 grondgebonden 
levensloopbestendige woningen, zonder kap. De 
woningen zijn verkocht. 

• Herontwikkelen voormalige Finalocatie Nic. 
Beetsplein en schoollocatie Brederoweg/ 
Reviusplein: 
Woningcorporatie Domesta is gestart met de bouw 
van 36 woon/zorg huurappartementen t.b.v. 
Philadelphia. Met een projectontwikkelaar wordt 
gesproken over de herontwikkeling van de 
voormalige Finalocatie (Nicolaas Beetsplein) en het 
overige deel van de scholenlocatie aan de Nicolaas 
Beetsstraat. 

• Herontwikkeling locatie voormalig hockeyveld 
Spaarbankbos: 
Dit perceel wordt gebruikt voor de bouw van 6 
ruime woonkavels. De voorbereiding van de 
bestemmingsplanprocedure loopt.  

• Herontwikkeling NCH terrein/ontwikkelingsvisie 
stationsgebied: 
- Voor het gebied Griendtsveenweg Noord – 

Stationsgebied is een project gestart voor het 
opstellen van een gebiedsvisie. In 2019 is 
gestart met fase 1, de inventarisatie.  

- In 2019 is het voorbereidingsbesluit met een 
jaar verlengd voor dit plangebied om 
ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.  
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• Uitbreiding winkelcentrum De Weide: 
- De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 

inclusief de omgevingsvergunningen voor de 
bouw vastgesteld en verleend.  

- Na vaststelling van het bestemmingsplan is er 
door twee partijen beroep ingesteld bij de 
Raad van State. 

- Voorbereidingen voor de uitvoering zijn 
afgerond, het civieltechnisch ontwerp is 
opgesteld en het werk is aanbesteed. De start 
van de uitvoering wacht op de uitspraak van de 
Raad van State. 

- De knelpuntenanalyse voor de kwaliteitsimpuls 
voor het bestaande winkelcentrum is, in 
samenwerking met winkeliers en 
pandeigenaren, afgerond. Het oppakken van de 
knelpunten is afhankelijk van de uitspraak van 
de Raad van State. 

• Recreatie- en woongebied plan Nijstad: 
   Er is een aantal woningen gerealiseerd en een aantal 

woningen is in aanbouw.  De bouw van het paviljoen 
is afgerond. 

• Herontwikkeling voormalig Jannes van der 
Sleedenhuis en Tas-gebouw: 

 Het Jannes van der Sleedenhuis wordt gesloopt. 
Woonconcept ontwikkelt een plan voor 
herontwikkeling met sociale huurwoningen. Voor 
het TAS gebouw worden herontwikkelingsplannen 
voor woonzorgappartementen en koopwoningen 
gemaakt door de eigenaar.  

• Herontwikkeling omgeving locatie Oosterkerk: 
 Gesprekken met kerkbestuur en architect over de 

herontwikkeling zijn weer opgepakt.  
• Herontwikkeling Julianaplantsoen (RvEC) 
 Nagenoeg alle woningen zijn verkocht.  
• Gebiedsontwikkeling De Kroon en Zuiderkruis:  

Het overleg met de buurt is afgerond. De verdere 
uitwerking, zoals het opstellen van het bestem-
mingsplan is in voorbereiding genomen in 2019. 

• Herontwikkeling Griendtsveenweg 1: 
 De school is gesloopt. er zijn gesprekken gaande 

over de verkoop van een deel van de kavel voor 
parkeren. Resterende deel in de voorraad voor 
verkoop. 

 • Verkoop kavels Erflanden: 
- In 2019 zijn 4 kavels verkocht.  
- De bestemmingsplanprocedure voor de realisatie 

van 4 woningen is gestart. 
- De bestemmingsplanprocedure voor de 

herverkaveling aan de Boommarter is afgerond. 
• Herontwikkeling Mauritsplein: 

Alle woningen zijn gerealiseerd. Alleen de woon-
werkkavels staan nog te koop.  

• Herontwikkeling Anjerstraat  
Het schoolgebouw is gesloopt ten behoeve van  
woningbouw op de locatie. 
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Doelstelling 2: Vergroting aantrekkelijkheid van de dorpen en landelijk gebied voor wonen, werken en 
verblijven 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Vraaggericht voorzien in de gewenste 
kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte 

• Woonvisie: 
    - er is uitvoering gegeven aan het   
  uitvoeringsprogramma; 
   -  de prestatieafspraken 2018-2022 zijn  
  uitgevoerd, geëvalueerd en geactualiseerd. 
• Regionale Woonvisie: 
 - uitvoering gegeven aan de visie 
 - bouwplannen kwalitatief en kwantitatief  
  regionaal afgestemd om concurrentie te  
  voorkomen. 

Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en 
gebouwen 

• Er is uitvoering gegeven aan Marketing wonen in 
Torentje en Funda 

Dorpen en woningen aantrekkelijk houden en 
verduurzamen  
 

• Project Hoogeveen Woont SLIM is afgerond. Daar-
naast is vervangende nieuwbouw of heront-
wikkeling van vrijkomende locaties gefaciliteerd. 

Herontwikkeling leegstaande gebouwen • De oude basisschool in Nieuwlande is verkocht. 
Voldoende aanbod houden van geschikte koop-
en huurwoningen in alle dorpen 

• Turfsteker (voormalige locatie Zweetdruppel/ 
Zuideropgaande) in Hollandscheveld: 

 Alle clusterbungalows zijn verkocht. Nog vrijstaand 
en 2/1 kap in verkoop bij ontwikkelaar.  

• Woningbouw Fluitenberg: 
In 2019 zijn 10 woningen gebouwd. De andere 17 
woningen zijn in de verkoop en worden in 2020 
gebouwd. Het gebied moet daarna nog woonrijp 
gemaakt worden. 

• Woningbouw Nieuwlande: 
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De eerste 
verkoopronde heeft zonder succes plaatsgevonden. 

• Herontwikkeling Voorhofkerk Pesse 
   Particulier initiatief voor behoud van het 

kerkgebouw in combinatie met woningbouw. Het 
bestemmingsplan is in voorbereiding. 

Ruimte geven aan nieuwe functies in landelijk 
gebied met aandacht voor inpassing 

• Bestemmingsplan Buitengebied Zuid heeft ter 
inzage gelegen.  

Streefpercentage van minimaal 40% 
woningbouw volgens (c)po in de dorpen 

• Kavels in Stuifzand: 1 kavel verkocht  
• Kavels in Pesse: 3 kavels verkocht. Voorbereidingen 

voor de tweede fase zijn gestart.  
•  Kavels in Tiendeveen:1 kavel verkocht  

Streefpercentage van minimaal 80% 
woningbouw volgens (c)po in het landelijk 
gebied 

• Trambaan Nieuweroord: 3 kavels verkocht,  
• Nieuw Moscou: geen kavels verkocht we 

onderzoeken samen met plaatselijk belang nieuwe 
mogelijkheden. 

 
Doelstelling 3: Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor bedrijven 
en inwoners uit de regio 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Levendigheid stadscentrum vergroten en 
bezoekers langer vasthouden (zie doelstelling 2 
Bruisend Hoogeveen) 

• Participatie in de Retaildeal van het platform De 
Nieuwe Winkelstraat. 

• Zie de toelichting op het project stadscentrum.  
Minder leegstaande panden, zoals kantoren en 
winkels 

• Vanuit de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 
stimuleren we wonen boven winkels en combinaties 
van wonen en werken in bestaande winkelpanden. 
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Doelstelling 4: Beter inspelen op ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijker 
Hoogeveen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Effectiever en efficiënter werken aan 
ruimtelijke plannen 

• Prioriteitenlijst locatiepaspoorten is geactualiseerd 
en verschillende locaties zijn tot ontwikkeling 
gebracht. 

• Voor bestemmingsplannen wordt nu gewerkt aan 
een beheersverordening. 

Binnen 1 week omgevingsvergunning verlenen 
voor eenvoudige aanvragen. Voor complexere 
aanvragen en overige bouwinitiatieven binnen 
1 week duidelijkheid over kansrijkheid initiatief 
en afspraak over termijnen 

• Het bouwbegeleidingsteam en het team 
ontwikkeling ruimtelijke plannen is gecontinueerd. 

Vraaggericht inspelen op ruimtelijke 
ontwikkelingen vanuit het ja-tenzij principe 

• Via het Bouwbegeleidingsteam en Team 
Ontwikkeling ruimtelijke plannen is vraaggericht 
ingespeeld op ontwikkelingen. 

Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving • Met diverse activiteiten is uitvoering gegeven aan 
de implementatie van de Omgevingswet. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 
Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma. 
 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 11,7 6,1 8,6 
Demografische druk % 79,6 80,3 69,8 

 
Nieuwbouw woningen 
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 
Bron: Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research (2018) 
 
Demografische druk 
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de 
personen van 20 tot 65 jaar. 
Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek (2019) 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Fysieke structuurvisie (2004), actualisatie 2012 en Toekomstvisie (Visie op de omgeving 

2018) 
• https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Toekomstvisie 
• Woonvisie Hoogeveen 2017 - 2021Ontwikkelingsvisie stadscentrum, actualisatie 2017 
• Regionale Woonvisie Zuidwest-Drenthe 2012 
• Nota Grondbeleid 2015 - 2019Verkoopprotocol 2017 
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
• Prestatieafspraken wooncorporaties 2019 
• Detailhandelstructuurvisie 2008 
• Oost-west-as (Backbone) 2008 
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• Notitie Hoogbouw 2009 
• Ontwikkelnota Paardenhouderijen 2011 
 
Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
030 Beheer overige gebouwen en gronden 3.441 455 522 4.737 
050 Treasury 167 243 243 168 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 39 0 0 0 
340 Economische promotie 16 0 0 0 
810 Ruimtelijke ordening 825 782 841 866 
820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.891 2.466 2.919 2.757 

830 Wonen en bouwen 2.347 3.235 3.282 3.378 
Totaal lasten 10.726 7.182 7.808 11.906 
     
Baten     
030 Beheer overige gebouwen en gronden 3.383 211 199 5.147 
050 Treasury 186 139 139 161 

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 176 0 0 0 
340 Economische promotie 30 0 0 0 
810 Ruimtelijke ordening 554 128 88 69 
820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.268 3.038 3.189 2.652 

830 Wonen en bouwen 1.153 1.177 1.561 1.677 
Totaal baten 9.750 4.693 5.176 9.706 
     
Resultaat 976 2.489 2.632 2.200 

 
Begrotingswijzigingen    

Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap            134             332  
5 Wijziging Kostenverdeling             338   
JR 2018 Actualisatie grondexploitatie o.b.v. Jaarrekening 2018            154             151  
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Toelichting op cijfers 
 
Lasten 
 
030 Beheer overige gebouwen en gronden  
Per saldo is er een voordeel gerealiseerd van € 734.000 ten opzichte van de gewijzigde 
begroting. Dit voordeel komt met name door de vrijval van de voorziening strategische gronden 
Park Dwingeland, 't Haagje Wolfsbos en het NCH terrein. Per saldo heeft dit een positief effect 
op de jaarrekening van € 613.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 
paragraaf Grondbeleid. 
Daarnaast is er een voordeel op de kapitaallasten van € 112.000 ten opzichte van de begroting. 
De overige posten binnen dit taakveld laten per saldo een nadeel zien van € 9.000 
 
050 Treasury 
Op rente is een voordeel behaald van € 52.000 en aan beheerkosten is € 23.000 minder betaald 
aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Het voordeel van de rente is een interne doorverdeling, 
en voor het taakveld treasury een nadeel. Elk jaar is het lastig inschatten wat de beheerkosten 
zullen zijn, omdat dit sterk afhankelijk is van de hoeveelheid verstrekte leningen door SVn. Zie 
ook onder baten.  
 
810 Ruimtelijke ordening 
De hogere uitgaaf wordt veroorzaakt door hogere advieskosten planschade en kosten voor 
anterieure overeenkomsten.  
 
820 - Grondexploitaties  
Zie hiervoor paragraaf Grondbeleid. 
 
830 - Wonen en bouwen  
Op dit moment is niet bekend wat de bestemming wordt van het voormalige terrein van Maxx 
Sports, Terpweg 1. Zolang onduidelijk is wat de bestemming gaat worden, is een waardering op 
basis van bestemming "bedrijventerrein" niet realistisch en is een afwaardering tot € 15 per 
vierkante meter noodzakelijk. Dit heeft een negatief effect van € 692.000. Dit wordt gedekt uit 
de reserve. 
 
Baten 
050 Treasury 
De hogere bate van € 22.000 wordt veroorzaakt door een hogere rentevergoeding vanuit de 
diverse fondsen. Overigens worden de voordelen weer gestort in de deelneming in de SVn voor 
de diverse regelingen (revolving fund).  
 
810 Ruimtelijke Ordening 
De lagere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten leges bestemmings-
plannen.  
  
820 - Grondexploitaties 
Zie hiervoor paragraaf Grondbeleid. 
 
830 - Wonen en bouwen  
De baten betreft de opbrengst van de WABO leges € 1.202.000 en de verkoopopbrengst van een 
tweetal gemeentelijke woningen van in totaal € 417.000.  
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De WABO leges opbrengst zijn t.o.v. begroting € 32.000 lager. De verkoopopbrengst 
gemeentelijke woningen is € 117.000 hoger dan geraamd.  
 
Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Visie Stadscentrum (fase 2) 3.200 6.780 4.640 0 2.140 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 300 400 1 0 400 
Aankoop opstallen 0 0 32 -32 0 
 
Baten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Visie Stadscentrum (fase 2) 660 1.387 -103 0 1.490 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 300 400 0 0 400 
Opbrengst t.b.v. Reviusplein 0 0 170 170 0 
 
Visie Stadscentrum (fase 2)  
De totale investering vanuit de uitvoeringsagenda 2017-2021 van de visie Stadscentrum 
bedraagt € 11,4 miljoen. Vanuit de provincie is € 2,4 miljoen subsidie beschikbaar gesteld; € 2 
miljoen Binnenstadsfonds vanuit de Drentse Retailagenda en € 0,4 miljoen opwaardering 
pleintjes. Deze € 11,4 miljoen is opgedeeld in € 3,8 miljoen bestemd voor een kleiner en 
compacter Stadscentrum (Binnenstadsfonds) en € 7,6 miljoen voor de kwaliteitsimpuls openbare 
ruimte (KOR). 
 
Vanaf 2017 tot en met 2019 is voor het kleiner, compacter centrum totaal € 0,8 miljoen 
uitgegeven. Daarmee resteert er per 1 januari 2020 nog € 3,0 miljoen. 
Voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte (KOR) is vanaf 2017 tot en met 2019 totaal € 4,1 
miljoen uitgegeven met name voor de Herinrichting Hoofdstraat inclusief de in 2019 gedane 
uitgaven voor park Dwingeland van € 570.000. In overeenstemming met het raadsbesluit van 
november 2019 is besloten om de realisatie van Park Dwingeland toe te voegen aan de 
uitvoeringsagenda.  
Daarmee resteert voor de KOR nog ongeveer € 3,5 miljoen. Dit is niet voldoende voor de overige 
projecten binnen de KOR temeer gezien de verplichtingen van nog uit te voeren werken, zoals 
herinrichting Hoofdstraat fase 2 (cascadedeel) en park Dwingeland. Dit betekent dat we in 2020 
met voorstellen zullen komen tot herprioritering. 
    
De totale uitgaven voor het stadscentrum hebben voor 2019 ruim € 4,6 miljoen bedragen. Deze 
kosten kunnen als volgt worden verdeeld: 
1. Afwikkeling Stadscentrum Zuid Oosthoek (fase 1)  €    289.000 
2. Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (incl. park Dwingeland) € 3.651.000 
3. Herontwikkeling Tamboer en Tamboerpassage  €       60.000 
4. Stimulerings- en verplaatsingsregeling Binnenstadsfonds  €     640.000 
            
Ad.1 Stadscentrum Zuid-Oost hoek (Fase 1 visie Stadscentrum) 
Zoals bij de jaarrekening 2018 al aangegeven heeft de afronding van fase 1 dit jaar 
plaatsgevonden. Betreft met name de afronding van de Notaris Mulderstraat. Tegenover de 
uitgaaf staat een nog te ontvangen subsidie van € 275.000 van de provincie.  
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Visie Stadscentrum (fase 2) 
De onderdelen 2,3 en 4 vallen allemaal onder de Visie Stadscentrum fase 2. In overeenstemming 
met raadsbesluit van november 2019 wordt ook uitvoering park Dwingeland (deels) onder fase 2 
geschaard.  
Van de al eerder ontvangen subsidie van de provincie is ongeveer € 103.000 toe te rekenen als 
subsidiabele kosten voor 2019. Het restant wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Daarnaast is 
nog een bate opgevoerd van € 74.000 voor de afname van boekwaarde betreft voor park 
Dwingeland.  
 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 
Na oplevering van het waterkunstwerk op het Kerkplein zal deze investering ten laste worden 
gebracht van dit krediet. De opwaardering wordt betrokken bij de uitvoering van de visie 
Stadscentrum fase 2.  
 
Aankoop opstallen 
In 2019 is aan de Terpweg 1 nog voor € 32.000 aan sloopkosten gemaakt welke niet opgenomen 
zijn in de begroting. 
 
Reviusplein 
Dit is een afwaardering van de resterende boekwaarde opstallen en grond van Reviusplein. 
Tegenover deze afwaardering staat een verkoopopbrengst van Domesta.  
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Krachtige wijken en dorpen 

 
 
Dit programma gaat over het versterken van sociale zelfredzaamheid en lokale netwerkvorming, 
het beheren van de openbare ruimte inclusief speelvoorzieningen, landschap en 
begraafplaatsen.  
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Groenbeheerplan 
Op 26 maart 2019 heeft het college het groenbeheerplan vastgesteld. In dit plan zijn duidelijke 
kaders gesteld voor het beheer van het openbaar groen in de gemeente voor de periode 2020-
2023. Het plan beschrijft de ambitie, het areaal, de kwaliteit en de inzet van de financiële 
middelen voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Bij het vaststellen van het 
groenbeheerplan is de voorkeur uitgesproken het groen in de openbare ruimte op het 
kwaliteitsniveau ‘basis’ te onderhouden, waarbij het groenonderhoud in het Stadscentrum 
aanvullend op een ‘hoog’ onderhoudsniveau wordt gebracht. Vanwege bijstelling van de 
begroting hebben we er uiteindelijk voor moeten kiezen om het huidige onderhoudsniveau te 
handhaven, dus op niveau ‘basis’ met op onderdelen ‘laag’, maar het Stadscentrum naar 
onderhoudsniveau ‘hoog’ te brengen. 
 
Uit het groenbeheerplan is naar voren gekomen dat er een betere invulling moet komen voor de 
toe te passen sortimenten in het openbaar groen, zodat dit doelmatiger beheerd kan worden. In 
2019 is een eerste aanzet gemaakt voor het opstellen van nieuw toe te passen variëteiten. Dit is 
in onderlinge afstemming opgepakt binnen de driehoek ontwerp-voorbereiding-beheer. 
 
Ziekten en plagen in het groen 
Door het veranderende klimaat zijn in de afgelopen jaren steeds meer ziekten en plagen vanuit 
het buitenland onze kant opgekomen. Zo ook de eikenprocessierups, de essentaksterfte en de 
Japanse Duizendknoop. 
 
De toenemende plaagdruk van de eikenprocessierups en de oplopende beheersingskosten, 
hebben ervoor gezorgd dat Hoogeveen ervoor heeft gekozen om in te zetten op verwijdering 
van alle nesten uit gemeentelijke eiken binnen de bebouwde kom. Dit komt voort uit de grotere 
bevolkingsdichtheid, waardoor de kans op hinder er ook groter is.  
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Hierbij is prioriteit gegeven aan locaties waar veel mensen komen, zoals speelplekken, 
kinderdagverblijven, winkelcentra, scholen en buitensportaccomodaties. Buiten de bebouwde 
kom zijn alleen nesten verwijderd op locaties waar veel mensen komen.  
Sinds de essentaksterfte ook in de gemeente Hoogeveen voorkomt, worden de gemeentelijke 
essen jaarlijks gecontroleerd op aanwezigheid van essentaksterfte en de mate van aantasting. 
Voor het vervangen van gekapte essen is in 2019 gewerkt aan een essenvervangingsplan. Voor 
het jaarlijks vervangen van essen is budget beschikbaar. Echter, we waren in 2019, vanwege de 
financiële situatie genoodzaakt om geen nieuwe bomen aan te planten voor de reeds gekapte 
essen. 
 
Binnen de gemeente komen steeds meer invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop, 
voor. Deze soorten zijn zeer moeilijk te bestrijden en verdringen de inheemse soorten. De 
provincie is aan zet om richting te geven aan de bestrijding van deze soorten. 
 
Verouderd Openbaar gebied 
Het openbaar gebied veroudert, met name in de dorpen en wijken die ontstaan zijn in de jaren 
’60 en ’70. Voor het opstellen van het groenbeheerplan is in de zomer 2018 een groeninspectie 
uitgevoerd, waarbij de technische staat van het groen in beeld is gebracht. Hieruit bleek dat een 
aanzienlijk deel van heesters/botanische rozen, bodembedekkende heesters en vaste planten in 
een slechte staat verkeren. In 2019 zijn een aantal groenvakken gereconstrueerd om de kwaliteit 
van het openbaar groen te verbeteren. 
 
Verbeteren biodiversiteit 
Biodiversiteit speelt landelijk een steeds belangrijker rol. Hoogeveen is op de goede weg met het 
verbeteren van biodiversiteit binnen haar gemeentegrenzen. Hiervoor is in 2017 al de titel ‘Beste 
bermbeheerder van Drenthe’ toegekend aan de gemeente en begin 2019 heeft Hoogeveen de 
titel ‘Bijvriendelijke gemeente’ in ontvangst mogen nemen. In 2019 is in beeld gebracht welke 
maatregelen Hoogeveen treft ter bevordering van biodiversiteit. Op basis hiervan wordt een 
plan van aanpak opgesteld voor verdere verbetering hiervan.  
 
Vitaal Platteland  
Voor het stimuleren van lokale initiatieven en experimenten uit de Drentse samenleving hebben 
we van de provincie een cofinanciering van € 50.000 ontvangen. In 2019 is aan zes dorps-
initiatieven die de leefbaarheid op het platteland een impuls geven een bedrag van ruim 
€ 43.000 aan subsidie verleend. Uitgangspunt is dat de in te dienen initiatieven de gehele 
dorpsgemeenschap ten goede komen. Daarnaast stond in 2019 het in standhouden van het 
voorzieningenniveau bij de initiatieven centraal. Net als het verbeteren van de leefomgeving. 
Voorbeelden hiervan zijn het versterken van de biodiversiteit en het toegankelijk maken van de 
natuur dicht bij het dorp.  
 
Streekbeheer  
Bij streekbeheer nemen groepen vrijwilligers en agrariërs het voortouw om het landschap te 
beheren. Deze werkwijze is uniek, omdat het uitgaat van de kracht van de streek. Veel 
houtwallen, elzensingels, boomgaarden, hagen, poelen en buurtgroen worden onderhouden 
door een netwerk van bewonersgroepen, agrariërs, zorgboerderijen en scholen. Ze snoeien 
fruitbomen en struiken en ze verwijderen ongewenste plantengroei, zodat er ruimte komt voor 
streekeigen soorten. Ook wandelpaden worden op deze manier onderhouden. In 2019 is het 
vrijwilligersnetwerk, bestaande uit vrijwilligersgroepen (natuurgroep, brigade etc.), 
bewonersgroepen, scholen en zorgboerderijen, uitgebreid met twee groepen die zich bezig 
houden met het onderhoud rondom het Zuideropgaande en langs het Krakeel. Ook zijn in 2019 
voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een vrijwilligersgroep voor het Millenniumbos.  
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Sinds afgelopen jaar hebben de vrijwilligers meer aandacht voor biodiversiteit in hun 
werkzaamheden. Hierin speelden de terugloop van het aantal wilde bijen en de hoop op 
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups een rol. Door de provincie wordt aan het 
streekbeheer structureel een cofinancieringsbijdrage gegeven van 50%.  
 
De Smederijen  
In alle wijken, dorpen en buurten zijn bewonersgroepen actief. Hierbij zijn 305 projecten 
uitgevoerd. Naast deze projecten zijn vier jaarplannen van de wijkteams uitgevoerd en is een 
begin gemaakt met het formuleren van het 'nieuwe elan van De Smederijen'. Het nieuwe elan 
houdt in dat we samen met de partners en inwoners de actuele maatschappelijke opgave 
ophalen om vervolgens de prioritering en aanpak in de verschillende gebieden te bepalen. 
 De essentie van De Smederijen hebben we daarbij als volgt samengevat:  
- nadrukkelijke koppeling tussen de programmadoelen van de gemeente en 

partnerorganisaties in relatie tot de werkwijze van De Smederijen;  
- optimaal invulling geven aan verbinding tussen de samenleving en de partnerorganisaties. 

Zoals we in ons collegeprogramma schrijven willen we samen de klus klaren. We werken dus 
'van buiten naar binnen én van binnen naar buiten';  

- gezamenlijk (inwoners en organisaties) versterken van de sociale samenhang in wijken en 
dorpen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de kracht in de samenleving;  

- meebewegen met of zo nodig ondersteunen van initiatieven (sociaal, fysiek, veilig) in de 
samenleving.  

 
Onderdeel van de aanpak is dat we in 2019 een analyse van Hoogeveen op postcodeniveau 
hebben gemaakt. We hebben verzameld welke data beschikbaar is en wat zien we als ‘trends en 
ontwikkelingen’ in de gebieden.  
 
Netwerkkracht  
In de gebieden zijn verschillende verbindingen gelegd, zowel tussen inwoners en organisaties 
onderling. Bij diverse projecten zijn ondernemers en verenigingen betrokken bij het realiseren 
van Smederij projecten. Hierbij zijn ruim 7.500 inwoners actief via verkiezingen, indieners van 
ideeën en de uitvoering ervan.  
De uitgevoerde ideeën zijn door 95% in zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Door deze 
zelfredzaamheid zijn verbindingen ontstaan tussen de inwoners in de straat en buurt. Elkaar 
leren kennen is hierin van belang. We zien steeds meer actieve bewonersgroepen, zoals in het 
Steenbergerpark, Sterrenpark, Zuiderpark en Pesse. In Hollandscheveld is er een actieve groep 
ontstaan die een energiecorporatie willen opzetten. Hiermee zien we dat de sociale kracht in 
wijken en dorp sterk aanwezig is.  
 
Wijkteams 
De wijkteams bespreken naast sociale vraagstukken in toenemende mate individuele casussen. 
De wijkteams ontwikkelen zich tot signaleerders van kwetsbare wijkbewoners en tot een 
afstemmingsoverleg voor de hulpverlening. Deze functies zijn echter nog onvoldoende 
uitgewerkt en vastgelegd. De invulling verschilt per team. Wij willen de wijkteams 
doorontwikkelen tot krachtige netwerken voor signalering en afstemming. Dit vraagt om een 
extra investering waarvoor de financiële middelen ontbreken. We hebben daarom voor deze 
doorontwikkeling een beroep gedaan op de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe. Eind 2019 is de 
aanvraag gehonoreerd voor de eerste fase. De eerste fase duurt tot augustus 2020 (zie ook 
programma Gezond en vitaal). 
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Wijk- buurt- en dorpshuizen 
In juni 2019 is wethouder Giethoorn gestart met het bezoeken van alle wijk-, buurt -en 
dorpshuizen, multifunctionele centra en de Olde Bieb. Dit om een actueel beeld te krijgen van de 
rol van deze negentien accommodaties in de buurt, wijk of dorp. Met de besturen is onder 
andere gesproken over de bezetting, de activiteiten, vrijwilligers, draagvlak, binding, exploitatie, 
het besturen, concurrentie, de accommodatie en de toekomst.  
Dit levert een divers beeld op. Terwijl in het ene dorpshuis het ontbeert aan draagvlak en 
vrijwilligers, heeft een ander dorpshuis juist volop activiteiten en is men er graag vrijwilliger en 
krijgt men waardering van inwoners. Overal is een toename te zien en vraag naar meer 
ontmoetingsactiviteiten voor ouderen. De jongerengroep wordt vrijwel nergens bereikt. De 
gesprekken worden in 2020 afgerond en dan wordt er een analyse opgesteld over de stand van 
zaken over de wijk-, buurt- en dorpshuizen in Hoogeveen.  
 
Zichtbaar zijn in en meer in gesprek met dorpen en wijken 
Om de verbinding tussen de gemeentelijke politiek en de samenleving te verstevigen, gaat het 
college regelmatig op werkbezoek naar dorpen en wijken. Deze bezoeken zijn een mooie manier 
voor het college, inwoners, partners en bedrijven om met elkaar in contact te zijn en het gesprek 
aan te gaan. De diversiteit van de te bespreken onderwerpen is groot en heeft vaak betrekking 
op het verbeteren van de situatie in wijk, dorp, bedrijf, organisatie en instelling. Maar ook het 
met trots tonen van de voortgang van de ontwikkelingen. In 2019 zijn er 17 werkbezoeken 
geweest van het college: aan vier wijken en dorpen, zes bedrijfsbezoeken en zeven bezoeken 
aan organisaties en instellingen.  
 
Buurtbeheer 
De 'methode buurtbeheer' functioneerde in 2019 naar volle tevredenheid en is breed in de 
gemeente Hoogeveen ingezet.  
 
Waardig en respectvol begraven 
 In 2019 is uit een benchmark naar begraaftarieven in Drenthe gekomen, dat de begraaftarieven 
in Hoogeveen op het gemiddelde ligt van de Drentse gemeenten. Hoogeveen wil bij de top drie 
van Drenthe horen met de laagste tarieven voor begraven. Om in de top drie te komen, moeten 
de tarieven eigenlijk met 30-40% omlaag. Vanwege de financiële bijsturingen is ervoor gekozen 
om de tarieven vooralsnog niet te verlagen. In de komende jaren monitoren we de 
ontwikkelingen van begraaftarieven in Drenthe en bekijken we of een lager tarief in Hoogeveen 
haalbaar is. 
 
In de Wet op de lijkbezorging is het uitgangspunt dat iedere gemeente tenminste één 
gemeentelijke begraafplaats heeft. Hoogeveen heeft tien begraafplaatsen. Hiermee wordt in de 
basisbehoefte voorzien en wordt voldaan aan de wettelijke taak. In 2019 hebben we 
verkennende gesprekken gevoerd voor het realiseren van een natuurbegraafplaats. Waar het 
kan willen we een natuurbegraafplaats mogelijk maken en faciliteren.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: Het gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door 
het vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
De betrokkenheid van inwoners in projecten 
vergroten om de kwaliteit van de leefbaarheid, 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid te 
versterken. 

• Vier jaarplannen (een per wijkteam) zijn 
uitgevoerd 

• Er zijn 305 projecten en initiatieven uitgevoerd 
ter bevordering van samenlevingskracht en 
contacten met inwoners.  
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Dit onder andere met de inzet van diverse 
partners en professionals in de wijkteams.  

 
Doelstelling 2: Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en 
speelvoorzieningen 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Gebiedsgericht beheer openbare ruimte met 
behoud van kwaliteitsniveau basis. 

 

• Uitvoering van buurtbeheer. 
• Kwaliteitsniveau binnen BOR-basis. 

Volgens de schouw voldeed 94% van het totale 
groenareaal minimaal aan het onderhoudsniveau 
basis. 

Behoud van voldoende en veilige speelplekken • De huidige situatie t.a.v. de speelvoorzieningen is 
gehandhaafd en er zijn geen extra speelplekken 
en speeltoestellen gerealiseerd. 

• Jaarlijks worden de speelplekken op basis van het 
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen 
geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt 
beoordeeld of de speelplekken voldoende veilig 
zijn. Op basis van de resultaten wordt vervolgens 
het onderhoud uitgevoerd. 

 
Doelstelling 3: Een waardige rustplaats voor iedereen 
 
Beoogd doel en realisatie Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Inwoners de mogelijkheid bieden om een 
passende laatste rustplaats te vinden tegen een 
maatschappelijk verantwoord tarief.  

• Natuurbegraafplaats  
Initiatieven willen we faciliteren en mogelijk 
maken. Hoogeveen heeft 10 begraafplaatsen. 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke taak en 
wordt in de basisbehoefte voorzien. (Zie verder 
onder Trends & Ontwikkelingen) 

• Top 3 van Drenthe met laagste tarieven. Op dit 
moment komt Hoogeveen met de 
begraaftarieven uit op het gemiddelde van de 
Drentse gemeenten. Om in de top drie te komen, 
moeten de tarieven met 30-40% omlaag. 

 
Doelstelling 4: Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken 
van de waarde van het landschap 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Gemeentedekkend netwerk waarmee landschap 
en natuur samen onderhouden wordt en 
behouden blijft voor gebruik door inwoners, 
bezoekers, planten en dieren (biodiversiteit). 

• Via streekbeheer is het landschap onderhouden. 
Het streekbeheernetwerk is met 2 groepen 
gegroeid.  

 
Het platteland sociaal-economisch vitaal houden • We hebben lokale initiatieven ondersteund via 

het project Vitaal Platteland met behulp van de 
financieringsregeling Dorpsinitiatieven van de 
provincie. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 
Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma. 
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Beleidsindicatoren 
 
N.v.t. 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Visie, missie, doelstellingen De Smederijen 2013 De waarde van WirWar 
• Toekomstvisie Hoogeveen 2018  
• Groenstructuurvisie (2010) 
• Groenbeheerplan 2020-2023 (2019) 
• Buitenspelen in Hoogeveen, uitvoeringsnotitie Speelruimtebeleid 2005 
• Lijst beschermwaardige bomen (2012)  
• Nota Begraven in Hoogeveen (2011) 
• Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020 
• Besluit begraafplaatsen 2020 
• Lijst van graven met een historische betekenis of grafbedekking met een opvallende 

kwaliteit 
 
Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 

  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
120 Openbare orde en veiligheid 32 15 28 15 
570 Openbaar groen(buiten)recreatie 4.325 4.252 4.886 4.803 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 1.006 1.185 1.248 1.088 
750 Begraafplaatsen en crematoria 620 718 650 616 
Totaal lasten 5.983 6.171 6.813 6.522 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
120 Openbare orde en veiligheid 3 0 0 3 
570 Openbaar groen(buiten)recreatie 276 103 123 200 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 53 46 46 60 

750 Begraafplaatsen en crematoria 996 896 946 1.015 
Totaal baten 1.328 1.045 1.115 1.278 
     
Resultaat 4.655 5.126 5.698 5.244 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap             -89               70  
5 Wijziging Kostenverdeling             593   
Adm.wijz. Herinrichting budgetten Wijk- en dorpsgericht werken (reserve)            131   
Adm.wijz. Openbaar groen rondom parkeergarage uit Veilige bereikbaarheid                 8   
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Toelichting op cijfers 
 
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  
Beheer openbare ruimte groen 
Diverse kleinere posten binnen Beheer openbare ruimte-groen laten incidenteel een voordeel 
van € 25.000 zien. 
 
De Smederijen en Vitaal Platteland  
Voor de exploitatie van De Smederijen is in 2019 een bedrag van € 348.000 begroot, hiervan is in 
2019 € 219.000 uitgegeven, zodat een voordelig saldo ontstaat van € 129.000. Hiervan wordt het 
grootste deel in de WDW-reserve voor 2020 opgenomen. "WDW" staat voor "Wijk en 
Dorpsgericht Werken". Deze reservering hiervoor wordt jaarlijks gemuteerd. De mutatie van 
deze reserve is afhankelijk van de status van de in het huidige boekjaar gekozen projecten, welke 
in het volgend boekjaar worden afgerond. De in 2019 gekozen projecten, waarvan de uitvoering 
in 2020 plaatsvindt, worden - zoals gebruikelijk - in de WDW reserve opgenomen. Het 
resterende budget voor deze projecten wordt dus in 2020 uitgegeven c.q. besteed. De totale 
WDW-reserve voor de projecten uit 2019, die naar 2020 worden meegenomen, bedraagt 
€ 114.000.  
Jaarlijks ontvangt de gemeente van de provincie een bedrag van € 50.000 voor Vitaal Platteland. 
Dit zijn dorpsinitiatieven die de leefbaarheid in de betreffende dorpen versterken. Deze subsidie 
is in 2019 geheel voor dit doel besteed.   
 
610 Samenkracht en burgerparticipatie  
Buurthuizen 
Voor het buurthuis het Knooppunt in de verzetsbuurt van Hoogeveen is in 2019 incidenteel 
€ 33.000 minder uitgegeven aan onderhoud dan gepland, omdat het onderhoud is uitgesteld. In 
de beheerskosten van de wijk- buurt en dorpshuizen is per saldo een voordeel van € 17.000 in 
2019.  
Voor het MFC in Krakeel is er structureel € 18.000 minder uitgegeven aan huur dan begroot; 
door nieuwe afspraken met het MFC zijn er minder beheerkosten Daarnaast zijn er diverse 
kleinere posten binnen de buurthuizen die een incidenteel voordeel van € 15.000 laten zien. 
 
Buurtwerk algemeen 
Bij de lasten van buurtwerk algemeen is bijna € 77.000 minder uitgegeven dan begroot. De 
lagere kosten zijn met name ontstaan door lagere kapitaallasten, als gevolg van een lagere rente. 
Daarnaast is een deel van de begrote kosten niet besteed, omdat de factuur van Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen te laat ontvangen is. Deze factuur komt ten laste van 2020. 
 
750 Begraafplaatsen en crematoria  
Bij de lasten van de begraafplaatsen is incidenteel ongeveer € 34.000 minder uitgegeven dan 
begroot, doordat de daadwerkelijke kosten van een aantal bouwkundige activiteiten lager zijn 
uitgevallen of niet zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de kapitaallasten op dit onderdeel lager dan 
geraamd. De baten van de graf- en begraafrechten zijn, ondanks de verwerkte bijsturing, 
€ 69.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met meer verkochte graven, 
hogere opbrengsten van de begraafrechten en de verlenging van rechten door aflopende 
termijnen. Wij verwachten dat deze trend zich doorzet in de komende jaren. Vanwege gewijzigd 
beleid met ingang van 2020 is het financiële effect hiervan nog onvoldoende in te schatten. 
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Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Budget begraafplaatsen 0 34 7 27 0 
Budget speelvoorzieningen 90 91 40 51 0 
Reconstructies openbaar groen 70 74 70 0 3 
 
Budget begraafplaatsen 
Informatiepanelen begraafplaats Zevenberg  
Het leveren van de materialen is uitgevoerd. Het restant is niet meer nodig.  
 
Uitbreiding begraafplaats Nieuwlande  
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant is niet meer nodig. 
 
Speelvoorzieningen 2019 
In het budget speelvoorzieningen 2019 was € 50.000 beschikbaar voor renovatie van de 
kunstgrasmat van het Cruyff Court. Uit de inspectie die in 2019 heeft plaatsgevonden, blijkt dat 
het Cruyff Court in 2019 niet vervangen hoeft te worden. Om die reden is het budget in de 
programmabegroting 2020-2023 doorgeschoven naar het jaar 2022. 
 
Reconstructies openbaar groen 
Volgens planning zijn diverse groenvakken gereconstrueerd. Voor een aantal groenvakken 
hebben we de aanplant niet kunnen realiseren. Om deze reden nemen we het restant mee naar 
2020. 
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Veilige bereikbaarheid 

 
 
Dit programma gaat over het behouden van een verkeersveilige bereikbaarheid. 
 
Programmahouder Erwin Slomp 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Algemene doelstellingen  
De goede bereikbaarheid voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer (bus en trein) is een 
kernkwaliteit van Hoogeveen. Deze goede bereikbaarheid houden we in stand, waarbij aandacht 
is voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
Fietsnota en uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 
Als uitwerking van de mobiliteitsvisie zijn eind 2019 de Fietsnota en het Uitvoeringsprogramma 
Mobiliteitsvisie vastgesteld door het college. De Fietsnota is ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. Besluitvorming zal eind februari 2020 plaatsvinden 
 
Lobby A28 
Het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport) onderzoek, dat in opdracht 
van het Rijk is uitgevoerd, is nagenoeg afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat het voorlopig niet 
noodzakelijk is de A28 te verbreden. Wel toont het onderzoek aan dat de verkeersveiligheid van 
het knooppunt Hoogeveen moet worden verbeterd. De plannen hiervoor worden in overleg met 
de regio uitgewerkt.  
 
Lobby N48/N36 
Een snelweg naar Twente is als ambitie in het Collegeprogramma 2018 - 2022 benoemd. In 2019 
zijn we daarom gestart met een eerste verkenning over nut en noodzaak van een verbreding van 
de N48 en de N36 (in welke vorm dan ook). Dit om te onderzoeken of we hiervan een nieuw 
lobby focusdossier willen maken, waarin we samen willen optrekken met andere 
belanghebbende partijen. Hiervoor zijn er onder andere gesprekken geweest met bestuurders 
van de gemeenten die langs deze wegen liggen en met diverse ondernemersverenigingen en 
belangenverenigingen. Allen zijn enthousiast en doen graag mee in de lobby. De legitimiteit voor 
deze lobby moet worden gezocht in de verkeersveiligheid en het economisch belang van een 
goede doorstroming op deze wegen.  
 
Het Haagje / Wolfsbos  
In 2019 is begonnen met de reconstructie van Het Haagje, het deel tussen de rotonde Notaris 
Mulderstraat tot en met het kruispunt Kanaalweg-Wolfsbosstraat. De rijbanen worden versmald 
en er komen vrijliggende tweerichtingen fietspaden aan beide zijden van de weg.  
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Ter vervanging van de VRI-installatie (verkeersregelinstallatie) wordt een rotonde gerealiseerd 
op het kruispunt Het Haagje, Kanaalweg, Wolfsbosstraat en Mr. Cramerweg.  
Voor de aanvang van de werkzaamheden zijn de nabij gelegen scholen bezocht en zijn de 
leerlingen geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.  
 
VRI Middenveldweg/Toldijk  
De verkeerssituatie ter plaatse van de op- en afritten Fluitenberg en het kruispunt 
Middenveldweg - Toldijk vraagt meer dan alleen het vervangen van de verkeerslichten. Samen 
met de provincie Drenthe hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de meest optimale 
oplossingen. In 2018 is een ontwerp gemaakt voor het deel Middenveldweg (oostelijk) van de 
op- en afritten tot en met het kruispunt Middenveldweg - Toldijk. Omdat Rijkswaterstaat niet 
bereid is om financieel bij te dragen, kunnen er geen rotondes worden gerealiseerd op de 
kruispunten van de op- en afritten Fluitenberg. De situatie blijft daar vooralsnog hetzelfde. De 
uitvoering van de rest van het plan staat gepland in de zomer van 2020. 
 
Permanente verkeerseducatie/bewustwording  
Elk jaar wordt veel aandacht besteed aan veilig gedrag in het verkeer. Voor elke leeftijds-
categorie bieden we relevante trainingen en/of cursussen. Voor ouderen verkeersdeelnemers is 
er de cursus “Oppoetsen en bijtanken” (automobilisten), de scootmobiel cursus en veilig op de 
e-bike. Er zijn trainingen voor bestuurders van bestelauto’s, landbouwvoertuigen, motorfietsen 
en jonge autobestuurders. Deze cursussen worden aangeboden door de samenwerkingsregio 
Zuidwest-Drenthe, waar ook onze gemeente deel van uit maakt.  
Voor het lager- en middelbaar onderwijs is er een groot aanbod voor elke leeftijdscategorie op 
het gebied van voorlichting en bewustwording. Bijvoorbeeld over veilig uitgaan en de gevaren 
daarbij van drank en drugs. Of een interactieve theatervoorstelling voor kinderen in de 
onderbouw van het lager onderwijs over de dode hoek van vrachtwagens. De scholen die het 
Drents verkeersveiligheidslabel hebben maken daar veelvuldig gebruik van.  
Naast educatie is bewustwording een belangrijk aspect waar we op inzetten. Door het aanleggen 
van schoolzones in de nabijheid van lagere scholen hopen we dat de automobilist zijn rijgedrag 
aan gaat passen en alerter is. Voorts hangen we op locaties waar klachten zijn over snelheid, 
gedurende een aantal weken een matrixbord op. De automobilist wordt dan herinnerd aan de 
toegestane maximum snelheid en wordt geconfronteerd met zijn eigen rijsnelheid. 
Snelheidsovertredingen gebeuren namelijk vaak onbewust. 
 
Participatie algemeen 
Bij alle grote en kleine projecten vindt uitgebreid overleg plaats met inwoners en andere 
belanghebbenden. We luisteren goed naar onze inwoners en passen – waar mogelijk – het 
ontwerp aan hun wensen aan. Zo hebben we meegewerkt aan het verzoek van de Westerkim 
om op hun kosten een tijdelijke veilige oversteek over de Griendtsveenweg te realiseren.  
Daarnaast worden de belanghebbenden, zoals plaatselijk belang en direct omwonenden, 
intensief bij de voorbereidingen van het wegenonderhoud (exploitatie) en de asfalt 
investeringsprojecten betrokken. Met dorps- en wijk vertegenwoordigingen zijn er in 2019 
rondgangen geweest om de staat van het onderhoud op locatie te bekijken. De acties die hieruit 
voortvloeien worden terug gekoppeld aan de desbetreffende belanghebbenden. Voorbeelden 
hiervan zijn de Kerkweg in Tiendeveen en het aanpassen aan de Akkerweg in Nieuwlande. 
 
Nieuw-Hoogeveens vervoer  
Nieuw-Hoogeveens Vervoer is de stadsbus De Bij en het vrijwilligersinitiatief Hoogeveen 
Vervoert. Gezamenlijk dragen deze vervoersprojecten bij aan mobiliteitsoplossingen voor 
inwoners van de gemeente Hoogeveen. 
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Stadsbus De Bij 
In 2019 zijn er 54.500 ritten gemaakt met De Bij. Dit is een groei van ongeveer 15% ten opzichte 
van 2017 (47.300 ritten) en 2018 (47.500). We hebben geïnvesteerd in de herkenbaarheid van 
de chauffeurs door middel van werkkleding. Dit wordt door de chauffeurs, van wie een aantal 
werkzaam is bij Stark, enorm gewaardeerd. Zij zijn zeer betrokken en trots op hun werk. 
Rond de zomer is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de reizigers. De uitkomst is 
dat de reiziger zeer tevreden is over de kwaliteit van het vervoer.  
Om De Bij te kunnen financieren zijn we ook afhankelijk van de subsidiebijdrage van € 110.000 
van het OV-bureau Groningen-Drenthe. Deze subsidie ontvangen we ook in 2020.  
 
Vrijwilligersinitiatief HoogeveenVervoert 
HoogeveenVervoert is onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Stichting Vrijwilligersvervoer 
voor minder mobielen. Doelgroep zijn onder andere mensen met een vervoersvraag die niet 
helemaal past bij het Wmo-aanbod of die behoefte hebben aan de extra service van stichting 
Vrijwilligersvervoer. Het Vrijwilligersvervoer biedt kwalitatief goed vervoer. Sommige cliënten 
met een Wmo-vervoersindicatie reizen liever met deze Stichting mee ook al is dit voor hen 
duurder.  
In 2019 heeft de stichting ruim 2.800 ritten uitgevoerd in Hoogeveen. De stichting ontving in 
2019 € 5.000 subsidie van de gemeente.  
 
Deelname Publiek Vervoer Groningen Drenthe  
Met de term publiek vervoer worden de volgende vervoersvormen bedoeld: Wmo-vervoer, 
leerlingenvervoer, hubtaxi en de stadsbus. De organisatie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe is 
een samenwerking van alle gemeentes in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Publiek 
Vervoer verzorgt de klachtenafhandeling en het contractbeheer. Daarnaast verzamelen ze de 
data van de ritten van 24 gemeentes, om op basis daarvan advies te geven over mogelijke 
verbeteringen van beleid. 
 
Streekvervoer 
Eind 2019 is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in de dienstregeling van Qbuzz.  
Op lijn 27 (Hoogeveen – Emmen) worden extra ritten ingezet in de middagspits. Buslijn 27, 33 en 
37 rijden nu over de Voltastraat omdat er veel scholieren gebruik (willen) maken van het 
openbaar vervoer. 
 
Lobby kwartiersdienst trein 
We hebben in 2019 gewerkt aan de lobby om vaker naar Groningen en met name Zwolle te 
kunnen treinen. We willen in plaats van twee naar vier stoptreinen per uur tussen Zwolle en 
Groningen in de spits, een kwartiersdienst. We zien dat de provincie Drenthe frequenter treinen 
ook als speerpunt heeft benoemd in het nieuwe collegeprogramma. Ook heeft regio Zwolle de 
kwartiersdienst benoemd als gezamenlijke opgave in de bereikbaarheidsambitie. Zwolle is niet 
alleen een belangrijk schakelpunt van en naar de Randstad maar ook een belangrijke 
bestemming. We zoeken sinds 2018 partners met hetzelfde belang om dit te realiseren.  
 
Spoorboog 
Bij station Hoogeveen heeft ProRail plannen om de spoorboog te verruimen en zo de 
spoorverbinding in het noorden te verbeteren. In 2018 heeft de raad hiertoe het 
bestemmingsplan vastgesteld. Onderdeel daarvan is een fietsverbinding tussen de 
Griendtsveenweg en Kinholt. In 2019 heeft de provincie Drenthe toegezegd de helft van de 
kosten hiervoor te dragen. 
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Parkeren  
In 2019 hebben we een aantal maatregelen ingezet in het parkeren om de opbrengsten uit het 
parkeren te vergroten.  
Zo zijn de tarieven verhoogd en zijn de parkeertijden uitgebreid. Deze inzet heeft gewerkt. De 
parkeeropbrengsten zijn beduidend hoger, zowel voor straat parkeren, parkeergarage De Kaap 
als voor parkeervergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK). Ook de opbrengst voor 
parkeer-naheffingen was door een efficiënte inzet van parkeercontrollers hoger. 
Toch haalden we de begroting, zowel qua inkomsten als qua uitgaven niet. Ondanks een 
efficiënte inzet van de parkeercontrollers en daardoor een hoge betalingsbereidheid, hebben we 
de geraamde opbrengsten parkeer-naheffingen niet gehaald. Deze blijken de afgelopen jaren 
toch te rooskleurig ingeschat. Hierdoor zijn de geraamde opbrengsten niet gehaald. De bijdrage 
aan ParkeerService viel hoger uit door een doorberekening van hogere accountantskosten. 
 
In 2019 is een start gemaakt met het actualiseren van het beleidsonderdeel Betaald parkeren. 
Hierbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met diverse stakeholders zoals centrummanagement, 
ondernemers, kerkbesturen, centrumbewoners, etc. 
 
Parkeren bij het station 
Het station van Hoogeveen maakt een flinke groei mee. In vijf jaar tijd is het aantal treinreizigers 
met 30% gestegen. Per dag stappen 4.700 mensen in en uit bij station Hoogeveen. Dat betekent 
ook extra druk op de P&R. In 2019 is een aanpassing van de APV voorbereid om beter te kunnen 
handhaven op verkeerd gestalde fietsers en scooters. De gemeente heeft handhavingsacties 
gehouden om de overlast aan te pakken. NS heeft de overdekte stalling gepromoot. In 2019 
hebben NS en gemeente verder gesproken over een uitbreiding van de parkeermogelijkheden 
voor auto’s (P&R). 
 
Wegenbeheer 
Voorheen werd het wegbeheer vooral gebaseerd op de technische grondslag van de CROW 
(CROW= Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek). Omdat deze niet altijd aansluit bij de belevingswaarde van de inwoners, 
betrekken we onze inwoners bij het onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden, zonder 
daarbij de technische waarde van het BOR-systeem volledig overboord te gooien.  
Het wegenbeheersplan 2019-2023 is in 2019 vastgesteld door het college. 
 
Conclusie van dit plan is dat er sprake is van een redelijk percentage wegen dat voldoet aan 
kwaliteitsniveau A en dat er een behoorlijk percentage van de wegen voldoet aan 
kwaliteitsniveau B. Maar het percentage C (laag) en D (zeer laag), met achterstallig onderhoud, is 
met 17,5 % te hoog en strookt niet met het beleid van de gemeente Hoogeveen. Volgens het 
vastgestelde beleid willen we als Hoogeveen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, waarbij 
er voor gekozen is om het onderhoud op basisniveau uit te voeren, conform de CROW-
systematiek. 
 
Hoogeveen Verlicht Bewust 
Hoogeveen telt 15.300 verlichtingsobjecten, deze zijn groten deels voorzien van conventionele 
lampen.  Met het oog op het energieakkoord en de klimaatdoelstelling streven we er naar onze 
verlichting energie zuiniger en duurzamer te maken. Echter de beschikbare budgetten zijn niet 
toereikend om dit ineens te realiseren. Daarom wordt de conventionele verlichting vanuit de 
beschikbare budgetten fasegewijs vervangen door led verlichting. 
Inmiddels zijn alle 2.640 oude 'Sox-lampen' vervangen voor een Retro LED lamp. Deze Sox-
lampen waren het minst energie zuinig en zeer storingsgevoelig. 
Langs de hoofdwegen in Hoogeveen zijn inmiddels de meeste conventionele armaturen 
vervangen voor Led armaturen en dit wordt voortgezet in 2020. 
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Om de doelstelling van het energieakkoord te kunnen halen worden de komende jaren de 
resterende conventionele armaturen fasegewijs vervangen voor Led armaturen. 
 
Gladheidsbeheersing  
Het winterseizoen 2018-2019 was zacht, waardoor er weinig gestrooid is en het budget niet is 
overschreden. In 2019 is het gladheidsbeheersingsplan voor het seizoen 2019-2020 opgesteld. 
Hierbij zijn het programma en de verschillende routes opnieuw bekeken en ingedeeld. In april 
2020 zal het gladheidsbeheersingsplan 2019-2020 worden geëvalueerd en waar nodig worden 
aangepast.  
 
Zwarte Dijkje 
Het project is op een paar laatste puntjes na afgerond. Voor de gewenste waterpartij was er 
vanuit het projectbudget niet voldoende geld beschikbaar. De werkgroep heeft lange tijd 
geprobeerd zelf aanvullend budget te zoeken. Helaas is dit niet gelukt en daarom heeft de 
werkgroep eind 2019 er voor gekozen het dorpsplein anders aan te kleden. In 2019 is het restant 
van de subsidie van de provincie à € 94.000 ontvangen. De werkgroep is eind 2019 voor het 
laatst bijeengekomen; het Plaatselijk belang Noordscheschut zorgt voor de afwikkeling van de 
laatste puntjes van het project. 
 
Rondweg Hollandscheveld  
Na een langdurige wens (40 jaar) vanuit het dorp Hollandscheveld is het project de Rondweg in 
Hollandscheveld in overleg met Plaatselijk Belang Hollandscheveld in 2018/2019 uitgevoerd.  
In 2020 worden er nog een aantal geluidsaneringsmaatregelen aan woningen aan de 
Riegshoogtendijk toegepast.  
 
Recycle route 
In 2018 zijn in het kader van Drenthe 5* provincie de eerste ideeën rondom de recycle route 
ontstaan. Een recreatieve fietsverbinding tussen Hoogeveen en de VAM berg met als thema 
circulaire economie. In 2019 zijn de plannen verder uitgewerkt en is een haalbaarheids-
onderzoek naar dit project uitgevoerd. Er liggen kansen en mogelijkheden. In overleg met de 
provincie wordt bekeken hoe dit vorm kan worden gegeven. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
  
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een toegankelijke infrastructuur voor alle 
vervoerwijzen 

Vanuit het asfaltinvesteringsbudget zijn de volgende 
rijbanen gereconstrueerd: 
• Molenweg 
• Hendrikus Zomerweg 
• Boerveldweg 
Vanuit het exploitatiebudget onderhoud wegen zijn de 
volgende hoeveelheden onderhouden: 
- Fietspaden onderhoud    5.830  m² 
- Voetpaden         16.580  m² 
- Rijbaan          31.111  m² 
- 832 locaties klein onderhoud door mobiele ploeg 

Geen structurele knelpunten/files op de 
hoofdwegen die de doorstroming belemmeren 

• De knelpunten wegen- en fietspadenstructuur zijn 
in beeld gebracht en opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie.  
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De knelpunten worden binnen de grenzen van de 
bestaande budgetten opgepakt. In 2019 was er 
onvoldoende financiële ruimte op knelpunten aan 
te kunnen pakken. 

Het terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers 

• Er zijn schoolzones gerealiseerd op diverse 
plaatsen. 

• Gedragsbeïnvloeding. Zie voor een overzicht: 
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onde
rwijs/projecten  
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/parti
culieren/projecten 

Meer mensen op de fiets, meer comfort en 
veiligheid voor voetgangers en fietsers. 
 

•   5.830 m² fietspad onderhouden 
•   16.580 m² voetpaden onderhouden 
•   diverse schoolzones gerealiseerd 

Instandhouden en verbeteren van het openbaar 
vervoer 

• Continuering De Bij 
• Lobby voor de kwartiersdienst treinen. 
• Gesprekken met NS over uitbreiding P&R 
• Extra ritten buslijnen 27, 33 en 37 

Passend maken van het openbaar vervoer, in het 
bijzonder voor kwetsbare doelgroepen 

• Mensen met een Wmo pas worden blijvend 
gemotiveerd om gebruik te maken van De Bij en 
andere bestaande vervoersstromen. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

ParkeerService 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en 
uitvoeren van parkeerbeleid. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een 
vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de 
coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties en alle 
andere denkbare onderwerpen.  

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Kwalitatief goede parkeerfaciliteit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van 
Hoogeveen  

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2019  

Verlenen en beheren (digitale) parkeervergunningen, versturen en innen 
naheffingen parkeren, verlenen en beheren parkeerabonnementen, ledigen kluizen 
muntgeld, beheer parkeeradministratie, klantinformatie en verzorgen van 
periodieke managementrapportages. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

De hoogte van de bijdrage aan ParkeerService over 2019 was € 155.840. Voor dit 
bedrag zijn de activiteiten uitgevoerd zoals hiervoor benoemd. Deze worden elk jaar 
vastgelegd in een zogenaamde Uitvoeringsopdracht. 

 

Publiek Vervoer  

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Doel van Publiek vervoer is dat iedereen, door middel van duurzaam vervoer, kan 
deelnemen aan de samenleving, ongeacht of iemand woont op het platteland of in 
een stedelijk gebied of welke ondersteuning iemand nodig heeft. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Op basis van de data van 24 gemeenten adviseert het Publiek Vervoer over 
vervoersoplossingen, met als doel de efficiëntie, klantgerichtheid en duurzaamheid 
te verbeteren.  

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2019 

Het Publiek Vervoer heeft een tool ontwikkeld, zodat zij en de afzonderlijke 
gemeenten de vervoersdata kunnen volgen. Eind 2019 is gestart met een evaluatie 
naar het vervoer zelf en de organisatie Publiek Vervoer. Dit loopt door in 2020.  

http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
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Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

De jaarlijkse bijdrage aan Publiek Vervoer was € 40.104 plus een incidentele 
bijdrage van € 2.040. 

 

Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 
inwoners aantal 7,1 5,8 7,5 

     Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2018) 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Mobiliteitsvisie 2017 - 2026 
• Parkeernota 2011 

- Deel 1 
- Deel 2 
- Deel 3 

• Fietsnota 2011  
• Gladheidbestrijdingsplan (jaarlijks)  
• Beheersplan Onderhoud wegen 2019-2023 
• Onderhoudsplan Kunstwerken 2017 t/m 2021 
• Beleidsplan Openbare verlichting 2012 
• Baggerplan 
•  
In 2019 is het Beheersplan onderhoud wegen 2019 -2023 geactualiseerd en door het college 
vastgesteld. Verder zijn ook de Fietsnota en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie door het 
college vastgesteld. Volgens planning wordt de Fietsnota begin 2020 door de raad bekrachtigd.  
Ook is in 2019 een start gemaakt met de actualisatie van het parkeerbeleid. 
 
Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
063 Parkeerbelasting 148 130 21 27 
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
210 Verkeer en vervoer 6.412 6.469 6.065 6.120 
214 Parkeren 0 0 0 0 
220 Parkeren 660 654 734 754 

250 Openbaar vervoer 460 512 404 373 
570 Openbaar groen(buiten)recreatie 0 0 285 320 
Totaal lasten 7.680 7.766 7.510 7.594 
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 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Baten     
063 Parkeerbelasting 2.310 2.847 2.847 2.749 
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 

210 Verkeer en vervoer 277 61 61 177 
214 Parkeren 0 0 0 0 
220 Parkeren 2 0 0 1 
250 Openbaar vervoer 111 155 110 110 
570 Openbaar groen(buiten)recreatie 0 0 0 65 

Totaal baten 2.700 3.063 3.018 3.102 
     
Resultaat 4.980 4.703 4.492 4.492 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap             -89               70  
5 Wijziging Kostenverdeling             593   
Adm.wijz. Herinrichting budgetten Wijk- en dorpsgericht werken (reserve)            131   
Adm.wijz. Openbaar groen rondom parkeergarage uit Veilige bereikbaarheid                 8   
 
Toelichting op cijfers 
 
Lasten 
063 Parkeermaatregelen/220 Parkeren  
De kosten voor parkeren zijn ongeveer € 27.000 hoger uitgevallen dan begroot. Voornaamste 
veroorzakers zijn de hogere kosten aan de parkeergarage met name elektriciteitsverbruik, 
onderhouds- en schoonmaakkosten. Daarnaast hogere onderhoudskosten op de parkeer-
automaten. In totaal ongeveer € 40.000. De lagere bijdrage aan ParkeerService bedraagt 
ongeveer € 13.000. Per saldo een hogere uitgaaf van € 27.000.  
 
210 Verkeer en vervoer Verkeer  
Onderhoud wegen 
De hogere lasten van € 55.000 wordt veroorzaakt door diverse zaken. Hogere kosten 
straatreiniging, hogere kosten inhuur toezicht aanleg glasvezel, hogere kosten beheer en 
onderhoud bruggen en hogere onderhoudskosten openbare toiletten. In totaal ongeveer 
€ 95.000 hogere lasten. Door hogere leges telecommunicatiewet (zie baten) ontstaat op de 
totale post per saldo een lagere uitgave van ongeveer € 40.000.  
 
5*fietsprovincie  
In 2018 en 2019 zijn vanuit de programma's Veilige Bereikbaarheid, Bruisend Hoogeveen en 
Gezond en vitaal tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Recycle 
route. Een project in het kader van Drenthe 5* fietsprovincie. De plannen hebben voor dit 
programma ook in 2019 nog niet tot uitgaven geleid. Het betreffende budget van € 20.000 vloeit 
terug naar de Algemene reserve. De budgetten van 2018 en 2019 wordt ingezet in 2020. De 
onttrekking aan de Algemene reserve hiervoor vindt dan ook in 2020 plaats. (zie ook het 
programma Bruisend Hoogeveen). 
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250 Openbaar vervoer  
Publiek vervoer 
De lagere uitgaaf wordt veroorzaakt doordat een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
Publiek Vervoer Groningen Drenthe binnen een ander programma (Gezond en vitaal) is 
verantwoord.  
  
570 Openbaar groen (buiten) recreatie 
Baggerplan 
De uitgaven voor het uitvoeren van het baggerplan zijn € 36.000 hoger uitgevallen dan begroot. 
Dit heeft te maken dat de kosten voor waterbodemonderzoek en ook het baggeren hoger zijn 
uitgevallen.  
Hier tegenover staat een (incidentele) bijdrage van het waterschap van € 65.000 die niet was 
voorzien. Hierdoor ontstaat een voordeel van ongeveer € 30.000. Omdat de kosten (maar ook de 
baten) van het baggeren voor 100% worden verdisconteerd in de tarieven voor het rioolrecht zal 
dit voordeel daar worden meegenomen (zie paragraaf Lokale heffingen).  
 
Baten 
063 Parkeermaatregelen/220 Parkeren  
Bij de GemRap melden wij al een tekort te verwachten op de parkeeropbrengsten. Dit wordt met 
name veroorzaakt door lagere opbrengst parkeerboetes. We verwachten een tekort van om en 
nabij € 60.000. Dit is echter € 95.000 geworden. Reden van de daling is de overgang naar een 
nieuw software pakket rondom de parkeerhandhaving in december van dit jaar. Er vindt nog 
onderzoek plaats naar de oorzaak en de hoogte van het nog te incasseren bedrag.  
 
210 Verkeer en vervoer Verkeer 
Leges telecommunicatiewet 
Er is een hogere (incidentele) vergoeding ontvangen van ongeveer € 116.000 aan leges en 
straatwerk. Dit is voornamelijk het gevolg van de aanleg van glasvezel door Rendo Buitenaf. 
Overigens staat hier een hogere uitgaaf tegenover van € 45.000 voor extra toezicht houden op 
de aanleg. Zie onder lasten. 
  
570 Openbaar groen (buiten) recreatie 
Baggerplan 
We hebben een (incidentele) bijdrage van het waterschap ontvangen van € 65.000 die niet was 
voorzien, voor de uitvoering van het baggerplan. Zie ook onder lasten.  
  
Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Asfaltprogramma 800 915 925 -10 0 
Rondweg Hollandscheveld 1.750 1.139 773 300 66 

VRI Middenveldweg - Toldijk 300 314 45 0 269 
VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 1.400 1.496 897 0 599 
Damwand industriehaven 1.200 1.227 288 0 939 
Aanpassen bedienbare bruggen 210 211 256 -44 0 
Klipperdamwand 50 59 59 0 0 
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Baten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Asfaltprogramma 0 0 -94 0 -94 

Rondweg Hollandscheveld 625 1.250 748 -502 0 
VRI Middenveldweg - Toldijk 150 150 0 0 -150 
VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 700 700 748 0 48 
 
Asfaltprogramma 2019 
Het asfaltprogramma 2019 is in z'n geheel uitgevoerd. De rijbanen Molenweg, Hendrikus 
Zomerweg en Boerveldweg zijn gereconstrueerd. Ook nog enkele oude projecten van uit 2018 
zijn afgewikkeld. 
 
Zwarte Dijkje (onderdeel asfaltprogramma)  
Het project is op een paar laatste puntjes na afgerond. In de GemRap 2019 is een overschrijding 
van € 57.000 gemeld. In 2019 is het restant van de subsidie van de Provincie € 94.000 
ontvangen. De werkgroep is eind 2019 voor het laatst bijeengekomen; het Plaatselijk belang 
Noordscheschut zorgt voor de afwikkeling van de laatste puntjes van het project. Het restant van 
het projectbudget is nodig voor de definitieve afronding en wordt daarom meegenomen naar 
2020. 
 
Rondweg Hollandscheveld  
Het project rondweg Hollandscheveld is voor het civiele gedeelte in 2019 opgeleverd. Er vindt in 
2020 nog een geluidsanering plaats aan woningen op de Riegshoogtendijk waar een bedrag van 
€ 66.000 voor moet worden meegenomen. Het door de provincie toegekende subsidie € 748.000 
is uiteindelijk lager uitgevallen dan de vooraf verwachte subsidie van € 1.250.000. Het tekort in 
dit bedrag wordt deels gecompenseerd met het voordeel dat uit de realisatie van dit project is 
gehaald, deze viel uiteindelijk € 300.000 lager uit dan was geraamd.  
 
VRI Middenveldweg - Toldijk 
Momenteel druk bezig met de technische uitwerking van het project. Een eerste inloopavond 
voor onder andere bewoners, ondernemers en andere stakeholders staat gepland voor maart 
2020. 
 
VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 
Werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting in 2020 worden afgerond.  
 
Damwand Industriehaven 
De voorbereidende werkzaamheden zijn dit jaar gestart. Het vervangen van de damwand is 
begonnen in het zuidelijk deel van de Hoogeveensche Vaart. Naar verwachting eind 2020 
afgerond. 
 
Aanpassen bedienbare bruggen 
De aanpassingen van de bedienbare bruggen zijn uitgevoerd door de provincie in 2019. Zoals 
gemeld in de GemRap 2019 heeft dit geleid tot een overschrijding van € 25.000. 
Ten behoeve van de brugconstructie Weg om de Oost zijn er diverse metingen en reparaties 
uitgevoerd die niet waren voorzien. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van € 44.000. 
 
Klipperdamwand 
Het project is in 2019 afgerond.   
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Duurzamer Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat maatregelen voor een duurzaam Hoogeveen. 
 
Programmahouder Gert Vos 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Algemeen 
Het programma Duurzaam Hoogeveen werkt aan een leefomgeving waarin de kwaliteit van 
leven nu en in de toekomst gewaarborgd is.  
 
De opvallendste resultaten uit 2019 worden hieronder toegelicht. 
 
Duurzame leefomgeving 
Actualisatie De groene draad, uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 
In 2019 is het uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 'De groene draad' geactualiseerd voor de 
periode 2019-2021. Het geactualiseerde uitvoeringsplan is in juli gepresenteerd aan de raad en 
stakeholders. De groene draad is een uitvoeringsplan op hoofdlijnen, met de focus op de 
activiteiten voor twee jaar. We maken in de uitvoering gebruik van de ideeën die bedrijven en 
inwoners hebben en komen middels een interactief proces en co-creatie tot 
uitvoeringsprojecten.  
 
Energiemonitor 2019 
De Energiemonitor (voorheen de klimaatmonitor) toont de voortgang van de energietransitie in 
de gemeente en van duurzaamheidsinspanningen van de gemeentelijke organisatie. Het 
energiegebruik van de gemeentelijke organisatie is in 2017 en 2018 gedaald ten opzichte van het 
voorgaande jaar. In 2018 is vooral het energiegebruik voor openbare verlichting gedaald. Een 
vergelijking met eerdere jaren is niet goed te maken omdat het aantal gebouwen van de 
gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de samenvoeging van het ambtelijk apparaat van 
de gemeenten Hoogeveen en De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het 
wagenpark. 
 
Landelijk wordt de voortgang van de energietransitie gemeten aan de hand van het aandeel 
hernieuwbare energie. De totale uitstoot in de gemeente Hoogeveen bedraagt 496,7 kiloton in 
2017. Dit is iets lager dan de uitstoot in 2016 (505,3 kiloton).  

https://energiemonitor.hoogeveen.nl/
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Dit komt zowel door een verlaging van het totale energiegebruik als door een groei van het 
aandeel hernieuwbare bronnen in de energiemix. Uit de benchmark blijkt dat het aandeel 
hernieuwbare energie in de gemeente Hoogeveen lager is dan het landelijke gemiddelde. Dit 
komt vooral door het ontbreken van gerealiseerde grootschalige hernieuwbare energie-
productielocaties in de gemeente, zoals windturbines en biomassaverbranding en -vergisting.  
 
De volledige energiemonitor is via deze link te raadplegen.  
 
Energietransitie 
Regionale Energiestrategie (RES)  
De Drentse gemeentes, provincie, waterschappen, netwerkbedrijven en maatschappelijke 
partners stellen gezamenlijk een Regionale Energie Strategie op. Het doel hiervan is als regio 
Drenthe een bijdrage te leveren aan de Nationale Klimaatdoelstelling. RES regio Drenthe heeft in 
2019 een Startnotitie opgesteld waarin de gezamenlijke ambitie, opgave, aanpak en proces van 
de RES beschreven staan. Op 26 september heeft de gemeenteraad de Startnotitie vastgesteld 
met een unanieme motie betreft het betrekken van de raad in inwoners bij de RES. De gemeente 
Hoogeveen beschrijft in de concept RES vanuit de gemeente hoeveel grootschalige duurzame 
elektriciteit opgewekt kan worden, welke warmtebronnen er in de regio zijn, hoe de 
warmtebronnen het beste verdeeld kunnen worden, hoeveel energie er kan worden opgeslagen 
of getransporteerd met het energienetwerk en hoe er voor voldoende draagvlak gezorgd kan 
worden. De Drentse concept RES moet op 1 juni 2020 bij het Rijk zijn waarna het Planbureau van 
de Leefomgeving gaat uitrekenen of de ambities van alle regio’s samen voldoen aan de gestelde 
ambitie van 35 TWh van het klimaatakkoord.  
 
Aangepast Afwegingskader Zonne-energie 
Eind 2017 is het Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen vastgesteld door de gemeenteraad 
met daarin de beleidsregels voor het opwekken van zonne-energie. Nadat bleek dat het 
beleidskader op een aantal punten aangepast moest worden, is in maart 2019 het aangepaste 
afwegingskader vastgesteld. 
 
Verduurzaming bestaande bouw 
Duurzaamheidslening 
In 2019 zijn 159 duurzaamheidsleningen toegewezen met een totaal leningsbedrag van  
€ 1.034.118. De duurzaamheidslening is voornamelijk aangevraagd voor zonnepanelen en dak-, 
vloer- en spouwisolatie.  
 
Stimulering lokaal duurzaamheidsinitiatief 
In 2019 is aan het inwonersinitiatief Pesse Energieneutraal (PEN) een kleine bijdrage verleend.  
 
Bewustwording Duurzaamheid, gericht op jongeren en inwoners 
Afgelopen jaar zijn er door de gemeente, al dan niet in samenwerking met onze partners, diverse 
activiteiten ontplooid rondom het thema Bewustwording Duurzaamheid. 
- In januari zijn twee informatieavonden georganiseerd met betrekking tot zonne-energie en 

het afwegingskader zonneparken. 
- Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden ter voorbereiding op de 

realisatie van de A37 zonneroute.  
- Op 29 januari werd in de Tamboer de voorstelling Nico en zijn Kliko gehouden voor ongeveer 

750 kinderen uit groep 3 en 4 uit gemeenten De Wolden en Hoogeveen.  
- Op 29 januari werd er een dialoogavond zonneparken georganiseerd. 
- In april was er een informatieavond voor de dorpsgenoten van Pesse Energieneutraal. 

https://energiemonitor.hoogeveen.nl/
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- Twee keer werd de Nationale Duurzame Huizen Route in Hoogeveen gehouden. Tijdens deze 
thematour over zonnepanelen, de zonneboiler en aardgasvrij wonen met een warmtepomp 
gaven huiseigenaren uitleg over hun keuzes en ervaringen. 

- Op de Hoogeveense dag van duurzaamheid hebben scholen en IVN een 
samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van 3 Tiny Forests.  

- Tijdens de klimaattop in oktober in Groningen heeft de gemeente Hoogeveen samen met 
partners uit Groningen, Friesland en Drenthe de intentieverklaring getekend om jongeren te 
betrekken bij klimaatoplossingen.  

- Op 27 november vond in het Alfa-college het evenement duurSamen Hoogeveen plaats. Een 
dag volledig in teken van duurzaamheid voor en door jongeren.  

- Eind november werd de Energy Game gespeeld met raadsleden en jongeren in het 
Duurzaamheidscentrum van het Alfa-college. Door middel van de Energy Game kregen de 
spelers een beeld van de opgave van de energietransitie en wat het betekent om met veel 
verschillende partners samen te werken naar één gezamenlijk doel.  

- In december werd er voor de VvE’s van Hoogeveen een informatieavond georganiseerd. 
Tijdens deze avond konden VvE’s informatie inwinnen over de mogelijkheden voor het 
verduurzamen van hun gebouw.  

- In december presenteerden leerlingen van het Roelof van Echten College hun zelfgemaakte 
insectenhotels. Voorafgaand aan het maken van het insectenhotel hebben de leerlingen 
informatie opgehaald bij het Struunhuus van het IVN en hebben de leerlingen verscheidene 
insectenhotels in het park bekeken. Ook hebben de leerlingen gastlessen van imkers gehad.  

- In december praatte het college in Hollandscheveld met het dorp over het starten van een 
energiecoöperatie om de uiteindelijke ambitie om energieneutraal te worden, te kunnen 
invullen. Daarnaast is er gesproken over het realiseren van een windmolen voor het 
opwekken van de energie voor inwoners van Hollandscheveld.  

 
Natuur en milieueducatie (NME) 
Het NME onderwijs wordt verzorgd door het IVN. In de gemeente zijn twee scholennetwerken 
actief en er wordt op 30 basisscholen NME onderwijs gegeven.  
Naast het reguliere NME aan het basisonderwijs doen elk jaar leerlingen van het voortgezet 
onderwijs projecten rondom duurzaamheid (zie onder bewustwording duurzaamheid).  
 
´Klimaatrobuust Hoogeveen’  
Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en een kans 
op drogere zomers, ook in Hoogeveen. Het landelijke Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) uit 
het Deltaprogramma geeft duidelijk aan welke kant we opgaan met het aanpassen van onze 
openbare ruimte en het inrichten van ons beleid. Het doel van het Deltaplan is dat Nederland in 
2050 klimaatrobuust is ingericht. 
 
Het klimaatrobuust inrichten van de stad is een meerjarige veranderingsopgave. In 2019 is 
uitvoering gegeven aan 1 van de 7 ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: Het in 
beeld brengen van kwetsbare gebieden als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor is een 
stresstest uitgevoerd voor het gehele gebied van de samenwerkende partners binnen Fluvius. 
We hebben hierdoor inzicht gekregen in de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en 
overstroming in ons gebied. De gegevens zijn in een klimaatatlas toegankelijk en zichtbaar 
gemaakt. 
 
Implementatie Omgevingswet 
Zie voor een toelichting het programma Aantrekkelijk wonen. 
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Verduurzaming bedrijfsleven  
Het halen van de gemeentelijke doelstelling CO2 neutraal in 2040 kan de gemeente niet alleen. 
Daarom zoeken we naar verbinding met het bedrijfsleven. Daartoe is in 2019 de volgende actie 
in gang gezet om deze samenwerking te versterken:  
 
Klimaatroute 
In opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met de gemeente heeft het bedrijf 
Klimaatroute in 2019 bij 46 bedrijven een gratis scan van hun bedrijfspand uitgevoerd, veelal 
voor bedrijven op De Wieken. Deze bedrijven worden nog minimaal een jaar na oplevering van 
de scan door Klimaatroute begeleid in het nemen van energiebesparende maatregelen. Het 
advies wordt veelal gebruikt als aanleiding om met een eigen adviseur (installateur) in gesprek te 
gaan; maatregelen worden vervolgens opgenomen in meerjarenonderhoudsplannen.  
 
Circulaire economie en leefomgeving 
Optimalisatie afvalinzameling 
In 2019 is gewerkt aan een voorbereiding om de afvalinzameling door Area te optimaliseren. De 
wijzigingen bestaan uit nieuwe inzamelvoertuigen, omwisselen van containers naar de 
standaardmaat van 240 liter, het verbeteren van de aanbieddiscipline, alle containers voorzien 
van een chip en de aanleg van nieuwe clusterplaatsen voor het opstellen van de containers. Dit 
heeft tot gevolg dat de inzameling in 2020 (kosten)efficiënter uitgevoerd kan worden. 
 
Verder is gestart met de optimalisatie van de inzameling van oud papier en karton. Er is een 
eerste bijeenkomst geweest met de scholen en verenigingen. Hun suggesties zijn gebundeld en 
Area rekent een aantal scenario’s door, die in 2020 worden besproken met de scholen en 
verenigingen. Dat geldt ook voor een plan van aanpak en de uitvoering van een pilot om de GFT 
en PMD voorzieningen dichter bij de hoogbouw te brengen. Deze acties zijn doorgeschoven naar 
het eerste kwartaal van 2020.  
 
De hoeveelheid restafval is in 2019 niet verder gedaald ten opzichte van 2018. Er is sprake van 
een lichte toename van ca. 7%. Dit kan verklaard worden doordat er in 2019 geen 
systeemwijziging in de inzameling heeft plaatsgevonden. Hiermee geven wij uitvoering aan het 
landelijk beleid dat is vastgelegd in het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en dat 
leidend is voor de gemeenten. Dit programma is inmiddels opgegaan in het programma 
‘Nederland Circulair’. De doelstelling in het VANG-programma is dat in 2020 maximaal 100 
kg/inw/jaar restafval wordt ingezameld en 30 kg/inw/jaar in 2025. In Hoogeveen bedraagt in 
2019 de hoeveelheid restafval ca. 138 kg/inwoner (voorlopig cijfer Area; definitieve cijfers 
worden gepresenteerd in de Grondstofmonitor Hoogeveen 2018, deze zijn op dit moment nog 
niet bekend). Om te kunnen voldoen aan de VANG-doelstelling zal er nog een behoorlijke 
inspanning op het verlagen van de hoeveelheid restafval moeten plaatsvinden. Daarom zijn we 
in 2019 begonnen met het verkennen van oplossingen om hiermee aan de slag te gaan. Hierover 
is een thema avond met de raad georganiseerd in de vorm van en oriëntatieavond toekomstig 
afvalbeleid. De NVRD (Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) heeft een 
presentatie gegeven over landelijke ontwikkelingen in relatie tot de stand van zaken in 
Hoogeveen en over de verschillende inzamelingsmethoden- en resultaten. 
 
Zwerfafval/straatreiniging 
Op grond van de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 ontvangt de gemeente  
€ 1,19 per inwoner voor preventie en opruimen van zwerfafval.  
De bijdrage is onder meer besteed aan: 
- (Zwerf)Afvaltheatermiddag voor alle basisscholen. 
- Deelname aan de pilot Schoon Belonen. 
- Deelname aan de campagne verkiezing Schoonste Winkelgebied en verstrekken van middelen. 
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- Aanschaf en het verstrekken van materialen voor (groepen) vrijwilligers. 
- Ploggen; opzetten en uitvoeren van een plogweek in het voor- en najaar, waarbij hardloop- en 

wandelgroepen zwerfafval in bermen opruimen.  
- Deelname/inrichten campagne Landelijke Opschoondag en het verstrekken van materialen. 
- Opruimcampagne vuurwerkafval. 
 
Projecten 
Hoogeveen Woont SLIM 
Hoogeveen Woont SLIM is in 2019 afgerond. Het project richtte zich sinds 2017 op advies aan 
inwoners hoe de eigen woning te verduurzamen. Hoogeveen woont SLIM is vanaf de start 
financieel ondersteund door de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. In de afgelopen 
drie jaren zijn ruim 1100 adviezen afgegeven en zijn bij 246 woningen daadwerkelijk isolerende 
of energiebesparende maatregelen getroffen door uitvoerders van Hoogeveen woont SLIM en 
andere, vaak lokale uitvoerders. Hoogeveen Woont SLIM heeft gewerkt als een innovatieve 
aanpak en heeft goede resultaten opgeleverd. Maar helaas kan Hoogeveen woont SLIM nog niet 
financieel op eigen benen staan, terwijl dat wel is afgesproken. De gemeente gaat door met 
particuliere huiseigenaren te helpen de woning te verduurzamen. Voor vragen en advies over 
het verduurzamen van de woning, kunnen inwoners terecht bij het Drents Energie Loket. 
 
Drents Energieloket (DEL) 
Vanuit het DEL worden activiteiten georganiseerd om inwoners te ondersteunen en te 
informeren. Zo heeft in 2019 weer de Nationale Duurzame Huizen Route plaatsgevonden. Ook 
heeft het DEL in 2019, namens de Drentse gemeenten, de Regeling Reductie Energieverbruik 
(RRE) bij de RVO aangevraagd. Deze aanvraag is toegekend. Er is 2,7 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de gemeenten in Drenthe. De RRE subsidie is bedoeld om huiseigenaren te helpen met 
energie besparen. Binnen de RRE regeling heeft de gemeente Hoogeveen de rol van penvoerder 
en budgethouder namens de Drentse gemeenten.  
 
Waterstofwijk Hoogeveen 
Samen met de 22 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de provincie Drenthe is 
met RVO subsidie gewerkt aan het ontwikkelen van een waterstof cv-ketel en aan plannen voor 
het toepassen van groene waterstof in nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. De kern 
van het project in de bestaande bouw is het hergebruik van de bestaande aardgasinfrastructuur 
voor het transport van groene waterstof en het vervangen van de bestaande cv-ketel door een 
waterstof cv-ketel. Het project zal opschaalbaar zijn naar andere wijken in Nederland. Het 
project Waterstofwijk Hoogeveen is onderdeel van een reeks initiatieven in Noord-Nederland 
om onze aardgaseconomie om te zetten in een emissieloze waterstofeconomie. 
 
In mei van 2019 is een draagvlakpeiling uitgevoerd voor het toepassen van waterstof voor het 
verwarmen van woningen in Erflanden en er is een drukbezochte inloopavond geweest in het 
Paviljoen Nijstad over de plannen voor de Waterstofwijk. Op die avond is ook de basis gelegd 
voor de oprichting van een bewonersraad. De bewonersraad is in 2019 een aantal keer bij elkaar 
geweest en is een onafhankelijke gesprekspartner van de gemeente die de belangen van de 
bewoners behartigt bij de eventuele transitie van Erflanden van aardgas naar waterstof.  
 
In het laatste kwartaal van 2019 is de gemeente ook gestart met de aanvraag voor subsidie voor 
een proeftuin aardgasvrije wijken voor de wijk Erflanden. 
 
Waterstof Tiny House 
In mei van 2019 is in een Hackathon met het Alfa-college, het lokale bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en experts een waterstof Tiny House ontwikkeld. De uitkomst van de 
Hackathon is gebruikt voor een projectaanvraag uit de Regio Deal die ook is gehonoreerd.  
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Het ontwerpen en maken van het Tiny House heeft verschillende doelen: 
- Zorgen voor dragen draagvlak voor het toepassen van groen waterstof in woningen; 
-  Een bijdrage leveren aan de landelijke opgave van de energietransitie en laten zien dat 

waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie; 
- Zorgen dat er opleidingen komen zodat er straks ook kennis is bij de installatiebranche voor 

het installeren van waterstof toepassingen; 
- Zorgen dat de jeugd weer geïnteresseerd raken in de techniek; 
- Zorgen voor kansen voor het bedrijfsleven (denk aan de toepassing in de recreatiesector) en 

zorgen voor kansen voor regionale centrale verwarming-producenten voor het introduceren 
van een waterstof cv.  

- Het techniekonderwijs en de bedrijven te helpen leerlingen en werknemers voor te bereiden 
op de nieuwe technieken; 

- En laten zien dat de regio een voorloper is in de energietransitie naar waterstof, in de brede zin 
van de gemeenschap: de gemeentes, provincie, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. 

 
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
In de gemeentebegroting is er voor 2019 binnen de investeringen € 200.000 beschikbaar gesteld 
voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In 2019 is bekeken hoe dit budget het 
meest doelmatig kon worden ingezet voor de gemeentelijke gebouwen.  
Op basis hiervan zijn voor 2019 onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: 
- LED verlichting bij sporthal Valkenlaan  
- Zonnepanelen (uitbreiding installatie) op het dak van het Compagnieshuis  
- Zonnepanelen op het dak van sporthal Trasselt  
- Verbetering elektra rendement bij de aansluiting van het Werkplein  
- LED verlichting en bewegingsmelders in diverse ruimten van het Raadhuis.       
           
Gebiedsgericht grondwaterbeheer  
In 2019 is het grondwatermonitoringsnetwerk uitgebreid en een volledige monitoringsronde 
uitgevoerd. De monitoring van het grondwater wordt uitgevoerd om de 
grondwaterverontreinigingen in dit gebied te volgen om het gedrag op langere termijn te 
kunnen voorspellen. Op basis van alle verzamelde gegevens heeft TNO in 2019 berekeningen 
uitgevoerd. Het TNO-onderzoek heeft aanvullende input opgeleverd die gebruikt gaat worden 
om het gedrag van de grondwaterverontreinigingen beter te voorspellen en aldus de 
drinkwaterwinning (nog beter) te beschermen. 
De belangrijkste doelstelling van het plan, de bescherming van de kwetsbare gebieden, loopt 
conform het uitvoeringsplan. Echter, omdat de vaststelling van het plan pas eind 2018 heeft 
plaatsgevonden lopen we in de ontwikkelopgaven (het verbeteren van de grondwaterkwaliteit 
en de benutting van de ondergrond voor duurzaam gebruik, zoals warmte koude opslag) iets 
achter op de planning uit het uitvoeringsplan 2018-2021.  
 
Bodemsanering Hoofdstraat 192 
In 2019 is een begin gemaakt met de bodemsanering. Er is een bouwteamovereenkomst 
gesloten met een saneerder die veel ervaring heeft met het injecteren van stoffen in de bodem 
die verontreinigingen afbreken. Omdat de injecties gepaard gaan met trillingen, zijn tijdens de 
pilotsanering ook trillingsmetingen uitgevoerd. Toen bleek dat er geen schade aan de 
omliggende panden werd veroorzaakt, is besloten het hele verontreinigde gebied met de 
injectietechniek te saneren. Om de overlast te beperken zijn deze werkzaamheden afgestemd op 
de reconstructiewerkzaamheden van de Hoofdstraat.  
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Project asbestdaken 
Al sinds 2010 wordt er bij de Rijksoverheid gewerkt aan een asbestdakenverbod, een belangrijke 
basis voor de versnellingsaanpak asbestdakensanering. Het “Wetsvoorstel verwijdering asbest 
en asbesthoudende producten” is echter op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen. 
Daarmee komt er geen rechtsbasis voor een wettelijk verbod voor asbestdaken. De 
onduidelijkheid over het wettelijk vastleggen van het asbestdaken verbod heeft ervoor gezorgd 
dat er minder acties zijn uitgevoerd. In 2019 is vooral ingezet op het verbeteren van de 
asbestdakenkaart en het invoeren van gegevens in deze kaart door de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe. In september is door bestuurlijk overleg tussen onder andere de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bestuurders van provincies en gemeenten en 
de bouw- en asbestverwijderingsbranche besloten door te gaan met de Versnellingsaanpak voor 
de sanering van asbestdaken, ook zonder perspectief op een asbestdakenverbod. De 
staatssecretaris wil een samenwerkingsovereenkomst tekenen met zoveel mogelijk betrokken 
partijen. Dus genoeg reden om met de ingezette lijn in Drenthe door te gaan, vooral nu ook 
verzekeraars gewoon doorgaan om hun dekking naar nul te brengen. Kortom: eigenaren moeten 
aan de slag en vanuit de werkgroep Asbestdaken Drenthe stimuleren en faciliteren we de 
versnelling. 
 
Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS 
In 2019 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe het traject begeleid voor het actualiseren 
van de bodemkwaliteitskaart op PFAS. Dit naar aanleiding van het tijdelijk handelingskader voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie dat op 8 juli 2019 vanuit het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat is ingesteld. Met de inwerkingtreding van het tijdelijke 
handelingskader kon de bestaande bodemkwaliteitskaart niet meer gebruikt worden voor 
grondverzet, zonder aanvullende analyses op PFAS. Op basis van metingen die zijn uitgevoerd is 
de bestaande bodemkwaliteitskaart geactualiseerd voor PFAS. De geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart voor PFAS is op 17 december 2019 door het college van B&W vastgesteld.  
 
Zonneroute A37  
Met het vaststellen van de ‘Rapportage verkenning Zonneroute A37’ in 2019 is de 
verkenningsfase afgerond. Het Esthetisch Programma van Eisen is uitgewerkt aan de hand van 
de input van inwoners tijdens bijeenkomsten in de drie gemeenten en inmiddels ook aan de 
inwoners gepresenteerd. Er is een start gemaakt met de planstudie, waarin belangrijke aspecten 
als milieueffecten, veiligheid, mogelijkheden om de opgewekte stroom te kunnen transporteren 
via het elektriciteitsnetwerk, de businesscase en de uitwerking van de locaties en het ontwerp 
verder worden onderzocht en uitgewerkt. Een provinciale planologische procedure is ook 
onderdeel van de planfase en de voorbereidingen daarvoor zijn gestart.  
 
DuurSamen 2019 
Op 27 november hebben we samen met IVN, RSG Wolfsbos, het Roelof van Echten College en 
met het Alfa-college en de dag van de duurzaamheid ‘duurSamen Hoogeveen ’ georganiseerd. 
Leerlingen van de twee scholen zijn uitgenodigd op het Alfa-college om zich bezig te houden met 
het thema circulariteit. In de middag hebben leerlingen van de scholen de thema’s circulair 
bouwen en het hergebruiken van kleding verwerkt in verschillende opdrachten. Het resultaat 
hebben de leerlingen op het eind van de dag gepresenteerd. Zo was er bijvoorbeeld een 
presentatie door leerlingen over hoe nieuwe energiebronnen werken (zonne-energie en 
opwekking van waterstof in combinatie met een waterstofcel ). Ook hebben leerlingen oude 
spijkerbroeken ‘geupcycled’ door ze te versieren en transformeren naar een korte broek. Een 
demonstratie van een eenvoudige manier van hergebruik van ‘oude’ kleding werd ook 
georganiseerd met een ruilmarkt voor de leerlingen.  
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Hoogeveen sorteert voor 
Ook in 2019 is het communicatietraject ‘Hoogeveen sorteert voor’ voortgezet.  
Mazzelkontjes 
In het voorjaar van 2019 hebben 23 gezinnen deelgenomen aan een kortdurende proef met 
wasbare luiers. De gemeente heeft aan de deelnemers een kennismakingspakket met wasbare 
luiers verstrekt. Op een plenaire bijeenkomst werd door de luierconsulenten van Kaatje Katoen 
voorlichting gegeven over het gebruik van de wasbare luiers in het pakket. Uit de evaluatie is 
gebleken dat een aantal gezinnen dat twijfelde of ze de overstap van wegwerpluiers naar 
wasbare luiers wilden maken, door deze proef over de streep werden getrokken. De 
meerderheid van de gezinnen heeft aangegeven door te gaan met het gebruik van wasbare 
luiers.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: Versnelling energietransitie 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de 
inwoners van Hoogeveen en vergroten van de 
bereidheid hier aan mee te werken. 

• Het waterloket is niet actueel gehouden (i.v.m. 
nieuwe website). 

• Het Drents Energieloket is actueel gehouden. 
• De risicokaart externe veiligheid is actueel 

gehouden. 
• Er is regelmatig via gemeentelijke kanalen over 

duurzaamheid bericht. 
• Er is actief samengewerkt met relevante partners en 

lokale initiatiefnemers. 
• De duurzaamheidskalender is doorontwikkeld en 

actief benut. 
• Natuur- en milieueducatie op dertig basisscholen in 

Hoogeveen gefaciliteerd. 
• De voorbereiding van de realisatie van 3 Tiny 

Forests is gestart. 
Een CO2-neutrale organisatie in 2025 • Bij verschillende gemeentelijke gebouwen zijn 

energiebesparende maatregelen getroffen. 
• Het actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen 

is vastgesteld (zie voor een toelichting het 
programma werken aan werk). 

De hele gemeente in 2040 CO2-neutraal • De Groene Draad is geactualiseerd.  
• Het aangepaste afwegingskader zonne-energie is 

vastgesteld. 
• Er heeft een inventarisatie van het dakpotentieel 

voor de inzet op spoor 1 van het 3 sporenbeleid 
zonne-energie (op dak, binnen de bebouwde 
omgeving en op land) plaatsgevonden. 

• Initiatieven van inwoners en organisaties zijn waar 
mogelijk gefaciliteerd, waaronder de 
dorpsinitiatieven in Pesse, Hollandscheveld en Elim. 

• Inwoners zijn gefaciliteerd met energieadvisering, 
de duurzaamheidslening en informatieavonden. 

• De woningvoorraad (bestaand en nieuw) is 
verduurzaamd waar mogelijk in samenwerking met 
partners.  
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Voor de wijk Erflanden is gestart met de 
voorbereiding van een subsidie aanvraag proeftuin 
aardgasvrije wijken. 

• De deelname aan het Drents Energieloket is 
voortgezet. 

• Met N-tra is uitvoering gegeven aan het convenant 
dat is afgesloten met als doel door samenwerking 
de energietransitie te versnellen. Onder andere is 
samen met N-tra gewerkt aan het opstellen van de 
energiemix voor Hoogeveen in het kader van de 
regionale energiestrategie. 

Duurzaam gebruik van de onder- en 
bovengrond 

• Er is gewerkt aan de aanpassing van het 
afwegingskader zonne-energie. 

• Er is 1 vergunning voor een zonnepark verleend. 
• Er is verder vorm en inhoud gegeven aan 

gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
 

Doelstelling 2: Klimaatrobuust Hoogeveen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
In 2050 is Hoogeveen een klimaatbestendige 
gemeente met een veilig, mooi, gezond en 
duurzaam watersysteem (samenhangend 
geheel van oppervlaktewater, grondwater, 
waterkeringen en kunstwerken (duikers, 
stuwen, sluizen enz.)) 

• Er is op basis van het Uitvoeringsplan 
'Klimaatrobuust Hoogeveen' gewerkt aan: 
- Kwetsbaarhedenanalysekaart (stresstest) 
- Voorbereiding waterstructuur Hoogeveen 
- Klimaatrobuust Stadscentrum Hoogeveen 

(gedeeltelijk) 
• Programma watertakenplan Fluvius, specificatie 

Hoogeveen is uitgevoerd, zoals: 
- Afkoppelen Frans Halsstraat e.o. 
- Ombouwen verbeterd gescheiden rioolstelsels 
- Baggeren watergangen stedelijk gebied 

In 2019 is gewerkt aan een doelmatige 
waterketen (winning – gebruik – zuivering). 

• De regionale samenwerking in de waterketen is 
voortgezet. 

• Er is uitvoering gegeven aan het beheer- en 
onderhoudsprogramma watertakenplan Fluvius, 
specificatie Hoogeveen (Onderhoud riolering, 
drainage, gemalen, pompunits, straatkolken, 
baggeren watergangen) 

 
Doelstelling 3: Duurzame en circulaire leefomgeving 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Minimaal 65% van het huishoudelijk afval 
gescheiden ingezameld en voor nuttige 
toepassing aangewend oplopend naar 
uiteindelijk 100 kg restafval per inwoner per 
jaar in 2020. 
 

•  In 2019 blijkt dat het effect van de 
frequentiewijziging die in 2017 is doorgevoerd, is 
gestabiliseerd. De hoeveelheid restafval is niet 
verminderd ten opzichte van 2018. Het 
afvalscheidingspercentage voor 2019 bedraagt 72% 
en de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar 
bedraagt 164kg/inwoner (zijn voorlopige cijfers)  
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Wie doen hieraan mee? 
 
RUD 
Visie / doelstellingen 
(openbaar belang). 

Het werkgebied van de RUD is de provincie Drenthe. De RUD voert voor de gemeenten 
en de provincie de milieutaken ten aanzien van bedrijven uit. Daarnaast levert de RUD 
milieu specialistisch advies op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht, geluid, asbest 
en externe veiligheid. De gemeenten en de provincie blijven daarbij verantwoordelijk 
voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. 

Op welke wijze is 
bijgedragen aan 
programmadoel. 

De RUD Drenthe werkt op basis van de Drentse Maat. Deze maat staat voor één 
uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het bereik van de Drentse Maat is in eerste 
instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten binnen de 
milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving. Het betreft ca. 60% van de 
omvang van het werkpakket van de RUD. Op basis van het gekozen uniforme 
uitvoeringsniveau is door de RUD in samenwerking met de opdrachtgevers het 
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden per 
opdrachtgever de te geraamde/te plannen aantallen per product en de bijbehorende 
uren per producten op jaarbasis doorgerekend. Het inrichtingenbestand maakt 
onderdeel uit van het rekenmodel. Alle overige taken op het gebied van 
milieuadvisering worden uitgevoerd op het niveau zoals ze voorheen bij de gemeente 
werden uitgevoerd en zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2019. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2019. 

Het uitvoeringsprogramma 2019 bevat een overzicht van de milieutaken die in 2019 
worden uitgevoerd. Het betreft de terreinen vergunningverlening milieu, 
milieutoezicht en milieuhandhaving en milieuadvies. De door de RUD uitgevoerde 
werkzaamheden in 2019 worden vastgelegd in een jaarverslag. 
De afgelopen jaren ligt het ziekteverzuim bij de RUD hoger dan de gehanteerde norm 
van 4% waarbij de begroting en het jaarprogramma steeds vanuit is gegaan. Dit 
betekent op jaarbasis productie verlies. Het algemeen bestuur heeft besloten om ten 
opzichte van het jaarprogramma 2019 een afschaling te doen ten aanzien van toezicht. 
Het uitgangspunt dat daarbij is gehanteerd, is dat de beschikbare toezichturen 
evenredig worden ingezet voor alle deelnemers.  
Naast de uitvoering van het jaarprogramma is de RUD in 2019 gestart met het 
ontwikkelprogramma dat is gericht op het toekomstbestendig maken van de RUD. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019). 

De financiële bijdrage voor Hoogeveen in 2019 bedraagt € 1.046.562. 
Voor de financiering van het ontwikkelprogramma is in 2019 een begrotingswijziging 
doorgevoerd waarbij een beroep is gedaan op de daarvoor in 2016 in het leven 
geroepen bestemmingsreserve van € 275.000 en is de Algemene reserve aangesproken 
voor een bedrag van € 481.250. de overige financiering heeft plaatsgevonden vanuit 
de gereserveerde uren uit het jaarprogramma. De kosten voor deze gereserveerde 
uren zijn vanuit het programma Milieu regulier overgeheveld naar het budget voor het 
ontwikkelprogramma. Dit betreft een wijziging in de opbouw van de begroting 2019 
door het aanwenden van de bestemmingsreserve en de algemene reserve van de RUD 
dit ten behoeve van het ontwikkelprogramma. Op deze wijze hoeft er geen extra 
financiële bijdrage voor het ontwikkelprogramma te worden gevraagd van de 
deelnemers. 
 
Op basis van de beschreven resultaten in de rapportage van het derde kwartaal 2019 
van de RUD wordt voor 2019 een negatief resultaat verwacht van € 150.000. Als de 
negatieve afwijking van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan zal 
dit als negatief resultaat in de jaarrekening 2019 van de RUD worden opgenomen. 
Uitgaande van een negatief resultaat van € 150.000 betekent dit op basis van de 
gehanteerde verdeelsleutel een naheffing van circa € 11.000 voor Hoogeveen. 
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NV Area Reiniging 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Afval bestaat uit veel waardevolle grondstoffen. Area ziet het als haar missie om 
gemeenten, bewoners en bedrijven te helpen al die waardevolle grondstoffen 
terug te winnen. Meer recycling levert een schone, groene omgeving op.  
 Op welke wijze wordt 

bijgedragen aan 
programmadoel 

AREA richt zich op het efficiënt, kostenbewust en klantgericht inzamelen van afval. 
Door samenwerking met partners in de regio en goede communicatie met burgers 
wil ze steeds meer grondstoffenkringlopen sluiten. 
 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2019 

AREA zamelt het afval in op basis van een overeenkomst. Daarnaast loopt al enkele 
jaren een traject om te komen tot een samenwerking tussen AREA en andere 
partijen om de continuïteit op lange termijn te waarborgen. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

Gemeente Hoogeveen heeft in 2019 afgerond € 6.318.000aan bijdrage betaald aan 
AREA. 

 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Hernieuwbare elektriciteit % 7,7 n.n.b. 13,2 
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 162* 160* 182** 

 
Hernieuwbare elektriciteit 
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. 
Bron: Drenthe en Nederland: Diverse bronnen via Rijkswaterstaat Klimaatmonitor (2018) 
 
Fijn huishoudelijk restafval 
Bron: *Grondstofmonitor Hoogeveen 2017 en ** Benchmark 2018 (peiljaar 2017) 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Actualisatie De groene draad, uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017 – 2021 (2019) 
• Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen (2019) 
• Klimaatrobuust Hoogeveen 2017 
• Watertakenplan Fluvius 2016-2021 en Watertakenplan 2016-2021, specificatie Hoogeveen 
• Baggerplan 
• Visie Externe Veiligheid 2010  
• Bodemnota 2007  
• Bodembeheernota 2012  
• Bodemkwaliteitskaart 2012 
• Nota Hogere waarden Wet geluidhinder 2012 
• 12 dagen regeling geluid horeca 2012  
• Grondwaterbeleidsplan 2012  
• Hemel- en Grondwaterverordening 2012 
• Kaderplan afvalstoffen (2010) 
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Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 

050 Treasury 0 5 5 0 
120 Openbare orde en veiligheid 32 32 32 56 
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 5 6 6 4 
720 Riolering 2.743 2.865 2.939 2.754 
730 Afval 5.451 5.570 5.980 5.993 

740 Milieubeheer 2.057 1.962 1.976 2.545 
Totaal lasten 10.288 10.441 10.939 11.352 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
050 Treasury 0 0 0 0 
120 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 1 0 0 1 
720 Riolering 4.654 4.773 4.605 4.722 

730 Afval 6.193 6.371 6.734 6.643 
740 Milieubeheer 453 13 37 632 
Totaal baten 11.301 11.157 11.376 11.998 
     
Resultaat -1.013 -716 -437 -646 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap              81             219  
5 Wijziging Kostenverdeling             416   
 
Toelichting op cijfers 
 
120 Openbare orde en veiligheid 
Opvang zwerfdieren 
Bij de financiële monitor hebben wij al een verwacht tekort gemeld voor het opvangen van 
zwerfdieren. Dit tekort is uiteindelijk bij de jaarrekening € 24.500 ten opzichte van de gewijzigde 
begroting. De oorzaak is dat er ten opzichte van 2018 meer zwerfkatten zijn opgevangen. Wij 
verwachten dat deze trend zich doorzet in de komende jaren en daarmee structureel wordt. 
 
720 Riolering  
Per saldo is er een voordeel van € 302.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Op de 
lasten van de riolering is circa € 185.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze lagere kosten zijn 
met name ontstaan door minder kosten aan onderhoud van het riool; de technische staat bleek 
beter dan verwacht. De baten zijn afgerond € 117.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de 
gewijzigde begroting.  
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Dit voordeel komt met name door een onttrekking van € 95.000 aan de egalisatievoorziening 
riolering. In 2019 was een storting geraamd van € 15.000, hierdoor is er een voordeel ontstaan 
ten opzichte van de begroting van € 110.000. De overige posten binnen dit taakveld laten per 
saldo een voordeel zien van € 7.000. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 
Lokale heffingen.  
 
730 Afval  
Per saldo is er een nadeel van € 104.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Bij de 
GemRap 2019 is een nadeel op de afvalstoffenbegroting gemeld van € 465.000. Over de 
ontwikkelingen op de afvalstoffenheffing is de raad middels een memo eind 2019 geïnformeerd. 
Op basis van de jaarrekening komt bovenop het gemelde nadeel bij de GemRap € 362.000 
nadeel bij.  
Het totale nadeel van € 827.000 ten opzichte van de primaire begroting komt met name door: 
- Een nieuw contract met een verhoogd verwerkingstarief PMD € 100.000 nadelig; 
- Een incidentele nabetaling aan Nedvang over de jaren 2015 en 2016 van € 100.000 nadelig; 
- Extra afgekeurd PMD materiaal waardoor er circa € 210.000 minder vergoeding wordt 

ontvangen van Nedvang; 
- Lage marktvergoeding voor ingezameld oud papier (OPK) € 97.000 nadelig; 
- Extra tonnages ingezameld afvalfracties (Rest, GFT, OPK en beheerbrengstations) € 320.000. 
 
Het tekort wordt gedekt middels een onttrekking aan de egalisatievoorziening reiniging van 
€ 723.000. Er resteert per 31-12-2019 € 0 in de voorziening. Aangezien deze onttrekking niet het 
volledige nadeel dekt resteert er een nadeel in de exploitatie van € 104.000. Voor nadere 
toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.  
 
740 Milieubeheer  
Per saldo is er een voordeel gerealiseerd van circa € 38.000 ten opzichte van de gewijzigde 
begroting. Bij de GemRap is een bijsturing van € 138.000 gemeld. De bijsturing is daarmee 
volledig gehaald. Het voordeel komt met name door de bodemsanering Hoofdstraat. Hier is ten 
opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van € 141.000 gerealiseerd. Hier staat 
tegenover een nadeel van € 90.000 voor de bodemsaneringen Brugstraat, Fabrieksweg en 
Evenblij. Hiervan wordt € 70.800 gedekt uit de reserve bodemsanering welke per 31-12-2019 
volledig is uitgeput. 
Daarnaast is er een nadeel van € 20.000 gerealiseerd in verband met een incidentele extra 
bijdrage voor het gebiedsgerichte grondwaterbeheer. 
De overige posten binnen dit taakveld laten per saldo een voordeel zien van € 7.000. 
 
Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 200 265 158 0 108 
 
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen  
In de gemeentebegroting is er voor 2019 binnen de investeringen € 200.000 beschikbaar gesteld 
voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In 2019 is bekeken hoe dit budget het 
meest doelmatig kon worden ingezet voor de gemeentelijke gebouwen.  
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Op basis hiervan zijn voor 2019 onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: 
1. LED verlichting bij sporthal Valkenlaan                 € 41.000 
2. Zonnepanelen (uitbreiding installatie) op het dak van het Compagnieshuis  € 31.000 
3. Zonnepanelen op het dak van sporthal Trasselt             € 48.000 
4. Verbetering elektrarendement bij de aansluiting van het Werkplein     € 10.500 
5. Verlichting verkeersruimten Tamboer                € 23.000 
6. LED verlichting en bewegingsmelders in diverse ruimten van het Raadhuis      €    4.500 
Voor de minder eenvoudige ingrepen is een duidelijk verduurzamingsplan welkom. Een plan van 
aanpak waarbij de vastgoedportefeuille in zijn geheel wordt geprioriteerd (op levensduur-
verwachting, herontwikkelingen, kansen etc.). 
 
Investeringen buiten het investeringsplafond 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Budget rioleringswerkzaamheden 1.320 1.975 1.190 -225 1.010 
 
Baten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Budget rioleringswerkzaamheden 0 0 277 277 0 
 
Budget rioleringswerkzaamheden 2019 
Begin 2016 is het Watertakenplan Fluvius door de raad vastgesteld. Onder watertaken worden 
de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater verstaan en de 
zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. De specificatie, waarin de 
onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen, beschrijft per gemeente de 
maatregelen en activiteiten en de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het 
beheer van de watertaken.  
Om de ambities en doelstellingen uit het Watertakenplan te realiseren zijn in 2019 diverse 
activiteiten en maatregelen in uitvoering gebracht: afkoppelen omgeving Frans Halsstraat bij 
reconstructie, ombouwen verbeterd gescheiden rioolstelsels en renovatie en onderhoud van 
riolering en gemalen. Daarvoor was een investeringsbudget van € 1.975.000 beschikbaar.  
 
Saldo 
In 2019 is niet al het budget besteed. Hiervan wordt € 1.010.000 doorgeschoven naar 2020. 
Belangrijkste reden daarvoor zijn de doorgeschoven werkzaamheden in het kader van 
Waterstructuur Hoogeveen, het vervangen van gemalen en het aanleggen van een persleiding 
voor het afvalwater DOC Buitenvaart. 
 
In 2019 er een overschot gerealiseerd van € 277.000 op de baten. Dit komt met name door een 
bijdrage van het waterschap voor het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel 
(VGS). Daarnaast is er tekort van € 225.000 in de kosten ontstaan. Dit komt met name door de 
aanleg van dit VGS. Het voordelig resultaat van € 52.000 is niet gebruikt en dit resulteert in 
structureel lagere kapitaallasten op het product riolering. 
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Veilig Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat de zorg voor veiligheid. 
 
Programmahouder Karel Loohuis 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Inleiding  
Binnen de pijler Veilig zijn op basis van de gestelde doelstellingen goede resultaten bereikt. Wij 
blijven op de ingezette lijn doorgaan. Hierbij nemen wij de regie op veiligheid in een netwerk van 
veiligheidspartners die wij aansporen om hierin hun rol te pakken. Het genoemde netwerk 
bestaat uit de politie, brandweer, Veilig Thuis Drenthe, het Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (het RIEC), het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe en vaak in afstemming met de elf 
andere Drentse gemeenten. 
 
WVGGZ 
Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en 
dwang (Wzd) in werking getreden. Een belangrijk deel van de taken hebben we samen met de 
gemeenten in Drenthe ondergebracht bij de GGD en Zorgcentrale Noord. 
 
Zichtbaarheid wijkagent 
Als gemeente vinden we het belangrijk dat de wijkagent zichtbaar en bereikbaar is in eigen 
straat en dorp; naast de spreekuren, de rondes door hun gebied en in de contacten bij 
meldingen en aangiftes draaien ze ook mee in reguliere politiediensten en sluiten ze aan bij 
overleggen met partners zoals de gemeente. De capaciteit bij de politie, waaronder die voor de 
wijkagent, staat onder druk. In de politieoverleggen blijven we drukken op het belang van de 
wijkagent en ondersteunen we hen in de wijkteams waar we kunnen.  
 
Bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt 
Begin 2018 is de toekomstvisie voor Hoogeveen vastgesteld. Eén van de pijlers bij de visie veilig 
is: bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt. De 
wijkteams hebben in 2019 meegewerkt aan de veiligheid enquête, waarbij we inwoners uit de 
wijken en dorpen hebben gevraagd hoe zij de veiligheid in de buurt ervaren. Daarnaast groeit 
het aantal WhatsApp buurt groepen; dit vinden we een positieve ontwikkeling.  
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Veilig Uitgaan 
Er is onderzoek gedaan naar de mate van (on)veiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek in 
Hoogeveen. Om vast te stellen of er sprake is van onveiligheidsgevoelens in het uitgaansgebied 
is een enquête gehouden onder 99 jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat ruim 25% van de respondenten zich tussen 19:00 en 23:00 uur niet veilig voelt in 
het uitgaansgebied van Hoogeveen. 40% van de respondenten geeft aan zich niet veilig te voelen 
tussen 23:00 en 7:00 uur in het uitgaansgebied in Hoogeveen. Om deze reden willen we samen 
met Jong Hoogeveen in 2020 aan de slag om jongeren in contact te brengen met de horeca om 
het veiligheidsgevoel te verbeteren.  
 
Jeugd en Veiligheid 
Met het overgrote deel van de jeugd in Hoogeveen gaat het goed. Al enkele jaren heeft 
Hoogeveen geen criminele en overlastgevende jeugdgroepen meer. Er is slechts een beperkt 
deel van de jongeren dat zorgt voor overlast. We hebben de afgelopen jaren een combinatie van 
preventie en repressieve maatregelen ingezet om problemen te voorkomen en aan te pakken. 
Dit is succesvol geweest en daarom zetten we deze aanpak voort. 
 
Georganiseerde criminaliteit 
In 2019 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) het ondermijningsbeeld 
opgeleverd. Dit rapport geeft op fenomeen niveau een beeld van mogelijke ondermijnende 
activiteiten in de gemeente. Het rapport is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen 
OM, politie, belastingdienst en gemeente. Op basis van dit beeld zijn prioriteiten gesteld en 
acties ondernomen. Één van deze acties betreft de inrichting van een lokale casustafel.  Eind 
2019 is gestart met de lokale ondermijningstafel. Dit betreft een overlegvorm met diverse 
afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die (in)direct te maken kunnen krijgen met 
vormen van ondermijning. Tijdens de lokale ondermijningstafel worden signalen vanuit het 
ondermijningsbeeld en nieuwe signalen besproken en waar nodig opgepakt. Indien nodig wordt 
gemeentegrensoverschrijdend en/of onder de vlag van het RIEC samengewerkt 
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: Veiliger woon- en leefomgeving 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Toename subjectieve veiligheid(sgevoel) bewoners in 
huis en buurt 

• Op de invalswegen van de wijk Krakeel zijn een 
maand lang 4 mobiele camera’s geplaatst in het 
kader van woninginbraakpreventie/ repressie.  

• Vanwege vandalisme is bij de Juliana van 
Stolbergschool in december 2019 een camera 
geplaatst. 

• Inmiddels zijn er 66 WhatsApp-groepen waar 
meer dan 2500 bewoners zijn betrokken. Ook 
het aantal AED’s is gegroeid. Via De Smederijen 
zijn er meer dan 40 AED’s in beheer en 
onderhoud.   

• Er zijn 23 vrijwillige AED beheerders in alle 
wijken en dorpen.  Volgens hartveilig Drenthe 
Zijn er ongeveer 1500 gecertificeerde 
vrijwilligers die grotendeels via de Smederijen 
zijn opgeleid en trainingen volgen. 
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• Er zijn via bewonersinitiatieven drempels 
gekomen in de Groenwegenstraat en 
verkeersremmende maatregelen in de 
Erflanden.  

• Daarnaast zijn er in verschillende straten 
snelheidsmetingen en snelheidscontroles (soms 
met bewoners/kinderacties) uitgevoerd naar 
aanleiding van signalen van bewoners. In 
verschillende straten zijn er initiatieven om de 
parkeeroverlast terug te dringen en daarmee de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Dit gaat van 
aandachtsacties bij scholen tot het aanleggen 
van extra parkeermogelijkheden door bewoners 
in samenwerking met de gemeente. 

Daling van het aantal personen dat zorgt voor overlast 
en/of onrust in de buurt 
 
Meldingen personen met verward gedrag 

2014 201
5 

201
6 

201
7 

2018 201
9 

NB NB 235 203 294 NB 

(bron: politie) 
 

• We zien een toename van situaties met ernstige 
overlast. Daarom zijn we in 2019 gestart met 
TEO (Team Ernstige Overlast). Dit is gericht op 
meer evenwichtige, effectieve interventies, 
waarbij we gebruik maken van alle wettelijke 
mogelijkheden. TEO kan niet worden ingezet 
zonder (bemoei)zorgtraject vanuit de OGGz. 
Deze interventie is puur gericht op het 
beëindigen van de overlast. Iedere partner is 
verplicht zich zoveel mogelijk in te spannen 
binnen de eigen wettelijke mogelijkheden. In 
2019 is dit team 3 keer ingezet. 

Daling van het aantal mensen dat zorgt voor (huiselijk en 
eergerelateerd) geweld en kindermishandeling 
 
Meldingen (misdrijven) huiselijk geweld 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

2019 

NB NB 232 248 176 207 

(bron: politie) 
 
Opgelegde huisverboden 

201
4 

2015 2016 201
7 

201
8 

2019 

8 14 11 12 6 9 

(bron: Khonraad) 
 

• In 2019 hebben we een subsidie ontvangen van 
het landelijk actieprogramma "Geweld hoort 
nergens thuis". Door de subsidie kunnen we de 
werkwijze "Handle with care" invoeren. In 2019 
zijn we gestart met de voorbereidingen. Scholen 
worden geïnformeerd als een kind thuis te 
maken heeft gehad met huiselijk geweld of 
kindermishandeling. De meester of juf kan het 
kind dan ontzien. Met de politie hebben we 
afspraken gemaakt om de meldingen huiselijk 
geweld en kindermishandeling dagelijks door te 
geven. De hulpverlening kan dan zo snel 
mogelijk het eerste contact leggen om de hulp 
op te starten.  

Daling van het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen 
en vernielingen met 5% ten opzichte van 2013 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Woning-
inbraken 

239 261 150 177 157 173 

Fietsendief-
stallen 

324 296 277 150 124 155 

Vernielingen 515 577 498 428 389 253 
(bron: politie) 

• Een veertigtal controles zijn uitgevoerd bij 
opkopers van goederen. Er zijn geen 
overtredingen geconstateerd. Het digitale 
opkoopregister is ingevoerd in 2018 en 2019 is 
een opstartjaar om ondernemers te informeren 
en te bewegen om een digitaal opkoopregister 
bij te houden. Een aantal ondernemers heeft 
zich aangemeld.  

• Om de heterdaad kracht te vergroten en te 
kunnen voldoen aan de vraag van politie 
omtrent preventie, zijn er negen mobeye’s bij 
verschillende adressen ingezet. 
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Doelstelling 2: Veilig uitgaan 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een uitgaansgebied waar uitbaters, bezoekers en 
omwonenden zich nog veiliger voelen ten opzichte van 
2013 

• Op verzoek van de politie is glas op straat 
opgenomen in de APV. Sinds de invoering van 
dit APV artikel heeft de politie geen gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 

Continuering in de afname van het aantal 
geweldsincidenten in het uitgaansgebied 
 
 
Uitgaansgeweld  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

41 40 29 32 50 NB 

(bron: politie periode zaterdagnacht centrum 
Hoogeveen) 

• We hebben in 2019 3 gebiedsverboden 
opgelegd. Het aantal is al jaren laag. Aan 
jongeren tot 23 jaar wordt de mogelijkheid 
geboden om in gesprek te gaan met het CJG, in 
ruil voor korting op de periode van ontzegging. 
Deze mogelijkheid is niet ingezet aangezien 
betreffende personen ouder waren.  

• In 2019 is een start gemaakt met de uitvoering 
van het plan van aanpak cameratoezicht; het 
huidige camerasysteem in het uitgaansgebied 
verwachten we 2020 te vervangen. 

 
Doelstelling 3: Bestrijden jeugdoverlast 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Geen jongerengroepen die overlast gevend of crimineel 
zijn 
 
Afname van het aantal incidenten van jeugdoverlast van 
5% ten opzichte van 2013 
 
Meldingen jeugdoverlast 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
380 326 502 404 346 NB 

(bron: politie) 

• Eind juni 2019 is de gecoördineerde aanpak 
geëvalueerd. In het centrum is de structurele 
overlast, zoals die eerder werd ervaren, weg.  

 
Doelstelling 4: Afname georganiseerde criminaliteit 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Ontmoedigen van criminele activiteiten zoals 
mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen en 
drugshandel 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Woning 6 5 7 6 11 
Bedrijfspand 0 1 4 0 0 
Schrijnend 1 4 1 0 0 
Te weinig 
planten 

1 3 1 0 3 
 

• Vanuit Team Veilig zijn signaleringstrainingen 
mensenhandel en extreme idealen gegeven aan 
diverse professionals, daarnaast zijn er twee 
SKIK trainingen verzorgd.  

• Er hebben 13 Bibob-toetsingen bij 
vergunningaanvragen voor drank- en horeca 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben we voor 1 
zonneparkaanvraag advies gevraagd bij het 
landelijk bureau BIBOB; dit traject loopt nog.  

• Er zijn in2019 zes woningen gesloten vanwege 
aanwezigheid van een hennepkwekerij of 
verdovende middelen. 

• In 2019 zijn er voor medewerkers van de SWO 
een viertal trainingen verzorgd over 
mensenhandel. 
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Doelstelling 5: Veiligheid bij evenementen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Alle vergunningplichtige evenementen voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften van gemeente en hulpdiensten 
 
 
Opgestelde veiligheidsplannen  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
22 24 28 30 30 32 

 
 

• De jaarwisseling is rustig verlopen. In 
tegenstelling tot andere plaatsen was er in 
Hoogeveen geen sprake van bedreigingen 
gericht tegen hulpverleners. 

• De schade in de openbare ruimte bleek vooral 
schade aan het wegdek in verband met 
brandplekken door de plaatsing van 
vuurtonnen op gemeentegrond.  

Opmerking: hoewel we er naar streven om actuele en correcte informatie te verschaffen, is het 
mogelijk dat de hier gepresenteerde gegevens afwijken van informatie die u eerder heeft 
ontvangen. 
 
Wie doen hieraan mee? 
 

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

VRD is een netwerkorganisatie ter ondersteuning van de gemeentelijke taken op 
het gebied van brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De 
VRD bestaat uit Brandweer Drenthe, het Multidisciplinair Veiligheidsbureau en de 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Samen met 
gemeenten en partners werkt de VRD aan een veilig Drenthe. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

De brandweer in Drenthe treedt op bij calamiteiten en crisis, zet in op het 
voorkomen van branden en ongevallen en het vergroten van het 
brandveiligheidsbewustzijn van inwoners en ondernemers. De brandweer heeft 
hierbij de rol van adviseur en stimulator en zoekt de samenwerking met partners te 
vergroten en de kans op incidenten te verkleinen. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2019? 

1. Verbeteren samen werken aan crisisbeheersing in Drenthe; 
2. Op orde houden paraatheid brandweerzorg en nieuwe werkwijzen; 
3. Implementatie Omgevingswet; 
4. Ontwikkelingen binnen de zorgketen; 
5. Landelijke Meldkamersamenwerking; 
6. Bouwen aan een vitale en flexibele organisatie; 
7. Overige ontwikkelingen; 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019)  

De gemeente betaalt aan de VRD een inwonersbijdrage en een bijdrage 
brandweerzorg. Voor 2019 is een bijdrage betaald € 2.384.000.  

 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 1,6 1,1 2,2 
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2,7 2,0 2,5 
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 5,0 4,2 4,8 
Vernieling en beschadiging aantal per 1.000 inwoners 6,5 4,6 5,4 
Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jaar 157 87 119 
Jongeren met jeugdhulp % 12,2 12,0 10,0 
Jongeren met delict voor rechter % 1 1 1 
Jongeren met jeugdreclassering % 0,4 0,4 0,3 
Jongeren met jeugdbescherming % 1,1 1,1 1,1 
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Winkeldiefstal 
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2018) 
 
Diefstal uit woning 
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2018) 
 
Geweldsmisdrijven 
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn 
seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door 
schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2018) 
 
Vernieling en beschadiging 
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2018) 
 
Verwijzing Halt 
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 
Bron: Bureau Halt (2018) 
 
Jongeren met jeugdhulp 
Het percentage jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar 
Bron: CBS Jeugd (1e halfjaar 2019) 
 
Jongeren met delict voor rechter 
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 
Bron: CBS Jeugd (2018) 
 
Jongeren met jeugdreclassering 
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren (12-22 jaar). 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (1e halfjaar 2019) 
 
Jongeren met jeugdbescherming 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren tot 18 jaar. 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (1e halfjaar 2019) 
 
Let op: Hoogeveen wordt vergeleken met Drenthe en Nederland en niet (alleen) met gemeenten 
met vergelijkbaar inwoneraantal. Dit geeft een vertekend beeld.  
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Beleidsdocumenten 
 
• Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2019-2023Regionaal Beleidsplan Noord Nederland 

2019 
• Beleidsregels BIBOB 2017 
• Beleidsregels hard- en softdrugs 2014 
 
Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 

  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
110 Crisisbeheersing en brandweer 2.382 2.501 2.433 2.467 
120 Openbare orde en veiligheid 754 749 941 1.006 

620 Wijkteams 79 0 0 119 
Totaal lasten 3.215 3.251 3.375 3.592 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
110 Crisisbeheersing en brandweer 24 0 7 16 

120 Openbare orde en veiligheid 1 2 6 16 
620 Wijkteams 87 10 10 24 
Totaal baten 112 12 23 56 
     

Resultaat 3.103 3.239 3.352 3.536 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap             -60               10  
5 Wijziging Kostenverdeling             184   
 
Toelichting op cijfers 
 
110 Crisisbeheersing en Brandweer  
In de GemRap is als bijsturingsmaatregel het onderhoudsbudget van de brandweerkazerne met 
€ 50.000 naar beneden bijgesteld. We hebben de kosten met € 60.000 weten te besparen wat 
een voordeel oplevert van € 10.000. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is 
€ 36.000 hoger dan begroot in verband met aanvullingen van de Algemene reserve en de reserve 
Rampenpot van de VRD. De reserves waren onder de vastgestelde ondergrens gekomen. 
 
120 Openbare orde en veiligheid 
Voor de kosten van zorgcoördinatie mensenhandel is een bijdrage aan het Veiligheidshuis 
verschuldigd van € 21.000. Deze bijdrage was nog niet opgenomen in de begroting 2019, wel 
vanaf 2020. Voor de inspectie op kinderdagverblijven is € 33.000 aan kosten gemaakt. Deze 
kosten zijn ook niet in de begroting opgenomen. 
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620 Wijkteams  
Voor de afgenomen diensten hebben we een bedrag van € 95.000 aan het Veiligheidshuis 
betaald. Daarnaast hebben we voor begeleiding ex-gedetineerden van het ministerie een 
bijdrage ontvangen van € 16.000. Deze bijdrage is doorbetaald aan het Veiligheidshuis. 
 
Investeringen 
 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting voor 
wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Cameratoezicht 0 50 0 0 50 
 
Cameratoezicht 
In 2020 zal het camerasysteem worden geplaatst. Het project wordt meegenomen in de 
herontwikkeling van het Stadscentrum. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het pIan. 
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Zichtbaar en transparant bestuur 

 
 
 
Programmahouder Karel Loohuis 
 
Het programma Zichtbaar en Transparant Bestuur richt zich op de samenwerking met en 
zichtbaarheid van het Hoogeveense gemeentebestuur bij de eigen inwoners, in (inter)regionale 
en grensoverschrijdende platforms. Dit onder het motto ‘Minder in debat, meer in gesprek’.  
 
Wat hebben we gedaan 
 
In 2019 hebben we ingezet op de volgende speerpunten: 
 
Minder in debat, meer in gesprek 
Intensivering bestuurlijke vernieuwing: 
Het afgelopen jaar zijn we als raad op diverse manieren in dialoog gegaan met inwoners, 
ondernemers en organisaties. Een paar voorbeelden: 
• Dialoogavond zonneparken 
• Energy Game met raadsleden en leerlingen Alfa College 
• Praat met de raad Buurtcentrum het Oor, De Wenning en De Weideblik 
• Avond voor de raad en relaties Actualisatie De Groene Draad 
• Meet & Greet vrijwilligers Hoogeveen en de raad 
• Bijeenkomst raadsleden (raadambassadeurs), inwoners BV en Schuldhulpmaatje 
• Parkeerbeleid 
• Dialoogtafel tijdens het Verbindingsfestival 
 
Inloopspreek(half)uur 
Eén keer per maand is er een inloopspreek(half)uur voorafgaand aan de raadsvergadering. 
Iedereen mag tijdens dit half uur binnenlopen en verschillende onderwerpen aankaarten. Per 
fractie is minimaal één raadslid aanwezig.  
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Wat in 2017 gestart is als een pilot blijkt goed te werken. Steeds meer inwoners hebben hun weg 
naar dit inloopspreek(half)uur gevonden. Het presidium heeft dit inloopspreek(half)uur 
geëvalueerd en geconstateerd dat vooral het informeel binnen komen lopen en in gesprek gaan 
met raadsleden van grote meerwaarde is. Het inloopspreek(half)uur blijft daarom ook in 2020! 
 
Quick Scan Lokale Democratie 
Het programma ‘Democratie in actie’ van de VNG en BZK heeft een Quick Scan ontwikkeld. Deze 
scan geeft een beeld van hoe het staat met de lokale democratie in onze gemeente. In een 
rapportage worden verschillen geduid en aanbevelingen gedaan om de vitaliteit van de lokale 
democratie te optimaliseren. Naast Hoogeveen hebben nog acht Drentse gemeenten 
aangegeven deel te willen nemen aan de Quick Scan. De resterende drie gemeenten hebben 
deelname nog in overweging. De provincie Drenthe staat welwillend tegenover deelname aan 
een provinciale scan. De voorbereidingen voor deze scan zijn in 2019 gestart.  
 
Lobby en zichtbaarheid  
De in 2018 gestarte lobby hebben we in 2019 verder geprofessionaliseerd. Dat heeft het 
volgende opgeleverd: 
• Er is focus aangebracht in thema’s en projecten. Er is een strategische lobby-agenda 

opgesteld; 
• Er is een lobbyproces ingericht waardoor ieders rol (ambtelijk en bestuurlijk)in de 

strategische lobbydossiers duidelijk is; 
• Het netwerk van de Gemeente Hoogeveen is substantieel uitgebreid en versterkt; 
• De zichtbaarheid van de Gemeente Hoogeveen is sterk verbeterd; 
• Er zijn concrete resultaten bereikt in de focusdossiers:  

- Een sterke coalitie gebouwd rondom bereikbaarheidsthema’s 
- De kwartiersdienst staat in het collegeprogramma GS Provincie Drenthe 
- Een subsidieaanvraag vanuit de Gelijke Kansen Agenda is toegekend: € 170.000; 
- Een subsidieaanvraag vanuit Kansrijke Start is toegekend: € 26.000; 
- Er is een sterke ambtelijke samenwerking om tot een panorama stad te komen met 

Provincie en HEMA gemeenten; 
- Het position paper ‘vitaliteit middelgrote steden’ is besproken in de EU Urban agenda 

commissie; 
- Een Europese subsidie voor de Waterstofwijk is toegekend: Hydrogenn Valley/Heavenn: 

€ 20 miljoen voor de regio waarvan een deel voor Hoogeveen.  
- Er zijn nieuwe aanvragen in voorbereiding (Greendeal, Proeftuinen Aardgasvrije Wijken: 

een bedrag van ongeveer € 3,5 miljoen is aangevraagd; 
- Er zijn meerdere werkbezoeken georganiseerd voor o.a. Statenleden, ambtenaren van het 

ministerie van BZK/EZK, directeur Programma Aardgasvrije Wijken, minister Slob van 
OCW. 

 
Transparant bestuur 
De Wet openbaarheid van bestuur wordt vervangen door de Wet open overheid. De wet geeft 
regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet 
ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te 
archiveren is. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet laat nog even op zich wachten. Het 
wetsvoorstel ligt nog bij de Eerste Kamer. Daarom is in 2019 nog niet gestart met de 
voorbereidingen hierop.  
 
Bestuurlijke integriteit 
De burgemeester legt jaarlijks aan de raad verantwoording af over het gevoerde 
integriteitsbeleid (artikel 6.2 gedragscode integriteit gemeenteraad).  
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De verantwoording geschiedt via de jaarrekening. Het bestuurlijke integriteitsbeleid van de 
gemeente Hoogeveen is vastgelegd in de gedragscodes integriteit van gemeenteraad, B&W en 
burgemeester. Het onderwerp integriteit wordt periodiek geagendeerd in de vergaderingen van 
het college van B&W en het presidium van de gemeenteraad. Er zijn in 2019 geen 
bijzonderheden te melden ten aanzien van integriteit.  
 
Het ambtelijke integriteitsbeleid is vastgesteld door het bestuur van de SWO. Deze organisatie 
voert een actief integriteitsbeleid en legt hierover verantwoording af aan het bestuur van de 
SWO. Zo hebben in 2019 153 collega's de training integriteit gevolgd. 
 
Verkiezingen  
In 2019 hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor Provinciale Staten(20 maart) van Drenthe 
en Het Europees Parlement (23 mei). Ook hebben we op 20 maart de verkiezingen voor het 
algemeen bestuur van de waterschappen georganiseerd. Tijdens deze verkiezingen is een extra 
stembureau op het NS station ingericht en is er bij de verkiezingen voor Provinciale Staten een 
extra stembureau ingericht in het Alfa-College.  
 
De kosten hiervan zijn niet begroot en veroorzaken een overschrijding. Voor de organisatie van 
de verkiezingen voor het waterschap ontvangt de gemeente een vergoeding van € 0,80 per 
kiesgerechtigde (ca. 43.000) boven de standaard bijdrage uit het Gemeentefonds. Op basis van 
een gehouden pilot is besloten om bij het NS station niet permanent een stembureau in te 
richten en te kijken naar alternatieven. 
 
Basisregistratie Personen  
Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk gemaakt om levenloos geboren 
kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden 
geregistreerd.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: In alle opzichten een toegankelijke gemeente zijn 
 
Wat wilden we bereiken 
We leveren toegankelijke, snelle, digitale en 
persoonlijke dienstverlening op maat aan onze 
inwoners. 
 
We sluiten aan op wensen van inwoners, 
betrekken ze tijdig bij gemeentelijke planvorming 
en geven ruimte voor eigen initiatief. 
 

Wat hebben hiervoor gedaan in 2019 
• Dit hebben we uitgewerkt in de paragraaf 

Dienstverlening van deze begroting. 
• We hebben in de interne academie van de SWO 

diverse trainingen, workshops en lezingen 
aangeboden in het kader van 'binnen moet naar 
buiten' en 'werken met netwerken' voor de SWO, 
en hiervoor ook inwoners en partnerorganisaties 
uitgenodigd. 

• We hebben samen met inwoners gewerkt aan het 
optimaliseren van diensten en processen en het 
ontwikkelen van beleid (bij voorbeeld verhuizen, 
klachtenprocedure, subsidies, parkeerbeleid, 
ontwikkeling centrum). In toenemende mate 
maken we hier gebruik van ervaringsdeskundigen. 

• We hebben in juni een Verbindingsfestival 
georganiseerd. 
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Doelstelling 2: Minder debat, meer in gesprek 
 
Wat wilden we bereiken Wat hebben we hiervoor gedaan in 2019 
De vraag en het resultaat op straat staan centraal. • In 2019 hebben we als college 28 werkbezoeken 

afgelegd aan bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en wijken en dorpen. 

• Als college organiseren we voortdurend over 
allerlei thema's en onderwerpen bijeenkomsten 
met inwoners. In 2019 was dat onder andere over 
de ijsbaan, bezuinigingen sociaal domein en  
waterstof. 

 
Doelstelling 3: De positie van Hoogeveen versterken 
Wat wilden we bereiken Wat hebben we hiervoor gedaan in 2019 
De aantrekkingskracht van Hoogeveen is 
vergroot. 

• Het IBP programma is in 2019 afgerond. Voor de 
resultaten zie: 
https://vng.nl/sites/default/files/2019-
12/190930_stand_van_zaken_opgaven_ibp.pdf 

• In 2019 is een lobbyist aangesteld. 
• We zijn aangesloten in 2019 bij lokale, regionale, 

provinciale, en (inter)nationale partners en 
samenwerkingsverbanden waaronder Regio Zwolle, 
SNN en Regio Deal. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 
Er zijn geen verbonden partijen verbonden aan dit programma. 
 
Beleidsindicatoren 
 
N.v.t. 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Collegeprogramma 2018-2022 
• Nota integriteitsbeleid (2015) 
• Toekomstvisie Hoogeveen 2018 & verder  
• Integraal beleid informatieveiligheid - gemeente Hoogeveen, maart 2018  
 
  

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/190930_stand_van_zaken_opgaven_ibp.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/190930_stand_van_zaken_opgaven_ibp.pdf
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Exploitatie 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
010 Bestuur 2.787 2.645 2.989 3.811 

020 Burgerzaken 1.480 1.147 1.515 1.621 
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 7 10 10 8 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 114 0 0 159 
Totaal lasten 4.388 3.803 4.515 5.599 

     
Baten     
010 Bestuur 147 148 160 38 
020 Burgerzaken 1.010 644 629 723 
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 0 0 0 0 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 83 
Totaal baten 1.157 792 789 844 
     
Resultaat 3.231 3.011 3.726 4.755 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap            353                -3  
5 Wijziging Kostenverdeling             359   
 
 
Toelichting op cijfers 
 
010 Bestuur 
Ten opzichte van de begroting - na wijziging - is er op de lasten van dit onderdeel een nadeel 
ontstaan van € 822.000. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er een storting van € 479.000 
heeft moeten plaatsvinden in de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdrager 
(APPA). De opgebouwde beleggingstegoeden die wij hebben voor de pensioenen voor de actieve 
wethouders als ook voor de gewezen wethouders, zijn eind dit jaar niet voldoende gebleken om 
aan onze toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Dat is de reden dat er voor de 
gewezen wethouders een bedrag van € 667.000 en voor de actieve wethouders € 122.000 dient 
te worden bijgestort. Daarmee is de voorziening voor 2019 weer op peil. Verder hebben we in 
2019 te maken gehad met een onvoorziene naheffing van de belastingdienst voor de 
‘werkkosten regeling’, dit over de jaren 2015 – 2018. Hiermee was een bedrag van € 123.000 
gemoeid, hiervoor was een bedrag van € 64.000 begroot, per saldo dus een tekort van € 58.000. 
Op de kosten voor de rekenkamer is € 10.000 minder uitgeven dan was begroot, we stellen 
daarom voor om het voordeel van de Rekenkamercommissie van € 10.000 te bestemmen voor 
2020 als bestemmingsvoorstel. Op de onderdelen gemeenteraad, contributies en 
accountantskosten hebben we per saldo € 15.000 minder uitgegeven dan verwacht.  
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Voor wat betreft de baten op dit onderdeel is t.o.v. de gewijzigde begroting een bedrag van 
€ 122.000 minder gerealiseerd dan verwacht. In de raming hadden we rekening gehouden met 
een onttrekking uit de voorziening APPA van € 148.000. In verband met een herziene berekening 
van pensioenverplichtingen is een storting in de voorziening APPA gedaan. Zie ook bovenstaande 
toelichting. 
 
020 Burgerzaken 
De lasten op dit onderdeel komen € 106.000 hoger uit dan begroot. Gedeeltelijk wordt dit 
veroorzaakt door de (extra)kosten van € 25.000 voor de (extra) stembureaus van de in 2019 
gehouden verkiezingen voor het Europees parlement en Provinciale staten.  
Een andere oorzaak voor de hogere lasten zijn, de kosten voor de rijksleges voor o.a. rijbewijzen 
en reisdocumenten. Deze zijn € 80.000 hoger uitgevallen dat begroot. Daar staat tegenover dat 
de opbrengsten op dit onderdeel ook veel hoger zijn dan begroot. 
 
Bij de baten is er een voordelig verschil t.o.v. de begroting van € 94.000, dit komt door de veel 
hogere opbrengsten van de leges van de verkochte reisdocumenten. Verder zijn de opbrengsten 
van leges op rijbewijzen en vergunningen via de gemeentewinkel ook boven de (gewijzigde) 
begroting.  
 
080 Overige baten en lasten 
Per saldo hebben hier in 2019 geen mutaties op plaatsgevonden, het hiervoor begrote bedrag is 
dan ook niet besteed. 
 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
Op dit onderdeel is € 8.000 uitgegeven aan subsidies t.b.v. ‘ontwikkelingssamenwerking’.  
Er is € 2.000 minder besteed dan begroot. 
 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 
De lasten op dit onderdeel, betreffen de kosten van het Asielzoekerscentrum Hoogeveen, deze 
zijn voor 2019 niet begroot. Uit het Gemeentefonds ontvangen wij hiervoor een uitkering van 
het COA. De baten op dit onderdeel betreffen de aan het rijk doorberekende (extra)kosten voor 
de beveiliging van het Winkelcentrum De Weide, dit is gelegen in buurt van het AZC. De 
daadwerkelijke lasten voor het AZC waren per saldo in 2019 - € 76.000. 
 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen binnen het programma Zichtbaar en transparant bestuur. 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Het overzicht omvat de algemene dekkingsmiddelen die vrij besteedbaar zijn. De niet vrij 
aanwendbare heffingen zijn, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de 
programma's verantwoord onder de baten. 
 
Programmahouder Jacob van der Heide 
 
Dekkingsmiddelen 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
050 Treasury 335 431 -392 292 
061 OZB woningen 438 412 352 339 
062 OZB niet-woningen 117 93 159 166 
064 Belastingen overig 35 34 230 230 
070 Algemene uitkeringen en overige  0 0 0 0 
080 Overige baten en lasten 16 -226 -226 10 
340 Economische promotie 0 0 0 0 
Totaal lasten 941 744 123 1.037 
     
Baten     
050 Treasury 350 292 292 298 
061 OZB woningen 6.550 6.981 6.693 6.702 
062 OZB niet-woningen 4.551 4.627 4.493 4.724 
064 Belastingen overig 83 102 102 87 
070 Algemene uitkeringen en overige ui 123.926 125.969 111.151 112.343 
080 Overige baten en lasten 25 0 0 7 
340 Economische promotie 83 107 83 179 
Totaal baten 135.568 138.078 122.814 124.340 
     
Resultaat -134.627 -137.334 -122.691 -123.303 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
1 Terugdraaien OZB verhoging tlv taakstellingen Sociaal Domein            -543  
4 Wijziging GemRap           -817      -14.719  
5 Wijziging Kostenverdeling             195   
 
Toelichting op cijfers 
 
050 Treasury 
Per saldo pakt het resultaat op het taakveld treasury € 678.000 nadeliger uit.  
Voordeel 
- Voor de externe rentelasten en -baten en kosten voor geldleningen kunnen we een voordeel 

constateren van € 127.000. 
- De rente, die aan de grondexploitatie is doorberekend is € 7.000 hoger uitgevallen. 
- De doorberekende rente aan taakveld treasury is € 36.000 lager geworden. 
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Nadeel 
- Renteopbrengsten hypotheken ambtenaren € 6.000 
- Renteopbrengst lening aan SWO € 10.000 
- De doorberekende rente aan de taakvelden is € 821.000 lager uitgevallen.  

Op begrotingsbasis hebben we rekening gehouden met een rentepercentage van 2%, op 
rekeningbasis zijn we uitgekomen op 1,5%. Volgens de BBV-voorschriften mag de afwijking 
(werkelijke rentelasten minus toegerekende rentelasten aan taakvelden) niet hoger zijn dan 
25% van de werkelijke rentelasten.  

Opmerking: rente doorberekening aan de taakvelden is lager geworden, met andere woorden op 
de taakvelden kunnen we op de post rente per saldo een voordeel constateren van ruim 
€ 734.000.  
 
Daarnaast enkele posten, die wel onder het taakveld treasury vallen, maar niet in 
bovengenoemd resultaat zijn meegenomen: 
- Dividend N.V. BNG een voordeel van € 6.000 
- Reclame opbrengsten een nadeel van € 22.000 
 
062 OZB niet-woningen 
Per saldo is er een overschot van € 223.000. Dit wordt veroorzaakt door € 231.000 hogere 
opbrengst OZB, de kosten voor de werkzaamheden belastingen waren € 3.000 lager en er is een 
storting gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren van € 11.000 vanuit dit taakveld. 
 
070 Algemene uitkering 
In de begroting voor wijziging is de stand van de meicirculaire 2018 opgenomen. Bij vaststelling 
van de GemRap is de begroting aangepast op basis van de uitkomsten van de meicirculaire 2019. 
De decembercirculaire 2019 laat een overschot zien van € 1,2 miljoen. Dit is inclusief een 
verrekening over de 2017 en 2018 van € 1,1 miljoen. 
 
Jaar                           
bedragen x € 1.000 

Omschrijving Algemene 
uitkering  

Participatie WMO Jeugdzorg Totaal 

2019 Begroot na wijziging 87.729 19.721 0 3.701 111.151 
2019 Ontvangen 87.917 19.646 0 3.666 111.229 

       2017 Verrekening 46 
   

46 
2018 Verrekening 1.068       1.068 
Resultaat Decembercirculaire/Jaarrekening 1.302 -76 0 -35 1.192 

 
In het gemeentefonds hebben we voor 2018 en 2019 € 992.575 per jaar ontvangen voor het 
Transformatieplan Jeugdhulp regio Drenthe. Omdat Hoogeveen de coördinerende gemeente is 
van de Jeugdhulpregio ontvangen wij deze middelen. Van deze bijdrage is € 158.000 besteed. 
We stellen voor om het restant van € 1,8 miljoen te bestemmen voor de uitvoering van de 
transformatieopgave in 2020 en volgende jaren. Zie ook bestemmingsvoorstel in Kort Bestek. 
 
080 Overige baten en lasten 
Op begrotingsbasis is hier een onderuitputting van de kapitaallasten geraamd van € 226.000. De 
kapitaallasten worden in de verschillende programma's meegenomen. De onderuitputting was in 
2019 € 34.000 
 
340 Economische promotie 
De toeristenbelasting heeft een voordeel van € 96.000. Dit komt omdat er nog een opbrengst uit 
2018 van € 56.000 is verantwoord. Daarnaast is het aantal hotelovernachtingen toegenomen.  
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Overzicht overhead 

Onder overhead verstaan we de kosten die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Hierbij moet gedacht worden aan (loon)kosten van 
bijvoorbeeld directie en de eigen (staf)afdelingen, verder vallen de kosten voor de administratie, 
automatisering en huisvesting onder de overhead. 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
040 Overhead 17.153 19.218 19.444 18.000 

Totaal lasten 17.153 19.218 19.444 18.000 
     
Baten     
040 Overhead 68 695 695 459 
Totaal baten 68 695 695 459 

     
Resultaat 17.085 18.523 18.749 17.541 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap         1.268   
5 Wijziging Kostenverdeling        -1.041   
 
Toelichting op cijfers 
 
De lasten en baten zijn per saldo € 1,2 miljoen lager uitgekomen. 
 
Lasten 
Bijdrage Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) 
De bijdrage aan de SWO is € 1,265 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Bij de GemRap werd 
uitgegaan van een hogere bijdrage van € 1,3 miljoen door premiestijging en verhoging van 
periodieken (€ 866.000) en CAO-verhoging (€ 497.000). Grotendeels zijn deze verhogingen 
echter opgevangen binnen de begroting van de SWO. Voor een toelichting wordt verwezen naar 
de jaarrekening van de SWO.  
 
Huisvesting 
De huisvestingslasten zijn per saldo € 115.000 lager uitgekomen. Door een lager energieverbruik 
zijn de lasten voor gas en elektriciteit € 41.000 lager uitgekomen. Van het onderhoudsbudget is 
€ 38.000 niet uitgegeven. Daarnaast zijn de rentelasten € 35.000 lager.  
 
Facilitair 
Doordat de budgetten van Geo-informatie en public relations niet geheel besteed zijn, is hier 
een voordeel ontstaan van € 60.000. 
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Baten 
Op begrotingsbasis is hier de toerekening van salariskosten opgenomen aan grondexploitaties en 
projecten etc. . De werkelijke toerekening is aan de lastenkant verwerkt. Hierdoor is er bij de 
baten een nadeel van € 676.000. Hiertegenover staat een niet begrote Spukuitkering (SPecifieke 
UitKering sport gemeenten in verband met b.t.w.-nadeel) van het Rijk (€ 438.000). 
 
Investeringen 
 
Lasten 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging Werkelijk Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2020 

Herinrichting Raadzaal 0 17 11 6 0 
Aanpassing Compagniehuis 115 117 31 0 86 
 
Herinrichting Raadzaal 
De herinrichting van de Raadzaal is volledig afgerond in 2019. Het restant van € 6.000 valt vrij. 
 
Aanpassing Compagniehuis 
Het krediet voor de aanpassing van het Compagniehuis was om aanpassingen aan te brengen in 
de hal van het Compagniehuis zodat tijdens de warme periode het werkbaar blijft.  
In 2019 is er een koelinstallatie geplaatst en er is warmte werende folie aangebracht. Het is niet 
zeker of de maatregelen al afdoende zijn, dit is pas zeker te stellen tijdens een nieuwe warme 
periode. Daarom willen we het krediet doorschuiven naar 2020 en eventueel bij de jaarrekening 
2020 laten vrijvallen. 
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Reserves 

 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 

  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
011 Mutaties reserves 6.816 1.586 1.500 3.004 
Totaal lasten 6.816 1.586 1.500 3.004 
     

Baten     
011 Mutaties reserves 9.291 2.796 3.167 6.840 
Totaal baten 9.291 2.796 3.167 6.840 
     
Resultaat -2.475 -1.210 -1.667 -3.836 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap             240  
Adm.wijz. Herinrichting budgetten Wijk- en dorpsgericht werken (KWD)             131  
JR 2018 Actualisatie grondexploitatie o.b.v. Jaarrekening 2018             -85   
 
011 Mutatie reserves 
De stortingen zijn € 1,5 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de overboeking 
van het restant van € 443.000 van de reserve Kunstijsbaan en het saldo van € 1 miljoen van de 
reserve Herontwikkeling Zwembadlocatie in de Algemene reserve. Daarnaast is vanuit de 
grondcomplexen (winstneming) € 32.000 gestort in de Reserve risico en stimulering en de 
storting van de winstneming in de reserve Structuurvisie is € 834.000 lager dan begroot. De niet 
benutte middelen van wijk- en dorpsgericht werken (€ 124.000) zijn gestort in de Reserve wijk- 
en dorpsgericht werken. De geraamde onttrekking voor Visie Stadscentrum van € 740.000 uit de 
Algemene reserve is gestort in de reserve kapitaallasten Stadscentrum. 
 
De onttrekkingen in de reserves zijn € 3,7 miljoen hoger dan begroot. 
Algemene reserve 
Bij de Algemene reserve is een lagere onttrekking gedaan van € 56.000 met betrekking tot 
Drenthe 5* fietsprovincie (€ 43.000), bestuurlijke innovatie (€ 9.000) en Omgevingswet 
(€ 4.000). 
 
Reserve bodemsanering 
Er is geen onttrekking begroot maar er is wel € 71.000 onttrokken voor bodemsanering. 
 
Reserve Structuurvisie  
Aan deze reserve zijn twee onttrekkingen gedaan die niet zijn begroot: Voorziening 
grondexploitaties (€ 123.000) en verlaging vordering PPS Erflanden (€ 390.000).  
Verder is de onttrekking voor herstructurering openbare ruimte € 100.000 niet gedaan, omdat 
deze kosten niet gemaakt zijn. 
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Reserve Kunstijsbaan 
Ter dekking van kapitaallasten was een onttrekking geraamd van € 70.000. De reserve is nu 
ingezet voor de afboeking van het voorbereidingskrediet Kunstijsbaan (€ 865.000), afboeking van 
de boekwaarde Terpweg 1 (€ 692.000) en het restant van de reserve (€ 443.000) is overgeboekt 
naar de Algemene reserve. 
 
Reserve herontwikkeling Zwembadlocatie 
De reserve valt volledig vrij (€ 1 miljoen) ten gunste van de Algemene reserve. 
 
Reserve kapitaallasten Stadscentrum 
De werkelijke onttrekking voor de kapitaallasten van € 350.000 was in 2019 nog niet begroot.  
De investering is deels geactiveerd en wordt jaarlijks afgeschreven. Op begrotingsbasis was 
uitgegaan van een afschrijving ineens ten laste van de Algemene reserve. 
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Het geraamde resultaat 

 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 

  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 -969 -1.932 0 
Totaal lasten 0 -969 -1.932 0 
     

Baten     
080 Overige baten en lasten 8.971 0 0 3.819 
Totaal baten 8.971 0 0 3.819 
     
Resultaat -8.971 -969 -1.932 -3.819 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving  Lasten    Baten  
4 Wijziging GemRap           -963   
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Vennootschapsbelasting 

Inleiding  
Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Dit 
betekent dat activiteiten van de gemeente die in fiscale zin een onderneming vormen belastbaar 
zijn voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb).  
De fiscaliteit in het kader van de nieuwe Vpb-wetgeving is complex en is nog niet volledig 
uitgekristalliseerd. Voor alle partijen is dit namelijk een volstrekt nieuw speelveld. Ook binnen de 
belastingdienst zijn zaken nog in ontwikkeling en bestaat nog geen eenduidig beeld over hoe om 
te gaan met grondexploitaties en Vpb. De fiscaliteit kent haar eigen spelregels en zal niet een op 
een overlappen met de uitgangspunten en het BBV. Standpunten en interpretaties kunnen 
wijzigen naarmate de Belastingdienst duidelijke standpunten inneemt. De komende tijd zal 
kortom sprake zijn van een speelveld dat in beweging zal blijven.  
 
Belastingplicht  
Om te bepalen of sprake is van belastingplicht in het kader van de Vpb dient te worden getoetst 
of wordt voldaan aan de voorwaarden van fiscaal ondernemerschap. Wij gaan er van uit dat de 
grondexploitaties van de gemeente Hoogeveen een onderneming vormen in fiscale zin, zodat 
voor de gemeente per 1 januari 2016 sprake is van belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting.  
 
Door de afboeking van Riegmeer in 2016 gaan wij er van uit dat we voor de komende jaren geen 
vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Een te verrekenen verlies kan maximaal worden 
verrekend met de winsten van negen volgende jaren. In 2019 hebben we de aangifte Vpb 
ingediend bij de Belastingdienst over het jaar 2017. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen 
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Dienstverlening en Digitalisering 

De paragraaf Dienstverlening en Digitalisering bevat de doelstellingen die moeten leiden tot 
dienstverlening die aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners, ondernemers en partners 
van onze gemeente. 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Algemeen 
In de paragraaf Dienstverlening en Digitalisering werken we aan:  
- Digitalisering van services  
- Dienstverlening op maat  
- Toegankelijkheid  
- Informatievoorziening en - veiligheid 
Dit doen we vanuit de drie kernwaarden van de visie Dienstverlening: maatwerk, vertrouwen en 
eenvoud. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 
 
In 2019 hebben we hierin het volgende bereikt:  
Een moderne, digitale dienstverlening 
- We hebben in oktober 2019 een nieuwe website gelanceerd. De inrichting van én de informatie 

op de website sluiten aan op hoe en waarvoor inwoners en ondernemers de website gebruiken. 
Namelijk om zelf concreet informatie op te zoeken over diensten van de gemeente of voor het 
doen van (aan)vragen. Ook zijn teksten herschreven zodat de site voldoet aan het Besluit digitale 
toegankelijkheid en aansluit bij de digitale strategie: onze website is zo gemaakt, dat iedereen 
deze kan gebruiken. Dit betekent dat de website steeds meer een dienstverleningskanaal is. Bij de 
lancering bleek een omissie te zitten in de vindbaarheid van visies en beleid. Dit is inmiddels 
aangepast.  

- We hebben formulieren op de website gebruiksvriendelijker gemaakt, bijvoorbeeld voor 
evenementen, subsidies en het doorgeven van verhuizingen. Dit is een continu proces. 

- We hebben voor de eerste keer de gemeentelijke belastingaanslag voor Hoogeveen via 
MijnOverheid.nl verstuurd. 

- We hebben de applicatie iBurgerzaken aangeschaft en implementeren deze verder in 2020, 
waarbij we de self service-mogelijkheid voor inwoners en ondernemers vergroten.  

- We zijn gestart met een nauwe samenwerking tussen medewerkers van communicatie, webteam 
en het telefoonteam om via social media en de website (pro)actief in te spelen op ontwikkelingen 
in de gemeente. Dit leidt tot minder vragen van inwoners.  

- Sinds oktober 2019 ontvangt een inwoner die online een afspraak maakt bij de balie direct 
informatie over welke documenten zij of hij moet meenemen naar deze afspraak. Ook ontvangt zij 
of hij twee 2 dagen voor de afspraak een herinnering. 

- Het verstrekken van online statusinformatie, zodat inwoners en ondernemers zelf hun aanvraag 
kunnen volgen vindt nog niet plaats, omdat de koppelingen tussen de aanwezige zaaksystemen en 
MijnOverheid nog niet gerealiseerd zijn. 

- We hebben deelgenomen aan kennisbijeenkomsten, netwerken en samenwerkingen op het 
gebied van digitale innovaties die kunnen bijdragen aan onze dienstverlening. 
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Dienstverlening op maat 
- We passen het principe 'ja, mits' toe bij het omgevingswetproof maken van onze processen. Bij de 

optimalisatie van het proces omgevingsvergunningen is verdere invulling gegeven aan de 
initiatieffase. We zijn gestart met pilots waarbij we met initiatiefnemers en omwonenden aan de 
omgevingstafel zitten om mogelijkheden voor realisatie te bespreken.  

- In het sociaal domein is geïnvesteerd in de stressverlagende dienstverlening (mobility mentoring) 
en de doorontwikkeling van integraal maatwerk. Ook is er eind 2019 een onafhankelijk onderzoek 
gehouden naar hoe klanten graag geholpen willen worden in het sociaal domein. In 2020 gaan we 
aan de slag met de verbeteringen die zijn aangedragen.  

 
 Toegankelijkheid van de dienstverlening 
- Sinds het voorjaar van 2019 kunnen inwoners  ervoor kiezen om hun reisdocument op afspraak  

thuis te laten bezorgen.  
- We hebben het klachtenproces verbeterd. Dit proces hebben we aan de hand van gesprekken 

met recente klagers geoptimaliseerd. Belangrijk daarbij is dat we open staan voor het ontvangen 
van klachten en dat een ontevreden inwoners toegankelijk willen zijn om klachten te ontvangen. 
Om die reden hebben bij het online indienen van een klachten het verplicht invullen van een 
DigiD verwijderd. Ook nemen we voortaan na ontvangst van een klacht direct persoonlijk contact 
op met de klager.  

- We hebben geïnvesteerd in verbreding en verdieping van de kennis van de medewerkers van het 
telefoonteam waardoor zij meer vragen direct kunnen afhandelen.  

- We hebben via de interne opleidingsacademie van de SWO geïnvesteerd in schriftelijk en verbale 
communicatieve vaardigheden en houding van medewerkers. Daarnaast hebben we ingezet op 
het omgaan met dementie, laaggeletterden, anderstaligen en andere culturen.  

- Het onderzoek naar het aansluiten van de huidige inrichting van de ontvangsthal en klantbalies op 
onze dienstverlening is doorgeschoven. In 2020 wordt de visie op dienstverlening herijkt waarna 
bekeken wordt wat dit betekent voor de inrichting van de ruimte. 

- We hebben inwoners, ondernemers en partnerorganisaties op verschillende manieren om 
feedback over onze dienstverlening gevraagd. Dit hebben we vooral gedaan door ze persoonlijk 
als ervaringsdeskundige uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan een klantreis of -arena, een 
interview, of een verdiepend gesprek. We merken dat dit goed werkt. Naast de inhoudelijke input 
draagt dit bij aan de relatie tussen inwoners en gemeente.  

Informatieveiligheid: 
De toenemende digitalisering in de maatschappij stelt steeds hogere eisen aan het borgen van de 
informatieveiligheid. Ook wet- en regelgeving als de AVG vraagt hierom. 
- In het kader van bewustwording over privacy zijn sessies georganiseerd met diverse afdelingen. 

Ook is een phishing mail-actie uitgevoerd. 
- Bij de implementatie van nieuwe processen & systemen wordt nadrukkelijk onderzocht of 

persoonsgegevens worden verwerkt, welke risico's dit inhoudt en welke maatregelen getroffen 
moeten worden (privacy impact assessment). 

- Ter ondersteuning van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is een omgeving 
voor het extra beveiligd mailen ingericht. In 2020 wordt een vergelijkbare voorziening voor de 
gehele organisatie geïmplementeerd. 

- De ENSIA-audit (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is uitgevoerd, waarbij 
verantwoording wordt afgelegd over de informatieveiligheid bij de gemeente. In april 2020 volgt 
daarover horizontale verantwoording aan de raad via een verklaring van het College van B&W. 

- De voorbereiding is gestart voor de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO), het nieuwe basisnormenkader voor alle overheidsinstanties ten aanzien van 
informatieveiligheid. De BIO is per 2020 de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG). 
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- De wijzigingsprocedure en autorisaties voor een aantal kritische informatiesystemen zijn 
aangescherpt. Ook zijn aanvullende veiligheidssystemen geïmplementeerd voor een betere 
bescherming van de informatiesystemen. 

- Er zijn 30 datalekken intern gemeld (betrof vooral verkeerde adressering van brieven). Hiervan zijn 
vijf datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 
hierop verder geen acties uitgevoerd. Het aantal interne meldingen is toegenomen ten opzichte 
van 2018 (16 meldingen). Deze toename is vooral te verklaren door toenemend bewustzijn bij 
medewerkers (wanneer en hoe moet een dergelijk voorval gemeld worden). 

 
Indicatoren 
- We monitoren de klanttevredenheid aan de hand van het klanttevredenheidscijfer Waar Staat je 

Gemeente voor het thema Gemeentelijke dienstverlening. In 2019 hebben we 
onderzoeksresultaten van de meting van 2018 voor dit thema ontvangen. De waardering voor de 
gemeentelijke dienstverlening van gemeente Hoogeveen was in 2018 een 6,6 ten opzichte van 
een 6,7 in de peiling van 2016. Het onderzoeksrapport is afgelopen voorjaar aangeboden aan de 
raad. De SWO pakt de ontwikkelpunten die uit het onderzoek naar voren komen op. 

- Naast periodieke analyse van de formele klachten die we als gemeente ontvangen, monitoren we 
informele uitingen van ontevredenheid op social media en proberen we hier direct op in te 
spelen. Dit vindt nu nog plaats aan de hand van een handmatige analyse. In 2020 willen we dit 
verder doorontwikkelen. 

 
Beleidsdocumenten 
 
• Visie Dienstverlening 2016 -2020 
• Visie op  Informatieveiligheid  (2018) 
• Integraal Informatiebeveiligingsbeleid (2018) 
 
Investeringen 
 
De investeringen voor het onderdeel Dienstverlening en Digitalisering zijn opgenomen in de 
jaarrekening van de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. 
 
Exploitatie 
 
De lasten en baten voor het onderdeel Dienstverlening en Digitalisering zijn opgenomen in de 
jaarrekening van de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. 
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Handhaving 

We willen graag dat iedereen kan wonen, spelen, recreëren en werken in een schone en veilige 
leefomgeving. Dat bereiken we door de fysieke inrichting van het publiek domein (de leefomgeving) 
en het opstellen van regels in verordeningen. Handhaving is het sluitstuk van onze aanpak. Met de 
zichtbare aanwezigheid van de handhavers in het openbaar gebied bevorderen we dat van onze 
inwoners en bezoekers de regels naleven. Positief is de ontwikkeling dat op diverse plaatsen 
inwoners al het initiatief nemen om te werken aan een schone en veilige leefomgeving. Dat willen we 
de komende jaren nog meer stimuleren en faciliteren.  
 
Paragraafhouder Erwin Slomp 
 
Wat hebben we gedaan 
 
Honden: bijtincidenten 
In 2019 zijn er 23 bijtincidenten geweest. Eén keer is de betreffende hond in beslag genomen. Deze 
bijtincidenten hebben een grote invloed op het veiligheidsgevoel van omwonenden daar waar een 
bijtincident plaatsvindt. In samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe is gewerkt 
aan nieuwe beleidsregels zodat de gemeenten op uniforme wijze omgaan met bijtincidenten. De 
regels zijn in 2019 vastgesteld. De werkzaamheden voor de handhavers bestaan uit het opnemen en 
uitwerken van verklaringen van beide partijen en het opstellen van een advies aan het college 
(aanlijngebod, muilkorfgebod, of beide of in beslagname). 
 
Alcohol en horeca 
Hoogeveen heeft ingezet op preventie (voorlichting voortgezet onderwijs, vroegsignalering en de 
zorgroute) en zelfregulering (iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je geen alcohol drinkt onder de 
18 jaar). Dit door de inzet van de Jong Proef Preventie Methodiek, uitgevoerd door Bureau Horeca 
Bijzondere Wetten in opdracht van de gemeente Hoogeveen bij supermarkten en vanaf 2018 ook bij 
de 20 sportkantines in de gemeente Hoogeveen (mystery-kids, lok-jongeren onder de 18 jaar 
proberen alcohol te kopen). 
De resultaten worden teruggekoppeld aan de deelnemers. Men krijgt ook voorlichting over- en 
ondersteuning naar verantwoord schenken.  
 
Op basis van de Drank- en horecawet worden controles uitgevoerd bij evenementen, op de 
inrichtingseisen en de vergunningen. Bij overtreding kan er een proces verbaal opgemaakt worden. 
 
Fietsen bij het station 
Het fietsproject wat we uitvoeren samen met Cosis Hoogeveen heeft, zoals eerdere jaren, geholpen 
om de fietsenstalling bij het station op te schonen van fietsen die daar al langere tijd staan. Deze keer 
hebben de cliënten van Cosis en medewerkers van handhaving ruim 100 oudere fietsen 
meegenomen. Het Fietsproject werkt samen met Politie en Handhaving. Samen zorgen ze ervoor dat 
alle gevonden en gestolen fietsen in de gemeente opgeslagen worden en daarna eventueel gesloopt 
of opgeknapt worden. Hier profiteert het Kindpakket vervolgens van. Bij het Kindpakket kunnen 
kinderen tot 18 jaar een tweedehands fiets aanvragen. 
Handhaving heeft ook in 2019 meerdere ochtenden mensen aangesproken over het verkeerd 
parkeren van de fietsen bij het station. Ook zijn er wat pragmatische aanpassingen gedaan in het 
gebied om scooters een vaste plek te geven.  
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Wat hebben we gerealiseerd 
 

Doelstelling 1: Stimuleren bewoners initiatieven voor een schone en veilige leefomgeving  
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een schone en veilige leefomgeving  • De gebiedsregisseurs van de Smederijen hebben 

gegevens opgehaald die aangeven welke zaken per 
buurt, wijk en dorp belangrijk en het meest 
noodzakelijk zijn om aan te pakken. Met deze 
systematiek groeien we per gebied naar een aanpak 
en inzet die in het betreffende gebied nodig is. 
Uitgangspunt hierbij is dat we elkaar door 
samenwerking gaan versterken. Samen werken = 
samen aanpakken.  

 
Doelstelling 2: Verminderen hondenpoep en zwerfvuil in de openbare ruimte 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Afname van het aantal klachten over zwerfafval 
en hondenpoep in de openbare ruimte 

• We reageren adequaat op meldingen en zorgen voor 
een snelle afhandeling. Structurele 
zwerfvuilproblematiek wordt besproken in de wijk – 
en buurtteams, waarbij handhaving sluitstuk is van de 
aanpak.  

• Hondenpoep is één van de grootste ergernissen. De 
problematiek speelt in het bijzonder in Hoogeveen. 
Ook dit probleem wordt aangepakt via de wijk- en 
buurtteams. De eerste stap is bewustwording 
vergroten om het gedrag te veranderen. Handhaving 
is het sluitstuk van de aanpak.  

 
Doelstelling 3: Aanpak van alcohol verkoop aan jongeren 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Verkoop van alcohol aan minderjarigen 
structureel aanpakken 

• We komen weinig alcoholgebruik op straat tegen. 
Ook op overlastlocaties is het gebruik van alcohol 
duidelijk afgenomen. Bij alcoholgebruik op straat 
volgt een boete.  

• Naast de reguliere controles zijn er ook Drank- en 
horecawet controles gedaan in de avonduren door 
verrassingsbezoeken.  

• In het kader van het Preventie- en Handhavingsplan 
alcohol voor de uitvoering van de Drank- en 
Horecawet vinden er metingen plaats bij alle 
sportkantines in de gemeente Hoogeveen. Gemeten 
wordt of er alcohol wordt verkocht aan -18 jarigen. 
Hiervoor zijn alle sportkantines een convenant 
aangegaan met de gemeente Hoogeveen. Tijdens een 
speciale bijeenkomst in de burgerzaal, 28 augustus, 
heeft een terugkoppeling plaatsgevonden van de 
tussentijdse resultaten.  Tijdens de bijeenkomst werd 
duidelijk dat sportkantines zich meer bewust zijn van 
hun verantwoordelijkheid. De resultaten lieten een 
positief stijgende lijn zien. De opkomst was zeer hoog. 
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Beleidsdocumenten 
 
• Kadernota Handhaving 2015-2018 (2015)Nota Prioriteitsstelling Handhaving (2011) 
• Handhavingsuitvoeringsprogramma (2019) 
• Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2019-2023 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen voor de paragraaf Handhaving.  
 
Exploitatie 
 
In 2017 heeft het toenmalige college van B&W zich positief uitgesproken over deelname aan de 
gezamenlijke aanpak voor de verwijdering van asbestdaken in Drenthe. In navolging daarvan is de 
asbestverwachtingenkaart aangeschaft. 
 
Project asbestdaken Drenthe 
Al sinds 2010 wordt er bij de Rijksoverheid gewerkt aan een asbestdakenverbod, een belangrijke 
basis voor de versnellingsaanpak asbestdakensanering. Het “Wetsvoorstel verwijdering asbest en 
asbesthoudende producten” is echter op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen. 
Daarmee komt er geen rechtsbasis voor een wettelijk verbod voor asbestdaken. De onduidelijkheid 
over het wettelijk vastleggen van het asbestdaken verbod heeft ervoor gezorgd dat er minder acties 
zijn uitgevoerd. Gemeenten hebben gewacht om bijvoorbeeld met informatieavonden aan de slag te 
gaan en andere acties uit te voeren. Dit jaar is vooral ingezet op het verbeteren van de 
asbestdakenkaart en het invoeren van gegevens in deze kaart door de Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe (RUD). Op 26 september 2019 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de 
vervolgaanpak asbestdaken. Aan het overleg hebben onder andere de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat, bestuurders van provincies en gemeenten en vertegenwoordigers van 
de bouw- en asbestverwijderingsbranche deelgenomen. De bestuurders en de staatssecretaris 
hebben samen aangegeven door te gaan met de Versnellingsaanpak voor de sanering van 
asbestdaken, ook zonder perspectief op een asbestdakenverbod. De staatssecretaris wil een 
samenwerkingsovereenkomst tekenen met zoveel mogelijk betrokken partijen. Dus genoeg reden 
om met de ingezette lijn in Drenthe door te gaan, vooral nu ook verzekeraars gewoon doorgaan om 
hun dekking naar nul te brengen. Kortom: eigenaren moeten aan de slag en vanuit de werkgroep 
Asbestdaken Drenthe stimuleren en faciliteren we de versnelling. Voor een toelichting op de 
financiering wordt verwezen naar het programma Duurzaam Hoogeveen. 
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Bedrijfsvoering 

De paragraaf Bedrijfsvoering omschrijft hoe de taken rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden 
uitgevoerd. Onder de bedrijfsvoering vallen de personele capaciteit en de bedrijfsmiddelen. 
 
Paragraafhouder Karel Loohuis 
 
De bedrijfsvoering, met uitzondering van de huisvesting, is ondergebracht in de 
samenwerkingsorganisatie De Wolden en Hoogeveen (SWO). Hier wordt verder dan ook volstaan 
met de verwijzing naar de jaarrekening van de SWO. 
 
De cijfers van huisvesting zijn opgenomen in het onderdeel Overzicht overhead. 
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Lokale heffingen 

De paragraaf omvat alle gemeentelijke heffingen. De heffingen vallen onder de programma's als de 
besteding gebonden is en zo niet, onder de algemene dekkingsmiddelen. Ook de lokale lastendruk en 
de kwijtschelding komen aan de orde. 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Index op heffingen 
Voor 2019 zijn de tarieven verhoogd met de afgesproken inflatiecorrectie van 1,5%. Basis is het 
beleid dat we de heffingen jaarlijks via het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie aanpassen aan 
loon- en prijsontwikkelingen. Voor een aantal heffingen zijn andere afspraken gemaakt. 
 
Kwijtschelding 
Kwijtschelding                                                   
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

Verleende kwijtschelding 497 550 500 469 
 
Bij kwijtschelding hanteren we 100% van de bijstandsnorm. Daarmee hanteren we de maximaal door 
het Rijk toegestane normen. De € 469.000 aan verleende kwijtschelding betreft de 
afvalstoffenheffing (67%) en de brede rioolheffing (33%). De lasten worden als onderdeel van de 
100% kostendekking van de afvalstoffenheffing en riolering in de exploitatie opgevangen.  
 
Totaalbeeld opbrengst heffingen 
  Opbrengsten (bedragen x € 1.000)  

Naam heffing Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

OZB 11.068 10.762 11.155 11.401 
BIZ Stadscentrum 232 250 239 237 
Toeristenbelasting 83 107 83 179 
Precariobelasting 83 102 102 86 
 11.466 11.221 11.579 11.903 
Afvalstoffenheffing 5.390 5.382 5.503 5.438 
Brede rioolheffing 4.627 4.550 4.600 4.611 
Betaald parkeren 2.301 2.839 2.847 2.749 
Graf- en begraafrechten 964 863 913 986 
Marktgelden 60 80 60 52 
 13.342 13.592 13.923 13.836 
WABO-leges 813 895 1235 1203 
Leges Burgerzaken 1.010 986 629 723 
Leges planologische procedures 26 59 20 0 
Leges Telecommunicatiewet 39 32 33 72 
Leges Bodemgesteldheidsonderzoek 2 2 2 0 
 1.890 1.974 1.919 1.998 
Zwembad 516 535 567 517 
Sport 703 902 897 822 
 1.219 1.437 1.464 1.339 
Totaal 27.917 28.224 28.885 29.076 
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Lokale heffingen 
Onroerende zaakbelasting (OZB) 
Onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van onroerende woningen en niet-
woningen en van gebruikers van onroerende niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van 
enig jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. Grondslag is de waarde van de onroerende zaak 
(Woz) die is vastgesteld met een Woz-beschikking. Voor het belastingjaar 2019 geldt de waarde van 
de onroerende zaak per 1 januari 2018. De OZB is in 2019 met 1,5% geïndexeerd. 
 
Bedrijven Investering Zone (BIZ) Stadscentrum 
De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker van een niet-woning in het centrumgebied van 
Hoogeveen waarin commerciële activiteiten plaatsvinden. Hoeveel de ondernemer moet betalen, 
hangt af van de waarde van het object. De waarde van het object wordt bepaald volgens de regels 
van de Wet WOZ. De totale opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt in de vorm van een subsidie door de 
gemeente uitgekeerd aan Stichting centrum management Hoogeveen.  
 
BIZ Stadscentrum                                                 
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

Kosten 275 275 275 275 
Opbrengsten 232 250 239 237 
Kostendekking 84% 91% 87% 86% 
 
Voor de bijdrage aan de Stichting Centrummanagement Hoogeveen is een bedrag opgenomen van 
€ 275.000. Hiertegenover staat een jaarlijkse opbrengst begroot van € 250.000, deze is bij de 
GemRap 2019 al verlaagd naar € 239.000. Werkelijk is er € 237.000 ontvangen. 
 
Toeristenbelasting 
Voor overnachtingen in hotels, pensions, bed en breakfast, appartementen, recreatiebungalows en 
campings binnen de gemeente Hoogeveen wordt van niet-ingezetenen toeristenbelasting geheven. 
De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (de hotelier, 
pensionhouder, e.d.); deze mag de belasting doorberekenen aan degene die overnacht. 
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. De toeristenbelasting kan op twee 
manieren worden voldaan: een vast bedrag per jaar of een bedrag op basis van het aantal 
overnachtingen. Conform het collegeprogramma 2018-2021 is in 2018 de heffingskorting van 
toeristenbelasting voor kinderen tot 16 jaar gerealiseerd. Deze korting treedt met ingang van 1 
januari 2019 in werking en heeft als doel het stimuleren van gezinsovernachtingen in de gemeente 
Hoogeveen. 
Het tarief is in 2019 niet verhoogd. 
 
De werkelijke opbrengst is € 96.000 hoger dan de begrote opbrengst. Dit komt omdat er nog een 
opbrengst uit 2018 van € 56.000 is verantwoord. Daarnaast is het aantal hotelovernachtingen 
toegenomen. 
 
Precariobelasting 
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de 
voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn. Met de heffing van precariobelasting 
worden algemene inkomsten verkregen. De precariobelasting wordt geheven volgens de opgenomen 
in tarieven in de tarieventabel, behorende bij de Verordening Precariobelasting. 
 
De werkelijke opbrengst ligt € 16.000 onder de raming. 
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Afvalstoffenheffing  
De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een 
inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. De heffing is afhankelijk van de omvang van het 
betreffende huishouden zoals opgenomen is in de verordening Afvalstoffenheffing 2019. 
 
De tarieven zijn voor 2019 niet aangepast. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten 
de geraamde lasten niet mogen overstijgen. 
 
Afvalstoffenheffing                                                
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroot 2019 
voor wijziging 

Begroot 2019 
na wijziging 

Jaarrekening 
2019 

730 Kosten reiniging 4.610 4.627 5.171 5.478 
630 Kwijtschelding 331 385 350 312 
050 Rente aandeelkapitaal 20 16 16 12 
BTW Component 490 490 490 490 
Totaal door te berekenen kosten 5.451 5.518 6.027 6.292 
     
050 Ontvangen dividend 99 96 96 96 
730 Reinigingsheffing 5.390 5.382 5.410 5.405 
Totaal opbrengst 5.489 5.478 5.506 5.501 
Kostendekking 101% 99% 91% 87% 
Verrekening met voorziening -38 40 515 722 
 
Over de ontwikkelingen op de afvalstoffenheffing is de raad met een memo eind 2019 geïnformeerd. 
Bij de GemRap 2019 is al een nadeel gemeld van € 465.000. Uiteindelijk komt het totale nadeel uit op 
€ 827.000 (dit nadeel is toegelicht in het programma Duurzamer Hoogeveen). Het tekort kan voor 
€ 723.000 gedekt worden uit de egalisatievoorziening reiniging. De voorziening komt met deze 
onttrekking op nul uit.  
 
Brede rioolheffing 
Rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de zuivering 

van huishoudelijk afvalwater; en 
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerken van het ingezamelde hemelwater, en 
c. het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken. 
 
Voor 2019 is er geen tariefsverhoging doorgevoerd. Voor de rioolheffing geldt dat de geraamde 
baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. 
 

Brede rioolheffing 
Jaarrekening 

2018 
Begroot 2019 voor 

wijziging 
Begroot 2019 na 

wijziging 
Jaarrekening 

2019 
720 Kosten riolering 2.588 2.960 3.033 2.937 
210 Kosten straatvegen (40%) 209 203 203 210 
570 Uitvoering baggerplan 235 232 232 202 
630 Kwijtschelding 164 165 150 155 
BTW component 233 315 315 260 
1% Oninbaarverklaring 46 45 46 46 
Overhead 822 834 834 834 
Totaal door te berekenen 

 
4.298 4.754 4.813 4.645 
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Brede rioolheffing 
Jaarrekening 

2018 
Begroot 2019 voor 

wijziging 
Begroot 2019 na 

wijziging 
Jaarrekening 

2019 
Rioolheffing 4.627 4.550 4.600 4.611 
Totaal opbrengst 4.627 4.550 4.600 4.611 
Kostendekking 108% 96% 96% 99% 
Verrekening met voorziening  -329 204 -15 95 
 
De lagere kosten op riolering zijn met name ontstaan door minder kosten aan onderhoud van het 
riool; de technische staat bleek beter dan verwacht. Daarnaast zijn de toe te rekenen kosten 
uitvoering baggerplan lager en door lagere kosten is de toe te rekenen btw component ook lager.  
 
Voor de onttrekking aan de voorziening riolering worden de werkelijke kosten afgezet tegen de 
begrote opbrengsten, omdat voordelen op de baten ten gunste van het exploitatieresultaat dienen 
te komen. Er wordt € 95.000 onttrokken aan de voorziening.  
 
Parkeerbelasting  
Parkeerbelasting wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en 
tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden 
algemene inkomsten verkregen. In 2019 hebben we een aantal maatregelen ingezet om de 
opbrengsten uit het parkeren te vergroten. De tarieven zijn verhoogd en de parkeertijden zijn 
uitgebreid. De opbrengsten zijn beduidend hoger, maar toch zijn de geraamde opbrengsten nog 
€ 94.000 lager dan begroot. 
 
Betaald parkeren                                              Bedragen 
x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

063 opbrengst parkeren             2.301                  2.839                  2.843              2.749  
220 kosten parkeren                658                     654                     734                 753  
Overhead                244                     244                     244                 244  
Saldo             1.399                  1.941                  1.865              1.752  
 
Graf en begraafrechten 
Eind 2011 heeft de raad de Nota Begraven vastgesteld. Financieel is het uitgangspunt dat 100% van 
de variabele kosten door de tarieven wordt gedekt en 70% van de vaste kosten. 
De overige 30% voor de parkfunctie van de begraafplaatsen komt ten laste van de algemene 
middelen. 
 
Graf- en Begraafrechten                                 Bedragen 
x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

750 Begraafplaatsen en crematoria                688                     792                     717                 687  
570 Openbaar groen en recreatie                110                     112                     112                 109  
020 Burgerzaken                   40  40 40                   40  
Overhead                241  245 245                245  
Totaal lasten             1.079  1.189 1.115 1.081 
     waarvan: variabel (a)               -200                    -200                    -200                -200  
Instandhoudingskosten                879                     989                     915                 881  
    waarvan: vaste kosten 70%, geen parkfunctie (b)                616                     692                     640                 617  
Lasten in tariefberekening (a+b)                816                     892                     840                 817  
     
Opbrengst graf- en begraafrechten                964                     863                     913                 986  
Kostendekking 118% 97% 109% 121% 
 



Jaarrekening 2019 Lokale heffingen 
 

166 Gemeente Hoogeveen 

 

Marktgelden 
De marktgelden zijn geïndexeerd met 1,5%. De werkelijke opbrengst is € 8.000 lager dan begroot. 
 
Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO)-leges 
Voor de WABO-leges geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. 
 
WABO-leges                                                                 
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

830 Opbrengst WABO-leges                813                     935                  1.235              1.203  
830 kosten bouwen en wonen                710                     702                     748                 849  
Overhead                232  236 236 236 
Saldo               -129                         -2                     252                 118  
Kostendekking 86% 100% 126% 111% 
 
Leges Burgerzaken 
We heffen de leges over een aantal verschillende rechten ter zake van het genot van, door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de leges geldt dat de geraamde baten de 
geraamde lasten niet mogen overstijgen. We kijken hierbij niet naar de kosten van de specifiek 
geleverde dienst maar naar de groep van dezelfde diensten. 
 
Leges Burgerzaken                                              
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

020 Opbrengst leges burgerzaken             1.010                     644                     629                 723  
020 Kosten burgerzaken             1.385                  1.127                  1.394              1.473  
Overhead                522                     530                     530                 530  
Saldo               -897                 -1.013                 -1.295             -1.279  
Kostendekking 53% 39% 33% 36% 
 
Planologische procedures 
Er lopen een aantal projecten, waarbij kostenverhaal via de grondprijs of een anterieure 
overeenkomst is geregeld.  
In een anterieure overeenkomst wordt bepaald hoeveel een initiatiefnemer moet betalen voor de 
bestemmingsplanprocedure, de zogenaamde exploitatiebijdrage. In de exploitatiebijdrage zijn de 
leges opgenomen. Om deze reden zijn er in 2019 geen separate leges in rekening gebracht. 
 
Zwembad 
Zwembad                                                                        
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

520 opbrengsten zwembad 517                    535                     567                 517  
520 kosten zwembad             1.880  1.920 2.362 2.518 
 
Sport 
Binnensport                                                                
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

520 opbrengsten binnensport 452                    600                     614                 580  
520 kosten binnensport             2.242  2.192 2.070 2.945 
 
Buitensport                                                              
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2018 

Begroting voor 
wijz. 2019 

Begroting na 
wijz. 2019 

Jaarrekening 
2019 

520 opbrengsten buitensport 251                    267                     280                 242  
520 kosten buitensport 1.236 1.314 1.380 1.360 
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De budgetten sport worden toegelicht in het programma Gezond en vitaal. 
 
Woonlastendruk 
Onderstaande tabel geeft een overzicht over 2019 van de woonlasten van de twaalf Drentse 
gemeenten. 

Gemeente WOZ 
waarde Percentage OZB  afvalstoffen- 

heffing 
Riool-   
heffing 2018 2019 

Coevorden 186.000  0,19%       344,66          283,66    206,12        824,90        834,44  
Borger-Odoorn 181.000 0,21%       385,89          171,00    233,56        773,40        790,45  
Emmen 160.374 0,19%       309,20          290,28    166,95        758,49        766,43  
De Wolden 256.000 0,11%       290,05          206,64    228,36        704,21        725,05  
Noordenveld 231.000 0,11%       254,19          202,35    245,40        677,48        701,94  
Midden Drenthe 204.000 0,11%       230,93          230,25    238,50        670,68        699,68  
Assen 181.000 0,17%       301,73          200,74    173,58        686,81        676,05  
Tynaarlo 258.000 0,11%       281,48          222,90    165,87        627,37        670,25  
Hoogeveen 175.000 0,15%       270,73          247,60    146,90        660,70        665,23  
Westerveld 257.000 0,09%       242,87          181,00    212,97        650,29        636,84  
Aa en Hunze 234.000 0,12%       289,22          203,00    163,00        653,36        655,22  
Meppel 198.000 0,13%       255,42          181,00    171,00        602,21        607,42  
        
Drenthe 210.115 0,14% 288,03 218,37 196,02 690,83 702,42 
* De Woz-waarde is de gemiddelde Woz-waarde van de woningen per gemeente. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote kosten te 
dekken. Dat wil zeggen: welke capaciteit is nodig om de risico's op te vangen, en wel zodanig dat een 
tegenvaller in de uitvoering niet direct tot een bezuiniging hoeft te leiden. 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Inleiding 
Het weerstandsvermogen dient om niet begrote kosten en risico’s op te vangen. Het geeft een 
indicatie van de robuustheid van de begroting. Risicobeheersing heeft daarom een belangrijke relatie 
met het weerstandsvermogen. Reguliere risico’s worden afgedekt met verzekeringen of 
voorzieningen/bestemmingsreserves. Voor risico’s die niet tegen acceptabele kosten kunnen worden 
verzekerd en waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten dient het weerstandsvermogen 
als dekkingsmiddel. 
 
Binnen de uitvoering van het beleid doen we al veel aan het beperken van risico’s. Bij elk besluit tot 
uitvoering nemen we waarborgen op in de college- en raadsvoorstellen om risico’s zoveel mogelijk te 
vermijden of te beperken. Daarnaast zijn op allerlei terreinen (wegen, riolering, gebouwen, openbare 
verlichting, etc.) beheersplannen opgesteld waarbij we zo nodig voorzieningen treffen. Bij grotere 
projecten bouwen we diverse momenten in waarop de gemeente nog kan kiezen om al dan niet door 
te gaan (go of no-go momenten). Alle voorstellen beoordelen we op eventuele risico’s met financiële, 
personele- en/of juridische consequenties. Kortom: risicomanagement maakt primair onderdeel uit 
van de dagelijkse processen. 
 
In de opgestelde ‘Nota weerstandsvermogen en Risicomanagement’ zijn de doelstellingen en 
begrippen betreffende het weerstandsvermogen en aanpak verder uiteengezet. 
 
In deze paragraaf hebben wij nog niet de gevolgen van de Coronacrisis meegenomen. Ten tijde van 
het opstellen van de jaarrekening en bijbehorend risicoprofiel was de crisis nog niet aan de orde. De 
becijferingen voor de beschikbare weerstandscapaciteit waren al afgerond. Zowel het risicoprofiel als 
ook de benodigde weerstandscapaciteit zullen ten gevolge van de crisis in 2020 kunnen wijzigen. In 
2020 zal het bestaande risicoprofiel opnieuw worden bezien. Wij verwijzen in dit verband ook naar 
de paragraaf Gebeurtenissen na de balansdatum die aan deze jaarrekening is toegevoegd.   
 
Inventarisatie weerstandscapaciteit 
Om risico’s te kunnen opvangen is het van belang dat hiervoor een buffer beschikbaar is. In dit kader 
is de weerstandscapaciteit van de gemeente van belang. We maken onderscheid tussen incidentele 
en structurele weerstandscapaciteit. 
 
Structurele weerstandscapaciteit  
Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die permanent kunnen worden ingezet om 
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 
van bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit bestaat onder andere uit het budget voor 
onvoorzien dat in elk programma is opgenomen. Dit bedrag is echter op nihil gesteld en biedt 
daarmee geen weerstandscapaciteit. Andere structurele dekkingsmiddelen, zoals onbenutte 
belastingcapaciteit en 100% kostendekkendheid van leges worden in Hoogeveen buiten beschouwing 
gelaten. Overigens laat het kengetal belastingcapaciteit wel wat zien van de potentiële onbenutte 
belastingcapaciteit, doordat deze het verschil tussen de Hoogeveense woonlasten ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde laat zien. 
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Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat we kunnen inzetten om eenmalige 
tegenvallers op te vangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare deel 
van de reserves. Dat betreft enerzijds de Algemene reserve, maar ook bestemmingsreserves behoren 
daartoe, omdat de raad vanwege haar budgetrecht kan besluiten de bestemming te wijzigen. 
 
Algemene reserve 
De Algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen en bedraagt 
per 31 december 2019 (dus voor resultaatbestemming) € 6,4 miljoen.  
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves zijn die reserves die de raad voor een bepaald doel heeft bestemd. Ze beslaan 
per 31 december 2019 € 11,1 miljoen. Voor een specificatie: zie toelichting op de balans. 
 
Stille reserves 
Dit betreffen de activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en die op korte 
termijn verkoopbaar zijn. Deze worden op nihil gewaardeerd.  
 
Inventarisatie van de risico’s 
De omvang van het noodzakelijke weerstandsvermogen wordt telkens herzien op basis van 
ontwikkelingen. De risico’s worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening geactualiseerd. 
Aan de hand van een lijst met mogelijke onderwerpen zijn de grootste risico’s voor de gemeente in 
beeld gebracht. De risico’s zijn nu beoordeeld aan de hand van de matrices en de tabellen die zijn 
opgenomen in de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement. De omvang x de kans, dat het 
risico zich voordoet, geeft aan wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Zoals in onderstaande tabel 
is weergegeven, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor de jaarrekening 2019 
€ 13,15 miljoen. 
 
Onderdeel 
(Bedrag * € 1.000) 

Maximale 
risico Risicokans 

Benodigde 
weerstandscapaciteit 

Algemene uitkering 3.779 Hoog 1.890 
Bedrijfsvoering (aandeel SWO) 2.341 Laag 458 
(Schade)claims 355 Laag/Hoog 54 
Externe factoren 1.748 Laag/gemiddeld 378 
Financieel 30.968 Laag/gemiddeld/hoog 5.955 
Grondexploitatie * Hoog 740 
Kapitaalgoederen 3.854 Laag 889 
Open-einde regelingen 2.670 Laag/hoog 1.573 
Projecten 2.268 Laag/gemiddeld 622 
Verbonden partijen 3.831 Laag/gemiddeld 1.072 
Overige categorieën 714 Laag/gemiddeld/hoog 256 
Totaal 52.528  13.147 
*  Afzonderlijke risicoanalyse grondexploitatie met een maximaal risico van ca. € 0,74 miljoen. Zie 
voor meer informatie de paragraaf Grondbeleid. 
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Vergelijkende cijfers 
Categorie Jaarrekening 2019 

benodigde 
Weerstands-

capaciteit 

Begroting 2019 
benodigde 

Weerstands-
capaciteit 

Jaarrekening 
2018 

benodigde 
Weerstands-

capaciteit 

Verschil 
benodigd 

jaarrekening 
2019 t.o.v.         

begroting 2019 

Verschil 
benodigd 

jaarrekening 
2019 t.o.v. 

jaarrekening 
2018 

Alg. uitkering 1.890 1.889 1.822 +1 +68 
Bedrijfsvoering 458 916 495 -458 -37 
(schade)-claims 54 54 54 - - 
Externe factoren 378 297 378 +81 - 
Financieel 5.955 3.018 3.755 +2.937 +2.200 
Grondexploitatie 740 600 540 +140 +200 
Kapitaal goederen 889 719 836 +170 +53 
Open-eind regelingen 1.573 1.922 2.243 -349 -670 
Projecten 622 1.425 1.622 -803 -1000 
Verbonden partijen 1.072 1.031 1.125 +41 -53 
Overige 256 375 317 -119 -61 
Totaal 13.887 12.246 13.187 +1.641 +700 
 
De grootste verschillen t.o.v. voorgaande jaren worden veroorzaakt door: 
- Algemene uitkering: lager dan begroot. Benodigde weerstandscapaciteit bijgesteld. 
- Financieel: Het oorspronkelijk bedrag van deze gewaarborgde geldlening was € 32,5 miljoen.  

Het rentepercentage varieert van 3,25% tot 6,5%. De mutaties bestaan uit een verstrekte lening 
van De Staat der Nederlanden aan de Stichting Roelof van Echten, oorspronkelijk € 24,5 miljoen 
en de aflossingen van de gewaarborgde geldleningen.  

- Open einde regelingen: lager budget leerlingenvervoer, stijging kosten jeugdzorg en verlaging 
budgetschuldhulp verlening. 

 
Toelichting op de grootste risico’s 
 
De risico’s met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit worden hieronder 
toegelicht: 
Nr. Categorie Risico Benodigde 

weerstands-capaciteit 
1 Algemene uitkering Algemene uitkering -De werkelijke algemene uitkering 

wijkt af van de raming 
€ 1.889.535 

2 Financieel Verstrekte geldleningen - Het niet nakomen van de 
aflossingsverplichtingen (hypotheken ambtenaren, 
woningbouwcoöperaties) 

€ 3.872.385 

3 Open einde regelingen Jeugdzorg -Overschrijding van het jeugdbudget doordat 
er duurdere, meer en/of langere zorg gevraagd wordt 

€ 1.572.524 

4 Verbonden partijen Risico's ten aanzien van onrechtmatigheden en 
negatieve resultaten die invloed hebben op de bijdrage 
en de doelstellingen. 

€ 505.809 

 
Overige risico’s  
Naast bovengenoemde zijn voor de berekening van de weerstandscapaciteit, onder andere ook de 
volgende risico’s meegenomen: 
- Het moeten terugbetalen van ontvangen subsidiebedragen (Categorie Projecten) 
- Meer aanvragen dan budget bij schuldhulpverlening, minimabeleid en het leerlingenvervoer 

(Categorie open einde regelingen) 
- Schadeclaims die niet worden gedekt door de verzekering (Categorie Claims) 
- Openstaande vorderingen worden niet ontvangen (dubieuze debiteuren) (Categorie Overige) 
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Weerstandsvermogen 
Het kengetal weerstandsvermogen is de verhouding tussen het totaalbedrag aan risico’s en de 
beschikbare weerstandscapaciteit. Met behulp van dit kengetal kan worden bepaald of het 
weerstandsvermogen voldoet aan de gestelde norm.  
Het wordt als volgt berekend: 
 
Weerstandsvermogen=    beschikbare weerstandscapaciteit € 6,4  miljoen         =  0,49 
        (risicoprofiel)              benodigde weerstandscapaciteit   € 13,15 miljoen 
 
Aan de hand van onderstaande tabel kan de betekenis van deze ratio worden bepaald. Conform de 
tabel uit de nota risicomanagement kunnen we concluderen dat het weerstandsvermogen “ruim 
onvoldoende” is. 
 
Waardering Ratio Weerstandsvermogen Betekenis 
A >2,0 Uitstekend 
B 1,4 > < 2,0 Ruim voldoende 
C 1,0 > < 1,4 Voldoende 
D 0,8 > < 1,0 Matig 
E 0,6 > < 0,8 Onvoldoende 
F < 0,6 Ruim onvoldoende 
 
De hoogte van het weerstandsvermogen is als volgt weer te geven: 
Bedragen (x 1.000) Bedrag 
Weerstandscapaciteit 6,40 
Risico's 13,15 
Weerstandsvermogen 0,49 
 
Onderstaand is het verloop van het weerstandsvermogen weergegeven, waarbij rekening is 
gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2019 en de begrote mutaties op de Algemene 
reserve op basis van de programmabegroting 2020-2023. 
 
Bedragen x € 1 miljoen 31-dec 2019 2020 2021 2022 2023 

Weerstandscapaciteit  0,752 -0,161 0,338 0,87 2,94 

Risico's  13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 

Weerstandsvermogen  -12,398 -13,311 -12,812 -12,28 -10,21 

Ratio weerstandsvermogen  0,06 -0,01 0,03 0,07 0,22 

 
KENGETALLEN FINANCIELE POSITIE 
In deze paragraaf is de voorgeschreven set financiële kengetallen volgens het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) opgenomen. Naast de kengetallen vindt ook een beoordeling van de 
onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie plaats. Doel van deze 
kengetallen is dat daarmee beter door de raad het oordeel over de structureel en reëel sluitende 
begroting wordt onderbouwd.  
 
1A. Netto schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. De schuld belast de exploitatie met rentelasten. Hoe hoger de schuld, 
hoe meer rentelasten. Wanneer de rente gaat stijgen, drukken de rentelasten zwaarder op de 
exploitatie.  
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Jaar 
Langlopende schuld 
(bedragen  
x € 1 miljoen) 

Netto schuld 
Exploitatie 

inkomsten (excl. 
reserves) 

Percentage netto schuld als 
aandeel van de inkomsten 

2014 108 114 151 75% 
2015 111 118 164 72% 
2016 113 121 166 73% 
2017 116 125 195 64% 
2018 119 138 196 70% 
2019 131 150 183 82% 
 
Toelichting netto schuld en percentage netto schuld als aandeel van de inkomsten. 
De kolom langlopende schuld in bovenstaande tabel geeft geen compleet beeld van onze 
vermogenspositie. Ook andere zaken moeten worden meegenomen. Een goed kengetal om de 
hoogte van de schulden te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten. De hoogte 
van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. 
Het kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd. De formule voor de 
netto schuldquote als aandeel van de inkomsten luidt: 
 

(langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) − 
(kortlopende vorderingen+ liquide middelen + overlopende activa) 

 inkomsten voor bestemming reserves 
 
De VNG geeft aan dat voorzichtigheid is geboden vanaf een percentage van 100%. Vanaf 150% wordt 
deze als te hoog beoordeeld. Daarnaast wordt een score van minder dan 50% als goed beschouwd. 
Met het verhoudingsgetal van 82% voor 2019 zitten we volgens de VNG nog in de veilige zone, maar 
voor Hoogeveen hebben we deze quote vastgesteld op maximaal 80%.  
 
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen houdt rekening met leningen die 
verstrekt zijn aan derden. Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt wat het aandeel van de 
verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.  
Bij de verstrekte leningen worden de leningen aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse 
Gemeenten (SVN) buiten beschouwing gelaten.  
 

Jaar 
Langlopende schuld 
(bedragen  
x € 1 miljoen) 

Netto schuld Exploitatie inkomsten 
(excl. reserves) 

Percentage netto schuld als 
aandeel van de inkomsten 

2014 108 109 151 72% 
2015 111 98 164 60% 
2016 113 117 166 71% 
2017 116 120 195 62% 
2018 119 134 196 68% 
2019 131 145 183 80% 
 
2. De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om aan haar verplichtingen te 
voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat weergeeft welk deel van het gemeentelijk 
vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. Hoogeveen heeft per 31 december 2019 een 
balanstotaal van € 189,6 miljoen en het eigen vermogen is € 19,9 miljoen. De solvabiliteitsratio is 
11%. Deze berekening is gebaseerd op de VNG definitie (voorzieningen onderdeel van het eigen 
vermogen). Als we voorzieningen als vreemd vermogen beschouwen (conform het BBV), dan daalt de 
solvabiliteit naar 7,2%.  
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Balans Hoogeveen  2019 2019 2018 2017 2016 
(Bedragen * € 1 miljoen)  Rekening Begroting Rekening Rekening Rekening 
Activa       
Immateriële vaste activa A 10,0 9,8 10,3 10,4 10,5 
Materiële vaste activa A 129,4 152,0 124,0 121,6 120,0 
Fin vaste activa(uitzettingen) A 4,8 5,2 4,8 4,8 3,4 
Fin vaste activa(overige) A 9,7 10,7 9,5 9,5 11,6 
Voorraden B 16,1 17,7 16,6 17,7 17,9 
Vlottende activa B 19,6 33,2 26,3 31,3 26,9 
Totaal E 189,6 228,6 191,5 195,3 190,3 
       
Passiva       
Eigen Vermogen C 19,9 34,5 27,7 39,1 42,8 
Vreemd Vermogen D 169,7 194,1 163,8 156,2 147,5 
Totaal E 189,6 128,6 191,5 195,3 190,3 
       
Solvabiliteit(=C:E)  10,5,% 15,1% 14,5% 20,0% 22,5% 
Afgerond  11% 15% 15% 20% 23% 
 
3. Kengetal grondexploitatie 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze 
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de 
gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Het kengetal geeft in een 
percentage aan hoe groot de grondpositie (=boekwaarde van alle gronden) is ten opzichte van de 
totale baten. 
De boekwaarde van onze gronden (BIE) per 31 december 2019 is € 16,2 miljoen. De baten voor 
bestemming zijn € 183 miljoen. Het kengetal grondexploitatie is dus 8,9%.  
 
4. Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om 
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hierbij vinden correcties plaats als 
gevolg van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. De structurele 
exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van 
de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten. Dit wordt 
vervolgens uitgedrukt in een percentage. 
 
  2018 2019 2019 

Bedragen x € 1.000 Rekening Begroot Rekening 
Totaal structurele lasten 200.506 191.547 185.810 
Totaal structurele baten 191.687 190.342 181.559 
Saldo structurele baten en lasten(1) -8.819 -1.205 -4.251 
    
Structurele toevoeging reserves 500 200 200 
Structurele onttrekking reserves  333 242 
Saldo onttrekking en toevoeging(2) 500 -133 -42 
    
Saldo (1) en (2) -8.319 -1.338 -4.293 
    
Percentage t.o.v. totale baten -4,34% -0,70% -2,36% 
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5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
De ruimte die een gemeente heeft om belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale 
woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de 
woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met 
gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Dit kengetal geeft aan hoeveel een inwoner van de 
gemeente Hoogeveen betaalt ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.  
 
  2018 2019 2019 

  Rekening Begroot Rekening 
OZB-lasten gemiddelde WOZ-waarde 266,2 270,73 270,73 
Rioolheffing 146,9 146,9 146,9 
Afvalstoffenheffing 247,6 247,6 247,6 
Totaal woonlasten Hoogeveen 660,7 665,23 665,23 
    
Gemiddelde woonlasten gemeenten (landelijk) 721 740 740 
    
Percentage t.o.v. landelijk gemiddelde 91% 90% 90% 
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Onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf laat zien of de bestaande kapitaalgoederen voldoende (kunnen) worden onderhoud 
om het voortbestaan te verzekeren en dus kapitaalvernietiging te voorkomen. Het begrip voldoende 
moet met kwaliteitseisen worden onderbouwd. 
 
Paragraafhouder college 
 
Basisgegevens te onderhouden kapitaalgoederen (peil eind 2019) 
De afstemming tussen de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de beheerkaart vindt op 
dit moment plaats. De gegevens kunnen hierdoor afwijken met wat voorgaande jaren is beschreven. 
 
Onderwerp Karakteristiek Onderhoud 
Openbare ruimte Oppervlakte totaal 12.924 ha. 
 Oppervlakte rijbaan 2.404.227 m2 

 Verharde fietspaden 399.005 m2 
 Oppervlakte parkeren 300.739 m2 
 Verharde voetpaden 776.938 m2 
 Natuurlijke beplanting 936.617 m2 
 Cultuurlijke beplanting 372.764 m2 
 Gras (incl. bermen) 3.434.593 m2 

 Bomen 57.548 st. 
 Sportterreinen 713.000 m2 
 Openbare verlichting (armaturen) 14.969 st. 
 Speeltoestellen 847 st. 
 Begraafplaatsen 10 st. 
Gebouwen Onderwijsgebouwen 50 st. 
 Binnen- en buitensportaccommodaties 26 st. 
Riolering Lengte vrijverval riolering 459 km. 
 Lengte Druk-/Persriool 205 km. 
 Hoofd- en Minigemalen 1.009 st. 
 Bergbezinkbassin 8 st. 
 
Speelvoorzieningen  
Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij 
voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. Om te 
beoordelen of speeltoestellen veilig zijn, vindt jaarlijks een veiligheidsinspectie plaats. Een dergelijke 
veiligheidsinspectie bestaat uit de inspectie van de speelplaats, het toestel en de speelzone. Naast 
een veiligheidsinspectie wordt er jaarlijks ook minimaal één functionele inspectie uitgevoerd. Een 
functionele inspectie is een inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het toestel te 
controleren, in het bijzonder op slijtage. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan bodemvrijheid, 
oppervlakte afwerking, blootliggende funderingen, scherpe randen, ontbrekende onderdelen en 
overmatige slijtage van bewegende onderdelen. 
 
Ook in Hoogeveen worden alle speeltoestellen jaarlijks op veiligheid geïnspecteerd.  Deze inspectie 
bepaalt vervolgens het noodzakelijke onderhoud of de vervanging van de speeltoestellen. De 
gemeente bezit ongeveer 160 formele openbare speelplekken met bijna 850 speeltoestellen. 
Daarnaast zijn er 8 speeltuinen en 9 schoolpleinen zijn ook na schooltijd toegankelijk. Als gevolg van 
de veiligheidsinspectie zijn er 4 speeltoestellen vervangen in 2019.  
 
In het budget speelvoorzieningen 2019 was € 50.000 beschikbaar voor renovatie van de 
kunstgrasmat van het Cruyff Court.  
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Uit de inspectie die op 4 maart 2019 heeft plaatsgevonden bleek dat het Cruyff Court in 2019 niet 
vervangen hoeft te worden. Om die reden is het budget doorgeschoven naar 2022. 
 
Speeltuinverenigingen 
In 2009 heeft de gemeente met de speeltuinverenigingen een beheerovereenkomst afgesloten. 
Conform deze afspraak voert de gemeente de inspecties uit en zijn de verenigingen verantwoordelijk 
voor het dagelijkse beheer en de maatregelen die moeten worden genomen naar aanleiding van de 
inspecties. Hiervoor ontvangen ze jaarlijks een vergoeding. 
 
Reinigen valdempend zand 
In de loop der jaren vervuilt het valdempend zand onder speeltoestellen en katten gebruiken het als 
kattenbak. Ook kan de ondergrond volgroeien met wortels en onkruid, waardoor de valdempende 
werking verminderd. Om vervuilingen, zoals stenen, glas, uitwerpselen, wortels en onkruid te 
verwijderen wordt geprobeerd in een cyclus van drie jaar alle openbare speelplekken met 
valdempende zandondergronden te reinigen. In 2019 is het zand van de openbare speelplekken in de 
wijken Wolfsbos en Zuid gereinigd.  
 
Exploitatiebudget 
Bedragen x € 1.000   2018 

Rekening 
2019 

Begroot 
2019 

Rekening 
Onderhoud openbare speelplekken   100 116 111 
 
Groen 
Het kwaliteitsniveau voor het groen is door de raad vastgesteld op het BOR-basisniveau. Het 
basisniveau is gericht op de lange termijn waarin geen achterstanden worden opgebouwd. Elk jaar 
wordt de kwaliteit van het groen beoordeeld door middel van een schouw. Uit de schouwresultaten 
van 2019 blijkt dat 94% van het totale groenareaal minimaal voldeed aan het BOR-basisniveau. Ten 
opzichte van 2018 is dit een stijging van 1%. Dit verschil is minimaal, waarmee kan worden gesteld 
dat het onderhoudsniveau gelijk is gebleven aan 2018. 
  

Bedragen x € 1.000   2018 
Rekening 

2019 
Begroot 

2019 
Rekening 

Onderhoud openbaar groen   1.736 1.592 1.551 
 
Vastgoedbeleid 
Voor het uitvoeren worden de uitgangspunten van het vastgoedbeleid (2016) gehanteerd. Daarnaast 
gelden de vastgoedprocessen beschreven, het verkoopprotocol en zijn de vastgoedsystemen 
'Vastgoedmaps' en 'Gemmanager'. Met deze instrumenten geven we sturing geven aan ons vastgoed 
en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Dit betreft ook de herontwikkeling van locaties.  
 
Het vastgoed omvat verschillende maatschappelijke accommodaties voor onderwijs, sport en 
buurthuizen. Daarnaast gaat het om gemeentelijke accommodaties zoals woningen, 
brandweerkazerne of herontwikkeling en verkoop. In deze paragraaf wordt een weergave gegeven 
van de ontwikkelingen in het gemeentelijk vastgoed. Eerst geven we een algemene toelichting op het 
gemeentelijk vastgoed in het algemeen. Vervolgens wordt er per accommodatiesoort een nadere 
toelichting gegeven  
 
Doel 
Vastgoed is een belangrijk instrument om bij te dragen in de realisatie van maatschappelijke 
doelstellingen en om te sturen in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. 
Daarom heeft de gemeente Hoogeveen eigen vastgoed in het bezit of ontwikkelt het vastgoed. 
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We zien vastgoed dus als een aanvullend instrument op de overige middelen en instrumenten die 
worden gebruikt om onze gemeentelijke doelstellingen op het gebied van veiligheid, economie, 
vervoer, welzijn, sport, ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur te realiseren. Het bezit van 
vastgoed is dan ook geen doel op zich. 
 
Portefeuille 
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 111 gebouwen die volledig in 
eigendom zijn van de gemeente. Deze gebouwen variëren van onderkomens op begraafplaatsen tot 
het gemeentelijk kantoor. Daarnaast beschikt de gemeente over 33 schoolgebouwen waarop het 
economisch claimrecht van toepassing is. En bezit de gemeente nog 8 garageboxen en een aantal 
tijdelijke units/keten die als kantine gebruikt worden op de ijsbanen.  
Met nagenoeg alle buitensportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke 
sportaccommodaties is een beheersovereenkomst gesloten. In aantal gevallen is dit ondergebracht in 
een vereniging van eigenaren.  
 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van onderhoud aan gebouwen geeft aan dat er vierjaarlijks een 
nieuwe onderhoudsinspectie wordt uitgevoerd. Deze onderhoudsinspectie geeft aan welke 
onderhoudsbehoefte er voor de komende jaren noodzakelijk is. Het uitgangspunt voor het 
onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een basisniveau met een conditiescore van 3 op basis 
van de NEN 2767 normering. Deze conditiescore wordt omschreven als een “redelijke 
onderhoudstoestand”. In 2019 is het onderhoud uitgevoerd op basis van de in 2017 vastgestelde 
meerjarenonderhoudsplannen.  
 
Ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed 
Eerder is aangegeven dat diverse ontwikkelingen van invloed zijn op de maatschappelijke 
accommodaties.  
 
De belangrijkste algemene ontwikkelingen voor 2019 waren: 
- betaalbaarheid in het beheer en onderhoud; 
- beperkte ruimte voor investeringen; 
- wijzigingen in de bevoegdheden van onderwijshuisvesting; 
- uitgangspunten zijn clusteren en delen en van stenen naar inhoud, waarbij clustering en delen op 

natuurlijke momenten plaatsvindt; 
- De taakstelling op de maatschappelijke en culturele gebouwen vervalt. 
 
Integraal Accommodatiebeleid (IAB) 
In het afgelopen jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de huisvesting en 
beleidskader van het Integraal Accommodatiebeleid. Het betreft hier onder andere de huisvesting 
van het onderwijs. Voor het realiseren van een nieuwe onderwijshuisvestingsvisie en bijbehorend 
huisvestingsplan hebben gemeente en schoolbesturen samen een stuurgroep gevormd. In 2019 is de 
inhoudelijke visie voor het onderwijs en onderwijshuisvesting uitgewerkt. Deze visie is unaniem 
aangenomen door het gehele onderwijsveld in Hoogeveen. In december 2019 is deze inhoudelijke 
visie aangeboden aan de gemeenteraad van Hoogeveen. Zie het programma blijven meedoen en 
talenontwikkeling voor een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen van het IAB en visietraject 
voor onderwijshuisvesting. Hieronder worden diverse ontwikkelingen met betrekking tot 
maatschappelijke accommodaties geschetst die in 2019 hebben plaatsgevonden.  
 
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
In de gemeentebegroting is er voor 2019 binnen de investeringen € 200.000 beschikbaar gesteld voor 
het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.  
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In 2019 is bekeken hoe dit budget het meest doelmatig kon worden ingezet voor de gemeentelijke 
gebouwen.  
Op basis hiervan zijn voor 2019 onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: 
- LED verlichting bij sporthal Valkenlaan           € 41.000 
- Zonnepanelen (uitbreiding installatie) op het dak van het Compagniehuis  € 31.000 
- Zonnepanelen op het dak van sporthal Trasselt         € 48.000 
- Verbetering elektra rendement bij de aansluiting van het Werkplein    € 10.500 
- LED verlichting en bewegingsmelders in diverse ruimten van het Raadhuis  €   2.750 
 
Scholen 
Kindcentrum Wolfsbos  
In de zomer van 2019 is er gestart met de realisatie van KC Wolfsbos. Hiervoor moest eerst een 
aantal opstallen wijken, voormalig buurthuis Wolfsbos en de speeltuin met pierenbad zijn gesloopt. 
Ook is de toegankelijkheid van de Odd Feddows aangepast. De eerste paal is in juli 2019 de grond 
ingegaan. In december 2019 zijn de laatste betonwanden op de 2e verdieping geplaatst waaronder 
de technische ruimten komen en is er een start gemaakt met het metselen van de gevels. In juli 2020 
zal het gebouw conform planning worden opgeleverd.  
 
Units Kienholt  
Stichting Bijeen heeft toestemming gevraagd voor het plaatsen van extra noodunits bij OBS het 
Kienholt gevestigd aan de van Leeuwenhoekstraat 85. De aanvraag is ontstaan omdat de binnen de 
school gevestigde kinderopvang "Bij de meiden" te maken heeft met groeiende belangstelling. 
Vanwege deze ontwikkeling is er behoefte aan extra ruimte. Op basis van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen, artikel 27, is aan stichting Bijeen 
toestemming verleend voor het plaatsen van de noodunits. 
 
Villa Kakelbont 
Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld en € 375.000 beschikbaar 
gesteld voor de huisvesting van Villa Kakelbont. Voor deze investering van € 375.000 (inclusief BTW) 
wordt van het IAB van 2021 naar voren gehaald om in 2019-2020 de huisvesting van Villa 
Kakelbont aan te passen. In 2019 is het schoolbestuur Stichting Bijeen, begonnen met het uitwerken 
van de plannen. 
 
Aankoop schoolgebouw Erflanden  
In 2019 is een koopovereenkomst gesloten voor het schoolgebouw in Erflanden voor een bedrag van 
€ 1.930.000. Begin 2020 wordt deze overeenkomst notarieel vastgelegd. Voorheen werd het 
schoolgebouw gehuurd van Actium. Actium wilde al haar maatschappelijk vastgoed afstoten en bood 
het de gemeente te koop aan. Het gebouw is gekocht omdat een eigendomsconstructie voor 
schoolgebouwen financieel gezien gunstiger is dan een huurconstructie. 
In het gebouw zijn scholen van zowel PricoH als Bijeen gehuisvest. Het gebouw is nu eigendom van 
de gemeente. Met de beide schoolbesturen wordt nog overleg gevoerd over de eigendoms- en 
beheersvorm. Voor solitaire schoolgebouwen berust in principe het eigendom bij het schoolbestuur. 
Bij gebouwen waar meerdere scholen en andere partijen zijn gehuisvest zien we verschillende 
vormen terugkomen.  
 
Vrijgevallen scholen 
De school aan de Lomanlaan is vrijgekomen. Met Visio waren vergaande gesprekken over overname 
van het pand, maar uiteindelijk is Visio toch afgehaakt. Op dit moment bekijken we met de 
woningcorporaties of dit terrein ook her ontwikkeld kan worden voor sociale woningbouw. 
 
Een deel van de voormalige basisschool de Hoeksteen in Nieuwlande is overgedragen aan het 
Onderduikers museum Nieuwlande. De akte van levering passeert op korte termijn (februari 2020). 
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Er is vertraging ontstaan door een ‘vermeende ‘ aanwezigheid van een olietank en nader onderzoek 
naar de onderhoudstoestand. Het andere deel van de school is verkocht aan de kunstenaar die hier 
al meerdere jaren was gevestigd. 
 
In 2020 komt het schoolgebouw van de Krullevaar aan de Korhoenlaan vrij. In 2019 zijn gesprekken 
gestart over een maatschappelijke herontwikkeling van het terrein. 
 
 
Brand Juliana van Stolbergschool 
Op oudejaarsdag is er brand ontstaan in de Juliana van Stolbergschool. De schade is groot. In 2020 zal 
deze worden hersteld, waarna de school na de zomervakantie terug kan keren naar het herstelde 
pand. 
 
Sport 
Binnensportaccommodaties 
Bij sport zijn vier categorieën kapitaalgoederen te onderscheiden: zwembad, sporthallen, 
groenaccommodaties (sportcomplexen al dan niet met opstallen) en gymlokalen. Voor al deze 
categorieën is er voor de bouwkundige staat, net als bij de overige gemeentelijke gebouwen, een 
meerjarig beheerplan voor het onderhoud. Deze gemeentelijke gebouwen worden om de vier jaar 
geïnspecteerd. Daarnaast is er voor zowel binnen- als buitensport een Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) die is opgenomen in het IAB. In deze IHP’s voor sportaccommodaties wordt aangegeven wat de 
kwaliteit is van de gebouwen, wat de capaciteit en behoefte is, welk onderhoud uitgevoerd moet 
worden en of er investeringen noodzakelijk zijn.  
Streven is om het kwaliteitsniveau van alle nieuwe accommodaties op het niveau ISA-sport en NOC-
NSF te hanteren. De huidige accommodaties worden gebruikt naar mogelijkheid en behoefte. Zo 
voldoen de bestaande sporthallen en gymzalen aan de minimale eisen voor sportbeoefening voor het 
basisonderwijs en veiligheid. Om aan deze criteria te kunnen blijven voldoen is er in 2016 een brede 
inspectie uitgevoerd naar alle sportvloeren in gemeentelijke binnensportaccommodaties en is er 
renovatieplan opgesteld 
 
Ontwikkeling kunstijsbaan-zwembad 
Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten om in het Bentinckspark Noord de 
realisatie van de nieuwe kunstijsbaan te combineren met de bouw van het nieuwe zwembad, met 
daarbij de eis dit te doen binnen het kaderstellend budget van € 31,8 miljoen.  
Op basis van dit raadsbesluit heeft de projectorganisatie het ontwerp verder uitgewerkt om de 
aanbestedingsprocedure te kunnen starten.  
Er is gekozen voor de aanbesteding van een zogenaamd bouwteam. In het bouwteam maken 
opdrachtgever en inschrijvers het ontwerp definitief met de opgave om binnen de financiële kaders 
te blijven. Het werken met een bouwteam past het beste bij de voorliggende bouwopgave en de 
huidige gespannen bouwmarkt.  
Voor het project was door de gemeenteraad een kaderstellend investeringsbudget van € 31,8 
miljoen beschikbaar gesteld. De bouwkundige aannemer en de installateur hebben gezamenlijk 
ingeschreven voor een totaalbedrag van € 51,4 miljoen. Hierdoor werd het kaderstellend budget met 
€ 19,6 miljoen overschreden. Bij de inschrijvingen hebben beide partijen ook een aantal 
optimalisaties gedaan voor een bedrag van € 2.562.000. Met deze optimalisaties is de overschrijding 
nog € 16,95 miljoen. Op basis van de uitslag van deze aanbesteding besloot de gemeenteraad op 19 
september 2019 om de aanbestedingsprocedure te beëindigen. 
 
Zwembad De Dolfijn 
In 2019 stond voor het bestaande zwembad De Dolfijn in het teken van het afbouwen van de 
exploitatie vanwege ontwikkelingen van de ijsbaan-zwembad.  
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Daarom is er 2019 geen groot onderhoud uitgevoerd en is het beheer en onderhoud uitgevoerd op 
basis van een veilig en verantwoord gebruik van het zwembad. Onder andere is het opnieuw coaten 
van de zwembassins uitgesteld. Door het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de 
kunstijsbaan-zwembad ontstond er een nieuwe situatie om te bepalen wat te doen met de toekomst 
van het zwembad in Hoogeveen. Om het huidige zwembad te kunnen continueren is eind 2019 
opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de bouwkundige en technische staat van De 
Dolfijn. De uitkomsten zijn in het voorjaar van 2020 bekend. 
 
Sportvloeren 
Er is een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor sportvloeren. Op basis hiervan wordt het 
planmatig onderhoud en renovaties op niveau gehouden zodat de sportvloeren voldoen aan de 
veiligheidseisen van ISA-Sport. In 2019 zijn de volgende sportvloeren gerenoveerd: sporthal De Brug 
in Elim en de turnhal in Hoogeveen.  
 
Gymzaal Leeuweriklaan  
In september 2019 is het gebruik van het gymnastieklokaal gestopt. Basisonderwijs is in goed overleg 
ondergebracht in het RSG Wolfsbos (Valkenlaan). Verenigingen zijn verspreid over de overige 
gymnastieklokalen in de gemeente. De vrijgekomen locatie kan worden her ontwikkeld. Onderzocht 
wordt of hier sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken, zal de 
gymzaal worden gesloopt en is ook een deel van het naastgelegen openbare groen nodig. 
 
Sportvelden 
Bij de buitensportaccommodaties is er een jaarlijks onderhoudsplan op basis van de minimale eisen 
voor sportbeoefening en veiligheid. Uitgangspunt bij de buitensportaccommodaties zijn de normen 
die gesteld worden door NOC*NSF/Sportbonden en zijn vastgelegd in de ISA-normen.  
 
Kunstgras Elim & Pesse  
In 2019 is gestart met de realisatie van het project kunstgrasvelden voetbal in de dorpen. In 2019 zijn 
hiervoor in de dorpen de nieuwe kunstgrasvelden in Elim en Pesse opgeleverd. Zie nadere toelichting 
in het programma gezond & vitaal. 
 
Sportveldenweg Bentinckspark 
In 2019 is de herinrichting van de Sportveldenweg de campus voor onderwijs & sport in het 
Bentinckspark gerealiseerd. Zie nadere toelichting in het programma Gezond en vitaal. 
 
Buurtaccommodaties 
Er zijn twee varianten van wijk-, buurt- en dorpshuizen. De variant die in bezit is van de gemeente 
Hoogeveen en de variant die in particulier eigendom is.  
Wijk, buurt- en dorpshuizen in eigendom van de gemeente Hoogeveen (tien stuks) zijn in bruikleen 
gegeven aan de betreffende organisaties. In de bruikleenovereenkomst staat dat de gemeente 
Hoogeveen zorg draagt voor het groot onderhoud en installaties van de accommodatie.  
In 2019 zijn wijk-buurt en dorpshuizen onderhouden op basis van de vier jaarlijkse 
onderhoudsinspectie/-rapportages van een extern bureau 
 
MFC Nieuwlande  
Het gebouw van MFC Nieuwlande is complex in beheer en exploitatie door het gebruik en huur van 
verschillende partijen. Naast publiekrechtelijke is er ook sprake privaatrechtelijke wetgeving. Voor de 
vrijwilligers van stichting MFC is gebleken dat het beheer en exploitatie van het gebouw een te grote 
opgave is. Reden dan ook om de startnotitie van 21 januari 2013 te herzien. Te meer omdat 
wetgeving sinds die datum is gewijzigd, zoals het verleggen van het buitenonderhoud van gemeente 
naar schoolbesturen (januari 2015) en wetgeving op het terrein van de kinderopvang (januari 2018).  
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In 2019 is er met diverse partijen; gemeente, stichting MFCN, schoolbesturen gekeken hoe de 
exploitatie van het MFC voortgezet kan worden. Eind 2019 was hier nog geen definitief uitsluitsel 
over maar gaf de stichting wel aan serieus te overwegen te stoppen met de exploitatie.  
 
Beheer MFC’s en brede scholen 
In 2019 is naast MFC Nieuwlande gebleken beheerconstructies in diverse multifunctionele 
accommodaties niet optimaal functioneren en dat afspraken niet duidelijk genoeg zijn (en/of niet 
worden nagekomen. Daar komt bij dat deze vrijwilligers of instellingen hun corebusiness niet hebben 
ingericht op het beheer van een multifunctionele accommodatie. Een herbezinning op deze 
accommodaties en hun beheerconstructies is daarom noodzakelijk en er zal ook nagedacht worden 
hoe hiermee om te gaan in toekomstige voorzieningen. 
 
Olde Bieb  
Op 8 oktober 2019 stelde het college van B&W de onderzoeksresultaten van buurt- en 
ontmoetingscentrum de Olde Bieb vast. Hierbij werd geconcludeerd dat de Olde Bieb ruimte biedt 
aan maatschappelijke activiteiten die een meerwaarde zijn voor(kwetsbare) inwoners. Het college 
heeft besloten om het gebruik van de Olde Bieb voor vier jaar te continueren. Binnen deze periode 
van vier jaar moet samen met de gebruikers gewerkt worden aan een herkenbare en aanspreekbare 
(rechts)vorm van het bewonerscollectief. Met als doel om de Olde Bieb binnen deze vier jaar te 
formaliseren met dezelfde financiële en juridische positie als ander dorp- en buurthuizen. 
 
Overig  
Rekenkameronderzoek 
In 2019 zou een nieuw onderzoek worden verricht als vervolg op het rekenkameronderzoek naar 
vastgoedtransacties uit 2015. Sinds het vorige onderzoek zijn er echter nog maar een beperkt aantal 
vastgoedtransacties geweest. Daarom en om kosten te besparen, is er voor gekozen het onderzoek 
later uit te voeren. De afspraak dat we de onderzoeksvraag zullen bepalen in overleg met de 
auditcommissie blijft staan 
 
Vastgoedbeheersysteem  
In 2019 heeft BNN Adviseurs laten weten te gaan stoppen met VastgoedMaps. Het systeem zal nog 
wel enkele jaren blijven doordraaien. Er wordt nu gezocht naar een alternatief, waarbij in eerste 
instantie gekeken wordt naar de mogelijkheid om aan te sluiten op aanwezige systemen. 
We hebben hiermee een start gemaakt door te kijken of het mogelijk is gebruik te maken van het 
CBM systeem dat we al in huis hebben. CBM is een Contract Beheer Manager (voormalig GEM). Alle 
contracten en contacten van ons gemeentelijk Vastgoed worden hierin verwerkt. Er wordt 
onderzocht of dit systeem kan worden uitgebreid naar een strategische tool zoals ook VastgoedMaps 
is. Met behulp van deze tool kunnen dan (strategische) analyses en selecties voor de gehele 
vastgoedportefeuille gemaakt worden. 
 
Gemeentelijke woningen 
Dit jaar hebben we de gemeentelijke woningen aan de Oostenrijkselaan 2 en Bilderdijklaan 19 
verkocht. Na de verkoop van deze woningen heeft de gemeente nog 3 woningen in haar eigendom. 
 
Brandverzekering 
Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de uitgebreide brandverzekering van het 
gemeentelijk vastgoed (gebouwen en inventaris). Voorwaarde voor het afsluiten van de verzekering 
is dat al het vastgoed getaxeerd moet worden. Taxatie van de herbouwwaarde van het gemeentelijk 
vastgoed vindt in 2020 plaats. 
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Exploitatiebudgetten x € 1.000  2018 
Rekening 

2019 
Begroot 

2019 
Rekening 

Preventief onderhoud     
Binnensportaccommodaties  369 331 375 
Buitensportaccommodaties  5 38 20 
Buurtaccommodaties  131 325 282 
Cultuuraccommodaties  352 222 138 
Overige accommodaties  521 669 515 
Totaal  1.378 1.585 1.330 
 
Wegen  
De openbare ruimte is de buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is en in eigendom of beheer is 
van de gemeente Hoogeveen. Het vormt de woon-, leef-, werk- en recreatie-omgeving van bewoners 
en bezoekers van de gemeente. Een goed onderhouden en aantrekkelijke openbare ruimte vervult 
een belangrijke functie en laat mensen zich thuis voelen. Een dergelijke openbare ruimte draagt bij 
aan de algemene gezondheid, de sociale veiligheid en de economische positie van een gemeente. 
Door de vele verschillende functies en gebruikers moet de openbare ruimte aan een breed pakket 
van eisen voldoen.  
 
Hoogeveen heeft anno 2019 ruim 3.9 miljoen m² verharding in beheer.  
Het totale areaal van de gemeente Hoogeveen was in het onderhoudsplan 2012-2016 vastgesteld op 
3.800.728 m2. Het totaal areaal is in het huidige wegenbeheersplan 2019-2023 vastgesteld op 
3.902.334 m2. Dit is een verschil van 101.606 m2. In percentage uitgedrukt bedraagt het verschil 
2,6%. Deze areaaluitbreiding is toe te schrijven aan planologische (her)ontwikkelingen.  
 
Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan wegen is door de raad bepaald op Beheer Openbare 
Ruimte (BOR)-basis. BOR-basis betekent: Een redelijk onderhouden omgeving, incidenteel kleine 
achterstand, enkele lichte schades, niet storend vuil of onvoldoende onderhouden.  
BOR-basis is vergelijkbaar met het minimale CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek) niveau. Wegen die op basisniveau zitten, 
voldoen aan de minimum wettelijke eisen. Elk jaar wordt de kwaliteit gemeten volgens de CROW 
methode en de resultaten worden omgezet naar BOR- eenheden (zeer hoog/hoog/ basis/laag/zeer 
laag). 
 
We hanteren de CROW methode maar hebben, zoals blijkt uit het Wegenbeheersplan 2019 -2023 al 
meerdere jaren onvoldoende budget om al het nodige onderhoud direct uit te kunnen voeren. Het 
totale onderhoudsbudget voor de wegen in Hoogeveen (€ 43 eurocent per m² ) en ligt onder het 
landelijk gemiddelde( € 73 eurocent per m² ).  
 
Algemeen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een redelijk percentage wegen dat voldoet 
aan kwaliteitsniveau A (hoog). Vervolgens is er sprake van een behoorlijk percentage B (basis). Het 
percentage C (laag) en D (zeer laag), met achterstallig onderhoud, is met 17,5 % te hoog en strookt 
niet met het beleid van de gemeente Hoogeveen. Binnen de gemeente Hoogeveen is het beleid dat 
men wil voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.  
 
De gemeente heeft in haar rol als wegbeheerder geen volledige vrijheid van handelen. Het beheer 
van wegen is deels in wetten (wegenverkeerswet, wegenwet en milieuwet) en landelijke besluiten 
geregeld. De wettelijke aansprakelijkheid is verdeeld in twee hoofdvormen risico-, en schuld 
aansprakelijkheid wat omschreven staat in het burgerlijkwetboek. 
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De volgende grafiek geeft een beeld van het onderhoudsniveau (percentage) binnen ons 
wegenareaal. 
 
Kwaliteit percentage 
A+ Zeer hoog 36,0% 
A Hoog 3,5% 
B Basis 43,0% 
C Laag 1,5% 
D Zeer laag 16,0% 

 
Uit de inspectie blijkt dat de kwaliteit achteruit gaat. Met een percentage van circa 82,5 % wat 
voldoet aan BOR basis zit Hoogeveen, landelijk gezien, aan de lage kant.  
 
Voor het onderhoud aan wegen zijn twee budgetten beschikbaar. Het eerste is het 
investeringsbudget, het tweede is het exploitatiebudget.  
 
Investeringsbudget 
Met het investeringsbudget worden (asfalt)wegen hersteld die technisch op einde levensduur zitten.  
De investeringswegen worden elk jaar na de zomer voorbereid. Binnen de investeringen werken we 
al langer met het principe dat de prioriteit wordt bepaald vanuit verschillende disciplines. Niet alleen 
de techniek is leidend, maar wat er leeft in een wijk wordt meegewogen, wat de verkeerskundige 
beoordeling is qua veiligheid en qua functionaliteit word meegenomen en ook het belang vanuit het 
bedrijfsleven en het belang voor recreatie en toerisme wordt meegenomen. De beoordelingen van 
de diverse wegen worden door vak deskundigen van verschillende afdelingen uitgevoerd. 
 
Als de schades aan deze wegen in de tussen liggende periode een gevaar gaan opleveren voor de 
weggebruiker dan wordt er vanuit het exploitatiebudget een noodreparatie uitgevoerd. Als de 
schades te groot worden zal de weg bezwijken en moet er extra budget beschikbaar komen om de 
hele weg te herstellen. 
 
In 2019 zijn de volgende wegen gereconstrueerd: 
- Molenweg 
- Hendrikus Zomerweg 
- Boerveldweg 
 

Bedragen x € 1 miljoen    2018 
Rekening 

2019 
Begroot 

2019 
Rekening 

Asfaltprogramma    2,1 0,8 0,8 
 
Exploitatie budget 
Vanuit het exploitatiebudget wordt het regulier onderhoud van de wegen betaald.  
Met het exploitatiebudget worden de overige (reguliere) onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Op 
basis van de jaarlijkse globale visuele inspectie wordt de totale werkvoorraad van het reguliere 
onderhoud bepaald. Op basis van prioriteit (veiligheid) wordt bepaald waar welk onderhoud wordt 
uitgevoerd. Daarnaast worden voor het kleine onderhoud in het kader van de veiligheid mobiele 
stratenmakersploegen ingezet. 
 
Openbare verlichting  
Hoogeveen telt 15.300 verlichtingsobjecten, deze zijn voorzien van verschillende soorten lampen, 
o.a. confessionele verlichting en led verlichting. Met het oog op het energieakkoord en de 
klimaatdoelstelling streven we er naar onze verlichting duurzamer te maken.  
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Echter de beschikbare budgetten zijn niet toereikend om dit ineens te realiseren. Daarom wordt de 
confessionele verlichting vanuit de beschikbare budgetten fasegewijs vervangen door led verlichting. 
In eerste instantie richten we ons daarbij op de oude SOX-lampen omdat deze de meeste storing 
geven en bovendien het minst energiezuinig zijn.  
 
Inmiddels zijn er 4.970 armaturen vervangen voor led armaturen en zijn alle 2.640 SOX-lampen 
vervangen voor de retro ledlamp. Led armaturen en ledlampen zijn niet alleen energiezuiniger, maar 
hebben ook een langere levensduur. Een led armatuur zal naar verwachting 20 jaar meegaan en een 
retro ledlamp heeft een levensduur van 8 jaar. 
De komende jaren zal er worden ingezet op het vervangen van de oude armaturen. Deze worden 
vervangen voor led armaturen. 
 
Exploitatiebudget 
Bedragen x € 1.000    2018 

Rekening 
2019 

Begroot 
2019 

Rekening 
Onderhoud    1.877 1.869 1.891 
Straatreiniging    521 508 524 
Openbare verlichting incl. 
elektriciteitsverbruik 

   608 573 577 

 
Participatie 
De kaders voor het huidige wegbeheer (BOR Basis) zijn vooral gebaseerd op een technische 
grondslag (CROW). Deze technische kijk op het wegbeheer heeft steeds minder aansluiting bij de 
belevingswaarde van de inwoners. Daarom is gezocht hoe we meer kunnen aansluiten op de 
belevingswaarde van de inwoners, zonder daarbij het technische aspect uit het oog te verliezen. 
We betrekken de inwoners actief bij het beheer en onderhoud van de wegen. Elk jaar wordt met de 
inwoners van de verschillende dorpen en wijken (plaatselijk belang en wijk vertegenwoordigingen) 
op locatie een afspraak gemaakt om de klachten en op- en aanmerkingen die er zijn (waar mogelijk) 
mee te kunnen nemen binnen de onderhoudswerkzaamheden en projecten die in het bepaalde jaar 
worden uitgevoerd. We merken dat deze manier van werken meer gedragen wordt door onze 
inwoners  
 
Kunstwerken (bruggen en viaducten) 
Hoogeveen heeft meer dan honderd kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, damwanden en vis 
steigers met een vervangingswaarde van € 38 miljoen (exclusief de monumentale Roelof van 
Echtensluis). 

De raad heeft in 2007 bepaald dat de kunstwerken op een BOR-basisniveau moet worden 
onderhouden. Op basis van de meer jaarlijkse inspectie kan worden gesteld dat de kunstwerken hier 
gemiddeld aan voldoen.  
Naast het reguliere (kleine) onderhoudswerk zijn er in 2019 de volgende kunstwerken 
vervangen/aangepast: 
- Aanpassen bedienbare bruggen over de Hoogeveensche Vaart 
- Klipperdamwand 
- Start vervanging damwanden Industriehaven  
 

Investeringen x € 1.000    2019 
Begroot 

2019 
Rekening 

Aanpassen bedienbare bruggen    211 256 
Klipperdamwand    59 59 
Damwand industriehaven    1.226 288 
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Exploitatiebudget 
Bedragen x € 1.000   2018 

Rekening 
2019 

Begroot 
2019 

Rekening 
Onderhoud kunstwerken   84 70 80 
 
Riolering/water 
Begin 2016 is het Watertakenplan Fluvius door de raad vastgesteld. Het plan is opgebouwd uit een 
hoofdplan en zeven specificaties. Het hoofdrapport beschrijft de gezamenlijke visie en doelstellingen 
van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe, Steenwijkerland 
en het waterschap voor beheer van de watertaken in de periode 2016 t/m 2021. Onder watertaken 
worden de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater verstaan en 
de zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. De specificatie, waarin de 
onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen, beschrijft per gemeente de 
maatregelen en activiteiten en de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het beheer 
van de watertaken. 
 
In 2019 zijn diverse activiteiten uitgevoerd zoals de inspectie en reiniging en onderhoud van riolering 
en gemalen, het oplossen van rioleringsknelpunten, het reinigen van kolken, het beheer en 
onderhoud drainage, het onderhoud en de monitoring van het helofytenfilter en het baggeren van 
watergangen. De daadwerkelijke kosten van een aantal deze activiteiten voor onderhoud zijn lager 
uitgevallen dan begroot. Met name het onderhoud aan de rioolgemalen was door minder storingen 
fors lager. De kosten voor het baggerplan zijn in 2019 iets lager uitgevallen omdat vorig jaar een 
aantal gecombineerde werkzaamheden naar voren was gehaald. 
 

Bedragen x € 1.000   2018 
Rekening 

2019 
Begroot 

2019 
Rekening 

Onderhoudsbudget riolering   713 997 803 
Baggerplan   236 232 202 
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Financiering 

De paragraaf Financiering brengt de organisatie en het beheer van de geldmiddelen in beeld, 
inclusief de risico's die de gemeente daarbij loopt. Kern van de zaak is het beheersen van de risico's. 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Inleiding 
In deze paragraaf rapporteren wij over het gevoerde treasurybeleid, de beheersing van de financiële 
risico's en de ontwikkeling op het gebied van rente en financiering. Treasury is het besturen en 
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de geldstromen, de financiële 
posities en de hieraan verbonden risico's. 
 
Uit de financieringsparagraaf moet blijken dat: 
- de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient 
- aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan 
- het beheer prudent en risicomijdend is. 
De risicobeheersing richt zich op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. De 
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) bepaalt de vereisten ten aanzien 
van de kredietwaardigheid van financiële instellingen. 
 
Wettelijk kader 
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke 
kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd 
en voor het laatst in 2009 is gewijzigd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De 
transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in 
begroting en jaarrekening.  
 
Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan de lagere overheden de 
verplichting oplegt financiële risico’s op treasurygebied te beheersen. In het treasurystatuut zijn 
binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van 
de treasuryfunctie bij de gemeenten. Omdat het schatkistbankieren en de wet Houdbaarheid 
overheidsfinanciën(Wet Hof) wettelijk kader hebben gekregen, hebben wij het treasurystatuut in 
november 2014 hierop aangepast. 
 
Vermogenspositie 
Langlopende leningen 
In onderstaande tabel staat het verloop van de langlopende vaste geldleningen: 
 
Jaar  
(bedragen x € 1.000 Stand per 1-1- Opgenomen Aflossing Stand per 31-12 

2016 111.231 10.000 7.445 113.786 
2017 113.786 10.000 7.846 115.940 
2018 115.940 10.000 7.243 118.697 
2019 118.697 20.000 7.466 131.231 
 
Langlopende geldleningen/Leningenportefeuille  
Op 1 januari 2019 bedroeg de totale hoofdsom van de vaste geldleningen € 118,7 miljoen en per 31 
december 2019 is het schuldrestant opgelopen tot € 131,2 miljoen. 
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Schuldrestant: 
- dertien lineaire geldleningen van de BNG Bank 
- vijf lineaire geldleningen van de NWB Bank 
- één lineaire geldlening van de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V. 
- één lineaire geldlening van de Provincie Noord-Brabant 
- één fixe-geldlening van de Aegon Levensverzekering N.V. op een fixed geldlening wordt 
 tussentijds  niet afgelost. Er wordt alleen rente betaald. 
- één kleine geldlening van de Woningcorporatie Domesta. 

De laatste geldlening is doorverstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten(SVn).  

 
Het afgelopen jaar hebben we bijna € 7,5 miljoen betaald aan aflossingen voor langlopende 
geldleningen, hiertegenover staat dat we twee nieuwe lineaire langlopende geldleningen hebben 
afgesloten: 
- € 10 miljoen bij BNG Bank, looptijd 40 jaar en rentepercentage 1,37%. 
- € 10 miljoen bij BNG Bank, looptijd 30 jaar en rentepercentage 0,905%. 
Volgens de meerjarenbegroting 2019-2022 was ook met een financieringsbehoefte van € 20 miljoen 
rekening gehouden. 
 
Kortlopende geldleningen 
De schuld op korte termijn (kasgeldlening) was op 31-12-2019 € 20 miljoen. In het kader van 
schatkistbankieren was ons tegoed op 31-12-2019 bijna € 0,1 miljoen. 
 
Financieringsbeleid 
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe financierings-
middelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen 
vermogen en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen 
langlopende geldleningen en kortlopende middelen (o.a. rekening-courant geld en kasgeldleningen), 
oftewel het vreemde vermogen. Op het moment dat de uitgaven worden gedekt door inzet van 
reserves vindt een substitutie plaats van eigen vermogen naar vreemd vermogen. 
We werken vanuit totaalfinanciering. Kenmerk is dat er geen één-op-één relatie wordt gelegd tussen 
een investering en financiering, maar dat wordt gekeken naar het totaal. Het systeem van totaal-
financiering maakt optimale benutting van externe financieringsbronnen mogelijk. We proberen 
leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen.  
 
Liquiditeitenbeheer 
Liquiditeitenbeheer is het beheren, reguleren en besturen van inkomende en uitgaande geldstromen 
en de effecten daarvan op de rekening-courantsaldi. De BNG moet voor de kredietlimieten aan 
decentrale overheden liquiditeiten aanhouden, daarom wordt vanaf 1-1-2019 over het ongebruikte 
deel van de kredietlimiet een bereidstellingsprovisie in rekening gebracht. Om de 
bereidstellingsprovisie te beperken, hebben we met BNG overleg gehad om de overeenkomst 
financiële dienstverlening te wijzigen. Het totale kredietarrangement is € 20 miljoen, hiervan is € 2 
miljoen voor het kredietlimiet en € 18 miljoen voor intradaglimiet. Indien nodig of als de inzichten 
en/of rentepercentages wijzigen, dan kunnen we de bedragen binnen het kredietarrangement 
aanpassen. Door het opstellen van een meerjarenliquiditeitenprognose, die gebaseerd is op de 
meerjarenbegroting (inclusief de meerjareninvesteringsplanning), proberen we liquiditeitenrisico’s 
zoveel mogelijk te beperken. We maken voor het eerste jaar een liquiditeitenbegroting, daarin staan 
de schattingen van de uitgaven en inkomsten die verband houden met de exploitatie, 
grondexploitatie en investeringen. Lopende het begrotingsjaar wordt deze liquiditeitenbegroting 
geactualiseerd, omdat de schatting in de loop van het jaar nogal eens verandert door wijziging in de 
realisatie van de uitgaven en inkomsten. Een en ander is mede afhankelijk van een goede 
informatievoorziening vanuit de gehele samenwerkingsorganisatie. 
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Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 
De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) was voor het gehele jaar 2019 negatief. 
Met andere woorden, er werd rente vergoed bij het aantrekken van korte termijn leningen 
(kasgeldleningen). De rentepercentages van 1, 2 en 3 maands kasgeldleningen, schommelde dit jaar 
tussen de -0,38% en -0,48%. De rente op de kapitaalmarkt (kredieten langer dan een jaar) bleef dit 
jaar ook ongekend laag. Het rentepercentage van bijvoorbeeld een 30 jarige lineaire geldlening was 
aan het begin van 2019 ongeveer 1,45%, de maanden daarna varieerde de rente tussen de 0,90% en 
1,05%. Het laagste percentage (0,40%) kon in september 2019 genoteerd worden, daarna liep de 
rente weer wat op en eindigde in december 2019 op 0,70%. De verwachting is dat in 2020 de rente 
iets gaat oplopen. Met betrekking tot de geld- en kapitaalmarkt volgen wij, naast eigen visie en 
waarneming ook de adviezen van de grote banken en beleggers. 
 
Risicobeheersing 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers en 
afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Blijven over de rente- , 
krediet- en liquiditeitenrisico’s. 
 
Kasgeldlimiet (kortlopende schuld) 
De kasgeldlimiet is de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld om op de korte termijn het 
renterisico te beheersen. De risico’s zijn groot door mogelijke fluctuaties op de geldmarkt.  
Onder de vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar. De limiet is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5% en is het maximum percentage 
van het begrotingstotaal(lasten) dat met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. 
 
Financiering met kortlopende middelen heeft de volgende voordelen: 
- De rente op kortlopende leningen is nagenoeg altijd lager dan op langlopende leningen. 
- Het geeft een grotere flexibiliteit. 
Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moeten binnen drie kwartalen maatregelen 
worden getroffen omdat teniet te doen. Dat kan door consolidatie (= het omzetten van kortlopende 
in langlopende schulden). 
 
De kasgeldlimiet afgerond is € 16,5 miljoen. In onderstaande tabel is voor 2019 de kasgeldlimiet 
afgezet tegen de netto vlottende schuld. Door het aantrekken van 'lang geld' in maart en juni 2019, 
zijn we binnen de limiet is gebleven.  
 
Berekening kasgeldlimiet (bedragen in miljoen euro's) 
  Berekening kasgeldlimiet 1e 2e 3e 4e 
  (bedragen x € 1,0 miljoen) kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 
1 Toegestane kasgeldlimiet     
 In % van grondslag (= begrotingstotaal na wijziging) 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 
 In bedrag (x € 1,0 miljoen) 16,5 16,5 16,5 16,5 
2 Omvang vlottende schuld 33,3 30 20 20,1 
3 Vlottende middelen 11,2 14,1 12,2 5,5 
 Toets kasgeldlimiet     
4 Totaal netto vlottende schuld (2 - 3) 22,1 15,9 7,8 14,6 
5 Totaal netto vlottende middelen (3-2)     
 Toegestane kasgeldlimiet (1) 16,5 16,5 16,5 16,5 
 Overschrijding (-) of Ruimte (+) -5,6 0,6 8,7 1,9 
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Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 
De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
groter dan of gelijk aan 1 jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond toekomstige 
renteniveaus.  
 
Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:  
-  Bij variabel rentende leningen.  
-  Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is.  
-  Bij naderende renteaanpassingen van leningen. 
  
Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het 
renteniveau in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze 
bij openbare lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare 
lichamen op de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het 
begrotingstotaal bij aanvang van het boekjaar.  
 
In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Conclusie: we voldoen 
ruimschoots aan de risiconorm. 

 Renterisiconorm 
(bedragen x € 1,0 miljoen) 

Rekening 
2018 

Raming 
2019 

Rekening 
2019 

1 Rente herzieningen 0 0 0 
2 Betaalde aflossing 7 8 8 
3 Renterisico (1+2) 7 8 8 
5a Ruimte onder renterisiconorm(4>3) 28 30 31 
5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)    
 Berekening renterisiconorm:    
4a Begrotingstotaal 171 188 194 
4b Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 
4 Renterisiconorm 34 38 39 
 
Kredietrisicobeheer 
Kredietrisicobeheer kunnen we omschrijven als het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de 
mogelijkheid van een waardedaling van onze vorderingen als gevolg van insolventie of deficit van 
tegenpartijen. Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut slechts 
plaatsvinden voor de uitvoering van een publieke taak. Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats 
bij Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0% 
en financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een AA-rating(lange termijn) of A-2(korte 
termijn rating). 
 
Hieronder een specificatie van de uitzettingen naar risicocategorie. 

Risicogroep (bedragen x € 1,0 miljoen) Restant 
schuld 

% van het 
totaal 

Woningcorporaties met garantie Wsw 0,5 3,4% 
Hypothecaire geldleningen ambtenaren 0,8 5,5% 
Aandelen en deelnemingen (o.a. nutsbedrijven) 1,0 6,8% 
Deelneming Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten(SVn) 2,2 15,1% 
Geldleningen aan particulieren-corporaties via (SVn) 6,5 44,5% 
Geldlening aan gemeenschappelijke regeling (SWO) 3,3 22,6% 
Overige geldleningen 0,3 2,1% 
Totaal 14,6 100% 
 
We hebben in totaal bijna € 14,6 miljoen uitgeleend. 
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De woningcorporaties hebben € 35.000 afgelost en op de hypothecaire geldleningen aan 
ambtenaren is bijna € 132.000 afgelost.  
De deelnemingen betreffen onze aandelen in de NV Bank Nederlandse Gemeenten, NV Rendo, NV 
W.M.D., NV Area en Participatie Oikocredit.  
 
Daarnaast hebben we aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVn) iets meer dan € 8.6 miljoen als deelneming uitstaan, hiervan is bijna €6,5 miljoen door SVn 
weer uitgeleend aan woningbouwcorporaties en particulieren (startersleningen, 
woningverbeteringen, duurzaamheidsleningen, zonneleningen en verzilverleningen), zie verder ook 
de toelichting op de balans onderdeel financiële activa.  
Aan de gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen(SWO) hebben we € 3,3 miljoen 
uitgeleend, het betreft de activa die de SWO van de gemeente heeft overgenomen en de activa, die 
de afgelopen vijf jaar is aangeschaft.  
De overige geldleningen betreft o.a. de stimuleringsleningen aan starters in Erflanden. 
 
Interne rente 
In de begroting 2019 was rekening gehouden met een interne rente van 2%, op basis van de BBV 
voorschriften is dit percentage voor de jaarrekening uitgekomen op 1,5%. Deze rente rekenen we 
conform BBV toe aan alle (te activeren) investeringen. Voor de grondexploitatie hebben we op basis 
van de BBV voorschriften een percentage van 1,59% gehanteerd.  
 
Renteschema  
a. Rentelasten lang lopende geldleningen 3.091.195 
 Rentelasten en -kosten kortlopende geldleningen 25.194 
 Rentelasten en -kosten leningen SVN 32.346 
b. Rentebaten langlopende geldlening SWO De Wolden-Hoogeveen -59.792 
 Rentebaten kasgeldleningen -91.722 
 Rentebaten leningen SVN -136.690 
 Rentebaten woningwetwoningen -24.116 
 Rentebaten hypothecaire geldleningen ambtenaren -40.599 
   
 Saldo rentelasten en -baten 2.795.816 
   
c. Rente doorberekend aan grondexploitatie 1,59% -610.528 

   
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 2.185.288 
   
d. Rente over voorzieningen contante waarde  
   
 Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 2.185.288 
   
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%) -2.221.092 
   
f. Positief renteresultaat op het taakveld Treasury -35.804 
 
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd bedraagt per 1 januari 2019 iets meer 
dan € 148 miljoen. De aan de taakvelden toegerekende rente van 1,5% van € 146 miljoen is ruim 
€ 2,2 miljoen. De afwijking tussen de werkelijke rentelasten en de toegerekende rentelasten is 
€ 35.804. Aangezien de afwijking kleiner is dan 25%, is een nacalculatie niet verplicht. 
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De lagere interne rente en het positief renteresultaat wordt veroorzaakt door: 
- Minder rente voor langlopende leningen is uitgeven, omdat er goedkoper lang geld is geleend 
- Voor kortlopende (kasgeld)leningen is er zelfs rente ontvangen i.p.v. betaald 
- De doorberekende rente aan de grondexploitatie is hoger geworden dan begroot 
- Meer rente ontvangen voor de verstrekte lening aan ambtenaren. 
- Bankkosten zijn lager geworden dan begroot.  
Daartegenover staat dat voor de verstrekte geldlening aan de SWO minder rente is ontvangen, dan 
begroot. De werkelijke boekwaarde activa per 1-1-2019 is lager uitgevallen dan begroot. 
 
Schatkistbankieren 
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat 
moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige 
middelen in de schatkist aan te houden. Dit betekent dat overtollige gelden niet langer bij 
bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden 
overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om 
zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of 
roodstand faciliteiten aan. Deelname van decentrale overheden aan het schatkistbankieren, draagt 
bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte 
van het Rijk minder wordt. Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een 
doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal. Ons begrotingstotaal over 2019 was 
€ 194.307.347, het drempelbedrag is dan € 1.457.305. Over het dagelijkse saldo wordt de 
daggeldrente (Eonia) vergoed. 
 
Berekening EMU-saldo 
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 3 en 4) is de verplichting vastgesteld dat de 
gemeenten in de jaarrekening ook het EMU-saldo dienen te verstrekken. Deze jaarrekening is 
opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van 
baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en 
overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in 
de Europese Unie. 
 
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de 
EMUnorm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog hebben het Rijk en de 
decentrale overheden elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -0,4 procent van het bbp per 
jaar voor de periode van 2019 tot 2022. Hiermee is een balans gezocht om invulling te geven aan de 
investeringsopgave in tal van maatschappelijke thema’s en tegelijkertijd de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor gezonde overheidsfinanciën. Jaarlijks zal tijdens bestuurlijk overleg 
worden stil gestaan bij de belangrijke ontwikkelingen in de financiële positie van het Rijk en 
decentrale overheden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet houdbare overheidsfinanciën 
en de uitgangspunten van het Regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma. Afgesproken is 
dat de medeoverheden onderling komen tot een onderverdeling van de macro EMUnorm. Het Rijk 
neemt dit voorstel over en biedt, via een voorhangprocedure, een ministeriële regeling aan bij de 
Staten-Generaal. Na instemming van het parlement wordt de EMU-norm gepubliceerd in de 
Staatscourant. 
De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel 
dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en 
lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar 
tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Het EMU-saldo van de gemeente Hoogeveen komt 
voor 2019 uit op ruim -/- € 7 miljoen.  Het gerealiseerde EMU-saldo is dan € 13 miljoen positiever 
uitgevallen dan begroot, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van 
IJsbaan/Zwembad.  
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Verbonden partijen 

De gemeente gaat voor het realiseren van haar doelstellingen bindingen aan met vele partijen. Er is 
inzicht nodig om te kunnen beoordelen of een binding nog noodzakelijk is voor het realiseren van de 
doelstellingen dan wel nog passend is. 
 
Paragraafhouder college 
 
Inleiding 
De Verbonden Partijen (VP) zijn een instrument voor het realiseren van gemeentelijke doelen. De 
gemeente bepaalt de aard en omvang van de bijdrage en niet de VP. Dat betekent dat de gemeente 
aandacht besteed aan de taak van de VP en dat de verantwoording zodanig gestalte moet krijgen dat 
duidelijk wordt welke bijdrage de VP levert en tegen welke kosten. Van belang is dat de 
besturingsrelaties van de VP goed zijn ontworpen en daadwerkelijk worden ingevuld. 
 
Definitie 
Een VP is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel en een 
bestuurlijk belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de gemeente aansprakelijk is bij 
het niet nakomen van de verplichtingen door de rechtspersoon. Er is sprake van een bestuurlijk 
belang als de gemeente vertegenwoordigd is in het bestuur of zeggenschap daarin kan uitoefenen.  
De indeling van de verbonden partijen is als volgt: 
 
Soort Aard Risicofactor  
Gemeenschappelijke 
regelingen 

Publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Met andere deelnemers aansprakelijk voor 
exploitatieresultaat 

Deelnemen in rechtspersonen 
in de vorm van aandelenbezit 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon, 
doorgaans NV en BV 

Aansprakelijk tot bedrag van het aandelen kapitaal 

Deelnemen in besturen of als 
lid van stichtingen en 
verenigingen 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Aansprakelijk in overeenstemming met statuten- 
bepalingen en voor eventuele subsidiebesluiten 
binnen de daar bepaalde voorwaarden 

Oprichten gemeenschappelijke 
rechtspersonen voor PPS 
samenwerking 

Privaatrechtelijke 
rechtspersonen 

Aansprakelijk in overeenstemming met de 
overeenkomst tot oprichting (en eventuele inbreng 
aandelenkapitaal) 

 
Samenwerking 
Wij werken samen met andere partijen wanneer wij het aannemelijk achten dat onze taken ten 
behoeve van onze inwoners beter gediend zijn met samenwerking dan wanneer wij die taken geheel 
in eigen beheer uitvoeren. Naar onze overtuiging zijn de beste resultaten uit samenwerking te halen 
als de betrokken partijen zich vanzelfsprekend met elkaar verbonden voelen. Bijvoorbeeld vanwege 
gemeenschappelijke waarden of belangen. Kwaliteit- en resultaatverbetering staan voorop.  
 
Naast de bovenstaande vormen van samenwerking maken wij ook gebruik van convenanten en 
dienstverleningsovereenkomsten met de provincie, andere (buur)gemeenten en private partijen. 
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Verbonden partijen 
 

1. NV Bank voor Nederlandse gemeenten 

Vestigingsplaats Den Haag 
Partners Nederlandse staat, provincies en gemeenten 
Doel/ openbaar belang Bijdragen aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders 
Financieel belang Hoogeveen bezit 17.550 (0,03%) van de 55.690.720 aandelen. Dividend 2019, 

uitbetaald in 2020: € 22.288 (begroot € 50.015). 
 
Eigen vermogen 
31-12-2019: € 4.887.000.000 
31-12-2018: € 4.991.000.000 *) 
*) Met ingang van 2018 rapporteert BNG Bank volgens IFRS9. Dat leidt tot een 
bijstelling van het eigen vermogen t.o.v. IAS39 met -/- € 266.000.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 144.802.000.000 
31-12-2018: € 132.518.000.000 
 
Achtergestelde schuld 
31-12-2019: € 33.000.000 
31-12-2018: € 32.000.000 
 
De BNG is een beursgenoteerd bedrijf, de jaarcijfers 2019 worden bekend gemaakt 
op 25 maart 2020. 
 
Resultaat 
31-12-2019: € 163.000.000 
31-12-2018: € 337.000.000 

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 
Rapportage Jaarverslag en halfjaarberichten 
Rechtmatigheid Een goedgekeurde controleverklaring door een onafhankelijke accountant. 

 

2. NV Rendo 

Vestigingsplaats Meppel 
Partners Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, 

Westerveld, De Wolden en Zwartewaterland 
Doel/ openbaar belang Gewaarborgde levering van energie 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Financieel belang Hoogeveen heeft 334 aandelen. In totaal zijn er 991 aandelen. Met betrekking tot 

het boekjaar 2018 is € 2.527.750 aan dividend in 2019 uitbetaald. Voor 2020 en 
volgende jaren is € 2,5 miljoen begroot, hoewel Rendo voor de komende jaren een 
winstwaarschuwing heeft afgegeven. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 72.404.000  
31-12-2017: € 70.342.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 72.027.000 
31-12-2017: € 66.962.000 
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Resultaat 
31-12-2018: € 10.001.000  
31-12-2017: € 10.596.000 

Ontwikkelingen In verschillende gemeenten is Rendo betrokken bij glasvezelprojecten. Rendo heeft 
een ambitieuze meerjarenbegroting. Er wordt volop geïnvesteerd in het gas/ en 
elektriciteitsnetwerk. Hetzelfde geldt dus voor glasvezel. 
Ook de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen 
(energietransitie) vormt de komende jaren een omvangrijke opgave. 

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening nog niet definitief vastgesteld. Voor boekjaar 

2018 is op 16 april 2019 een goedkeurende controleverklaring door een 
onafhankelijk accountant afgegeven. 

 

3. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten 
Doel/ openbaar belang Gewaarborgde levering van water 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Financieel belang Hoogeveen bezit 122 van de 1.946 geplaatste aandelen. Maatschappelijk kapitaal: 

5.000 aandelen. In lijn met het door de AvA uitgesproken voornemen, eerst tot 
dividenduitkering over te gaan wanneer de solvabiliteit de 30% grens heeft bereikt, 
is voorgesteld het resultaat aan de overige reserves toe te voegen.  
 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 34.225.000 
31-12-2017: € 44.771.000  
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 130.283.000 
31-12-2018: € 114.957.000  
 
Resultaat: 
31-12-2018: -/- € 10.519.000 
31-12-2017: +   €    2.537.000  

Ontwikkelingen De WMD is bezig niet-drinkwatergerelateerde activiteiten af te stoten en zich te 
richten op haar kerntaak.  

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid De jaarrekening over 2019 is nog niet definitief vastgesteld. 

 

4. NV AREA Reiniging 

Vestigingsplaats Emmen 
Partners Coevorden, Emmen en Hoogeveen 
Doel/ openbaar belang AREA richt zich op het efficiënt, kostenbewust en klantgericht inzamelen van afval. 

Door samenwerking met partners in de regio en goede communicatie met burgers 
wil ze steeds meer grondstoffenkringlopen sluiten. 

Bestuurlijk belang Lidmaatschap (elk 1 lid) in de algemene vergadering van aandeelhouders 
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Financieel belang Gemeente Hoogeveen heeft een aandeel van 27,14 %. De overige aandeelhouders 
zijn de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden. Het geplaatste kapitaal 
bedraagt € 2.913.503. Op basis van de halfjaarrapportage over 2019 wordt er naar 
verwachting een positief resultaat behaald van € 960.000.  
 
Eigen vermogen   
30-6-2019: € 5.953.200 
31-12-2018: € 6.032.070 
 
Vreemd vermogen 
30-6-2019: € 15.064.923 
31-12-2018: € 14.650.349 

Risico's Aandelenkapitaal + dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2018 is een controleverklaring door een onafhankelijk accountant 

afgegeven. Voor 2019 is deze nog niet beschikbaar. 
 

5. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Vestigingsplaats Assen 
Partners 12 Drentse gemeenten 
Doel/ openbaar belang Uitvoering wettelijke taken van de gemeente op het gebied van de publieke 

gezondheidszorg. Doel: een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg met 
afstemming op de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen. 

Bestuurlijk belang Lidmaatschap AB met stemrecht. Gekwalificeerde meerderheid is nodig voor een 
besluit. Het DB bestaat uit drie leden, door en uit het AB aangewezen. De 
gemeenteraad kan een zienswijze op de begroting geven. 

Financieel belang Over 2019 is een positief resultaat van € 252.300 behaald. Voor de uitvoering van de 
basistaken werd een bijdrage per inwoner betaald van € 9,54. De bijdrage voor de 
jeugd in 2018 bedroeg € 1.428.384. De bijdrage voor de overige basistaken is in 2019 
€ 544.596. Additionele taken worden verrekend op basis van offertes van AB of DB. 
 
Eigen vermogen  
31-12-2019: € 2.650.000 
31-12-2018: € 2.587.000 
 
Vreemd vermogen  
31-12-2019: € 2.379.000 
31-12-2018: € 2.386.000 
 
Resultaat 2019: € 252.300 

Ontwikkelingen  
Risico's Geen directe risico’s 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2019 is een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant afgegeven. 
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6. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners 12 Drentse gemeenten 
Doel/ openbaar belang Vergroten veiligheid inwoners van Drenthe en met de partners zorgen voor een 

goede voorbereiding op rampen en crises. 
Bestuurlijk belang Lidmaatschap DB en AB met stemrecht. Gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

is nodig voor besluit. Uitsluitend burgemeesters kunnen lid zijn van het bestuur. De 
gemeenteraad kan een zienswijze op de begroting geven. 

Financieel belang Over 2019 hebben we conform de begroting een bedrag van € 2.384.000 aan de 
Veiligheidsregio betaald. Daarnaast is € 36.000 betaald in verband met aanvulling van 
de Algemene reserve en de Reserve rampenpot. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 1.207.491 
31-12-2019: € 2.305.089 
 
Vreemd vermogen  
31-12-2018: € 26.984.484 
31-12-2019: € 23.386.770 
 
Resultaat 
31-12-2018: -€ 29.844 
31-12-2019: € 483.719 

Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen die in 2019 hebben gespeeld: 
- verbeteren samenwerken aan crisisbeheersing in Drenthe 
- op orde houden paraatheid brandweerzorg en nieuwe werkwijzen 
- implementatie Omgevingswet 
- ontwikkelingen binnen de zorgketen 
- landelijke Meldkamersamenwerking 
- bouwen aan een vitale en flexibele organisatie 

Risico's Geen directe risico's 
Rapportage Jaarverslag en begroting. Daarnaast tussentijdse managementrapportages 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2019 is een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant ontvangen 
 

7. Werkvoorzieningsschap Stark 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Midden-Drenthe en De Wolden 
Doel/ openbaar belang Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en streven naar een 

integraal arbeidsmarktbeleid en bevorderen van de onderlinge samenhang. 
Bestuurlijk belang Lidmaatschap met stemrecht. Unanimiteit is nodig voor een besluit. Het bestuur 

bestaat uit 6 leden. Hoogeveen vervult voorzitterschap. De gemeenteraad kan een 
zienswijze op begroting geven. 

Financieel belang In het kader van het solidariteitsprincipe dragen we de rijksvergoeding (wsw-deel in 
participatiebudget van het sociaal domein van het gemeentefonds) voor 
Hoogeveen over aan Stark. Daarnaast dragen we bij aan het exploitatietekort van 
Stark. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de hand 
van het aantal aja's per gemeente.  
 
In 2019 zijn de volgende bedragen aan Stark uitbetaald: 
- doorbetaling Wsw-deel: € 19.100.814 
- bijdrage in exploitatietekort: € 1.652.011 (o.b.v. voorlopige eindafrekening) 
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Eigen vermogen 
31-12-2019: € 1.505.000  
31-12-2018: € 2.137.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 2.074.000 
31-12-2018: € 80.000 
 
 
Resultaat Stark: 
31-12-2019: € 0 (na afrekening in exploitatie tekort) 
31-12-2018: € 0 (na afrekening in exploitatie tekort) 

Ontwikkelingen Aanpassing wetgeving met mogelijk gevolgen voor organisatie en gemeentelijke 
bijdrage. 

Risico's Oplopende exploitatiekosten door een verandering in de wetgeving 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2019 is een goedkeurend oordeel bij de getrouwheid en een 

beperking bij de rechtmatigheid afgegeven door een onafhankelijk accountant 
afgegeven.  

 

8. Recreatieschap Drenthe 

Vestigingsplaats Diever 
Partners 12 Drentse gemeenten en 1 Friese gemeente 
Doel/ openbaar belang Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband van de 12 Drentse 

gemeenten en 1 Friese gemeente op het gebied van Recreatie en Toerisme in de 
provincie Drenthe. 

Bestuurlijk belang AB bestaat uit 13 wethouders en een directeur bestuurder. Gemeente Emmen 
vervult het voorzitterschap. Het DB bestaat uit vier leden. De gemeenteraad kan 
een zienswijze op begroting geven. 

Financieel belang Over 2019 is een positief resultaat behaald van € 4.140.  
In 2019 is een reguliere bijdrage betaald van € 77.062.  
 
Eigen vermogen 
31-12-2019: € 696.641 
31-12-2018: € 665.088 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 669.768 
31-12-2018: € 1.222.424 
 
Resultaat 
31-12-2019: € 4.140 
31-12-2018: € 5.055 

Ontwikkelingen Streven naar constante kwaliteitsverbetering en upgrading van het aanbod. 
Risico's Geen risico's van grote materiële betekenis. 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2019 is een goedkeurende controleverklaring door een onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
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9. Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Assen, Hoogeveen en Meppel 
Doel/ openbaar belang Op maatschappelijke en zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan 

o.a. geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering, wettelijke 
schuldsanering van natuurlijke personen 

Bestuurlijk belang Het AB en het DB bestaan uit 1 wethouder van elke partner. Assen vervult het 
voorzitterschap. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begroting geven. 

Financieel belang Het boekjaar 2019 laat een voorlopig negatief resultaat van € 406.201 zien. In 2019 
is € 650.011 betaald aan schuldhulpverlening. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2019: -/- € 232.590  
31-12-2018: -/- € 116.446  
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 12.421.287 
31-12-2018: € 18.255.481  
 
Resultaat 
2019: -/- € 406.201 
2018: -/- € 520.452 

Ontwikkelingen Toename beroep op schuldhulpverlening, gewijzigde regelgeving en effecten door 
decentralisaties bij gemeenten. 
Wetswijzigingen waardoor de mogelijkheid om voor onder bewindstelling in 
aanmerking te komen aanzienlijk is verruimd. 
Toenemende concurrentie van commerciële aanbieders van schuldhulpverlening. 

Risico's - 
Rapportage Begroting en jaarrekening 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2019 is een goedkeurende controleverklaring door een onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
 

10. Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe 
Doel/ openbaar belang De RUD Drenthe is onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van 

omgevingsdiensten, opgezet om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving te verbeteren en te uniformeren. Het werkgebied van de RUD Drenthe 
is de provincie Drenthe. De provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten zijn 
samen eigenaar van RUD Drenthe. RUD Drenthe voert voor de 
eigenaren/opdrachtgevers het zogenoemde ‘Milieubrede takenpakket’ uit. Dit 
pakket betreft: alle milieuvergunningen, alle milieumeldingen, milieutoezicht en -
handhaving, alle bodemtaken en alle milieuspecialismen. Voor ondernemers en 
inwoners verandert er weinig omdat de gemeente het loket blijft waar ze 
aanvragen, meldingen en vragen kunnen indienen. De gemeenten en de provincie 
blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de 
handhaving op lokaal niveau. 

Bestuurlijk belang De RUD heeft een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). 
Hoogeveen heeft zitting in het AB. Daarnaast is er een adviesgroep bestaande uit 
een provinciesecretaris en drie gemeentesecretarissen, De Raad van 
Opdrachtgevers (RVO). Verder zijn er op ambtelijk niveau twee overlegstructuren, 
namelijk het accounthoudersoverleg en eigenarenoverleg. 
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Financieel belang De financiële bijdrage voor Hoogeveen in 2019 bedraagt € 1.046.562.  
Voor de financiering van het ontwikkelprogramma is in 2019 een 
begrotingswijziging doorgevoerd waarbij een beroep is gedaan op de daarvoor in 
2016 in het leven geroepen bestemmingsreserve van € 275.000 en is de Algemene 
reserve aangesproken voor een bedrag van € 481.250. De overige financiering 
heeft plaatsgevonden vanuit de gereserveerde uren uit het jaarprogramma. De 
kosten voor deze gereserveerde uren zijn vanuit het programma Milieu regulier 
overgeheveld naar het budget voor het ontwikkelprogramma. Dit betreft een 
wijziging in de opbouw van de begroting 2019 door het aanwenden van de 
bestemmingsreserve en de Algemene reserve van de RUD dit ten behoeve van het 
ontwikkelprogramma. Op deze wijze hoeft er geen extra financiële bijdrage te 
worden gevraagd van de deelnemers. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2019: € nog niet bekend 
31-12-2018: € 797.316 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € nog niet bekend  
31-12-2018: € 5.687.315 
 
Resultaat 
2019: verwacht tekort circa -/- € 150.000  
2018: -/- € 19.364 

Ontwikkelingen Vanaf 2016 werkt de RUD Drenthe op basis van de Drentse Maat. Deze maat staat 
voor één uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het bereik van de Drentse Maat is 
in eerste instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten binnen de 
milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving. Het betreft ca. 60% van 
de omvang van het werkpakket van de RUD. Op basis van het gekozen uniforme 
uitvoeringsniveau is door de RUD in samenwerking met de opdrachtgevers het 
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden 
per opdrachtgever de te geraamde/te plannen aantallen per product en de 
bijbehorende uren per producten op jaarbasis doorgerekend. Het 
inrichtingenbestand maakt onderdeel uit van het rekenmodel. Daarnaast levert de 
RUD milieu specialistisch advies op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht, 
geluid, asbest en externe veiligheid. Deze overige taken op het gebied van 
milieuadvisering zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2019. 
 
In 2019 is gestart met het ontwikkelprogramma om de basis van de organisatie op 
orde te krijgen en het toekomstbestendig maken van de RUD. Een van de 
onderdelen binnen het ontwikkelprogramma is het project Risicogericht Toezicht. 
Hiermee is een eerste aanzet gemaakt om van Frequentiegericht Toezicht over te 
gaan naar Risicogericht Toezicht. In 2019 is projectmatig, vorm en inhoud gegeven 
aan Risicogericht Toezicht om in 2020 hiermee te kunnen starten. Er is een Drentse 
(milieu)risicomatrix en een bestuurlijk afwegingskader vastgesteld om keuzes in het 
jaarprogramma uit te werken. De matrix is voor 2020 op het niveau van elke 
deelnemer uitgewerkt en gebruikt bij de programmering. Het is een ‘Drentse’ 
risicomatrix omdat de matrix in gezamenlijkheid met alle deelnemers en RUD is 
ontwikkeld. 
 
Daarnaast is een start gemaakt met de evaluatie van de Drentse Maat en wordt er 
gewerkt aan het actualiseren van het inrichtingenbestand.  
Ook is er een start gemaakt om samen met de deelnemers te komen tot een 
nieuwe verrekensystematiek. 

Risico's Op basis van de beschreven resultaten in de rapportage van het derde kwartaal 
2019 van de RUD wordt voor 2019 een negatief resultaat verwacht van € 150.000.  
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Als de negatieve afwijking van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis 
voordoet dan zal dit als negatief resultaat in de jaarrekening 2019 van de RUD 
worden opgenomen. Uitgaande van een negatief resultaat van € 150.000 betekent 
dit op basis van de gehanteerde verdeelsleutel een naheffing van circa € 11.000 
voor Hoogeveen. 
 
Zowel de evaluatie van de Drentse Maat als de actualisatie van het 
inrichtingenbestand en de herijking van de verrekensystematiek hebben 
ongetwijfeld een effect op een verandering van de deelnemersbijdragen in de 
meerjarenbegroting maar in welke mate is nu nog onduidelijk. 

Rapportage Begroting en jaarrekening 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2019 moet nog een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant worden afgegeven. 
 

11. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen (SWO) 

Vestigingsplaats Hoogeveen en Zuidwolde 
Partners Gemeente Hoogeveen en Gemeente De Wolden 
Doel/ openbaar belang De ingestelde gemeenschappelijke regeling heeft als belang het bewerkstelligen 

van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van gemeentelijke taken 
(bedrijfsvoering) zoals vastgelegd in de betreffende regeling. 

Bestuurlijk belang Het voltallige college van Hoogeveen heeft zitting in het bestuur van de SWO. 
Financieel belang De bijdrage van gemeente Hoogeveen aan deze regeling voor het jaar 2019 is 

begroot op € 39.617.129. De werkelijke bijdrage is over 2019 € 39.617.129 
geweest. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2019: € 501.000 
31-12-2018: € 211.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 13.166.112 
31-12-2018: € 17.497.526 
 
Resultaat (na bestemming): 
31-12-2019 € 0 
31-12-2018 € 0 

Ontwikkelingen In het vroege voorjaar van 2018 is er vanuit de missie en visie en algemene 
ontwikkeldoelen gestart met een nieuwe fase in de ontwikkeling van de 
Samenwerkingsorganisatie. We zijn gaan werken met een aangescherpte koers 
voor de organisatie.  
Een koers die niet afwijkt van onze missie en visie en contourennota, maar daar 
een concretere invulling van is.  
Een richting waarmee we een diepere inhoud geven aan onze vier kernwaarden. 
Deze koers zijn we gaan varen onder Koers0528.  

Risico's Algemene bedrijfsvoeringsrisico's. Deze zijn (in verhouding) opgenomen in het 
weerstandsvermogen van de beide gemeenten. 

Rapportage Begroting en jaarrekening. 
Rechtmatigheid Niet van toepassing. 

 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Alle gemeenten uit Groningen en Drenthe en informeel het OV-bureau. 
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Doel/ openbaar belang Doel van Publiek vervoer is dat iedereen, door middel van duurzaam vervoer, kan 
deelnemen aan de samenleving, ongeacht of iemand woont op het platteland of in 
een stedelijk gebied of welke ondersteuning iemand nodig heeft. 

Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling is in districten onderverdeeld. Wij zitten in een 
district samen met De Wolden, Meppel en Westerveld.  
Wethouder Ten Hulscher van Meppel vertegenwoordigt ons in het bestuur van 
Publiek Vervoer. 

Financieel belang Onze jaarlijkse bijdrage in 2019 was € 40.104. 
Bovenop deze jaarlijkse bijdrage is er een incidentele bijdrage van € 2.040 
gevraagd.  
 
Eigen vermogen 
31-12-2019: € 5.000  
31-12-2018: € -/- € 478.000      
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 332.000  
31-12-2018: € 787.000 
 
Resultaat (na bestemming) 
31-12-2019: € 5.057  
31-12-2018: -/- € 477.632 

Ontwikkelingen Het Publiek Vervoer heeft een tool ontwikkeld, zodat zij en de afzonderlijke 
gemeenten de vervoersdata in detail kunnen volgen. Eind 2019 is gestart met een 
evaluatie naar het vervoer zelf en de organisatie Publiek Vervoer. Dit loopt door in 
2020.  

Risico's n.v.t. 
Rapportage Tussenrapportage, begroting 2019 en jaarrekening 2019 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2019 is op 25 maart 2020 een goedkeurende controleverklaring 

door een onafhankelijke accountant afgegeven. 
 
Lidmaatschap coöperaties 
 

Coöperatie ParkeerService U.A. 

Vestigingsplaats Amersfoort 
Partners In totaal 16 gemeenten waaronder Hoogeveen, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, 

Amersfoort, Barneveld, Deventer, Gorinchem, Gouda, Hilversum, IJsselstein, 
Lelystad, Nieuwegein, Nijkerk, Woerden, Zandvoort en Zeist. 

Doel/ openbaar belang ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en 
uitvoeren van parkeerbeleid. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een 
vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de 
coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties en alle 
andere denkbare onderwerpen. Het dienstenpakket strekt zich uit tot het 
verstrekken vergunningen en abonnementen, handhaven het parkeerbeleid, 
beheren apparatuur, bewaken parkeergarages, etc. 

Bestuurlijk belang Wethouder vertegenwoordigt gemeente in de algemene ledenvergadering (ALV) 
Financieel belang De gemeente heeft geen financieel belang in die zin dat wij niet deelnemen maar 

een tarief betalen voor af te nemen producten i.c. diensten. Daartoe is een 
dienstencatalogus vervaardigd waaruit gemeenten (eventueel extra) diensten 
kunnen afnemen. De bijdrage voor 2019 aan ParkeerService bedroeg € 168.000. 
De tarieven worden elk jaar (voorafgaand aan het komende jaar) vastgesteld door 
de ALV. 

Ontwikkelingen ParkeerService is in 2010 voortvarend van start gegaan als uitvoeringsbedrijf van 
Coöperatie ParkeerService U.A.  
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De coöperatie heeft de laatste 8 jaar een snelle groei doorgemaakt. De groei van de 
organisatie vereiste een andere bedrijfsvoering en maakte het aanpassen van de 
organisatiestructuur noodzakelijk. Intern is de focus sterk gericht op 
herstructurering van de organisatie en is in 2016 een basis gelegd voor een 
toekomstbestendig en financieel solide ParkeerService.  
Dit zal in 2020 zijn gerealiseerd. ParkeerService heeft de bedrijfsvoering weer op 
orde en de dienstverlening (uitvoering) naar de klanten is er sterk op 
vooruitgegaan. In 2019 is het ingezette ontwikkeltraject verder uitgevoerd. 

Risico's Omdat het hier een coöperatie ParkeerService U.A. betreft (uitgesloten 
aansprakelijkheid) en geen deelname is betaald, is er geen financieel risico. Er is 
hooguit sprake van een continuïteitsrisico wanneer de coöperatie in (financiële) 
problemen zou geraken. 

Rapportage Begroting en jaarrekening vast te stellen door ALV 
Rechtmatigheid De goedkeurende controle verklaring van de (onafhankelijke) accountant over de 

afdracht van parkeergelden boekjaar 2019 aan de gemeente Hoogeveen zijn 
ontvangen. 

 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium) 
 

Theater De Tamboer  
Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen 
Doel/ openbaar belang Bijdrage aan gemeentelijke doelen op gebied van het stimuleren van het beleven 

van kunst en cultuur 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidierelatie: voorlopig subsidie 2019 € 1.156.576  
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage 
 

Jaarverslag, subsidieverantwoording 

Het Podium  
Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen 
Doel/ openbaar belang Bijdrage aan gemeentelijke doelen op gebied van cultuurontwikkeling 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidierelatie: voorlopig subsidie 2019 € 146.985. 
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 

 

Scala 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel, Steenwijkerland en 

Staphorst. 
Doel/ openbaar belang Bijdrage aan gemeentelijke doelen op gebied van cultuurontwikkeling, vooral bij 

kinderen. 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidierelatie (€ 457.000 in 2019). 
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
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Bibliotheek 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen, Biblionet Drenthe 
Doel/ openbaar belang Bijdrage aan gemeentelijke doelen op gebied van taal- en cultuurontwikkeling, 

vooral bij kinderen. 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat van € 35.920 behaald. De 

voorlopige subsidie voor 2019 bedroeg € 1.940.234. 
Ontwikkelingen De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Hoogeveen grote stappen gezet op weg 

naar een ‘brede bieb’. Denk bijvoorbeeld aan de Verhalenwerf, de opening van de 
Ontdekhoek in maart 2019 en samenwerking binnen het Taalhuis. Het beleidsplan 
2016-2019 is volgens plan uitgevoerd en dit heeft de bibliotheek Hoogeveen de 
‘best presterende bibliotheek van Nederland’ gemaakt. Om op dit niveau te kunnen 
blijven presteren, is nog meer focus, samenhang en bovenal samenwerking nodig. 
Daarom heeft de bibliotheek in 2019 samen met maatschappelijke partners een 
koersdocument ‘Bibliotheek Hoogeveen, op weg naar de toekomst’ gemaakt. Na 
opening van de Ontdekhoek is de bibliotheek samen met Scala in 2019 gestart met 
de voorbereiding voor realisatie van een e-werkplaats. Hiermee geeft de 
bibliotheek invulling aan de nieuwe regeling van de provincie Drenthe met 
betrekking tot bibliotheekinnovatie. De provincie heeft de gemeente in dit kader de 
subsidie “Spreiding en toegankelijkheid van het openbare bibliotheekwerk” 
verleend van € 100.000 voor 2019. 

Risico's Geen directe risico's 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 

 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen en andere lokale organisaties 
Doel/ openbaar belang Uitvoering algemeen maatschappelijk werk. 
Bestuurlijk belang Stichting voert zorgplicht van de gemeente uit. 
Financieel belang Subsidie 2019 € 4.069.496. De gemeente heeft een subsidierelatie met de SWW. 
Ontwikkelingen  
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 

 

Scholen VO 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen, Roelof van Echtencollege en Wolfsboscollege 
Doel/ openbaar belang De gemeente heeft een zorgplicht om te voorzien in de huisvesting van het VO. 

Met de schoolbesturen is een financieringsovereenkomst gesloten waarin de 
afspraken en inhoud voor de onderwijshuisvesting zijn vastgelegd. De 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de huisvesting. Tweejaarlijks stemmen 
partijen de ontwikkelingen in de huisvesting af en worden huisvestingsplannen 
geactualiseerd. 

Bestuurlijk belang Scholen voeren zorgplicht van de gemeente uit. 
Financieel belang Subsidie 2019 plus OZB uitgaven: € 2,086 miljoen voor geheel VO 
Ontwikkelingen  
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarlijks gestructureerd overleg 
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Grondbeleid 

Het grondbeleid bevat uitgangspunten voor de wijze waarop en met welke middelen het 
grondgebied wordt ingevuld, zowel actief als passief. In het beleid staan bedrijfseconomische 
principes centraal: hoe gaan we met de resultaten om en welke reserves en voorzieningen houden 
we aan voor risico's? 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Algemeen 
Het grondbeleid is een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te 
realiseren. Grondbeleid is maatwerk; per geval wordt afgewogen welke grondbeleidsinstrumenten 
worden ingezet.  
 
Met de Omgevingswet, is ook het grondbeleid in beweging. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 
2019 het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. Deze 
wet vult de Omgevingswet aan met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting 
van het landelijk gebied, kavelruil, kostenverhaal en financiële bijdragen bij gebiedsontwikkelingen. 
 
De grondexploitatie dient onder meer om de financiën (baten, lasten en risico’s) van deze langdurige 
projecten actueel en overzichtelijk te houden.  
Binnen de gemeentelijke doelstellingen en randvoorwaarden streven we per project naar 
optimalisatie van het financiële resultaat. Het financieel resultaat wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Ondanks dat de markt sterk verbeterd is de afgelopen jaren blijft inzicht in de eigen situatie van 
groot belang om op risico’s te kunnen sturen en deze te beheersen.  
 
De kosten, baten en vooruitzichten van de projecten worden het gehele jaar gemonitord. Daarnaast 
zijn de werkelijke lasten en baten over het jaar 2019 verwerkt bij de herziening van de 
grondexploitaties. Het resultaat van de grondexploitaties is hiermee opnieuw herijkt per 1 januari 
2020.  
 
Bij het opstellen van deze paragraaf wordt onder andere rekening gehouden met onderstaande 
besluiten en notities.  
 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) en Vennootschapsbelasting (VPB) 
Het grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. 
Conform het besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is in de 
begroting en in de jaarrekening een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid opgenomen.  
 
Voor gemeenten bestaat de plicht om over de “winst” die zij maken op ondernemersactiviteiten 
winstbelasting te betalen. Dit om de concurrentiepositie met die van het bedrijfsleven gelijk te 
trekken. Voor de grondexploitaties van de gemeente geldt dit ook. 
 
In de door de landelijke commissie BBV uitgebrachte notitie grondexploitaties zijn onder andere 
verslaggevingsregels opgenomen omtrent de rentetoerekening, disconteringsvoet en looptijd van 
een grondexploitatie. Teneinde dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden 
heeft de commissie BBV in augustus 2019 de nieuwe notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 
uitgebracht. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend 
grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang 
van het grondbeleid voor raadsleden. 
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De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) 
De doelstellingen en taken van de commissie BADO richten zich op de verheldering van vraagstukken 
die spelen op het raakvlak van auditing en bedrijfsvoering van gemeenten en provincies, zoals  
het steunen van de controlerend accountant van een deelnemende gemeente op de 
werkzaamheden van de accountant van een samenwerkingsverband. De commissie BADO brengt 
richtinggevende notities uit. De meest recente notitie heeft betrekking op grondexploitaties, deze 
notitie beschrijft het gehele proces van woningbehoefte tot het sluiten van een grondexploitatie. 
Door deze integrale schets ontstaat er voor decentrale overheden een beeld over welke stappen zij 
kunnen zetten en wat de accountant per stap verwacht. Het uiteindelijk doel van deze notitie is om 
de interne beheersing op grondexploitaties voor gemeenten te verbeteren. 
 
Parameters 
Binnen de grondexploitaties wordt met een aantal variabelen gerekend waaronder een percentage 
verwachte kosten- en opbrengststijging voor de toekomst.  
Deze doorgaans conservatief ingerekende parameters gelden niet voor één jaar, maar worden 
gehanteerd over de volledige looptijd van iedere grondexploitatie. Tussentijdse schommelingen 
hebben daarom geen direct effect op het resultaat.  
 
Parameter voor kostenstijging 
In navolging op het voorgaande jaar wordt uitgegaan van een kostenstijging van 2,0%. De 
verwachting is dat o.a. de kosten voor het bouw- en woonrijp maken op langere termijn blijven 
stijgen met 2,0% per jaar.  
 
Parameter voor opbrengstenstijging 
In de grondexploitaties is, in lijn met de afgelopen jaren, voor de komende jaren uitgegaan van een 
jaarlijkse opbrengstenstijging van 1,0%.  
 
Rentepercentage 
In de betreffende exploitatieberekeningen is voor de renteberekening voor de komende jaren 
uitgegaan van gemiddeld 1,59%. Het rentepercentage van 1,59% is berekend op basis van de door de 
commissie BBV voorgeschreven methode.  
 
Disconteringsvoet 
Het door de commissie BBV voorgeschreven percentage van 2% wordt gehanteerd. 
 
Prijspeil 
De in de grondexploitaties opgenomen prijzen hebben prijspeil 1 januari 2020. 
 
Looptijd 
De commissie BBV schrijft een maximale looptijd voor van een grondexploitatie van 10 jaar. Hiervan 
kan gemotiveerd en voorzien van afdoende beheersmaatregelen, door de raad, van afgeweken 
worden. De huidige grondexploitaties overschrijden de maximale termijn van 10 jaar niet. 
 
Grondprijzen 
Voor de opbrengsten uit verkoop van bouwgrond is uitgegaan van de in december 2019 vastgestelde 
grondprijzennota voor het jaar 2020. Stijgende bouwkosten, veranderende marktomstandigheden en 
prijs/kwaliteitverhouding zijn invloeden die mede bepalend zijn voor de exacte hoogte van de 
grondprijzen. Mede om deze redenen zullen de grondprijzen regelmatig worden geëvalueerd om er 
voor te zorgen dat de grondprijzen als marktconform kunnen worden betiteld. Elk jaar wordt hiertoe 
de nota grondprijzen opgesteld. De afgelopen jaren zijn de grondprijzen niet verhoogd, gezien de 
aantrekkende vraag op de markt is er voor gekozen de prijzen nu eenmalig met 5% te verhogen. 
 



Jaarrekening 2019 Grondbeleid 
 

Gemeente Hoogeveen 207 
 

Geprognosticeerde resultaten  
In onderstaande tabel staan de geprognosticeerde financiële resultaten per 1 januari 2020. 
Ter vergelijking zijn ook de financiële resultaten van vorig jaar weergegeven. Negatieve bedragen in 
de tabel betreffen een voordelig resultaat op netto contante waarde (NCW). De eindwaarde betreft 
het saldo van de grondexploitatie inclusief rentebaten, rente lasten en, kosten en 
opbrengstenstijgingen.  
 

Complex (bedragen x € 1.000) Eindwaarde  NCW 1-1-2019 NCW 1-1-2020 
Noord B -880 -768 -766 
Noord B oost -379 -343 -364 
BVI -2.252 -1.919 -1.848 
BV II noordelijk blok 16.870 14.553 14.686 
Stationsgebied A 3.654 3.191 3.245 
Stationsgebied D 2.761 2.490 2.551 
Mauritsplein 623 602 587 
Schutlanden Oost -430 -378 -397 
Aldi De Weide (geopend in 2019) -4 0 -4 
Erflanden -1.095 -1.203 -1.053 
Erflanden (Megahome) 0 -7 0 
Park Dwingeland (geopend in 2019) -459 0 -416 
Beukemaplein  -126 -119 -124 
Sneeuwbesstraat  -2 -45 -2 
Stuifzand 90 96 76 
Nieuw Moscou 108 106 104 
Pesse 158 217 129 
Tiendeveen -172 -101 -141 
Nieuwlande Koster -111 -103 -107 
Nieuweroord Trambaan  -284 -172 -252 
Nieuwlande Boerdijk (geopend in 2019) -295 0 -246 
Totaal 17.774 16.097 15.657 

 
Het financieel resultaat is een prognose. Een project is een doorlopend proces waarbij interne en 
externe gebeurtenissen het verwachte resultaat beïnvloeden. De netto contante waarde (NCW ) is 
het in de toekomst nog te verwachten resultaat, teruggerekend naar het moment van actualisatie. 
De totale netto contante waarde van de gezamenlijke grondexploitaties ter grootte van € 15,7 
miljoen negatief bevat ook complexen met een voordelig resultaat. Het grootste deel van het totale 
negatieve resultaat wordt veroorzaakt door Buitenvaart II noordelijk blok. Ten opzicht van de NCW 
per 1 januari 2019 is de NCW per 1 januari 2020 met circa € 0,4 miljoen verbeterd. De verbetering 
van het resultaat tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt doordat een drietal grondexploitaties met 
een positief verwacht resultaat zijn toegevoegd. De verhoging van de grondprijzen met 5% 
veroorzaakt verder een deel van de verbetering.  
 
Resultaat grondexploitatie  
Het resultaat is de saldering van een aantal posten, zoals te zien is in de onderstaande tabel. 
Vanwege in het verleden teveel genomen winsten in de grondexploitatie Erflanden is een aantal jaar 
geleden winst teruggestort in dit complex. Dit is toen niet ten laste gebracht van de reserve 
Structuurvisie maar voor de helft als vordering op de partners Erflanden opgenomen. Nu wordt deze 
vordering van jaar tot jaar met de winstneming verrekend.  
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Wij verwachten dat de grondexploitatie Erflanden over twee jaar afgesloten kan worden. Per saldo 
bedraagt het nadelige resultaat over 2019 circa € 34.000. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. 
Deze wordt onttrokken uit de reserve structuurvisie.  
 
Resultaat BIE (bedragen x € 1.000)     
Saldo winstnemingen complexen   479 
Verlaging vordering partners Erflanden i.v.m. te veel genomen winst -390 
Mutatie voorzieningen BIE complexen -123 
Resultaat totaal   -33 

 
Winstneming  
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om (tussentijds) 
winst te nemen: 
1. Het resultaat op de grondexploitaties kan betrouwbaar worden ingeschat; en 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; en 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 
 
Voor (tussentijdse) winstnemingen moet de percentage of completion (POC) methode worden 
toegepast. 
 
Onderstaande tabel laat de winstnemingen in 2019 zien. In totaal gaat het om een bedrag van circa 
€ 0,5 miljoen aan winstneming. De verwachte winst voor 2019 bedroeg circa € 1,3 miljoen. De 
afwijking wordt veroorzaakt doordat de verwachte verkopen niet zijn gerealiseerd en dus later 
plaatsvinden. De meeste winst kon worden genomen in de complexen Buitenvaart I en Erflanden. 
Respectievelijk € 265.000 en € 134.000.  
 
Voor de complexen met een voordelige netto contante waarde zijn de berekende risico’s in 
mindering gebracht op de te nemen tussentijdse winsten. Zie hiervoor ook het hoofdstuk “Risico’s 
grondexploitatie” in deze paragraaf. 
 
Voor een bedrag van € 60.000 zijn teveel genomen winsten teruggestort in de grondexploitaties. In 
complex Noord B wordt het grootste bedrag, namelijk € 59.000, teruggestort. 
 

Complex (bedragen x € 1.000) Geraamd (o.b.v. EW) Winsten (o.b.v. EW) Terugstortingen te veel 
genomen winsten  

Noord B 126 0 59 
Noord B-Oost 179 0 1 
Buitenvaart I 315 265 0 
Schutlanden-Oost 102 4 0 
Erflanden 313 134 0 
Erflanden Mega 7 36 0 
Beukemaplein 121 2 0 
Sneeuwbesstraat 23 3 0 
Tiendeveen  17 8 0 
Nieuwlande (Kosterlocatie) 54 4 0 
Nieuweroord Kanalenzone  25 83 0 
Totaal 1.282 540 60 
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Voorzieningen 
 
Complex (bedragen x € 1.000) Voorziening 

stand per 1-1-
2019 

Voorziening 
stand per 1-1-

2020 

Verschil Voorziening op 
eindwaarde 

Materiële vaste activa         
Strategische gronden 5.067 0 -5.067 0 
subtotaal 5.067 0 -5.067 0 
          
Voorraden - Bouwgrond in exploitatie 
(BIE)         
Buitenvaart II (Noordelijk blok) 14.553 14.686 134 16.870 
Stationsgebied A 3.191 3.245 54 3.654 
Stationsgebied D 2.490 2.551 61 2.761 
Locatie Mauritsplein 602 587 -15 623 
Stuifzand 96 76 -21 32 
Nieuw Moscou 106 104 -3 6 
Pesse (WBD) fase 1 217 129 -87 158 
subtotaal 21.255 21.377 123 24.104 
Totaal 26.322 21.377 -4.945 24.104 

 
Negatieve bedragen in de tabel betreffen een voordelig resultaat, er is per saldo dus een lagere 
voorziening dan een jaar geleden nodig. De voorzieningen worden bepaald en verwerkt op basis van 
het tekort op netto contante waarde. Voor de volledigheid zijn ook de voorzieningen op eindwaarde 
opgenomen in de tabel. Het verschil tussen netto contante waarde en eindwaarde bedraagt € 2,8 
miljoen waarin niet wordt voorzien. 
 
De voorzieningen bestaan uit twee componenten: 
1. Materiële vaste activa – strategische gronden 

Hieronder vallen enkele panden en de verspreid liggende strategische gronden die tijdelijk 
verhuurd en/of verpacht worden. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de lagere 
taxatiewaarde zijn voorzieningen getroffen.  
 
Met ingang van 2016 is het BBV vernieuwd. Vanaf dat moment is door de commissie besloten de 
niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) buiten de definitie van grondexploitatie te 
brengen. De NIEGG en BIE (in Hoogeveen niet van toepassing voor BIE) die per 1 januari 2016 uit 
exploitatie zijn genomen konden zonder afwaardering worden omgezet naar de materiële vaste 
activa tegen de boekwaarde per 1 januari 2016. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 
vier jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moest een toets plaatsvinden op de marktwaarde tegen de 
geldende bestemming (marktwaardetoets) van de  NIEGG en BIE die per 1 januari 2016 uit 
exploitatie zijn genomen en zijn overgeboekt naar de materiële vaste activa.  
 
In de notitie grondbeleid (2019) van het BBV is aangegeven dat (strategische) gronden worden 
geactiveerd op basis van de verkrijgingsprijs en bijkomende kosten of tegen de duurzaam lagere 
marktwaarde. Gemeente Hoogeveen heeft per 1 januari 2019 voorzieningen opgenomen welke 
het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de lagere taxatiewaarde (marktwaarde) dekt. Om aan 
te sluiten bij het BBV zijn alle strategische gronden met een hogere boekwaarde afgewaardeerd 
naar de lagere duurzame marktwaarde. 
 
Om te voldoen aan het BBV is in 2019 de verliesvoorziening strategische gronden van € 5,1 
miljoen volledig afgeboekt ten laste van de boekwaarden. De gerealiseerde boekwinsten zijn 
verantwoord in programma aantrekkelijk wonen onder taakveld 030. 
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2. Voorraden - Bouwgrond in exploitatie ( BIE)  
Wanneer de grondexploitatie een negatief eindsaldo heeft, wordt voor het verwachte verlies een 
voorziening getroffen. Deze verliesvoorziening neemt toe of af bij wijzigen in de actualisaties van 
de grondexploitaties (bijvoorbeeld een langere looptijd of hogere kosten/opbrengsten). De 
verwachte verliesvoorziening wordt gewaardeerd tegen de netto contante waarde per complex. 
De mutaties in de voorzieningen komen ten laste of ten gunste van de reserve structuurvisie. 
De gronden met kostprijsberekening bestaan per 31 december 2019 uit 21 lopende projecten. Dit 
zijn projecten waarvoor door de raad een grondexploitatie is vastgesteld. Voor de 
grondexploitaties met een tekort op netto contante waarde (van in totaal circa € 21,4 miljoen) is 
een voorziening getroffen. De voorzieningen voor de grondexploitaties die een tekort kennen, 
staan in bovenstaand overzicht. 

 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen: 
 
Voor Buitenvaart II noordelijk blok heeft er een verhoging van de voorziening plaatsgevonden met 
ongeveer € 134.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegerekende rentekosten. 
 
Voor Station deelgebied A is de voorziening verhoogd met circa € 54.000. Dit wordt veroorzaakt door 
de extra plankosten die gemaakt zijn. 
Voor Station deelgebied D is de voorziening verhoogd met circa € 61.000. Dit is te verklaren door 
toegevoegde rentekosten. 
 
Voor het Mauritsplein is de voorziening verlaagd met € 15.000. Dit is te verklaren door de 
grondprijsverhoging. De voorziening voor Stuifzand is om dezelfde reden met € 21.000 verlaagd.  
 
De voorziening voor Pesse is met € 87.000 verlaagd. Dit is vooral te verklaren doordat er gewijzigde 
prijsafspraken zijn voor het verplaatsen van de korfbal. Verder zijn ook hier de grondprijzen 
verhoogd. 
 
Investeringen  
Uit onderstaand tabel blijkt dat er in het jaar 2019 voor circa € 1,5 miljoen is geïnvesteerd. Er is een 
vergelijk gemaakt tussen de geraamde en gerealiseerde investeringen. 
 

Kosten totaal (bedragen x € 1.000) Begroot 1-1-2019 Gerealiseerd 2019 Verschil 
Bouwgrond in exploitatie – BIE        
Noord B 194 20 174 
Noord B oost 38 5 33 
BVI 155 130 24 
BV II noordelijk blok 273 277 -4 
Stationsgebied A 113 127 -14 
Stationsgebied D 69 61 8 
Mauritsplein 90 77 13 
Schutlanden Oost 86 2 84 
Aldi De Weide (geopend in 2019) 0 118 -118 
Erflanden 84 42 41 
Erflanden (Megahome) 46 18 29 
Park Dwingeland (geopend in 2019) 0 145 -145 
Beukemaplein  351 -4 355 
Sneeuwbesstraat  28 32 -4 
Stuifzand 32 58 -26 
Nieuw Moscou 6 3 2 
Pesse 557 163 393 
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Kosten totaal (bedragen x € 1.000) Begroot 1-1-2019 Gerealiseerd 2019 Verschil 
Tiendeveen 32 46 -14 
Nieuwlande Koster 8 3 5 
Nieuweroord Trambaan  254 84 170 
Nieuwlande Boerdijk (geopend in 2019) 0 104 -104 
Subtotaal 2.417 1.513 904 
Immateriële vaste activa        
Haagje Wolfsbos 0 4 -4 
NCH Griendtsveenweg 0 -29 29 
Lomanlaan 123 0 1 -1 
Park Dwingeland 0 -116 116 
Anjerstraat 0 4 -4 
Noordscheschut 0 27 -27 
Riegmeer 0 58 -58 
Reviusplein 0 -53 53 
Spaarbankbos vml. Hockeyveld 0 40 -40 
Korhoenlaan 0 9 -9 
Steenbergerweide 0 -91 91 
Nieuwlande Boerdijk 0 -38 38 
RvE Griendtsveenweg 0 33 -33 
Nijstad Oost 0 107 -107 
Subtotaal 0 -44 44 
Totaal 2.417 1.469 948 

 
Ter vergelijking is in de tabel opgenomen wat er voor het jaar 2019 begroot was.  
In 2019 zijn de volgende mutaties geweest:  
1. De complexen Park Dwingeland, Steenbergerweide en Nieuwlande Boerdijk zijn vanuit de 

immateriële vaste activa opgenomen onder de balanscategorie BIE - Bouwgrond in exploitatie. 
2. Aan de immateriële vaste activa zijn in 2019 geen complexen toegevoegd. 
 
Bouwgrond in exploitatie – BIE  
De gronden met kostprijsberekening bestaan uit 21 projecten. Het betreft projecten waarvoor een 
grondexploitatie door de raad is vastgesteld. Aan deze projecten wordt momenteel gewerkt. 
Er is in 2019 minder geïnvesteerd dan geraamd.  
 
Noord B 
De fasering van het bouw- en woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te 
verkopen kavel naast het bedrijf Fokker. Omdat er het afgelopen jaar geen uitgifte heeft 
plaatsgevonden is het civiele werk uitgesteld.  
 
Noord B oost 
De fasering van het bouw- en woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de laatste te 
verkopen kavel. Omdat er het afgelopen jaar geen uitgifte heeft plaatsgevonden is het civiele werk 
uitgesteld.  
 
Buitenvaart I 
De fasering van het woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels. 
Omdat er het afgelopen jaar minder is verkocht dan gepland is het civiele werk een jaar uitgesteld.  
 
Stationsgebied A en D 
In Stationsgebied A zijn meer plankosten gemaakt dan geraamd. Voor Stationsgebied D is nauwelijks 
sprake van een afwijking. 
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Mauritsplein 
De civiele-, en daarmee samenhangende kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd.  
 
Schutlanden Oost 
De voor civiel geraamde kosten zijn in 2019 nog niet gemaakt, maar zijn doorgeschoven naar de 
komende jaren. 
 
Aldi de Weide 
De grondexploitatie Aldi de Weide is in 2019 geopend en de kosten waren dus per 1 januari nog niet 
geraamd. 
 
Erflanden 
Voor civiel en plankosten zijn minder kosten gemaakt dan geraamd voor 2019, de betreffende kosten 
schuiven door naar 2020. 
 
Erflanden Mega 
Dit plan wordt per 31 december 2019 afgesloten. 
 
Park Dwingeland 
De grondexploitatie Park Dwingeland is in 2019 geopend en de kosten waren dus per 1 januari nog 
niet geraamd. 
 
Beukemaplein 
Werkzaamheden voor het woonrijp maken van kavels worden later uitgevoerd dan gepland omdat 
de projectmatige bouw van een blok rijenwoningen nog niet gereed is.  
 
Pesse 
De fasering van het bouwrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels. 
Omdat er het afgelopen jaar minder is verkocht dan gepland is het civiele werk een jaar uitgesteld.  
 
Tiendeveen 
Door tegenvallende verkopen zijn ook de civiele kosten nog niet gemaakt, deze schuiven door naar 
de komende jaren. 
 
Stuifzand 
De fasering van het woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels. 
In 2019 zijn al kosten voor woonrijp gemaakt die later in de tijd gefaseerd stonden. 
  
Nieuweroord Trambaan 
Er is minder civiel werk uitgevoerd dan vooraf werd geschat. Verder zijn er aanmerkelijk minder 
plankosten gemaakt. 
 
Nieuwlande Boerdijk 
De grondexploitatie Nieuwlande Boerdijk is in 2019 geopend en de kosten waren dus per 1 januari 
nog niet geraamd. 
 
Immateriële vaste activa 
Voorbereidingskosten van nieuwe ontwikkelingen mogen met bestuurlijke instemming maximaal vijf 
jaar geactiveerd worden onder de immateriële vaste activa. Binnen deze periode moet een 
grondexploitatie worden vastgesteld dan wel moeten de voorbereidingskosten worden afgeboekt. 
Voor de gemeente zijn er nog geen IMVA die deze termijn overschrijden.  
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Afgeboekte voorbereidingskosten moet in één keer worden genomen ten laste van het jaarresultaat. 
De betreffende kosten worden niet begroot. 
 
Eén van de locaties waaraan gewerkt wordt is Nijstad Oost. Nijstad Oost is de nieuw geplande 
uitleglocatie aan de westzijde van Hoogeveen waar 80 tot 100 woningen gerealiseerd gaan worden in 
een structuur met erfbebouwing. Het bijzondere aan deze ontwikkeling is dat de energievoorziening 
gaat plaatsvinden door middel van waterstof.  
 
Opbrengsten 
In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt voor de geraamde en gerealiseerde 
opbrengsten. Er is voor een bedrag van ruim € 2,4 miljoen aan opbrengsten gegenereerd.  
 
Opbrengsten totaal (bedragen x € 1.000)  Begroot 1-1-2019   Gerealiseerd 2019  Verschil 

Bouwgrond in exploitatie – BIE        
Noord B 586 12 574 
Noord B oost 471 0 471 
BVI 1.383 772 611 
BV II noordelijk blok 323 0 323 
Stationsgebied A 137 0 137 
Stationsgebied D 0 0 0 
Mauritsplein 168 0 168 
Schutlanden Oost 0 0 0 
Aldi De Weide (geopend in 2019) 0 0 0 
Erflanden 1.352 442 910 
Erflanden (Megahome) 0 0 0 
Park Dwingeland (geopend in 2019) 0 0 0 
Beukemaplein  0 0 0 
Sneeuwbesstraat  165 166 0 
Stuifzand 351 112 239 
Nieuw Moscou 100 0 100 
Pesse 570 212 358 
Tiendeveen 166 81 85 
Nieuwlande Koster 98 7 92 
Nieuweroord Trambaan  219 566 -347 
Nieuwlande Boerdijk (geopend in 2019) 0 0 0 
Subtotaal 6.089 2.369 3.720 
Immateriële vaste activa        
Haagje Wolfsbos 0 0 0 
NCH Griendtsveenweg 0 0 0 
Lomanlaan 123 0 0 0 
Park Dwingeland 0 0 0 
Anjerstraat 0 0 0 
Noordscheschut 0 0 0 
Riegmeer 0 0 0 
Reviusplein 0 0 0 
Spaarbankbos vml. Hockeyveld 0 0 0 
Korhoenlaan 0 0 0 
Steenbergerweide 0 0 0 
Boerdijk 0 0 0 
RvE Griendtsveenweg 0 0 0 
Nijstad Oost 0 0 0 
Subtotaal 0 0 0 
Totaal 6.089 2.369 3.720 
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Bouwgrond in exploitatie – BIE  
Over de gehele linie kan worden geconcludeerd dat de geraamde verkopen niet worden gehaald. Als 
maatregel hierop zijn de looptijden van de betreffende grondexploitaties behoorlijk verlengd. De 
geplande opgave lijkt nu realistischer en daarmee haalbaar. Positieve uitzondering is het plan 
Trambaan waar verkopen juist voorlopen op de planning. Voor Buitenvaart I is wel het overgrote deel 
van de beschikbare kavels gereserveerd. Ook zijn al koopovereenkomsten gesloten voor kavels die in 
2020 worden afgenomen. Voor Erflanden heeft het achterblijven van de verkopen betrekking op de 
gecontracteerde verkoop voor de Boommarter. In plaats van in 2019 wordt deze nu in 2020 
gerealiseerd. 
 
Financiële uitkomsten  
Het saldo van de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie (BIE) exclusief voorzieningen 
bedroeg ultimo 2018 circa € 37,9 miljoen. Ultimo 2019 bedraagt de totale boekwaarde circa € 37,6 
miljoen. De boekwaarde is afgenomen met een bedrag van circa € 377.000. De getroffen 
voorzieningen zijn toegenomen met circa € 123.000. De mutatie onderhanden werk (af- dan wel 
toename van de voorraden inclusief voorzieningen) per 1 januari 2020 wordt in onderstaande tabel 
weergegeven en bedraagt circa -€ 0,5 miljoen. Negatieve bedragen in de tabel betreffen een 
voordelig resultaat voor de grondexploitatie. 
 

Ontwikkeling onderhanden werk (BIE) in 2019 (bedragen x € 1.000)   
Boekwaarde (BIE) per 31-12-2018                                  37.923  
Winstnemingen 540   
Terugstortingen te veel genomen winsten -60   
Totaal investeringen 1.513   
Totaal verkopen en bijdragen -2.369   
      
Boekwaarde (BIE) per 31-12-2019   37.546 
Afname boekwaarde (verschil 31-12-2018 en 31-12-2019) -377 
Mutatie voorzieningen BIE complexen   -123 
Afname onderhanden werk (BIE, incl. mutatie voorzieningen) -499 

 
Risico’s grondexploitatie 
In de (bouw)grondexploitatie gaan grote bedragen om en spelen verschillende soorten risico’s een 
rol. In een project zitten risico’s zoals de afzetbaarheid van kavels, kostenstijging, vervuiling, etc.  
De risico’s die worden gelopen in de bouwgrondproductie binnen de gemeente Hoogeveen zijn 
geïnventariseerd en op waarde gezet.  
 
Met de inschatting of een bepaalde kans of bedreiging zich voordoet wordt aan de hand van de nog 
te realiseren kosten en opbrengsten het risico bepaald en gekwantificeerd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de financiële impact van het geen zich eventueel voordoet. 
De in de tabel opgenomen risicobedragen zijn in een aantal stappen bepaald: 
- Als uitgangspunt geldt het resultaat (netto contante waarde) van de herziene grondexploitatie 

per 1 januari 2020; 
- Een inventarisatie is gemaakt van de risico’s per complex; 
- De geïnventariseerde risico’s zijn verwerkt in de betreffende grondexploitaties met een nieuw 

resultaat als gevolg (scenario); 
- De mutatie in de netto contante waarde wordt vermenigvuldigd met de berekende kans; 
- De toegepaste kans is bepaald op basis van de verwachte kans dat het scenario zich voordoet en 

de verwachting van de omvang als de bedreiging zich voordoet. 
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Voor de complexen met een voordelige netto contante waarde zijn de berekende risico’s in 
mindering gebracht op de te nemen tussentijdse winsten. De risicobedragen worden in de 
onderstaande tabel weergegeven. 
 
Complex (bedragen x € 1.000) Benoemd risico Risico in geld 
  te verrekenen met te nemen winsten per 31-12-2019 
Noord B Lagere grondopbrengst 136 
Erflanden Lagere grondopbrengst 170 

Tiendeveen Lagere grondopbrengst 46 
Nieuweroord Trambaan Lagere grondopbrengst 74 
Totaal   427 

 
Voor de complexen met een nadelige netto contante waarde komen de berekende risico’s ten laste 
van het weerstandsvermogen. Op basis van de risicoanalyse is een totaal risicobedrag dat ten laste 
van het weerstandsvermogen moet komen van circa € 0,74 miljoen berekend. In onderstaande tabel 
zijn de bepaalde risicobedragen per project weergegeven. Door de verhoging van de grondprijzen 
met 5% en het berekenen van het risicobedrag over een daardoor aanzienlijk hoger bedrag aan te 
realiseren opbrengsten, neemt het risicobedrag dat door het weerstandsvermogen dient te worden 
opgevangen fors toe. 
 
Complex (bedragen x € 1.000) Benoemd risico Risico in geld 
    per 31-12-2019 
Stuifzand Lagere grondopbrengst -155 
Stationsgebied D Lagere grondopbrengst -199 
Pesse Lagere grondopbrengst -225 
Nieuwlande Boerdijk Lagere grondopbrengst -86 
Totaal   -665 
Planschaderisico Planschaderisico totale complexen -75 
Totaal   -740 

 
Stationsplein (deel D) 
Voor het Stationsplein is een risicobedrag berekend voor een lagere grondopbrengst. Het op te 
nemen risicobedrag is bepaald op € 199.000. 
 
Voor de genoemde woningbouwlocatie is gerekend met een 20% lagere grondopbrengst. 
 
Planschade 
Binnen de grondexploitaties worden voor eventuele planschadevergoedingen bedragen/kosten 
gereserveerd. Gebleken is dat lang niet door een ieder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid 
om een planschadevergoeding te claimen toch wordt er in de risicobepaling € 75.000 gereserveerd. 
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Rechtmatigheid 

In deze paragraaf staat de zorg die elk jaar wordt besteed aan het getrouwe beeld en de 
rechtmatigheid. Het betreft de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en 
de rechtmatigheid van de beheershandelingen. 
 
Paragraafhouder college 
 
Over rechtmatigheid 
Rechtmatigheid is het in overeenstemming met de begroting en de geldende wettelijke regelingen 
handelen. Op grond van artikel 213 Gemeentewet is in het kader van de jaarrekening onderzoek naar 
getrouwheid en rechtmatigheid verricht. De accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van 
de jaarrekening als geheel en een oordeel over rechtmatigheid bij de totstandkoming van de baten, 
lasten en balansmutaties. De accountant heeft bij het oordeel over de rechtmatigheid gesteund op 
de waarborgen die wij bieden op het vlak van de naleving van de in- en externe regelgeving.  
 
Inrichting rechtmatigheid 
We geven uitvoering aan de financiële rechtmatigheid door vanuit Financial Control, samen met de 
bedrijfsbureaus van de verschillende eenheden, de financiële processen te beoordelen en het risico 
op fouten in te schatten. Waar we een fout of het risico op een fout hebben geconstateerd, hebben 
we verbetervoorstellen gegeven om deze risico’s in de toekomst te verkleinen.  
 
In 2019 hebben we een project uitgevoerd waarin we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe vorm van 
het toetsen. Minder achteraf en meer als partner voor de business. Dat is een mooie, maar ook 
ingewikkelde zoektocht. Zeker ook omdat er 'verbouwd moet worden terwijl de winkel open blijft'. 
 
SiSa-bijlage 
Naast de rechtmatigheidscontrole op de gemeentelijke verordeningen is een controle uitgevoerd op 
de specifieke doeluitkeringen die verantwoord zijn in de zogenaamde SISA-bijlage. De gemeente 
heeft zelf de dossiers voorbereid en interne controles uitgevoerd waardoor de accountant heeft 
kunnen steunen op deze werkzaamheden.  
 
Documenten 
Na het vaststellen van de jaarrekening 2018 hebben we voor het jaar 2019 het interne controleplan 
en het normenkader opgesteld.  
 
Normenkader  
Het normenkader is door de auditcommissie van de raad voor kennisgeving aangenomen. Het 
normenkader geeft de bestaande externe wet- en regelgeving, verordeningen en kaderstellende 
besluiten van de gemeenteraad weer voor zover die bepalingen bevatten over financiële 
beheershandelingen.  
 
Intern controleplan 
Het interne controleplan is een document ten behoeve van de interne organisatie waarin 
aandachtspunten staan voor het controlejaar. Dit plan heeft betrekking op de gemeente Hoogeveen, 
maar ook op de gemeente De Wolden en de samenwerkingsorganisatie. Het plan is voor aanvang van 
de interne controles besproken met de accountant. 
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Voldoen aan wet- en regelgeving 
Er zijn op basis van frequente controlemomenten per proces dossiers en documenten met een 
financiële consequentie gecontroleerd om vast te stellen of de uitvoering overeenstemt met de 
regels. Wij hebben voor 2019 vastgesteld dat de uitvoering binnen de daarvoor door de raad 
gestelde controletoleranties in overeenstemming met de regels heeft plaatsgevonden.  
Er is binnen de mogelijkheden aandacht geschonken aan de bevindingen uit het voorgaande 
controlejaar. Het merendeel van de financiële bedrijfsprocessen zijn tegen het licht gehouden.  
 
Begrotingsrechtmatigheid 
In de toelichting op de programma’s zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de 
begroting voor 2019. De verplichte toelichting geeft een analyse van eventuele 
begrotingsonrechtmatigheden. Een begrotingsonrechtmatigheid doet zich voor als de lasten op 
programmaniveau zijn overschreden. Wij geven hieronder een verklaring in hoeverre sprake is van 
onrechtmatige overschrijdingen en vervolgens per programma een recapitulatie van de 
overschrijdingen van de lasten op programmaniveau (exploitatie) en de activa (kredieten).  
 
Een overschrijding van de lasten op de programma’s en kredieten is rechtmatig als ze in de volgende 
categorie valt: 
A. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 
B. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid. 
C. Kostenoverschrijding door interpretatie en kostenoverschrijding uit 2018 en eerder die in 2019 

blijken uit nader onderzoek van externen.  
 
Een overschrijding van de lasten op de programma’s en kredieten is niet rechtmatig als deze in de 
volgende categorie valt: 
D. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarvan de accountant 

ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 
E. Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen 

beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 
F. Kostenoverschrijding door interpretatie en kostenoverschrijding uit 2018 die in 2019 blijken uit 

nader onderzoek van externen. 
 
 
Omschrijving programma                               
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 2019 
na wijziging Rekening 2019 Onderschrijding Overschrijding 

Blijven meedoen en talentontwikkeling 36.998 39.244  2.246 
Gezond en vitaal 31.592 33.627  2.035 
Werken aan werk 49.755 49.078 677  
Bruisend Hoogeveen 3.358 3.211 147  
Aantrekkelijk wonen 7.809 11.905  4.096 
Krachtige wijken en dorpen 6.814 6.522 292  
Veilige bereikbaarheid 7.509 7.593  84 
Duurzamer Hoogeveen 10.938 11.353  415 
Veilig Hoogeveen 3.375 3.592  217 
Zichtbaar en transparant bestuur 4.515 5.598  1.083 
Totaal lasten 162.663 171.723     
 
Voor de toelichting van over- en onderschrijdingen verwijzen wij naar de toelichting op de 
programmarekening in de jaarrekening. 
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Wij classificeren in deze paragraaf de overschrijdingen als volgt: 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Categorie B: De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten van Jeugdhulp  
(€ 4,2 miljoen). Hiertegenover staan lagere lasten onderwijsbeleid (€ 1,059 miljoen) en lagere lasten 
transformatie jeugdhulp (0,835 miljoen).  
 
Gezond en vitaal 
Categorie B: Betreft hogere lasten ( € 1,41 miljoen) huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening 
begeleiding en geëscaleerde zorg. Daarnaast zijn de lasten van sportaccommodaties hoger uitgepakt 
met € 0,9 miljoen door een extra afschrijving in verband met het stoppen van het project 
IJsbaan/zwembad.  
 
Aantrekkelijk wonen 
Categorie A: De overschrijding betreft een afwaardering van de boekwaarde. Hiertegenover staat 
een verkoopopbrengst. 
 
Veilige bereikbaarheid 
Categorie A: De overschrijding betreft met name uitbestede werkzaamheden in kader van de 
telecommunicatiewet. Hiertegenover staan hogere inkomsten (leges telecommunicatiewet) 
Categorie B: De lasten van betaald parkeren zijn door hogere elektriciteits-, onderhouds- en 
schoonmaakkosten per saldo met € 20.000 overschreden. 
 
Duurzamer Hoogeveen 
Categorie A: De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere lasten bodemsanering en een bijdrage 
aan het Drents energieloket. De overschrijding wordt op beide onderdelen goedgemaakt door 
bijdragen van derden en subsidie provincie.  
 
Veilig Hoogeveen 
Categorie B: De bijdrage aan de Veiligheidsregio is € 36.000 hoger geworden in verband met een 
aanvulling van de reserves van de VRD. Het overige betreft met name de lasten voor mensenhandel, 
Veiligheidshuis en in inspectie kinderopvang. De budgetten hiervoor zijn in de begroting niet juist 
opgenomen. 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
Categorie B: De overschrijding op het taakveld bestuur (€ 1.083.000) betreft met name een storting in 
de voorziening APPA (€ 799.000). Daarnaast is er een overschrijding in verband met een naheffing 
WKR (€ 58.000). 
Categorie B: de lasten van verkiezingen en afdrachten rijksleges zijn hoger uitgekomen dan begroot (€ 
121.000). Tegenover de hogere afdrachten rijksleges staat een hogere opbrengst leges. 
Categorie B: De lasten van het asielzoekerscentrum waren niet begroot (€ 158.000). Hiervoor krijgen 
we compensatie via het gemeentefonds 
 
Conclusie: de overschrijdingen zijn rechtmatig. 
 
Investeringskredieten 
Hieronder volgt de specificatie voor de rechtmatigheidstoets. Voor de inhoudelijke toelichting op 
overschrijdingen verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel 
investeringen) in de jaarrekening.  
 
Wij classificeren in deze paragraaf de overschrijdingen. 
Nog niet eerder gemelde overschrijdingen 
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Programma  
(bedragen x € 1.000 Investering Overschrijding Toelichting Categorie 

Aantrekkelijk wonen Aankoop opstellen 32 Nakomende kosten uit krediet 
van 2018. 

B 

Gezond en vitaal Kunstgrasvelden 
dorpen 

133 Hogere kosten door vrijstelling 
van BTW op sport. Deze worden 
gecompenseerd met bijdrage 

A 

Veilige Bereikbaarheid Aanpassen bedienbare 
bruggen 

44 Diverse metingen en reparaties 
die niet waren voorzien 

B 

Veilige Bereikbaarheid Rondweg 
Hollandscheveld 

202 Kosten zijn binnen bestaande 
krediet gebleven, maar minder 
bijdragen derden ontvangen 

B 

Duurzamer Hoogeveen Budget riolering 224 Staan ontvangen bedragen 
tegenover 

A 

 
De bovenstaande overschrijdingen zijn nog niet eerder aan raad gemeld, maar classificeren we als 
rechtmatig. Ze passen binnen het bestaande beleid. Met de vaststelling van de jaarrekening worden 
ze alsnog goedgekeurd. 
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Overzicht van baten en lasten 

In dit hoofdstuk staan de gerealiseerde baten en lasten van de programma's en van het overzicht van 
algemene dekkingsmiddelen evenals de inzet van reserves. 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Het totaalsaldo van de programma's wordt afgezet tegen de algemene dekkingsmiddelen. 
Vervolgens geven we de overhead en de mutaties met de reserves aan. Dit geeft uiteindelijk het 
resultaat weer. 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
Blijven meedoen en talentontwikkeling 39.353 34.044 36.997 39.244 
Gezond en vitaal 32.025 29.263 31.592 33.627 
Werken aan werk 70.597 68.534 49.755 49.078 
Bruisend Hoogeveen 5.660 3.274 3.359 3.211 
Aantrekkelijk wonen 10.726 7.182 7.808 11.906 
Krachtige wijken en dorpen 5.983 6.171 6.813 6.522 
Veilige bereikbaarheid 7.680 7.766 7.510 7.594 
Duurzamer Hoogeveen 10.288 10.441 10.938 11.352 
Veilig Hoogeveen 3.215 3.251 3.375 3.592 
Zichtbaar en transparant bestuur 4.388 3.803 4.515 5.599 
Totaal lasten 189.915 173.729 162.662 171.725 
     Baten     
Blijven meedoen en talentontwikkeling 5.627 2.697 4.745 3.243 
Gezond en vitaal 3.517 3.296 3.130 3.626 
Werken aan werk 25.243 25.824 25.591 24.273 
Bruisend Hoogeveen 192 161 161 186 
Aantrekkelijk wonen 9.750 4.693 5.176 9.706 
Krachtige wijken en dorpen 1.328 1.045 1.115 1.278 
Veilige bereikbaarheid 2.700 3.063 3.018 3.102 
Duurzamer Hoogeveen 11.301 11.157 11.376 11.998 
Veilig Hoogeveen 112 12 23 56 
Zichtbaar en transparant bestuur 1.157 792 789 844 
Totaal baten 60.927 52.740 55.124 58.312 
     Saldo     
Blijven meedoen en talentontwikkeling 33.726 31.347 32.252 36.001 
Gezond en vitaal 28.508 25.967 28.462 30.001 
Werken aan werk 45.354 42.710 24.162 24.805 
Bruisend Hoogeveen 5.468 3.113 3.198 3.025 
Aantrekkelijk wonen 976 2.489 2.632 2.200 
Krachtige wijken en dorpen 4.655 5.126 5.698 5.244 
Veilige bereikbaarheid 4.980 4.703 4.492 4.492 
Duurzamer Hoogeveen -1.013 -716 -437 -646 
Veilig Hoogeveen 3.103 3.239 3.352 3.536 
Zichtbaar en transparant bestuur 3.231 3.011 3.726 4.755 
Resultaat 128.988 120.989 107.537 113.413 
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 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving taakvelden (bedragen x €1.000) 2018 2019 2019 2019 
  voor wijziging na wijziging  
Saldo programma resultaten 128.988 120.989 107.537 113.413 
Saldo algemene dekkingsmiddelen -134.627 -137.334 -122.691 -123.303 
Saldo overhead 17.085 18.523 18.749 17.541 
Mutaties in reserves -2.475 -1.210 -1.667 -3.836 
Heffing VPB 0 0 0 0 
Afrondingsverschillen 0 1 4 4 
Resultaat (- = voordelig) 8.971 969 1.932 3.819 
 
Notitie structurele en incidentele baten en lasten 
Op grond van de BBV-voorschriften moet in de jaarrekening in het overzicht van baten en lasten o.a. 
opgenomen worden: 
- een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma 

tenminste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als 
een totaalbedrag kunnen worden opgenomen. 

- een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 
 
Voorbeelden van incidentele baten en lasten zijn in ieder geval: 
- afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren 
- Verkoop van gemeentelijke eigendommen 

Boekwinst of -verlies bij verkoop van geactiveerde investeringen is een éénmalige baat of last 
- Schade aan of verloren gaan van gemeentelijke eigendommen 
- Schade aan gemeentelijke eigendommen valt onder de incidentele lasten. De 

verzekeringsuitkeringen vallen onder de incidentele baten. 
 
Mutaties met de reserves per programma 
Hieronder zijn de mutaties met de reserves per programma weergegeven, waarbij is aangeven of 
deze incidenteel of structureel zijn. De structurele onttrekkingen betreffen de onttrekkingen aan 
reserves kapitaallasten. De structurele storting betreft een reservering voor besparende gemeente. 
 
Onttrekkingen aan reserve per programma:   
Programma/Reserve  

Omschrijving 
Onttrekking 

(Bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel 

Werken aan werk    
Reserve Participatiebudget Inzet t.b.v. werkdeel participatiebudget 100  
Reserve Dutch TechZone Stimuleringsregelingen Dutch TechZone 279  
    
Bruisend Hoogeveen    
Algemene reserve Extra subsidie Tamboer transitie 200  
Algemene reserve Drenthe 5* fietsprovincie 7  
Reserve structuurvisie Uitvoeringsprogramma visie landelijk gebied 50  
    
Duurzamer Hoogeveen    
Reserve bodemsanering bodemsanering 71  
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Programma/Reserve  
Omschrijving 

Onttrekking 

(Bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel 

Aantrekkelijk wonen    
Algemene reserve Omgevingswet 108  
Algemene reserve T.b.v. storting Reserve Stadscentrum 740  
Reserve structuurvisie storting verliesvoorziening grex 122  
Reserve structuurvisie verlaging vordering PPS Erflanden 390  
Reserve herontwikkeling Zwembadlocatie Vrijval reserve t.b.v. Algemene reserve 1.000  
Reserve stadscentrum Stadscentrum 350 189 
Reserve Kunstijsbaan Afboeking BKW Terpweg 1 692  
    
Gezond en Vitaal    
Reserve Kunstijsbaan Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan 865  
Reserve Kunstijsbaan Vrijval reserve t.b.v. Algemene reserve 443  
Reserve Effecten Rijksbeleid WMO/Jeugd 683  
    
Krachtige wijken en dorpen    
Reserve wijk- en dorpsgericht werken WDW 117  
    
Zichtbaar en transparant bestuur    
Algemene reserve Bestuurlijke innovatie 41  
    
Overhead    
Reserve kapitaallasten Raadszaal Kapitaallasten Raadzaal  53 
    
Algemene dekkingsmiddelen    
Reserve Effecten Rijksbeleid Gemeentefonds 340  
    
 Totaal 6.598 242 
 
Stortingen in reserves per programma:   
Programma/Reserve 

Omschrijving 
stortingen 

(Bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel 

Aantrekkelijk wonen    
Reserve Structuurvisie resultaten grondexploitatie 2019 447  
Reserve kapitaallasten visie stadscentrum instellen dekkingsreserve 740  
Reserve Risico & Stimulering resultaten grondexploitatie 2019 32  
Algemene reserve Vrijval Reserve herontwikkeling Zwembadlocatie 1.000  
    
Krachtige wijken en dorpen    
Reserve Wijk en dorpsgericht werken storting korte klap gelden 124  
Reserve IAB onderhoud 18  
    
Gezond en vitaal    
Algemene Reserve vrijval reserve Kunstijsbaan 443  
    
Algemene dekkingsmiddelen    
Algemene reserve sparende gemeente  200 
 Totaal 2.804 200 
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Incidentele baten en lasten 
Het resultaat wordt mede bepaald door incidentele uitgaven en inkomsten. In onderstaande tabel 
staan die opgesomd. 
 
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) 
 Lasten Baten 

Programma Blijven meedoen en talentontwikkeling   
Schadekosten 24  
Schadevergoedingen  7 
Afrekeningen 2018 Jeugdhulp 1.000  
   
Programma Gezond en vitaal   
Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan 865  
Incidenteel extra budget WMO t.l.v. reserve effecten rijksbeleid 683  
Schadekosten 6  
Schadevergoedingen  4 
Mee Drenthe, afrekening meerwerk 2018 24  
Beschermd wonen, afrekening 2018  218 
   
Programma Werken aan werk   
Subsidiebudget Dutch TechZone (t.l.v. reserve Dutch TechZone) 279  
Participatiebudget: extra budget t.l.v. reserve participatie 100  
   
Programma Bruisend Hoogeveen   
Extra subsidie Tamboer 200  
Drenthe 5* fietsprovincie 7  
Schadekosten 1  
Visievorming/uitvoering Programma Landelijk gebied (t.l.v. Reserve structuurvisie) 50  
Kosten voorlopig ontwerp cultuurhuis 38  
   
Programma Krachtige wijken en dorpen   
Incidenteel budget Wijk- en dorpsgericht werken t.l.v. reserve WDW 117  
Schadekosten 30  
Schadevergoedingen  39 
   
Veilige bereikbaarheid   
Schadekosten 36  
Schadevergoedingen  6 
   
Programma Aantrekkelijk wonen   
Vrijval voorziening strategische gronden  613 
Verkoop tweetal gemeentelijke woningen  417 
Incidenteel budget implementatie Omgevingswet 108  
Resultaat grondcomplexen  447 
Resultaat grondcomplexen  32 
Verlaging vordering PPP Erflanden 390  
Extra afschrijving stadscentrum 350  
Afboeking boekwaarde Terpweg 1 (project ijsbaan/zwembad) 692  
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Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) 
 Lasten Baten 

Programma Duurzaam Hoogeveen   
Incidentele uitgave bodemsanering t.l.v. reserve bodemsanering 71  
Schadekosten 2  
Schadevergoedingen  1 
   
Veilig Hoogeveen   

Extra bijdrage VRD i.v.m. aanvulling Algemene reserve en reserve rampenpot VRD 36  

   
Programma Zichtbaar en transparant bestuur   
Bestuurlijke innovatie (incidenteel budget t.l.v. Algemene reserve) 41  
   
Reserves   
Incidentele mutaties reserves (zie overzicht hierboven) 2.804 6.598 
   
Overzicht overhead   
Schadekosten 1  
Schadevergoedingen  5 
   
totaal 7.955 8.387 
 
Toelichting 
De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen schadekosten en schadevergoedingen, 
eenmalige lasten ten laste van reserves, afrekeningen voorgaande jaren, gerealiseerde 
verkoopopbrengsten/grondexploitatie en de incidentele reservemutaties. Deze vallen onder de 
incidentele baten lasten conform Notitie BBV. 
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Balans op hoofdindeling 

Hieronder staat de balans per 31 december van het vorige boekjaar en het lopende boekjaar volgens 
de voorgeschreven hoofdindeling. Op de balans worden de activa en passiva onderscheiden in vast 
(duurzaam) en vlottend (niet duurzaam). 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
ACTIVA                                                          (bedragen x € 1.000) 31 december 2019 31 december 2018 

Vaste activa 
 

    
Immateriële vaste activa 
 

9.958  10.301  
  9.958  10.301 
Materiële vaste activa     
Gronden uitgegeven in erfpacht 410  410  
Investeringen met economisch nut 83.108  81.723  
Investeringen met economisch nut, voor kosten met heffing 23.573  23.642  
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 22.922  18.254  
  130.013  124.029 
Financiële vaste activa     
Kapitaalverstrekkingen aan:     
  Deelnemingen 1.039  1.039  
Leningen aan:     
  Woningbouwcorporaties 482  517  
  Overige verbonden partijen 9.763  9.481  
  Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 2.166  2.034  
Overige langlopende geldleningen 1.066  1.213  
  14.516  14.284 
Totaal vaste activa  154.487  148.614 
     
Vlottende activa     
Voorraden     
Grond- en hulpstoffen     
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie  16.169  16.668  
  16.169 

 
 16.668 

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar     
Vorderingen op openbare lichamen 12.904  13.898  
Overige vorderingen 4.257  6.247  
Overige uitzettingen 160  11 

 
 

Schatkistbankieren 87  3.766  
  17.408 

 
 23.922 

 Liquide middelen     
Kas- en Banksaldi 4  557  
  4  557 
Overlopende activa      
Nog te ontvangen bijdragen van openbare lichamen 1.922  1.766  
Overige overlopende activa 331  48  
  2.253  1.814 
Totaal vlottende activa  35.834  42.961 
TOTAAL ACTIVA  190.321  191.575 
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PASSIVA                                                      (Bedragen x € 1.000) 31 december 2019 31 december 2018 

Vaste passiva 
Vaste financieringsmiddelen     

Eigen vermogen:     
  Algemene reserve 6.408  14.833  
  Bestemmingsreserves 11.092  15.475  
  Saldo na bestemming -3.819  -8.971  
  13.681  21.337 
     
Voorzieningen 6.280  6.365  
  6.280  6.365 
     
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer     

Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 18.000 

 
18.400 

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen 113.231 

 
100.297 

 

  131.231  118.697 
     
Totaal vaste passiva  151.192  146.399 
     
Vlottende passiva     
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 
één jaar     

Kasgeldleningen 20.000  20.000  
Kas- en Banksaldi 413    
Overige schulden 12.324  18.814  
  32.737  38.814 
     
Overlopende passiva     
Vooruit ontvangen/nog te betalen bijdragen openbare lichamen 3.933  4.209  
Overige overlopende passiva 2.459  2.153  
  6.392  6.362 
Totaal vlottende passiva  39.129  45.176       
     
     
TOTAAL PASSIVA  190.321  191.575 
     
Niet uit de balans blijkende verplichtingen  675.366  694.773 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Hier staan de grondslagen die op basis van de regels van het BBV zijn gehanteerd om de cijfers van 
de balans en het resultaat te bepalen. 
 
Paragraafhouder Jacob van der Heide 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  
 
Vaste activa, bezittingen met een lange looptijd 
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 
een maatschappelijk nut en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die 
kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch 
nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.  
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening 
houdend met eventuele lagere marktwaarde. De afschrijvingsduur voor kosten onderzoek en 
ontwikkeling is ten hoogste vijf jaar. De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden lineair 
afgeschreven. Deze afschrijvingsduur is maximaal gelijk aan de activa waarvoor de bijdrage is 
verstrekt.  
 
Materiële vaste activa  
De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de verkrijging- of vervaardigingsprijs (artikel 63, 
lid 1 BBV), verminderd met bijdragen van derden en de afschrijvingen.  
 
Definities: 
- de verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten; 
- de vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en 

de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Tevens kan 
een redelijk deel van de indirecte kosten en rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van 
het actief worden toegerekend. 

 
Bij investeringen met een meerjarig economisch nut geldt dat de verminderingen over de hele 
looptijd (lineair) gecorrigeerd worden met de berekende afschrijvingslasten. 
 
Voorheen konden investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut direct 
ten laste van de exploitatie worden gebracht dan wel conform investeringen met economisch nut 
worden geactiveerd en afgeschreven. Dit is gewijzigd. Investeringen met een maatschappelijk nut 
worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur afgeschreven. 
Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. 
Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde.  
 
Financiële verordening / financieel kader 
Op 22 februari 2018 heeft de Raad de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en het 
financieel kader, met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 vastgesteld. Afspraken zoals 
vastgelegd in het financieel kader zijn aangepast aan de gewijzigde BBV. De financiële verordening 
regelt het financiële beheer en beleid en de financiële organisatie van de gemeente.  
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Het doel van deze verordening is dat de raad uitgangspunten vaststelt voor de uitvoering van de 
financiële functie. 
 
In de nota staan de volgende afschrijvingstermijnen genoemd: 
Gronden en terreinen   niet 
Woonruimte   40 jaar 
Bedrijfsgebouwen   10-40 jaar 
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken   
- Rioleringen   5-60 jaar 
- Wegen   20 jaar 
- Aanleg sportvelden   15 jaar 
- Begraafplaatsen   15-30 jaar 
- Speelvoorzieningen   10 jaar 
- Openbaar gebied   20 jaar 
Vervoersmiddelen   5-10 jaar 
Machines, apparaten en installaties   2-15 jaar 
Overig   5-10 jaar 
 
Ook is opgenomen dat afschrijvingen en rente één jaar na de uitvoering ingaan. 
In overeenstemming met het activering- en afschrijvingsbeleid worden activa met een gezamenlijke 
massa beneden de € 50.000 niet geactiveerd. 
 
In de toelichtingen op de programma’s is de analyse opgenomen van de over- en onderschrijdingen 
op de investeringen. De over- en onderschrijdingen worden bij het vaststellen van de jaarrekening 
geautoriseerd.  
 
Financiële vaste activa  
De financiële activa bestaan uit:  
- geldleningen aan woningbouwcorporaties  
- overige langlopende geldleningen  
- gemeenschappelijke regelingen  
- deelnemingen en effecten  
 
De financiële vaste activa staan gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering is gebaseerd op 
de historische kostprijs c.q. aanschafprijs, verminderd met - voor wat de geldleningen betreft - de 
aflossingen op de geldleningen. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs, 
dan wordt er afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde. 
 
Op deelnemingen en effecten wordt in principe niet afgeschreven. De werkelijke waarde kan 
afwijken van de nominale waarde.  
 
Vlottende activa  
Vlottende activa zijn bezittingen met een relatief snelle doorlooptijd. Dit betekent dat ze gemakkelijk 
in geld zijn om te zetten.  
 
Voorraden  
De onderhanden werken zijn opgenomen tegen vervaardigingsprijs. Waardering geschiedt tegen de 
marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de vervaardigingsprijs.  
Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit 
volledige verlies op basis van de netto contante waarde (NCW). Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 
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Vorderingen  
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de 
vorderingen beoordeeld. Zo nodig wordt er dan een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen 
die als correctie op de vorderingen wordt verwerkt. Jaarlijks worden de vorderingen, die oninbaar 
blijken te zijn, afgeboekt.  
 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.  
 
Eigen Vermogen  
De reserves zijn onderverdeeld in de Algemene reserve en bestemmingsreserves.  
 
Vreemd vermogen  
Voorzieningen  
Voorzieningen worden gevormd wegens: 
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs 

in te schatten; 
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt en de voorziening strekt tot 

gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
 
De Appa Voorziening is opgenomen tegen actuariële waarde en de overige voorzieningen worden 
tegen nominale waarde opgenomen. De uitgangspunten voor de Appa voorziening zijn: 
- rekenrente: 0,29%; 
- sterfte: GBM/CBV 2013-2018 (RAET) en GBM/GBV 2000-2005 (Loyalis) met leeftijdsterugstelling 
 m/v 5/1 of v/m 3/3; 
- excasso-opslag: geen. 
 
Langlopende schulden (vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer) 
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het bedrag van de aflossingen die 
binnen een jaar vervallen, is niet afzonderlijk onder kortlopende schulden opgenomen, dit is in 
overeenstemming met de BBV. 
 
Vlottende passiva  
Kortlopende schulden (< 1 jaar) 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Overlopende passiva 
Dit zijn o.a. de nog niet bestede bijdragen van derden met een specifiek bestemmingsdoel en nog te 
betalen kosten (niet door een crediteur gefactureerd). Deze zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
Borg en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente geborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 
nadere informatie opgenomen. 
 
Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) 
Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële 
tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage ver-
schuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is 
belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. 
In de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in 
feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen 
bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.  
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Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen 
bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen 
bijdrage. 
 
Toerekening naar taakvelden (overhead) 
Voor de verdeling van de personeelskosten is voor alle medewerkers beoordeeld door de 
teamleiders op welke taakvelden de betreffende medewerkers werkzaamheden verrichten. Dit is de 
basis voor een evenredige verdeling van de personeelskosten naar de taakvelden. Onderdeel van de 
taakvelden is het taakveld overhead. Voor de toerekening van de kosten aan overhead is dezelfde 
systematiek gevolgd. De onderdelen ICT, huisvesting, tractie en facilitaire kosten zijn direct aan 
centrale overhead toegerekend. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling  
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. De 
baten en lasten waartussen een oorzakelijk verband bestaat, worden in principe in hetzelfde jaar 
verantwoord. Kosten die hun oorsprong vinden in de bedrijfsvoering van het betreffende jaar (of 
daarvoor) worden ook in de jaarrekening verwerkt.  
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate verantwoord op het moment waarop het 
dividend betaalbaar is gesteld. 
 
In de toelichting op de programma’s worden minimaal de overschrijdingen op productniveau groter 
dan € 50.000 tussen de begrote en werkelijke baten en lasten afzonderlijk geanalyseerd. 
 
Winstneming bij grondexploitaties 
De percentage of completion (poc) methode moet worden toegepast indien het resultaat op de 
grondexploitatie op een betrouwbare wijze kan worden ingeschat / voldoende zeker is.  
 
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen 
nemen: 
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én  
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én  
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).  
 
De berekening van de tussentijds te nemen winst gaat via de formule: (% realisatie kosten x % 
realisatie opbrengsten) x geraamde winst in €. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
eventuele onzekerheden in de bepaling van de geraamde winst. Deze onzekerheden kunnen op basis 
van kans x impact gekwantificeerd worden. 
 
Incidentele baten en lasten 
Op grond van de BBV-voorschriften wordt in de jaarrekening een overzicht van de incidentele baten 
en lasten per programma opgenomen. Hierbij wordt per programma de belangrijkste posten 
afzonderlijk gespecificeerd en de overige posten worden als een totaalbedrag opgenomen. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten. 
 
Resultaatbestemming  
Alle vermogensmutaties worden inzichtelijk gemaakt via het exploitatieresultaat. Hierbij wordt als 
principe gehanteerd dat de begroting indicatief is. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op 
basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Dit met inachtneming van de nota Reserves 2009 die 
is vastgesteld op 26 juni 2009. 
 
Voor de bestemming van het resultaat is voorin de jaarstukken een voorstel opgenomen. 
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Toelichting op balans 

De toelichting volgt de hoofdindeling van de balans 
 
Activa 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2019 Investering Desinvestering Afschrij-

ving 
Stand 31-
12-2019 

Kosten onderzoek en ontwikkeling 476 313 357 0   432 
Bijdrage aan activa in eigendom van 

 
9.825 0 0 299 9.526 

Totaal 10.301 313 357 299 9.958 
 
De bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft: 
- Brede School Krakeel........................................................................................ 3.734.000 
- Bijdrage Eduwiek .............................................................................................. 5.549.000 
- Dorpshuis De Vuurkorf Nieuweroord.................................................................. 174.000 
- Zorgcoördinatie oudere Molukkers ...................................................................... 40.000 
- Woon- Zorgvoorziening ouderen Elim .................................................................. 29.000 
Totaal .................................................................................................................... 9.526.000 
 
Materiële vaste activa (gronden uitgegeven in erfpacht) 

Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2019 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Stand 
31-12-
2019 

Gronden en terreinen 410               
  

410 
Totaal 410                           

  
410 

 
Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut) 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 
01-01-
2019 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Voorz. 
gronden 

Stand 
31-12-
2019 

Gronden en terreinen 3.358  7 11    3.340 
Strategische gronden 10.709  4.229    -5.068 11.548 
Woonruimten 576   13     563 
Bedrijfsgebouwen 57.584 4.571 170 2.992 173    58.820 
Grond- weg- en 
waterbouwkundige 
werken 

5.108 953  616     5.445 

Machines, apparaten en 
installaties 1.819 944  351 748    1.664 

Overige materiële vaste 
activa 2.569 911   1.752     1.728 

Totaal 81.723 7.379 4.406 5.735 921  -5.068 83.108 
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Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut, voor kosten met heffing) 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 
01-01-
2019 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Stand 
31-12-
2019 

Gronden en terreinen 381       381 
Bedrijfsgebouwen 5   1    4 
Grond- weg- en 
waterbouwkundige werken 23.052 1.196  958 277   23.013 

Overige materiële vaste activa 204 1   30   175 
Totaal 23.642 1.197  989 277   23.573 

 
Specificatie van de voorziening die in mindering wordt gebracht op de strategische gronden: 
In mindering op voorraad gronden       
(bedragen x € 1.000) 

Stand  
Bij Af 

Stand  
01-01-2019 31-12-2019 

Voorziening strategische gronden 5.068 
 

5.068 0 
Totaal 5.068 

 
5.068 0 

 
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste mutaties voor investeringen met economisch nut en 
investeringen met economisch nut, voor kosten met heffing. 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) Investering 2019 Bijdragen 

derden/verminderingen 
Materiële vaste activa grexen  

 
4.229 

Aankoop schoolgebouw Citroenvlinder 1-3 1.933 
 IAB: Kindcentrum Wolfsbos 1.131 
 Bentinckspark 913 
 VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 897 748 

Investeringen rioleringsplan 1.190 277 
Kunstgrasvelden verschillende dorpen 1.162 173 
Voorbereidingskosten kunstijsbaan-zwembad 501 

 Aankoop pand Hoofdstraat 225 350 
 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 158 
 IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos 126 
 Renovatie zwembad 49 
 VRI Middenveldweg - Toldijk 45 
 Openbare speelvoorzieningen 40 
 Aanpassing Compagnieshuis 31 
  

Bij de materiële vaste activa grexen, de kolom bijdragen derden/verminderingen, betreft een mutatie 
in de boekwaarden. 
 
Materiële vaste activa ( investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut) 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2019 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Stand 31-
12-2019 

Grond- weg- en 
waterbouwkundige werken 
(voor 2017 geactiveerd) 

11.329 289  807   10.811 

Grond- weg- en 
waterbouwkundige werken 
(vanaf 2017 geactiveerd) 

6.046 6.372 76 521 475  11.346 
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Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2019 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
ving 

Bijdrage 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Stand 31-
12-2019 

Machines, apparaten en 
installaties (vanaf 2017 
geactiveerd) 

790 88 702 

Overige materiële vaste 
activa 89   26   63 

Totaal 18.254 6.661 76 1.442 475  22.922 
 
In onderstaand overzicht staan de mutaties voor investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut. 
 

Omschrijving                                      (bedragen x € 1.000) Investering 2019 Bijdragen derden 

Visie Stadscentrum fase 2 4.000 -103 
Asfaltprogramma 834 

 Rondweg Hollandscheveld 773 748 
Stadscentrum Zuidoost hoek (fase 1) 289  
Damwand industriehaven 288  
Aanpassen bedienbare bruggen 256  
Reconstructies openbaar groen 70  
Klipperdamwand 59  

 
Financiële vaste activa 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Kapitaalverstrekkingen 1.039 1.039 
Leningen 12.032 12.411 
Overige langlopende geldleningen 1.213 1.065 
Totaal 14.284 14.515 

 
Kapitaalverstrekkingen aan 
(bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Investering Aflossing Stand 31-12-2019 

Deelnemingen 1.039   
 

1.039 
Totaal 1.039 

  
1.039 

 
De deelnemingen betreffen: 
- Aandeelkapitaal N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten  ...................................................................... 36.000 
- Aandeelkapitaal N.V. Rendo ..................................................................................................................... 152.000 
- Aandeelkapitaal N.V. WMD .......................................................................................................................    5.000 
- Aandeelkapitaal N.V. Area ........................................................................................................................ 791.000 
- Participatie Oikocredit ............................................................................................................................... 55.000 
Totaal .................................................................................................................................................. 1.039.000 
 
Leningen aan 
(bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Investering Aflossing Stand 31-12-2019 

Woningbouwcorporaties 517   35 482 
Overige verbonden partijen 9.481 2.168 1.886 9.763 
Leningen aan openbare lichamen 
(art. 1a Wet Fido) 2.034 1.801 1.669 2.166 
Totaal 12.032 3.969 3.590 12.411 
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Woningbouwcorporaties 
We hebben leningen verstrekt aan de woningbouwcorporaties Domesta en Woonconcept.  
 
Overige verbonden partijen 
- Lening van € 3.306.000 van de gemeente Hoogeveen aan de Samenwerkingsorganisatie De 

Wolden Hoogeveen. 
- Door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) zijn in 2019 

leningen aan particulieren en woningbouwcorporaties verstrekt tot een bedrag van € 950.000, 
hiertegenover staan de aflossingen van € 978.000 van deze leningen, er staat nog € 6.456.000 
aan leningen open. De leningen betreffen: startersleningen/Vrom startersleningen, 
duurzaamheidsleningen, leningen voor particuliere woning verbetering, leningen groot 
onderhoud VvE, zonneleningen en verzilverleningen. Het SVn voert de administratie van de 
leningen uit voor Hoogeveen. 

 
Openbare lichamen 
Leningen aan de SVN: de stand van de leningen is € 2.166.000. Dit bedrag kan weer ingezet worden 
voor leningen aan particulieren en woningbouwcorporaties. Er zijn geen nieuwe stortingen gedaan. 
Voor de nieuwe leningen is gebruik gemaakt van het revolving karakter van deze leningen (de 
middelen vloeien terug en kunnen opnieuw ingezet worden).  
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2019 Investering Aflossing Voorziening Stand 31-

12-2019 
Overige langlopende 
geldleningen 1.213 

 
147 

 
1.066 

Totaal 1.213 
 

147 
 

1.066 
 
De aflossingen zijn: 
- Hypotheekverstrekkingen ambtenaren .................................................................................. 132.000 
- Stimuleringslening aan starters Vlinderplateau ....................................................................... 16.000 
 
De overige langlopende leningen zijn verstrekt aan: 
- Hypotheekverstrekkingen ambtenaren .................................................................................. 846.000 
- Stimuleringslening aan starters Vlinderplateau ..................................................................... 219.000 
- Overige leningen ....................................................................................................................... 35.000 
Totaal ......................................................................................................................................... 1.100.000 
 
Voor de overige leningen is er een voorziening van € 35.000, die direct in mindering is gebracht op de 
stand van de lening. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
Voorraden                          
(bedragen x € 
1.000) 

Stand    
01-01-
2019 

Ver 
meerderingen 

Ver 
minderingen 

Ver 
rekening 

Gereali-
seerde 

winst/verlies 

Mutatie 
voorziening 

Stand           
31-12-
2019 

Onderhanden 
werk, waaronder 
gronden in 
exploitatie 

16.668 1.226 2.369 287 479 122 16.169 

Totaal 16.668 1.226 2.369 287 479 122 16.169 
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Nadere uitsplitsing voorraden per complex stand 31-12-2019 ( boekwaarde-/-voorziening) 
Complex                                            

(bedragen x € 1.000) 
Bruto boekwaarde 

 31-12-2019 
Stand voorz. 
 31-12-2019 

Saldo 
 31-12-2019 

Onderhanden werk, waaronder gronden 
in exploitatie    

Noord B 491  491 
Noord B-Oost 73  73 
Buitenvaart I 6.290  6.290 

Buitenvaart II 16.897 14.686 2.211 
Station deelgebied A 4.388 3.245 1.143 

Station deelgebied D (Stationsplein) 3.114 2.551 563 
Mauritshal locatie 1.061 587 474 
Schutlanden-Oost -45  -45 

Steenbergerweide Zuid(Aldi de Weide) 118  118 
 Erflanden 430  430 

Erflanden Mega 0  0 
Park Dwingeland 145  145 

Beukemaplein -475  -475 
Sneeuwbesstraat -74  -74 

Stuifzand 1.874 76 1.798 
Nieuw Moscou 206 103 103 

Pesse fase 1 1.961 129 1.832 
Tiendeveen 414  414 

Nieuwlande(kosterlocatie) 75  75 
Nieuweroord Kanalenzone (Trambaan) 499  499 

Nieuwlande(Boerdijk) 104  104 
TOTAAL 37.546 21.377 16.169 

 
De geraamde nog te maken kosten zijn per 31-12-2019 € 9.750.921. 
 
Onderbouwing:  
Betreft hoofdzakelijk nog te maken kosten voor verwervingen, sloop, bouw- en woonrijp maken, 
plankosten en rente. 
 
De geraamde opbrengsten zijn per 31-12-2019 € 29.523.527. 
 
Onderbouwing: 
Betreft hoofdzakelijk geraamde opbrengsten uit grondverkopen van kavels voor woningbouw en 
bedrijventerreinen. 
 
Het geraamde eindresultaat per 31-12-2019 is € 15.656.791, betreft nadelig resultaat op netto 
contante waarde. 
 
Berekeningswijze met onderbouwing. 
Het resultaat op netto contante waarde wordt per grondexploitatie bepaald door de eindwaarde 
contant te maken naar 31-12-2019, door deze te disconteren tegen de, door de commissie BBV 
voorgeschreven disconteringsvoet van 2%. Het geraamde eindresultaat betreft de saldering van de 
21 in exploitatie genomen grondexploitaties op netto contante waarde. 
(- betreft een voordelig eindresultaat op netto contante waarde) 
(+ betreft een nadelig resultaat op netto contante waarde 
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Specificatie van de voorzieningen die in mindering worden gebracht op de voorraad gronden: 
In mindering op voorraad gronden  
 (bedragen x € 1.000) 

Stand  
Bij Af 

Stand  
01-01-2019 31-12-2019 

Voorziening locatie Mauritsplein 602  15 587 
Voorziening industrieterrein Buitenvaart II 14.553 133  14.686 
Voorziening Stationsgebied, fase A 3.191 54  3.245 
Voorziening Stationsgebied, overige fasen 2.490 61  2.551 
Voorziening Pesse Zuid 1e fase 217  88 129 
Voorziening Nieuw Moscou 106  3 103 
Voorziening Stuifzand 96  20 76 
Totaal 21.255 248 126 21.377 

 
In de paragraaf Grondbeleid is een toelichting opgenomen over de gerealiseerde investeringen en 
opbrengsten.  
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 
 Omschrijving      
(bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Vorderingen op openbare lichamen 13.898 12.904 
Overige vorderingen 6.246 4.257 
Overige uitzettingen 11 160 
Totaal 20.155 17.321 

 
Van de vordering op openbare lichamen betreft voor ruim € 12,9 miljoen een vordering op de 
belastingdienst voor de (o.a. compensabele en verrekenbare BTW 2019). De compensabele btw zal 
normaliter rond juni/juli 2020 worden ontvangen. 
 
De overige vorderingen betreffen: 
- Debiteuren ............................................................................................................................ 2.159.000 
- Debiteuren, SoZa .................................................................................................................. 1.280.000 
- Vooruit betaalde bedragen goederen en diensten ................................................................. 278.000 
- Nog te ontvangen bedragen goederen en diensten ................................................................ 539.000 
- Overige ......................................................................................................................................... 1.000 
Totaal ...............................................................................................................................4.257.000 
 
Daarnaast zijn de voorzieningen dubieuze debiteuren in mindering gebracht op bovengenoemde 
vorderingen. De openstaande posten debiteuren heeft een normaal verloop. 
 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Bij Af Stand 31-12-2019 

Voorziening dubieuze debiteuren 561 66 233 394 
Voorziening dubieuze debiteuren Parti- 950 3  953 
cipatiewet     
Totaal 1.511 69 233 1.347 

 
Van de voorziening dubieuze debiteuren is € 233.000 onttrokken voor afboeking van oninbare 
vorderingen. Om de voorziening weer op peil te krijgen, hebben we € 66.000 aan de voorziening 
toegevoegd. De voorziening dubieuze debiteuren Participatiewet is bestemd voor de leenbijstanden 
thuiswonenden, krediethypotheken en verhaalsdebiteuren SoZa en IOA.  
 
De overige uitzettingen betreffen: 
- Opbrengsten ParkeerService .................................................................................................... 150.000 
- Overige ........................................................................................................................................ 10.000 
Totaal ................................................................................................................................... 160.000 
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Rekening courant verhouding met het Rijk 

 Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Schatkistbankieren 3.766 87 
Totaal 3.766 87 

 
Liquide middelen 

 Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Kassaldi 5 4 
Banksaldi 552 

 Totaal 557 4 
 
De banksaldi worden niet meer gesplitst op de balans weergegeven, we vermelden het saldo onder 
de activa of passiva zijde van de balans.  
 
Overlopende activa 
De specificatie van de post overlopende activa is als volgt: 

Overlopende Activa (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-

12-2019 
Nog te ontvangen bedragen EU 100  100  
Nog te ontvangen bedragen Rijk  407  407 
Nog te ontvangen bedragen overige overheid 1.343 1.212 1.343 1.212 
Vooruitbetaalde bedragen overige overheid 322 303 322 303 
Reeds bedragen overige overlopende activa 47 331 47 331 
Nog te ontvangen overige overlopende activa 1  1  
Totaal 1.813 2.253 1.813 2.253 

 
Nog te ontvangen bijdragen van openbare lichamen 

Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2019 
Gemeentefonds (medicijngebruik)  407  407 
ESF subsidie 100  100  
Gemeente De Wolden(leerplicht)  10  10 
VNG 76 79 76 79 
Publiek vervoer 47  47  
Provincie Drenthe 128 335 128 335 
Spelerwijs/'t Koppeltie, VVE 42  42  
Bibliotheek  23  23 
St. Bijeen  39  39 
RUD 157 162 157 162 
Gemeente Assen(beschermd wonen) 633 867 633 867 
Alescon 240  240  
Nedvang 157  157  
CAK 186  186  
Totaal 1.766 1.922 1.766 1.922 
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Verloop overige overlopende activa  

Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2019 
Toeristenbelasting, diverse personen  101  101 
Vadémo, anterieure overeenkomst   5  5 
Zilveren Kruis Achmea  20  20 
NS, onderhoud parkeerplaatsen  17  17 
Diverse bedrijven, btw 2019 betreft 2020  62  62 
Nedvang  93  93 
Rechtmatigheidsonderzoek  16  16 
Handle with Care  17  17 
Mee Drenthe 42  42  
St. Verslavingszorg 5  5  
Overige 1  1  
Totaal 48 331 48 331 

 
Passiva 
Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 
 
Vaste financieringsmiddelen 

Reserve                                                               
(Bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2019 

Resultaat 
2018 

Toe- 
voeging 

Onttrek
king 

Stand 31-12-
2019 

Vrij 
besteed 

baar 
Algemene Reserve 14.833 -8.971 1.642 1.096 6.408 0 
Reserve Structuurvisie 884  446 563 767  
Reserve Risico en Stimulering 367  32  399  
Reserve Bodemsanering 71   71   
Reserve Integraal Accommodatie Beleid 455  19  474  
Reserve Stimuleringsplan Bouw 57    57  
Reserve Wijk en Dorpsgericht Werken 457  124 117 464  
Reserve Participatiebudget 100   100   
Reserve Effecten rijksbeleid 1.222   1.023 199  
Reserve Dutch TechZone 

   
284   279 5  

Reserve kapitaallasten Stadscentrum 7.359   188 7.171  
Reserve herontwikkeling zwembadlocatie 1.000   1.000   
Reserve kapitaallasten Raadszaal 389   53 336  
Reserve kapitaallasten Kunstijsbaan 2.000   2.000   
Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum 830  740 350 1.220  
Totaal 30.308 -8.971 3.003 6.840 17.500  
 
Toelichting bewegingen binnen de reserves 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Het nadelig resultaat 2018 van € 8.971.000 is onttrokken aan de Algemene reserve. Bij het opmaken 
van de jaarrekening komt de Algemene reserve uit op een negatief saldo van € 161.000. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het nadelig saldo jaarrekening 2019 van € 3.819.000 en 
bestemmingsvoorstellen van € 1.837.000. Daarnaast wordt er nog rekening gehouden met de 
onttrekking van jaarschijf 2020 van € 913.000 van de Programmabegroting 2020-2023.  
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Algemene Reserve 
Doel: Reserve onder andere ter dekking van (on)voorziene risico’s die niet op een andere wijze zijn 
op te vangen. 
 
Onderstaande bedragen zijn ten gunste gebracht van de Algemene reserve: 
- Sparende gemeente.. ............................................................................................................ 200.000 
- Vrijval reserve herontwikkeling zwembadlocatie.. ............................................................ 1.000.000 
- Vrijval reserve IJsbaan.. ......................................................................................................... 442.563 
Totaal ...................................................................................................................................... 1.642.563 
 
Onderstaande bedragen zijn ten laste gebracht van de Algemene reserve: 
- Extra subsidie Tamboer ......................................................................................................... 200.000 
- Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum ........................................................................... 740.000 
- Drenthe 5* fietsprovincie .......................................................................................................... 7.200 
- Bestuurlijke innovatie ............................................................................................................. 40.882 
- Omgevingswet ....................................................................................................................... 108.000 
Totaal ........................................................................................................................... 1.096.082 
 
Reserve Structuurvisie 
Doel: Reserve ter dekking van structuurvisieprojecten. 
Er is aan winstnemingen een bedrag van € 446.727 in de reserve Structuurvisie gestort.  
 
Daarnaast zijn onderstaande bedragen weer ten laste van de reserve Structuurvisie gebracht. 
- Visievorming/uitvoering programma landelijk gebied ........................................................... 50.000 
- Verlagen vordering PPS Erflanden ........................................................................................ 390.054 
- Storting in verlies voorziening Grexen .................................................................................. 122.543 
Totaal… ............................................................................................................................ 562.597 
 
Reserve Risico en Stimulering 
Doel: Reserve ter stimulering van werkgelegenheid. 
Er is een storting van € 32.315 gedaan vanuit de grondexploitatie. 
 
Reserve Bodemsanering 
Doel: Een reserve voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten. 
Er is een onttrekking geweest van € 70.798 voor een sanering.  
 
Reserve Integraal Accommodatie Beleid 
Doel: Egalisatie van kosten onderhoud van gemeentelijke accommodaties. 
Er is conform programmabegroting € 18.727 gestort in de reserve. 
 
Reserve Stimulering Bouw 
Doel: Reserve ter stimulering van bouwactiviteiten. 
Er hebben geen toevoegingen en onttrekkingen plaats gevonden. 
 
Reserve Wijk- en Dorpsgericht Werken 
Doel: De reserve dient ter egalisatie van de uitgaven.  
Per saldo moest er nog € 464.000 beschikbaar blijven voor maatschappelijke verplichtingen. Dat zijn 
projecten die in 2019 zijn gekozen in het kader van De Smederijen, maar in 2020 zullen worden 
uitgevoerd. Per saldo is er € 7.140 gestort in de reserve 
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Reserve Participatiebudget 
Doel: Reserve ter dekking van participatieactiviteiten. 
Er is € 100.000 onttrokken t.b.v. het participatiebudget. Hiermee is de reserve uitgeput.  
 
Reserve Effecten rijksbeleid 
Doel: Reserve ter dekking van nadelige effecten Rijksbijdragen. 
Er is conform programmabegroting € 683.000 onttrokken t.b.v. de exploitatie. Op basis van de 
decembercirculaire 2019 gemeentefonds is er een onttrekking gedaan van € 340.000(was begroot 
nadeel algemene uitkering 2018). 
 
Reserve Dutch TechZone (Vierkant voor werk) 
Doel: Reserve ter dekking van investeringsregelingen. 
Er is € 278.997 uit de reserve onttrokken voor deze regeling. 
 
Reserve kapitaallasten Stadscentrum 
Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten investeringen Stadscentrum (Parkeergarage). 
Er is € 188.700 onttrokken voor de jaarlijkse afschrijvingslasten van de Parkeergarage. 
 
Reserve herontwikkeling zwembadlocatie 
Doel: Reservering verwachte tekort herontwikkeling zwembadlocatie. 
Het gereserveerde bedrag € 1.000.000 is conform besluitvorming gestort in de Algemene reserve. 
 
Reserve kapitaallasten Raadszaal 
Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten investeringen Raadszaal. 
Er is € 53.348 onttrokken voor de afschrijvingslasten van de renovatie Raadszaal. 
 
Reserve kapitaallasten IJsbaan 
Doel: Reserve ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten investeringen IJsbaan. 
Voor de afboeking van het voorbereidingskrediet Kunstijsbaan is er € 865.463 en voor de afboeking 
Terpweg 1 is er € 691.974 onttrokken uit de reserve. Het restant van € 442.563 is gestort in de 
Algemene reserve.  
 
Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum 
Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten investeringen visie Stadscentrum. 
Vanuit de Algemene reserve is er € 740.000 gestort in de reserve. Daarnaast is er € 349.972 voor de 
afschrijvingslasten weer onttrokken aan de reserve.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s: 

 Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-2019 

Egalisatie Reiniging 722 
 

722 
 Egalisatie Riolering 2.272 

 
95 2.177 

Appa Plan Kapitaal 3.371 789 57 4.103 
Totaal Voorzieningen 6.365 789 874 6.280 

 
Egalisatie Reiniging 
Van het nadelig saldo Reiniging is € 722.000 aan de voorziening onttrokken, hiermee is de 
voorziening uitgeput. 
 
Egalisatie Riolering 
Nadelig saldo Riolering van € 95.000 is aan de voorziening onttrokken. 
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APPA Plan Kapitaal 
De APPA voorziening is bepaald op basis van actuariële berekening. De uitgangspunten die hierbij zijn 
gehanteerd, zijn: 
- rekenrente: 0,29%; 
- sterfte: GBM/CBV 2013-2018 (RAET) en GBM/GBV 2000-2005 (Loyalis) met leeftijdsterugstelling 
 m/v 5/1 of v/m 3/3; 
- excasso-opslag: geen. 
 
Er is € 57.000 onttrokken voor de betaling aan Loyalis voor een te kort aankoop pensioenuitkering 
van een voormalige wethouder, daarnaast is er € 479.000 toegevoegd zijnde het Appa kapitaal van 
voormalige en huidige wethouders.  
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
 Omschrijving                                (bedragen 
x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Onderhandse leningen van binnenlandse 
pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

     18.400 18.000 

 
Onderhandse leningen van 
binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen 

100.297 113.231 

Totaal 118.697 131.231 
 
Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 
Stand 01-01-2018(bedragen x € 1.000) 118.697 

BIJ: vermeerderingen 20.000 
AF: verminderingen 7.466 
Saldo per 31 december 2019 131.231 

 
Voor een toelichting over de vermeerderingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De 
totale rentelast van alle vaste schulden in 2019 is € 3.091.195. 
 
Vlottende passiva 
 
 Omschrijving             (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Schulden < 1 jaar 38.814 31.533 
Overlopende passiva 6.362 5.673 
Totaal 45.176 37.206 

 
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 
 Omschrijving            (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 

Kasgeldleningen 20.000 20.000 
Kas- en banksaldi 

 
413 

Overige schulden 18.814 12.324 
Totaal 38.814 32.737 
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Kredietfaciliteit A005187.1 
De gemeente Hoogeveen heeft met ingang van 1-1-2019 voor onbepaalde tijd, een kredietfaciliteit 
bij BNG Bank, voor het opnemen van geldleningen in rekening-courant tot een maximumbedrag van 
€ 2.000.000 en een Intra-daglimiet van € 18.000.000.  
 
De kasgeldleningen geeft het saldo aan dat we met kort geld lenen en de stand van de 
liquidemiddelen (bank) is € 413.000. 
De overige schulden bestaan uit: 
- Crediteuren ....................................................................................................................... 11.938.000 
- Personeelsgerelateerde schulden ........................................................................................... 53.000 
- Sociale lasten en pensioenen................................................................................................. 309.000 
- Schulden betreffende bankverkeer ......................................................................................... 10.000 
- Overige schulden ..................................................................................................................... 14.000 
Totaal ........................................................................................................................... 12.324.000 
 
Overlopende passiva 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

 Overlopende Passiva (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 

Toevoegingen Besteed Stand 31-12-
2019 

Nog te betalen bedragen Rijk 240 
 

240 
 Vooruit ontvangen bedragen Rijk 1.540 905 1.026 1.419 

Nog te betalen bedragen overige overheid 872 303 872 303 
Vooruit ontvangen bedragen overige overheid 1.557 2.168 1.514 2.211 
Nog te betalen bedragen 2.017 1.553 2.017 1.553 
Vooruit ontvangen bedragen 136 906 136 906 
Totaal 6.362 5.835 5.805 6.392 

 
Vooruit ontvangen/nog te betalen bijdragen openbare lichamen 

Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2019 

Geoormerkt RMC 268  6 262 

Investering budget Stedelijke Vernieuwing 
geluid De Wolden 

184  3 181 

Geoormerkt Spaarvariant 43 4  47 

Maatregeling voortijdige schoolverlaters 
schoolverlatersegeling maat 

95  24 71 

Ministerie van Binnenlandse zaken c.a. 
 

993  993  
Ministerie van OCW  888  888 
Ministerie van SZW 229 16 229 16 
Rijksleges 11  11  
Provincie Drenthe 1.375  1.375  
Provincie Drenthe, Vitaal Platteland  40  40 
Provincie Drenthe, 75 jaar vrijheid Hoogeveen  31  31 
Provincie Drenthe, BDU subsidie  1.457  1.457 
Nedvang, bijdrage zwerfafval  99  99 
Alescon 65  65  
Alescon, schikking belastingdienst  447  447 
Alescon, liquidatie  44  44 
Regioplan(ZonMW) Beschermd wonen  22  22 
SWO 274  274  
Stark, rijksbijdrage 2019  114  114 
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Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2019 

GKB 177 130 177 130 
RUD, compensabele btw 40 20 40 20 
VDG, compensabele btw  9  9 
Veiligheidshuis, compensabele btw  8  8 
SWW, huur gebouwen  22  

22 
 Drents Energieloket 139 25 139 25 

Provincie Drenthe     
Drentse gemeenten(zorgkosten) 136  136  
Kennispoort Drenthe 39  39  
GGZ Drenthe 117  117  
Overige 24  24  
Totaal 4.209 3.376 3.652 3.933 

 
 
 
 
 
 

 
Verloop overige overlopende passiva 

Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2019 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2019 

Diverse banken, transitorische rente 1.451 1.502 1.451 1.502 
Area, afrekening 2019  8  8 
Regio Deal, bijdrage 2020  571  571 
Thuishulp 2018 506  506  
Schuldhulpverlening 17 27 17 27 
Diversen, btw facturen 40 16 40 16 
Vereniging voor primair onderwijs 58 70 58 70 
Anterieure overeenkomsten  182  182 
Handle with Care  83  83 
St. Afvalfonds 65  65  
St. Treant zorggroep 10  10  
Overige 6  6  
Totaal 2.153 2.459 2.153 2.459 

 
 
 
 
 
 

 
Schatkistbankieren/drempelbedrag 
De wet verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Alle decentrale 
overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De gelden 
mogen niet langer buiten de schatkist worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden 
overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om 
zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist.  
De schatkist biedt geen leen- of roodstand faciliteiten aan. Deelname per 1 januari 2014 van 
decentrale overheden aan het schatkistbankieren, draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de 
collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het Rijk minder wordt. Dit vertaalt 
zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het 
begrotingstotaal.  
Over het dagelijkse saldo wordt door het agentschap de daggeldrente (Eonia) vergoed. Op grond van 
artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht geworden om een toelichting op te nemen. 
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) 
Verslagjaar 2019 

(1) Drempelbedrag 1.457,305    
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dag basis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

            12              6 2 9 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 1.445 1.451 1.456 1.448 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het 
drempelbedrag                 -                   -                   -                   -   

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar      194.307    

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen 

     194.307    

(4c) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven 
gaat 

                -      

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met 
een minimum van 
€250.000 

Drempelbedrag 1.457,31    

 
(2) Berekening kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 

Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als 
nihil) 

       1.077        562        153        813 

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) 
Kwartaalcijfer op dag basis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

             12              6             2            9 

 
Met een begrotingstotaal van € 194.307.347 is het drempelbedrag € 1.457.305 (= 0,75% van het 
begrotingstotaal). Uit bovenstaande blijkt dat we ruim binnen de norm zijn gebleven. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Waarborgen en garanties            (bedragen x € 
1.000) Stand 01-01-2019 Mutaties Stand 31-12-2019 

Gewaarborgde geldleningen 2.993 19.223 22.216 
 
Het oorspronkelijk bedrag van deze gewaarborgde geldlening was € 32,5 miljoen.  
Het rentepercentage varieert van 3,25% tot 6,5%. De mutaties bestaan uit een verstrekte lening van 
De Staat der Nederlanden aan de Stichting Roelof van Echten, oorspronkelijk € 24,5 miljoen en de 
aflossingen van de gewaarborgde geldleningen.  
 

Achtervang             (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Mutaties Stand 31-12-2019 

Garanties particuliere woningbouw van voor 1995 3.641 1.378 2.263 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 299.134 27.505 271.629 
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Saldo achtervang voor garanties particuliere woningbouw van voor 1995 is bepaald naar aanleiding 
van saldo-opgave van de hypotheekverstrekkers.  
De mutaties hebben betrekking op de verminderingen van de hypothecaire schuld. 
 
Daarnaast hebben we van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een overzicht ontvangen 
van de achtervangpositie per 31 december 2019 van de woningbouwcorporaties, die actief zijn in de 
Gemeente Hoogeveen. Het oorspronkelijke bedrag van de leningen is € 293.466.000 en verder 
kunnen we opmerken dat er twee nieuwe leningen zijn afgesloten. De actuele rentepercentages 
varieert van 0,70% tot 5,91%  
 

Achtervang  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Mutaties Stand 31-12-2019 

Nationale Hypotheekgarantie 389.000 11.000 378.000 
 
Per 1 januari 2011 is de achtervangfunctie van de gemeente voor nieuw af te geven 
hypotheekgaranties vervallen, m.a.w. vanaf deze datum worden alleen hypotheekgaranties verstrekt 
met een 100% rijksachtervang. Het fondsvermogen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 
(WEW) blijft beschikbaar voor zowel de t/m 31 december 2010 verstrekte hypotheekgaranties als de 
vanaf 1 januari 2011 verstrekte en nog te verstrekken hypotheekgaranties.  
De bij aanspraken op de achtervangfunctie gehanteerde methodiek is door middel van de gewijzigde 
achtervangovereenkomsten met het Rijk en met alle gemeenten per 1 januari 2011 zodanig 
aangepast dat de gemeenten niet worden aangesproken op de risico’s die voortvloeien uit 
hypotheekgaranties die worden afgegeven vanaf 1 januari 2011.  
Medio 2019 hebben we het jaarverslag over 2018 Nationale Hypotheek Garantie(NHG) ontvangen. 
Voor de gemeente Hoogeveen zijn er per 31-12-2018 nog 2.679 garanties(= € 378 miljoen). 
 

Uitstaande verplichtingen         (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2019 Mutaties Stand 31-12-2019 

Uitstaande verplichtingen m.b.t. grondexploitaties 1.639 381 1.258 
 
Het totaalbedrag aan uitstaande verplichtingen met betrekking tot de grondexploitaties is ruim 
€ 1,2 miljoen. Dit betreft voornamelijk aangegane verplichtingen voor het bouw- en woonrijp maken. 
Deze verplichtingen zijn opgenomen in de geactualiseerde grondexploitaties. 
 
Vennootschapsbelasting 
In het jaar 2019 hebben we de aangifte 2017 ingediend en een suppletie voor het jaar 2016. De 
verwachte winst voor het jaar 2019 (€ 220.000) kan worden verrekend met de verliezen uit 2016, 
2017 en 2018 (totaal € 14,5 miljoen). 
 
Kunstijsbaan 
In 2019 is het ontwerp verder uitgewerkt en is een aanbestedingsprocedure gestart. Er waren weinig 
aannemers geïnteresseerd om het project te realiseren. De aanneemsom van partijen die zich wel 
hadden ingeschreven lag ver boven het beschikbare budget. Op basis van de uitslag van de 
aanbesteding besloot de gemeenteraad op 19 september 2019 de aanbestedingsprocedure te 
beëindigen. Hiermee werd het project definitief stopgezet. Voor de totale ontwikkeling van het 
project en het gevoerde proces is er een verantwoordingsdocument opgesteld. Zie ook programma 
Gezond en vitaal. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Inleiding 
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in de gemeente Hoogeveen buitengewoon ingrijpend. De 
maatschappelijke impact is zeer groot. 
In dit onderdeel van de jaarrekening wordt stil gestaan bij de relatie met de jaarrekening over 2019. 
Deze crisis is ontstaan na de balansdatum van 31 december 2019, maar voor de volledige afronding 
van het proces van de jaarrekening inclusief accountantsverklaring, behandeling van de jaarrekening 
in het college van burgemeester en wethouders, auditcommissie en gemeenteraad. Dit is aanleiding 
om op deze gebeurtenis en de mogelijke gevolgen voor de balans en financiële positie, voor zover 
dat mogelijk is, in te gaan.  
 
Binnen de gemeente Hoogeveen wordt tijdens deze crisis langs een aantal lijnen gewerkt.  
Van belang daarbij is: 
• Sinds vrijdagavond 13 maart 2020 is voor de Corona aanpak in Drenthe een GRIP-4 ingesteld. 

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionaal Incidentbestrijding Procedure. De opschaling naar 
GRIP-4 wordt gedaan in situaties waarin een crisis de gemeentegrenzen overstijgt.  

 Bij een GRIP-4 procedure wordt een Regionaal Beleidsteam (RBT) gevormd. Dit RBT bestaat uit 
alle burgemeesters van Drenthe. Marco Out geeft, als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe 
(VRD), leiding aan dit team. Het RBT geeft advies aan de voorzitter van de Veiligheidsregio 
Drenthe. De voorzitter VRD neemt vervolgens een besluit.  

• De sturing op de risico's en vitale activiteiten/kritische processen binnen de gemeente worden 
uitgevoerd door een gemeentelijk crisis team (GCT). Kritische processen zijn daarbij o.a. de 
gevolgen van (extra) inzet en/of uitval van personeel van de samenwerkingsorganisatie (SWO), 
rampen- en incidentenbestrijding, verstrekken van basis inkomensvoorzieningen, verstrekken 
van informatie aan burgers, ICT en openbare ruimte (gemalen, riolering, afval), handhaving.  

 
Bij het nemen van beslissingen op gemeentelijk niveau handelt het GCT in lijn met de beslissingen 
van de voorzitter van de VRD. Het GCT monitort dagelijks de stand van zaken en neemt zo nodig 
aanvullende maatregelen of legt dit voor aan het college. 
• Het actieteam Financiën Corona, zoals ingesteld op initiatief van de concerncontroller. Dit team 

heeft een tweeledig doel: 
• Het is de centrale plek voor alle Corona zaken die directe of indirecte link met- of impact op - de 

financiën van de gemeente Hoogeveen hebben; 
• Anticiperen op ontwikkelingen en daarbij in gang zetten van acties om hierop in te spelen.  
 
Het actieteam overlegt dagelijks, inventariseert onderwerpen en treft maatregelen. Via het college 
van B&W zal ook de gemeenteraad over de stand van zaken worden geïnformeerd. Onderstaand 
wordt hier nader op ingegaan. 
 
Gevolgen Corona-crisis voor gemeente Hoogeveen  
Op het moment dat deze paragraaf wordt geschreven (14 april 2020) zijn door het actieteam 
Financiën Corona de volgende onderwerpen aangepakt: 
• Als uitvloeisel van het pakket tijdelijke maatregelen van het Rijk, zoals opgenomen in de brief 

van het Kabinet van 17 maart 2020, verstrekken gemeenten uitkeringen aan ondernemers/zzp-
ers die hun omzet (grotendeels) hebben zien wegvallen, tot het sociaal bestaansminimum dan 
wel verstrekken eenmalige uitkeringen. Zeker gesteld is dat de gemeente Hoogeveen over 
voldoende liquide middelen beschikt om deze uitkeringen op korte termijn te kunnen 
verstrekken; 

• Naast de door het Rijk aangekondigde en doorgevoerde ondersteunende maatregelen is het 
College van Hoogeveen akkoord gegaan met extra ondersteunende maatregelen.  
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Maatregelen vooral gericht op het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp-ers, 
waardoor zij in staat zijn om hun betalingsverplichtingen na te komen. Deze extra maatregelen 
zijn in regionaal verband tot stand gekomen en zullen door alle Drentse gemeenten tot 
uitvoering worden gebracht; 

• Door deze crisis ontstaan tijdelijke uitgaven - en op een later moment inkomensstromen. De 
gemeente Hoogeveen heeft hiervoor een apart onderdeel van de administratie ingericht om 
deze te boeken, monitoren en aansluitend te kunnen verantwoorden. Daarbij is nu al oog voor 
een rechtmatige besteding van deze middelen; 

• De reguliere planning- en controlprocessen worden niet stilgelegd. We blijven gebruik maken 
van de afgesproken (financiële) rapportages om de impact van de crisis te monitoren.  

Voor Hoogeveen is dit de (maandelijkse) financiële monitor.  
• De impact op het financieel beeld van de coronacrisis wordt verder in kaart gebracht. Een eerste 

beeld daarvan voor 2020 is naar verwachting half mei beschikbaar. Ook al spreekt het voor zich 
dat hierbij sprake is van buitengewoon grote onzekerheden over de verdere impact en duur van 
deze crisis. Door op hoofdlijnen de begroting van de gemeente door te lichten kan wel een 
eerste beeld ontstaan waar het om gaat. Naar verwachting zullen zich de volgende effecten 
voordoen: 

• Toegenomen uitgaven voor inkomensondersteuning en volksgezondheid (zie hierboven); 
- Onzekerheden op het gebied van uitgaven voor onderwijs; 
- Wegvallende inkomsten (bijv. huren, belastingen, leges); 
- Onderuitputting op investeringen; 
- Voorgenomen maatregelen voor nieuw beleid en bezuinigingen worden vertraagd; 
- Stagnatie van mogelijke uitgifte van gronden (grondexploitatie) als de crisis langer dan 

enkele weken aanhoudt. 
 
In het voorjaar worden de gevolgen continu geëvalueerd: 
• Gekoppeld aan het financiële beeld wordt nagegaan welke specifieke nieuwe risico's zich door 

de coronacrisis voordoen; 
• Deze crisis kan ook gevolgen hebben voor contractpartijen in de zorg, verbonden partijen en 

organisatie die de gemeente van subsidie voorziet. Bij deze externe partijen kan sprake zijn van 
liquiditeitsproblemen. Dit kan gevolgen hebben voor de waardering van vorderingen en 
deelnames van de gemeente. Deze gevolgen zullen in beeld gebracht worden.  

• Over de afspraken en contracten over zorg geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 
haar ledenbrief van 18 maart 2020 aan dat er zowel bij aanbieders als bij gemeenten enige 
onduidelijkheid is ontstaan. Hierin roept de VNG haar leden op om aanbieders 'met wie ze een 
contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden 
geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.' Deze gedragslijn 
zal in 2020 tot een rechtmatigheidsprobleem kunnen leiden.  

• Daarnaast heeft het ook het Rijk een uitgebreid pakket aan maatregelen getroffen die 
gemeenten deels uitvoeren. De VNG overlegt namens de gemeenten met het Rijk over de 
vergoeding van door gemeenten te maken kosten.  

 
In de toelichting op de jaarrekening 2019 is in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing een verwijzing naar de crisis opgenomen ook al is deze crisis ontstaan nadat het 
gemeentelijk risicoprofiel en daarvoor beschikbare weerstandscapaciteit al nagenoeg waren 
afgerond. Zowel het risicoprofiel als de beschikbare weerstandscapaciteit zullen in 2020 door de 
crisis kunnen wijzigen. In 2020 zal het bestaande risicoprofiel opnieuw worden bezien.  
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Financiële consequenties voor Hoogeveen op dit moment niet goed in te schatten 
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel 
voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren 
daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze 
risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. 
We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende 
deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 

WNT-verantwoording 2019 Gemeente Hoogeveen  
De WNT is van toepassing op Gemeente Hoogeveen. Het voor Gemeente Hoogeveen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. (Dit is het Algemeen bezoldigingsmaximum voor 2019). 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

bedragen x € 1 T.N. Kramer  C. Elken-van Mierlo  

Functiegegevens Gemeentesecretaris in dienst 
van SWO de Wolden-

Hoogeveen 

Raadsgriffier in dienst 
van SWO De Wolden-

Hoogeveen 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  0,33 1,0  
Dienstbetrekking? nee nee  
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 38.792 85.993  
Beloningen betaalbaar op termijn 6.536 14.800  
Subtotaal 45.328  100.793  
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 64.020 194.000  

    
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

N.v.t.  N.v.t.  

Bezoldiging 45.328 100.793  
    
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t. N.v.t.  
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Gegevens 2018    
Functiegegevens Gemeentesecretaris in dienst 

van SWO de Wolden-
Hoogeveen 

Raadsgriffier in dienst 
van SWO De Wolden-

Hoogeveen 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,33 1,0  
Dienstbetrekking? nee nee  
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 36.691 81.415  
Beloningen betaalbaar op termijn 5.935 13.500  
Subtotaal 42.626  94.915  
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 63.000 189.000  

    
Bezoldiging 42.626 94.915  

 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand  
 1 t/m 12  
Niet van toepassing. 
 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
Niet van toepassing. 
 
1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  
Niet van toepassing. 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt  
Niet van toepassing.  
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.  
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
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Vaststelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen, 
die is gehouden op 25 juni 2020 

 
 
 
 
 
 

 De griffier,            De voorzitter, 
 
 
 
 

C. Elken - van Mierlo        K.B. Loohuis 
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Lijst met afkortingen 

Lijst met afkortingen per programma 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
AZC Asielzoekerscentrum 
DUO Dienst uitvoering onderwijs 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GKB Gemeentelijk kredietbank 
HBO-V Hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde 
IAB Integraal accommodatiebeleid 
KC Kindcentrum 
Mbo Middelbaar beroeps onderwijs 
NNZ Nu Niet Zwanger 
NT1 Nederlands als eerste taal 
OC&W Onderwijs, cultuur en wetenschap 
PGB Persoonsgebonden budget 
POH Praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen 
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
SWW Stichting Welzijnswerk 
VO Voortgezet onderwijs 
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
ZIN Zorg in natura 
 
Gezond en vitaal 
AZC Asielzoekerscentrum 
EHPP Eerste hulp bij psychische problemen 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
NNCZ Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties 
PGB Persoonsgebonden budget 
SWW Stichting Welzijnswerk 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wlz Wet langdurige zorg 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
 
Werken aan werk 
BAB Baan Afspraak Baan 
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
EFRO Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
EZ Economische Zaken 
HBO Hoger beroepsonderwijs 
HTSM High Tech Systemen en Materialen 
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IOW Inkomensvoorziening oudere werklozen 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
MKB Midden- en kleinbedrijf 
MVI Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
OH Ondernemend Hoogeveen 
SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland 
STiB Stichting Starters in Business 
STO Sterk Techniek Onderwijs 
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
WFT Wet Financieel Toezicht 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

 
Bruisend Hoogeveen 
LEADER Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale 
TIP Toeristisch informatiepunt 
TROP Toeristisch recreatief ondernemersplatform 
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
CMK Cultuureducatie met Kwaliteit 
RIEG Regionaal Informatie en Expertisecentrum 
 
Aantrekkelijk wonen 
BBT Bouw begeleidingsteam 
BIZ Bedrijveninvesteringszone 
GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
Grex Grondexploitatie 
OPD Omgevingsplatform Drenthe 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
TOP Team ontwikkeling ruimtelijke plannen 
VRD Veiligheidsregio Drenthe 
VVE Vereniging van Eigenaren 
WVO Winkelvloeroppervlakte 
 
Krachtige wijken en dorpen 
BOR Beheer openbare ruimte 
MFC Multi Functioneel Centrum 
WDW Wijk en Dorpsgericht Werken 
 
Veilige bereikbaarheid 
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water en 

Wegenbouw en de Verkeerstechniek 
GPK Gehandicaptenparkeerkaart 
OV Openbaar vervoer 
VRI Verkeerslichteninstallatie 
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Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
Duurzamer Hoogeveen 
CO2 Koolstofdioxide 
DEL Drents Energieloket 
DPRA Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie 
GFT Groente, Fruit en Tuinafval 
IVN Instituut voor Natuur- en milieueducatie 
NME Natuur en Milieu educatie 
OPK Oud Papier en Karton 
PEN Pesse Energieneutraal 
RES Regionale Energiestrategie 
PMD Plastic of Metalen Verpakkingen en Drinkpakken 
RRE Regeling Reductie Energieverbruik 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
VANG Van Afval Naar Grondstof 
VvE Vereniging van Eigenaren 
  
Veilig Hoogeveen 
APV Algemene Plaatselijke Verordening 
Bibob Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
RIEC regionaal Informatie en Expertise Centrum 
TEO Team Ernstige Overlast 
VRD Veiligheidsregio Drenthe 
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Wzd Wet zorg en dwang 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtdragers 
AZC Asielzoekerscentrum 
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
GS Gedeputeerde Staten 
IBP Interbestuurlijk Programma 
SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland 
SWO Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
  
Paragrafen 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming 
BADO Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden 
BBV Besluit begroting en verantwoording 
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BIE Bouwgrond in exploitatie 
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 
BIO Baseline Informatiebeveiliging overheid 
BIZ Bedrijven InvesteringsZone 
BOR Beheer openbare ruimte 
BRP Basisregistratie personen 
CBM Contract Beheer Manager 

CROW 
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond, water en wegenbouw en de 
verkeerstechniek 

ENSIA Eenduidig Normatiek Single Information Audit 
Fido Financiering decentrale overheden 
Hof Houdbaarheid overheidsfinanciën 
IAB Integraal accommodatiebeleid 
ICT Informatietechnologie 
IHP Integraal huisvestingsplan 
IMVA Immateriële vaste activa 
KC Kindcentrum 
MFC Multi Functioneel Centrum 
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden 
NCW Netto Contante Waarde 
OZB Onroerendzaakbelasting 
POC Percentage of competion 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
SVN Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten 
SWO Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VPB Vennootschapsbelasting 
WABO Wet Algemenen Bepaling Omgevingsrecht 
WOZ Waarde onroerende zaken 
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Zbo Zelfstandig bestuursorgaan 
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SiSa-bijlage 

 
 
 
 

OCW D1 Besteding (jaar T) Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02

€ 482.257 € 268.280 
OCW D1A Regionale maatregelen 

voortijdig schoolverlaten 
2016-2021

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten

Contactgemeenten

Besteding (jaar T) Besteding aan contactschool 
(jaar T)

Besteding (jaar T) totaal 
(automatisch)

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 01 Indicatornummer: D1A / 02 Indicatornummer: D1A / 03 Indicatornummer: D1A / 04

€ 154.430 € 0 € 154.430 € 95.486 
OCW D8 Onderwijsachterstandenb

eleid 2019-2022 (OAB)                                                                           
                                                                    
                           
                                  
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die voldoen aan 
de wettelijke kwaliteitseisen (conform 
artikel 166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03

€ 754.231 € 27.625 € 0 
Hieronder per regel één gemeente(code) 
selecteren en in de kolommen ernaast 
de verantwoordingsinformatie voor die 
gemeente invullen

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

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

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

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
Regionale meld- en 
coördinatiecentra 
voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en 
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

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

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

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

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

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

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

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

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 16.513.623 € 367.794 € 971.895 € 526 € 254.592 € 183 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

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

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

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

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

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

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

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

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 162.178 € 75.156 € 0 € 714.272 € 893 Ja
SZW G3 Besteding (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 78.007 € 30.000 € 44.229 € 132.453 € 39.208 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project 

(jaar T) ten laste van 
Rijksmiddelen  (automatisch 
berekend)

Verrekening (jaar T) 
Onroerende zaken 
(sportaccommodaties) per 
project ten laste van 
Rijksmiddelen  

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

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

Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 € 836.033 Verlening specifieke uitkering 

stimulering sport
€ 5.210.388 € 1.633.341 € 1.288.692 € 2.288.355

Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeente
deel 2019

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), 
ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van de 
Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeente
deel 2019

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004
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Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per 
project ten lasten van 
Rijksmiddelen (automatische 
berekening)

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

Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van 
ontvangen Rijksbijdrage - 
automatisch ingevuld

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11

1 Verlening specifieke uitkering stimulering 
sport

5210388 623,23%
-€ 4.374.355

DRE DRE10C Regiodeal Zuid-Oost 
Drenthe

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

Welk project betreft het Totale besteding in jaar T ten 
laste van regiodealmiddelen via 
provincie

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding 
ten laste van 
regiodealmiddelen via provincie
 
Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie ten 
laste van regiodealmiddelen via 
provincie

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T ten laste van 
regiodealmiddelen via provincie
 

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie ten 
laste van regiodealmiddelen via 
provincie

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - provinciale 
middelen Drenthe

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE10C / 01 Indicatornummer: DRE10C / 02 Indicatornummer: DRE10C / 03 Indicatornummer: DRE10C / 04 Indicatornummer: DRE10C / 05 Indicatornummer: DRE10C / 06

1 201903327-00852026 Energie en 
Duurzaamheidscentrum

€ 0 € 0

2 201903327-00852026 Proeftuin verduurzamen 
woningen

€ 0 € 0

3 201903327-00852026 Samen zorgen voor kwetsbare 
inwoners

€ 0 € 0

4 201903327-00852026 Wonen op waterstof Toer € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Kopie Projectnaam / nummer Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 
dit, dat hiervoor alle besteding 
is afgerond en u er de 
komende jaren geen besteding 
meer voor wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE10C / 07 Indicatornummer: DRE10C / 08 Indicatornummer: DRE10C /  09

1 201903327-00852026 Energie en 
Duurzaamheidscentrum

Nee

2 201903327-00852026 Proeftuin verduurzamen 
woningen

Nee

3 201903327-00852026 Samen zorgen voor kwetsbare 
inwoners

Nee

4 201903327-00852026 Wonen op waterstof Toer Nee
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DRE DRE2C Uitvoeringsregeling BDU 
verkeer en vervoer 
(Drenthe)

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

Welke regeling betreft het Totale besteding (in jaar T) Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - provinciale 
middelen Drenthe

Uitvoeringsregling BDU 
verkeer en vervoer

De besteding in jaar T ten 
laste van zowel provinciale 
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE2C / 01 Indicatornummer: DRE2C / 02 Indicatornummer: DRE2C / 03 Indicatornummer: DRE2C / 04 Indicatornummer: DRE2C / 05 Indicatornummer: DRE2C / 06

1 201702458-00730967 Aanleg rondweg 
Hollandscheveld

2.1 Verkeer, wegen en water € 761.844 € 3.078.465 Subs. Kosten onterecht niet 
meegenomen in 2018

2 201803017-00794364 Reconstructie Het 
Haagje en rotonde Mr. Cramerweg

2.1 Verkeer, wegen en water € 897.081 € 897.081

Kopie beschikkingsnummer De besteding (in jaar T) ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 
met jaar T ten laste van alleen 
provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding (in jaar T) 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat het om 
nog niet verantwoorde 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 
dit, dat hiervoor alle besteding is 
afgerond en u er de komende 
jaren geen besteding meer voor 
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE2C / 07 Indicatornummer: DRE2C / 08 Indicatornummer: DRE2C / 09 Indicatornummer: DRE2C /10 Indicatornummer: DRE2C / 11

1 201702458-00730967 Aanleg rondweg 
Hollandscheveld

€ 184.935 € 12.663 € 747.985 Nee

2 201803017-00794364 Reconstructie Het 
Haagje en rotonde Mr. Cramerweg

€ 408.866 € 408.866 Nee

DRE DRE8C Ruimtelijke ontwikkeling Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - provinciale 
middelen Drenthe

Uitvoeringsregeling 
Binnenstadfonds

De besteding in jaar T ten 
laste van zowel provinciale 
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE8C / 01 Indicatornummer: DRE8C / 02 Indicatornummer: DRE8C / 03 Indicatornummer: DRE8C / 04 Indicatornummer: DRE8C / 05 Indicatornummer: DRE8C / 06

1 201702638 Binnenstadsfonds 8.1 Ruimtelijke ordening € 337.319 € 428.098
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Overzicht van baten en lasten per taakveld 

 
 
 
 
 
 
  

Taakveld Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
Resultaat 183.730.722 193.764.571 -181.798.590 -189.945.574 1.932.132 3.818.997

010 Bestuur 2.989.241 3.811.096 -159.600 -37.876 2.829.641 3.773.220
020 Burgerzaken 1.514.637 1.620.700 -629.071 -723.292 885.566 897.408
030 Beheer overige gebouwen/gronden 521.954 4.736.863 -198.905 -5.146.645 323.049 -409.782
040 Overhead 19.444.198 17.999.987 -694.614 -459.029 18.749.584 17.540.958
050 Treasury -124.190 477.906 -2.958.886 -2.986.788 -3.083.076 -2.508.882
061 OZB woningen 351.721 338.940 -6.693.189 -6.702.113 -6.341.468 -6.363.173
062 OZB niet-woningen 158.691 166.468 -4.493.015 -4.723.961 -4.334.324 -4.557.493
063 Parkeerbelasting 20.896 26.758 -2.847.092 -2.749.013 -2.826.196 -2.722.255
064 Belastingen overig 229.804 230.208 -102.126 -86.670 127.678 143.538
070 Algemene uitk.gemeentefonds -111.151.209 -112.342.795 -111.151.209 -112.342.795
080 Overige baten en lasten -216.000 9.995 -7.412 -216.000 2.583
011 Mutaties reserves 1.500.424 3.004.274 -3.167.453 -6.840.296 -1.667.029 -3.836.022
110  Crisisbeheersing en brandweer 2.449.857 2.484.002 -6.835 -16.113 2.443.022 2.467.889
120  Openbare orde en veil igheid 1.000.928 1.076.629 -5.616 -18.508 995.312 1.058.121
210 Verkeer en vervoer 6.064.908 6.119.629 -61.408 -177.189 6.003.500 5.942.440
220 Parkeren 733.834 754.235 -855 733.834 753.380
250 Openbaar vervoer 403.700 372.565 -110.000 -110.000 293.700 262.565
310 Economische ontwik 340.464 356.580 -27.500 -54.356 312.964 302.224
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.418.331 1.377.113 -2.900.057 -1.404.964 -481.726 -27.851
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 1.124.994 1.255.719 -299.767 -289.674 825.227 966.045
340 Economische promotie 916.041 895.888 -122.026 -212.318 794.015 683.570
410 Openbaar basisonderwijs 65.738 65.821 65.738 65.821
420 Onderwijshuisvesting 5.260.430 5.109.783 -287.899 -416.775 4.972.531 4.693.008
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.183.860 3.143.912 -2.061.200 -1.580.580 2.122.660 1.563.332
510 Sportbeleid en activering 798.506 806.332 4.000 -10.605 802.506 795.727
520 Sportaccommodaties 5.895.347 6.799.990 -1.620.875 -1.563.851 4.274.472 5.236.139
530 Cultuurpresentatie, -productie 2.895.645 2.725.323 -113.793 -136.765 2.781.852 2.588.558
540 Musea 76.095 76.192 76.095 76.192
550 Cultureel erfgoed 58.162 67.936 -526 -4.959 57.636 62.977
560 Media 1.686.592 1.811.936 -100.000 1.686.592 1.711.936
570 Openbaar groen en recreatie 5.265.103 5.227.988 -135.769 -284.489 5.129.334 4.943.499
610 Samenkracht en burgerparticipatie 5.856.901 5.775.245 -68.674 -173.726 5.788.227 5.601.519
620 Wijkteams 1.577.887 1.715.647 -10.000 -27.522 1.567.887 1.688.125
630 Inkomensregelingen 23.046.391 22.885.324 -19.844.716 -20.033.949 3.201.675 2.851.375
640 Begeleide participatie 21.805.972 21.919.715 221.124 21.805.972 22.140.839
650 Arbeidsparticipatie 1.588.483 1.807.223 -163 -185.992 1.588.320 1.621.231
660 Maatwerkvoorzieningen 2.624.335 3.212.137 -3.748 2.624.335 3.208.389
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 18.276.164 18.795.095 -777.163 -711.770 17.499.001 18.083.325
672 Maatwerkdienstverlening 18- 17.438.993 20.335.753 -2.333.419 -1.085.557 15.105.574 19.250.196
681 Geëscaleerde zorg 18+ 763.985 851.558 -713.222 -1.267.964 50.763 -416.406
682 Geëscaleerde zorg 18- 1.956.992 2.376.132 1.956.992 2.376.132
710 Volksgezondheid 2.177.809 2.230.910 -47.000 -79.206 2.130.809 2.151.704
720 Riolering 2.938.848 2.754.371 -4.604.621 -4.722.109 -1.665.773 -1.967.738
730 Afval 5.979.574 5.993.096 -6.733.655 -6.642.595 -754.081 -649.499
740 Milieubeheer 1.975.947 2.544.821 -37.392 -631.792 1.938.555 1.913.029
750 Begraafplaatsen en crematoria 650.097 615.686 -945.968 -1.014.675 -295.871 -398.989
810 Ruimtelijke ordening 841.417 865.566 -87.707 -68.954 753.710 796.612
820 Grondexploitatie (niet bedrijven) 2.919.341 2.757.260 -3.189.058 -2.651.995 -269.717 105.265
830 Wonen en bouwen 3.281.675 3.378.264 -1.561.401 -1.677.253 1.720.274 1.701.011

Lasten  Baten Saldi
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Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

Algemeen 
De provincie heeft een wettelijke toezichtstaak op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken 
door gemeenten. Provincie Drenthe houdt in dit kader toezicht op een beperkt aantal 
toezichtdomeinen: ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders, 
archief en financiën. Per toezichtdomein vindt sectoraal toezicht plaats vanuit de betrokken 
portefeuillehouders en beleidsteams. Op basis van gebundelde gegevens over het sectoraal toezicht 
wordt vervolgens gekomen tot een totaalbeeld, ofwel een integraal overzicht IBT, voor het college 
van GS. Voor het toezichtdomein financiën geldt een eigenstandig traject. Dit toezichtdomein wordt 
daarom niet opgenomen in het integraal overzicht IBT. 
 
Aan de hand van een door de provincie opgesteld model, dat dient als verantwoordingsdocument 
vanuit de gemeente richting provincie, passen de gemeenten een vorm van “zelf beoordeling” toe. 
Waarbij een groene beoordeling goed is, oranje voldoende en rood onvoldoende. Dit geldt voor alle 
eerder genoemde domeinen exclusief financiën, waarvoor een afwijkend verantwoordingsregime 
geldt. Als moment waarop de verantwoording plaatsvindt, is aansluiting gezocht bij het moment 
waarop de jaarrekening bij de gemeenten wordt opgesteld. 
 
In deze bijlage van het jaarverslag wordt de verantwoording voor 2019 opgesteld. 
 
Monumentenwet / Erfgoedwet 
 

Monumenten  Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Gemeente heeft bij de vaststelling van 
nieuwe bestemmingsplannen, of bij 
afwijking op bestaande plannen, 
aangegeven op welke wijze wordt 
omgegaan met in geding zijnde 
cultuurhistorische en archeologische 
waarden; deze bestemmingsplannen zijn 
bestuurlijk vastgesteld  

Groen Monumentenwet 
Status: voldaan aan eisen Monumentenwet (art.15, 36 
lid1-3, 38-41) en Besluit Ruimtelijke Ordening (3.1.6 
lid2).  
De Cultuurhistorische Beleidskaarten zijn in 2016 
vastgesteld. Met het vaststellen van de kaarten en 
onderliggende rapporten is gemeentelijk beleid 
vastgesteld voor archeologie, historische geografie en 
waardevolle bebouwing. In nieuwe bestemmings-
plannen worden beschermingsmaatregelen 
opgenomen voor archeologie en waardevolle 
bebouwing. 

Gemeente heeft een commissie ingesteld 
die adviseert over omgevingsvergunningen 
voor het aanpassen van een beschermd 
monument en vraagt deskundig advies bij 
vergunningverlening waarbij 
cultuurhistorische en/of archeologische 
waarden aan de orde zijn 

Groen De advisering wordt verzorgd door het Libau, bij de 
commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. De 
leden zijn recentelijk benoemd door de raad bij de 
vaststelling van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. 

Binnen de gemeente vindt adequaat 
toezicht en handhaving plaats op het 
gebied van monumenten en archeologie; 
dit is tevens vastgelegd in documenten  

Groen Is opgenomen in het 
handhavingsuitvoeringsprogramma 

Totaalbeeld 
Is er reden voor extra aandacht? 

Groen Zoals uit bovenstaande blijkt wordt voldaan aan de 
eisen. 
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Huisvesting statushouders 
 

Gemeente Stand per 1 
januari 

Taakstelling 
1e helft 2019 

Realisatie 
1e helft 
2019 

Stand per 
1 juli 
2019 

Taakstelling 
2e helft 
2019 

Realisatie 
2e helft 
2019 

Saldo 

Hoogeveen 1 19 14 6 19 9 16 
 
De taakstelling over 2019 van 39 plaatsingen is lager uitgevallen dan de taakstelling over 2018. De 
taakstelling over 2019 is gerealiseerd, echter de laatste huisvestingen hebben nog in januari 2020 
plaatsgevonden. Dit houdt in dat het woningaanbod al wel in 2019 beschikbaar was. 
De regionale afstemming binnen Zuidwest Drenthe draagt hieraan bij. 
 

Huisvesting statushouders Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse 
taakstelling (eerste helft van het jaar) op het 
gebied van huisvesting van statushouders en 
heeft geen achterstand of loopt hierop in 

Oranje 
 

Er is nagenoeg aan de taakstelling voldaan per 1 juli 
2019. Op 6 te huisvesten statushouders na is aan de 
taakstelling voldaan. 
 

Gemeente voldoet aan de halfjaarlijkse 
taakstelling (tweede helft van het jaar) op het 
gebied van huisvesting van statushouders en 
heeft geen achterstand of loopt hierop in 

Oranje Er is aan de taakstelling voldaan. De gemeente heeft in 
de 2e helft van 2019 ook de achterstand uit het 1e half 
jaar 2019 weggewerkt. Het saldo is per 1 januari 2020 
echter nog 16 te huisvesten statushouders. De te 
huisvesten statushouders zijn namelijk wel gekoppeld 
aan een woning in Hoogeveen. De huisvesting hiervan 
vindt in januari 2020 plaats. 

Totaalbeeld 
Is er reden voor extra aandacht? 

Groen Aan de taakstelling voldaan. 
 

 
Archiefzorg 
 

Archief Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Het beheer van zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie voldoet aan toetsbare 
eisen van een toe te passen 
kwaliteitssysteem 

Oranje Processen zijn wel beschreven 
Daarnaast is een concept plan van aanpak, tot 
uitvoering van een kwaliteitssysteem opgesteld. 
Besluitvorming heeft plaatsgevonden 
Nu eerst basis op orde en overgaan tot invoering 
kwaliteitssysteem. 

Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt in goede, 
geordende en toegankelijke staat gebracht 

Oranje Organisatie beschikt over actuele inventaris lijsten op 
dossierniveau. 
Voor de metadatering van archiefbescheiden is (nog) 
geen beschrijving vastgesteld. 
Toepassing van het TMLO (Toepassingsprofiel Meta 
data Lokale Overheden) staat op de agenda. Hierbij 
wordt samengewerkt met provincie en Drentse 
gemeenten. 

Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt tijdig vernietigd 
dan wel overgebracht, openbaar gemaakt en 
beschikbaar gesteld 

Oranje Zowel analoge als digitale archiefbescheiden worden 
vernietigd. Vernietiging vindt plaats op basis van 
vigerende selectielijsten. 
Ook op vernietiging van documenten op netwerk- 
schijven en in taak specifieke applicaties (TSA’s) wordt 
meegenomen in nieuwe zaakgericht werken. In 2019 
zijn geen archieven overgebracht. 
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Archief Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt duurzaam 
beheerd en is geplaatst in daartoe geëigende 
beheeromgevingen 

Groen De analoge archiefbescheiden zijn in duurzame 
verpakkingsmaterialen in de archiefruimten 
ondergebracht. Bij de inrichting van de serverruimte, 
waar de digitale archiefbestanden zich bevinden, is 
rekening gehouden met uitwijk/ brandveiligheid e.d. 
Er is in 2017 een Calamiteitenplan Archieven 
vastgesteld. 

Er is een passend verbeterplan voor het 
archiefbeheer; dit is alleen aan de orde als er 
niet (volledig) wordt voldaan aan alle 
bovengenoemde punten 

Oranje Aan de hand van het KIDO zal het kwaliteitssysteem 
(geleidelijk) worden ingevoerd. De eerste stap is 
uitvoeren van een ‘nulmeting’ 
Ook de omissies vastgesteld in de beoordeling door de 
provincie krijgen een plek binnen het 
kwaliteitssysteem. 

Totaalbeeld 
Is er reden voor extra aandacht? 

Oranje Omdat de organisatie nog niet volledig digitaal werkt 
is een zogenaamde hybride situatie ontstaan, die veel 
extra archiefinspanningen kost. 
Momenteel wordt het zaakgericht werken opnieuw 
bekeken, hierbij moet nog veel geïnvesteerd worden 
in fine-‘tuning’ van processen en inrichting van de 
applicaties. 
Ook de mogelijkheden t.a.v. de realisatie van een e-
Depot voorziening moeten onderzocht worden. 

 
Ruimtelijke ordening 
Op de volgende wijze wordt toezicht gehouden: 
- zijn de bestemmingsplannen ‘jonger’ dan tien jaar; 
- beschikken gemeenten over structuurvisies; 
- beoordeling o.b.v. informatie aangereikt door relatiebeheerders en planadviseurs. 
 
De bestemmingsplannen en structuurvisies van de gemeente Hoogeveen zijn actueel. Als een 
bestemmingsplan de herzieningstermijn van 10 jaar nadert, wordt het herzien. De diverse 
structuurvisies zijn actueel, worden periodiek herzien of eerder als daar aanleiding toe is. Met de 
provincie vindt periodiek relatiebeheer plaats. Tijdens het relatiebeheer wordt de voortgang en stand 
van zaken van lopende ruimtelijke procedures doorgenomen en nieuwe ruimtelijke initiatieven 
toegelicht en besproken. 
 

Ruimtelijke ordening Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Gemeente beschikt voor het gehele 
grondgebied over actuele, bestuurlijk 
vastgestelde structuurvisie(s) conform de 
wettelijke vereisten 

Groen  

Gemeente beschikt voor het gehele 
grondgebied over actuele, bestuurlijk 
vastgestelde bestemmingsplannen conform 
de wettelijke vereisten 

Groen Deze wettelijke termijn is vervalleen en hoeft dus niet 
meer opgenomen te worden. 

Totaalbeeld  
Is er reden voor extra aandacht? 

Groen  
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Omgevingsrecht 
 

Wabo Groen  
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Er is een bestuurlijk vastgestelde 
zelfevaluatie 

Oranje De nulmeting is afgerond en moet alleen nog 
bestuurlijk worden vastgesteld 

Er is een bestuurlijk vastgesteld verbeterplan Oranje Uit de nulmeting is niet naar voren gekomen dat er 
verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Het 
blijven monitoren is ingebed in de organisatie. 

Vanaf 1-1-2015: er is een bestuurlijke 
vastgestelde eindmeting 

Groen In 2016 is de Verordening kwaliteit VTH Hoogeveen 
vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat we gaan voldoen 
aan de kwaliteitscriteria. Hierbij is aangesloten bij een 
Drentse verordening. M.a.w. alle gemeenten en 
provincie hebben exact dezelfde verordening 
vastgesteld. 

Is er reden voor extra aandacht? Groen Nee 
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