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1. Inleiding 
De financiële situatie van Hoogeveen is zeer zorgelijk. De afgelopen jaren is het jaarrekening resultaat 
afgesloten met een fors tekort. In 2017 boekte de gemeente een verlies van € 2,3 mln. 2018: € 9 mln. en 
in 2019: € 5,6 mln. Door deze ontwikkeling zijn de financiële reserves nagenoeg niet meer aanwezig. 
Ook het meerjarenperspectief vertoont een structureel tekort. Hierdoor is er geen ruimte om nieuwe 
financiële reserves op te bouwen of nieuwe ontwikkelingen en initiatieven te realiseren die extra geld 
vragen. Het huidige beleid, ambitieniveau en de financiën zijn niet meer met elkaar in lijn.  
Deze ontwikkeling is aanleiding voor een brede inhoudelijke heroriëntatie en her-prioritering van 
gemeentelijke taken. 
 
Investeringen vormen ook een onderdeel van deze de heroriëntatie. Bij investeringen geldt als extra 
component dat investeringen pas een jaar later geactiveerd worden. Dat wil zeggen dat kapitaallasten 
een jaar later pas zichtbaar/voelbaar worden in de exploitatiebegroting. Daarom richt de heroriëntatie 
van investeringen zich ook op de vraag wat in 2020 al bijgestuurd kan worden om zodoende eventuele 
financiële bijsturingen in 2021 mogelijk te maken.  
 
Voor het actualiseren van de investeringen is op hoofdlijnen gekeken naar de volgende onderdelen: 
• Bijsturingen investeringen 2020 
• Actualisatie investeringen 2021-2023  
• Nieuwe investeringen & ontwikkelingen 
• Jaarschijf 2024 
• Reservelijst 
 
Actualisatie huidige investeringsplanning 
In de laatste meerjarenbegroting is de investeringsplanning vastgelegd voor de jaren 2020-2023.  
In de uitvraag op het actualiseren van de investeringen zijn de volgende aspecten meegenomen: 
• Is het bedrag van de investering nog actueel of moet dit richting de realisatie nog geïndexeerd 

worden en zo ja met hoeveel? 
• Zijn er naast de kapitaallasten nog andere uitgaven aan verbonden die op dit moment nog niet in de 

begroting zijn opgenomen. Denk aan verhoging van onderhoud-/exploitatiebudgetten, toekomstige 
vervangingsinvesteringen etc.  

• Realiseren we de investering in het jaar waarvoor deze nu in de begroting staat? 
• Aanvullende relevante informatie over de investering (denk aan aspecten cofinanciering etc.) 
 
Nieuwe investeringen 
Mogelijk zijn er ontwikkelingen waardoor er aanleiding bestaat voor het aanmelden van nieuwe 
investeringen. Noot: uitgangspunt voor het opnemen van nieuwe investeringen is dat over de 
betreffende investeringen een duidelijk aanleiding bestaat zoals een onderzoek, calamiteit, ambitie 
begroting of collegeprogramma. Een nieuwe investering kan niet zondermeer opgenomen worden 
zonder dat hierover een besluit is genomen.  
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Voor investeringen geldt een prioritering op basis van: 
1. Onontkoombaar: wettelijke plicht, aangeduid met  
2. Levert jaarlijks besparing op of is maatschappelijk urgent, aangeduid met  
3. Is een vrije keuze/politieke wens, aangeduid met  
 
Bij nieuwe investeringen moet aangegeven worden: 
• Hoogte investering 
• Eventuele subsidie/cofinanciering (in deze notitie onder de noemer ‘bijdrage derden’) 
• Planning 
• Korte toelichting en aanleiding en investering + prioriteit (onontkoombaar etc.) 
 
Reservelijst 
De reservelijst vormt de basis voor eventuele mutaties in de huidige investeringsplanning en 
investeringen voor de nieuwe jaarschijf 2024. Ook de reservelijst is geactualiseerd en aangepast. 
 
Uitgangspositie 
Hoogeveen heeft een aantal financiële kaders gesteld die als uitgangspunt worden gehanteerd. Eén 
daarvan is dat de schuldpositie van de gemeente niet hoger bedraagt dan 80%. Ook is als uitgangspunt 
gehanteerd dat bij het bepalen van het investeringsplafond deze exclusief de bijdragen van derden is. 
Een aantal jaren geleden heeft het college als ongeschreven regel afgesproken dat een gemiddeld 
investeringsvolume van € 6,3 miljoen per jaar wordt gehanteerd. Dit past bij een goede verhouding 
tussen een financieel gezonde positie en de benodigde ruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken.  
De vraag is of deze stelregel in de laatste begroting nog gehanteerd is en in die zin nog wel van 
toepassing is. Voor het maken van een nieuwe investeringsbegroting moet hier aandacht voor zijn.  
 
Tabel 1: Investeringsplafond totaal Meerjarenbegroting 2020-2023  

Omschrijving  Bedragen (€ x 1.000) 

Reeds ingevuld:   

• Uit exploitatie (2020-2023) 30.996  

• Uit reserve structuurvisie 0  

• Bijdragen derden/riolering 7.873  

• Totaal: 38.869  

 
Tabel 2: Investeringsbegroting  per jaar 2020-2024  

Jaar Totaal Exploitatie Riolering/ 
bijdragen derden 

2020 18.788 14.925 3.863 
2021 7.313 6.293 1.020 
2022 6.676 5.256 1.420 
2023 6.092 4.522 1.570 
2024 -  - - 
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Voor 2024 is nog geen investeringsplafond ingevuld. Dit financiële kader moet nader bepaald worden op 
basis van nieuwe inhoudelijke prioriteiten en hoeveel financiële ruimte er nog bestaat voor 
investeringen. Op basis hiervan ontstaat er een nieuw financieel perspectief. Zoals eerder genoemd 
wordt dan duidelijk of de voorheen gehanteerde ongeschreven regel van € 6,3 mln. jaarlijks 
investeringsplafond nog passend is.  
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2. Actualisatie huidige investeringsplanning 2020 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen geschetst ten aanzien van de investeringen van 2020.  
Het huidige jaar 2020 is al enkele maanden onderweg en diverse projecten zijn al opgestart of in 
uitvoering. Bij de projectleiders is opgehaald wat de status van het project is en of er een mogelijkheid 
bestaat om het project financieel bij te sturen of nog gestopt kan worden om zodoende besparingen te 
realiseren. Er is in projecten sprake van een zogeheten “point of no return”. Een aantal factoren 
beïnvloeden dit zoals: 
• De realisatie is al zover gevorderd dat het kapitaalvernietiging is om de investering nog te stoppen; 
• Het is een wettelijke taak die verplicht moet worden uitgevoerd; 
• De maatschappelijke verwachting en daarmee maatschappelijke urgentie is dermate hoog, meestal 

ook bevestiging in de besluitvorming waarin een grote meerderheid zich heeft uitgesproken over 
het nut en noodzaak van het project.  

 
In het bijsturen van investeringen in 2020 wordt opgemerkt dat dit geen besparing oplevert in de 
exploitatiebegroting voor 2020. Investeringen worden geactiveerd in het eerste jaar na realisatie. 
Bijsturingen in 2020 leveren daarom een besparing vanaf 2021. Het is echter voor de beeldvorming en 
bewustwording wel van belang om in 2020 al keuzes te maken over investeringen die gestopt kunnen 
worden. Zo wordt er een signaal afgegeven dat Hoogeveen financieel bijstuurt en worden gestelde 
prioriteiten ook zichtbaar.  
 
Bijsturingen 2020 
In tabel 3 staan de investeringen voor 2020 weergegeven zoals die zijn vastgesteld in de 
meerjarenbegroting 2020-2023. Hierbij is ook aangegeven welke budgetten vanuit de jaarrekening 2019 
doorschuiven naar 2020 en wat hierdoor het actuele budget is in 2020.  

Tabel 3: Investeringsbegroting 2020 

Investering Prioriteit 
Investering  Dekking  

MJB 2020 Restant 
2019 

Totaal Alg. 
exploitatie 

Bijdrage 
derden 

Visie Stadscentrum 3 € 1.630.000 € 2.140.178 € 3.770.178 € 2.915.115 € 855.063 
Opwaardering pleintjes 
Hoofdstraat 

3 
- € 399.834 € 399.834 - € 399.834 

Begraafplaatsen 2 € 65.200 - € 65.200 € 65.200 - 
Speelvoorzieningen 2 € 80.000 - € 80.000 € 80.000 - 
Reconstructies groen 3 € 122.000 € 3.245 € 125.245 € 125.245 - 
IAB: openbaar gebied 
Wolfsbos 2 - € 734.036 € 734.036 € 734.036 - 

IAB: KC Wolfsbos 2 € 4.281.000 € 1.163.138 € 5.444.138 € 5.444.138 - 
IAB: 1e inrichting de Atlas 1 € 43.000 - € 43.000 € 43.000 - 
MFC Nieuwlande 2 - € 42.901 € 42.901 € 42.901 - 
IAB: Villa Kakelbont 2 - € 375.000 € 375.000 € 375.000 - 
Bentinckspark 3 - € 35.540 € 35.540 € 35.540 - 
Kunstgrasvelden dorpen 3 € 1.030.000 € 40.279 € 1.070.279 € 1.070.279 - 
Renoveren bestaande 
kunstgrasvelden 3 € 350.000 - € 350.000 € 350.000 - 

Asfaltprogramma wegen 2 € 800.000 - € 800.000 € 800.000  

VRI Middenveldweg – 
Toldijk 2 € 800.000 € 269.320 € 1.069.320 € 519.320 € 550.000 
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Investering Prioriteit 
Investering  Dekking  

MJB 2020 Restant 
2019 

Totaal Alg. 
exploitatie 

Bijdrage 
derden 

VRI Wolfsbos – Mr. 
Cramerweg 2 - € 646.498 € 646.498 € 646.498 - 

Rondweg 
Hollandscheveld 3 - € 66.000 € 66.000 € 66.000 - 

Damwand Industriehaven 2 - € 938.815 € 938.815 € 938.815 - 
Cameratoezicht 3 - € 50.000 € 50.000 € 50.000 - 
Verduurzamen 
gemeentelijke gebouwen 3 € 300.000 € 107.834 € 407.834 € 407.834 -  

Realiseren en inrichten 
(bergings)gebieden 
waterstructuur 

3 € 130.000 - € 130.000 € 130.000 -  

Aanpassing 
Compagniehuis 3 - € 85.761 € 85.761 € 85.761 -  

 
Op basis van de beschikbare budgetten in 2020 is geïnventariseerd wat de status is in projecten. Tabel 4 
geeft een opsomming van projecten die niet meer stopgezet kunnen worden. De reden hiervoor is dat 
de investering al is gerealiseerd of al zover is gevorderd dat er niet meer gestopt kan worden.  
 

• Visie Stadscentrum (fase 2)  
Voor het project Stadscentrum is een toelichting vereist. Het project is opgedeeld in diverse projecten. 
In de begroting staat dit het project als één geheel gepresenteerd in de paragraaf investeringen. Vanuit 
het project is een toelichting gegeven over de financiële opbouw van dit project en welke 
kanttekeningen zijn te benoemen. Deze toelichting staat opgenomen als bijlage. We stellen voor om 
vanaf nu een knip te maken tussen de Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (KOR) en een Kleiner, 
compacter stadscentrum (incl. Binnenstadsfonds). 
 

Tabel 4: Projecten die niet stopgezet kunnen worden  

Investering Investering  Toelichting  “point of no return” 

Speelvoorzieningen € 80.000 

Er is een verplichting van € 10.000 aangegaan waardoor er nog  
€ 70.000 resteert. Deze investering is bedoeld voor de vervanging van 
afgekeurde speeltoestellen. In de exploitatie is al behoorlijk bezuinigd.  
Met deze investering hebben we budget beschikbaar om nog (veilige) 
speelwaarde voor de kinderen te behouden. Als we de investering 
schrappen wordt dan verdwijnen er direct speelvoorzieningen en dat 
vinden we niet passen bij een kindvriendelijk Hoogeveen.  
 

Opwaardering pleintjes 
Hoofdstraat 

Onderdeel 
KOR  

Project is in uitvoering en grotendeels gerealiseerd. Financiële 
verantwoording vindt plaats binnen onderstaande KOR. 



 
 

PAGINA 7 VAN 24 
 
 

 

 

Kwaliteitsimpuls 
openbare ruimte (KOR) € 1,15 mln. 

Voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte (KOR) is vanaf 2017 tot en met 
2019 totaal ongeveer € 4,2 mln. uitgegeven met name voor de 
Herinrichting Hoofdstraat inclusief de in 2019 gedane uitgaven voor park 
Dwingeland van € 570.000. Overeenkomstig het raadsbesluit van 
november 2019 is besloten om de realisatie van Park Dwingeland toe te 
voegen aan de uitvoeringsagenda.  
Daarmee resteert per 1 jan. 2020 voor de KOR nog ongeveer € 3,4 miljoen 
(waarvan € 2,3 mln. begroot voor 2021).  
Voor 2020 zijn we voor deze onderdelen verplichtingen aangegaan van  
€ 1.155.000 als volgt verdeeld:  
- Verplichtingen fase 2 Hoofdstraat (contracten i.c. aanneemsom, 

waterbak Gruppen en externe inhuur) van  
€ 975.000 (opdrachten zijn in 2019 reeds verstrekt). 

- Afronding park Dwingeland restant bijdrage  van € 180.000.  
Voor 2020 ontkomen we niet aan deze verplichtingen en zien we geen 
mogelijkheden tot versobering en/of stopzetting en is daarom in 
onomkeerbaar. 
Voor het vervolg in het opknappen van de Hoofdstraat maken we een pas 
op de plaats. In de  komende begroting 2021-2024 zullen we het voorstel 
doen dit project uit te stellen en de investeringsagenda te wijzigen. 
 

Visie Stadscentrum - 
Kleiner, compacter 
stadscentrum 
(binnenstadsfonds)  

€ 3,0 mln. 

Vanaf 2017 tot en met 2019 is voor het kleiner, compacter centrum totaal 
€ 0,8 mln. uitgegeven. Daarmee resteert er per 1 januari 2020 nog € 3,0 
mln. 
Voor 2020 zijn we reeds uitgaven en verplichtingen aangegaan van 
ongeveer € 500.000. Dit is verspreid over een aantal onderdelen variërend 
van transformatie- en verplaatsingssubsidies, ontwerp- en advieskosten 
(cultuurcomplex) en aankoop van een pand. 
Op basis van de actuele stand van zaken, waarbij we er vanuit gaan dat er 
in 2020 geen verdere uitgaven zullen worden gedaan, resteert er voor 
2021 een bedrag van € 2,493 miljoen (zie bijlage). 
 
Vanuit het binnenstadsfonds werken we momenteel aan de transitie om 
winkels zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en houden. Daarom blijven 
we vanuit de beschikbare middelen van het binnenstadsfonds 
investeringen doen. Als we nu stoppen verstoren we dit proces. Daarnaast 
gebruiken we hiervoor € 1,5 mln. van de provincie die we anders moeten 
terugbetalen als we deze niet gaan inzetten.  
 

Begraafplaatsen € 65.200 

Urnenmuur Stuifzand is opdracht voor gegeven, voor de uitbreiding van 
de urnenmuur in Elim of Hollandscheveld wordt onderzocht of een 
bestaande urnenmuur (i.v.m. .overcapaciteit) op begraafplaats 
Nieuweroord kan worden hergebruikt. Mogelijk levert dit een voordeel 
op. Vooralsnog gaan we hier niet van uit en hebben we wel een wettelijke 
plicht in te vullen.  
 

IAB: openbaar gebied 
Wolfsbos € 734.036 

Realisatie openbaar gebied nog niet gestart. De nieuwbouw van het 
gebouw wel en wordt in juni 2020 opgeleverd. De ontwerpen van het 
gebouw en buitenruimte zijn aan elkaar gekoppeld, vastgesteld en 
bestuurlijk met kindpartijen overeengekomen.  

IAB: Kindcentrum 
W lf b  

€ 5.444.138 Nieuwbouw is nagenoeg gereed en wordt in juni 2020 opgeleverd.  
IAB: 1e inrichting de Atlas € 43.000 Subsidie is al uitgekeerd aan het schoolbestuur (RENN4).  

MFC Nieuwlande € 42.901 Budget is reeds uitgekeerd aan schoolbestuur i.v.m. veranderde opzet 
beheer MFCN en terugbetaling vergoeding scholen.  

IAB: Villa Kakelbont € 375.000 Subsidie is reeds uitbetaald aan schoolbestuur.  
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Bentinckspark € 35.540 Budget is besteed; afronding Sportveldenweg 2019.  

Kunstgrasvelden dorpen € 1.070.279 Kunstgrasvelden zijn al in uitvoering en in afrondende fase realisatie.  

Renoveren bestaande 
kunstgrasvelden € 350.000 Betreft renovatie v.v. Noordscheschut. Project is gerealiseerd.  

Asfaltprogramma wegen € 800.000 

Al het werk is voorbereid. Er is tot op heden € 70.000 aan 
voorbereidingskosten besteed. Het onderhoudsniveau van de wegen die 
aangepakt worden zijn aangeduid met “slecht”. Dit betekent dat de 
investering noodzakelijk is om de veilig van de weg op orde te houden. 
Voor het beeld. Het vastgestelde onderhoudsniveau van wegen wordt al 
jaren niet gehaald en zit 17% onder de norm en is op sommige plaatsen 
zelfs zeer laag.  

VRI Wolfsbos – Mr. 
Cramerweg (’t Haagje) € 646.498 

De reconstructie van het laatste deel van het Haagje en de aanleg van een 
rotonde op de kruising Haagje/Wolfsbosstraat is nagenoeg klaar. Hiervoor 
is cofinanciering (50 %) ontvangen van de provincie. 

Rondweg 
Hollandscheveld € 66.000 

In de afronding van het project Rondweg lopen nog een aantal 
geluidssaneringen aan een aantal woningen van de Rieghoogtendijk, een 
onderdeel van deze werkzaamheden is het verwijderen van asbest tijdens 
de toe te passen maatregelen. Deze kosten zijn vooraf geraamd, maar 
kunnen bij realisatie hoger uit gaan vallen. Of en hoeveel meer kosten dat 
zal opleveren, is niet in te schatten. 

Damwand Industriehaven € 938.815 

Het project ‘Damwand industriehaven’ is nagenoeg gereed. In die zin dat 
is gedaan wat met het beschikbare budget mogelijk was. De zuidzijde en 
de slechtste delen (met gevaar voor de aangrenzende bedrijven) van de 
noordkant zijn aangepakt. Om ook de rest van de noordkant (die ook zeer 
slecht is) aan te pakken, is er meer investeringsbudget nodig. Dit zal 
ergens voor de komende jaren moeten worden opgevoerd in de 
begroting/op de investeringslijst gezet moeten worden. 

 
We stellen voor een aantal projecten waar investeringen mee gemoeid zijn, uit te stellen tot minimaal 
volgend jaar, zie tabel 5 hieronder. Wat is mogelijk? Van welke projecten zijn de middelen nog niet 
besteed? Deze vragen hebben we als uitgangspunt genomen.  
 
Bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 maken we een nieuwe investeringsagenda en 
daarin zullen deze investeringen opnieuw integraal afgewogen worden. Op deze manier creëren we op 
dit moment de maximale financiële ruimte voor volgend jaar omdat hierdoor de kapitaallasten van deze 
investeringen niet in 2021 gaan tellen, maar op z’n vroegst in 2022 (afhankelijk van de nieuwe 
investeringsagenda).  
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Tabel 5: Projecten die in 2020 uitgesteld of gestopt kunnen worden  

Investering Investering  Niet 
besteed Toelichting “point of no return” 

Reconstructies 
groen € 125.245 € 115.000 

Er is € 15.000 uitgegeven waardoor er nog € 115.000 resteert. Deze 
investering is bedoeld voor het vervangen van groenvakken, het 
renoveren van gazons en opnieuw aanplanten van bomen in 
plantsoenen. De enige wijze waarop beplanting wordt vernieuwd is 
door middel van reconstructies (de aanleg van nieuwe 
groenvakken). Hoewel we de kwaliteit en uitstraling van de 
leefomgeving op onderhoudsniveau basis willen houden, stellen we 
deze investering in 2020 uit. 

Cameratoezicht € 50.000 €50.000 

In het project zijn nog geen kosten gemaakt. Op dit moment worden 
de mogelijkheden voor het project onderzocht. Er worden 3 
scenario’s uitgewerkt in het project, met elk een eigen financiële 
vertaling. De kosten van de scenario’s en welk scenario gekozen 
wordt, zijn nu nog niet bekend. Implementatie van het gekozen 
scenario vindt ten vroegste in 2021 plaats. Alleen wanneer het echt 
noodzakelijk is zal er in 2020 nog een deel van de investering gedaan 
worden. 

VRI Middenveldweg 
– Toldijk € 1.069.320 € 979.320 

Op dit moment is er € 40.000 aan voorbereidingskosten gemaakt 
voor het project. 
Er is in beeld gebracht wat het kost om alleen de VRI’s 
Middenveldweg/De Stroom/Toldijk te vervangen. Dit komt uit op 
een bedrag van bijna 500.000, terwijl met de gehele reconstructie 
circa 550.000 aan gemeentelijke middelen gemoeid is. Vervangen 
we alleen de VRI, dan is er geen cofinanciering van de provincie 
mogelijk. Doen we de reconstructie zoals samen met de provincie is 
bedacht, dan komt er een bijdrage van 500.000 van de provincie. 
Per saldo zijn de maatregelen dan even duur voor de gemeente. De 
provinciale subsidie is vorig jaar al aangevraagd en toegekend. De 
subsidie mag 1 jaar worden doorgeschoven. Recentelijk is het 
verzoek gekomen het project uit te stellen naar 2021. Dit in verband 
met diverse werkzaamheden nabij de spoorlijn en nabij de Toldijk. 
Hierdoor wordt de Toldijk ook tijdelijk afgesloten. Het gelijktijdig 
uitvoeren van werkzaamheden lijkt praktisch onmogelijk. Het 
project schuift dan door naar 2021. Het investeringsbedrag moet 
dan wel worden geïndexeerd.  
Inmiddels is de subsidie van de provincie ook uitgekeerd.  
De subsidie valt € 50.000 lager ut omdat de voorbereidingskosten 
niet subsidiabel zijn. Het investeringsbudget moet hierop worden 
bijgesteld. In het ontwerp en realisatie wordt hier rekening mee 
gehouden. 

 

Verduurzamen 
gemeentelijke 
gebouwen 

€ 407.834 € 385.500 

Van het budget is reeds € 22.300 besteed. Alle aanpassingen in 
verduurzaming die snel te realiseren zijn hebben we in de afgelopen 
jaren gerealiseerd. Om keuzes te maken in nieuwe maatregelen in 
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is nader onderzoek, 
en een plan van aanpak vereist. We stellen daarom de investering 
uit en gaan eerst dit onderzoek uitvoeren en plan maken. 
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Realiseren en 
inrichten 
(bergings)gebieden 
waterstructuur 

€ 130.000 € 120.000 

 Om een robuust en duurzaam watersysteem te realiseren wordt de 
komende jaren ingezet op het realiseren van waterberging bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en een waterstructuur voor het 
Stadscentrum. Door te combineren met andere projecten kan een 
basis worden gelegd voor het inspelen op klimaatverandering. 
De technische ondergrondse waterstructuur wordt betaald uit de 
rioolheffing. De investering van € 130.000 is voor de 
bergingsgebieden en bovengrondse inrichting van de 
waterstructuur. Hierbij moet gedacht worden aan speeltuinen, 
inrichting, landschappelijke inpassing enz. Bewoners zijn al 
betrokken in het project. We stellen het project voorlopig wel uit en 
bekijken de mogelijkheid om het ontwerp en de uitvoering te 
versoberen. Hierbij moeten we wel rekening houden met de 
cofinanciering van het waterschap van 300.000 euro en het 
nakomen van de aangegane verplichtingen  

Aanpassing 
Compagniehuis € 85.761 € 67.000 Project is gerealiseerd kan afgesloten worden. Er is € 67.000 niet 

besteed.  
 



 
 

PAGINA 11 VAN 24 
 
 

 

 

3. Actualisatie investeringsplanning 2021-2023 
In dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkelingen ten aanzien van de investeringen in de periode 2021-
2023. Dit op basis van de ingegeven ontwikkelingen door de verantwoordelijke projectleiders. 
 
Investeringsplanning 2021-2023 
De laatste investeringsplanning is vastgesteld in de meerjarenbegroting 2020-2023. Ten opzichte van de 
begroting zijn deze investeringen geactualiseerd op basis van de realisatiecijfers in 2019. In tabel 6 staat 
het meest actuele overzicht gepresenteerd.  
 

Tabel 6: Investeringsplanning 2021-2023  

Investering Priorit
eit 

  Investering  Dekking  

MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 Totaal Alg. 
exploitatie Bijdrage derden 

Visie Stadscentrum -KOR 3 € 2.046.845 - - € 2.046.845 € 2.046.845 - 

Begraafplaatsen 2 - - - -   - 

Speelvoorzieningen 2 € 79.000 € 110.000 € 100.000 € 289.000 € 289.000 - 

Reconstructies groen 3 € 122.000 € 122.000 € 122.000 € 366.000 € 366.000 - 

IAB 2 - € 744.000 € 2.000.000 € 2.744.000 € 2.744.000 - 

Renoveren bestaande 
kunstgrasvelden 3 € 600.000 € 550.000 € 700.000 € 1.850.000 € 1.850.000 - 

Asfaltprogramma wegen 2 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 2.400.000 € 2.400.000   

Asfaltprogramma fiets 3 - € 300.000 € 300.000 € 600.000 € 600.000   

Reconstructie 
Kanaalweg – Vos van 
Steenwijklaan 

3 - - € 1.000.000 € 1.000.000 € 500.000 € 500.000 

Fietsbruggen Toldijkbrug 3 € 112.000 - - € 112.000 € 112.000   

Brandweerkazerne 2 € 2.500.000 € 2.500.000 - € 5.000.000 € 5.000.000   

Realiseren en inrichten 
(bergings)gebieden 
waterstructuur 

3 € 130.000 € 130.000 - € 260.000 € 260.000   

Totaal   € 6.389.845 € 5.256.000 € 5.022.000 € 16.667.845 € 16.167.845 € 500.000 

 
Mutaties huidige investeringsplanning 2021-2023 
In deze paragraaf worden de mutaties beschreven van de investeringen in de periode 2021-2023 en of 
de investeringen zijn bij te sturen in de zin van geheel stoppen, besparen of uitstellen. Ook worden 
wijzigingen zoals het halen van planning, of de bedragen nog actueel zijn en mogelijk andere relevante 
items beschreven.  
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Tabel 7: Bijsturing investeringen 2021-2023  

Investering Toelichting  “point of no return” 

Visie Stadscentrum - KOR 

Op basis van de actuele stand van zaken, waarbij we er vanuit gaan dat er in 2020 geen 
verdere uitgaven zullen worden gedaan, behalve de reeds aangegane verplichtingen zoals 
vermeld in tabel 4 ter grootte van € 1,08 miljoen, resteert er voor 2021 een bedrag van € 
2,046 miljoen (zie bijlage). Dit is onvoldoende om het met de raad afgesproken 
Uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. We komen hier in hoofdstuk 4 op terug.  

Visie Stadscentrum – 
Kleiner, compacter 
stadscentrum 

Op basis van de actuele stand van zaken, waarbij we er vanuit gaan dat er in 2020 geen 
verdere uitgaven zullen worden gedaan, behalve de reeds aangegane verplichtingen zoals 
vermeld in tabel 4 ter grootte van € 0,5 miljoen, resteert er voor 2021 een bedrag van € 
2,493 miljoen (zie bijlage). 

Begraafplaatsen Geen investeringen 

Speelvoorzieningen 

Deze investering is bedoeld voor de vervanging van afgekeurde speeltoestellen. Jaarlijks 
worden een aantal speeltoestellen vervangen die niet meer veilig zijn. Dit blijkt uit de 
veiligheidsinspectie die jaarlijks wordt uitgevoerd. De investering kan geschrapt worden 
maar wanneer deze verdwijnt, kunnen speeltoestellen niet meer worden vervangen en 
blijft er voor kinderen minder uitdaging over om buiten te spelen.  

Reconstructies groen 

Deze investering is bedoeld voor het vervangen van groenvakken, het renoveren van 
gazons en opnieuw aanplanten van bomen in de reconstructievakken. De afgelopen jaren 
is het beschikbare budget voor inboet van beplanting wegbezuinigd, waardoor bij het 
opstellen van het groenbeheerplan bleek dat groenvakken oud en versleten zijn. Deze 
vakken voldoen aan het onderhoudsniveau zeer laag. De enige wijze waarop beplanting 
wordt vernieuwd is door middel van reconstructies (het vernieuwen van groenvakken). 
Om de kwaliteit en uitstraling van de leefomgeving volgens afspraak met de raad op 
onderhoudsniveau basis te houden, dient deze investering te worden behouden. 
 

IAB 

Het investeringsbudget van het IAB wordt ingezet voor investeringen in maatschappelijke 
accommodaties zoals onderwijs, buurthuizen en sportvoorzieningen. De hoogste 
prioriteit van het IAB ligt bij de huisvesting van het onderwijs vanwege de wettelijke 
zorgplicht. Vanwege de wettelijke zorgplicht kan deze investering niet worden geschrapt. 
In de praktijk blijken de kosten ook hoger te liggen. Indien een aanvraag van een school 
goedgekeurd wordt zal budget vrijwel zeker ontoereikend zijn. Zie laatst gerealiseerd 
Kindcentrum Wolfsbos.  
Op dit moment wordt er een nieuwe toekomstvisie voor onderwijshuisvesting uitgewerkt. 
Hierin wordt ook gekeken naar een andere organisatie- en financieringsvorm. Dit kan 
gevolgen hebben voor de investeringsagenda van het IAB. Daarentegen is er in de 
afgelopen jaren geen ruimte geweest om te investeren in de gebouwen van buurthuizen 
en sportaccommodaties. Vervangingsinvesteringen worden niet gerealiseerd waardoor 
de kwaliteit van de gebouwen gaandeweg de levensduur afneemt. Naast de ontwikkeling 
in onderwijshuisvesting is een totale herziening op het IAB een vereiste.  
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Renoveren bestaande 
kunstgrasvelden 

In het kader van de herontwikkeling Bentinckspark zijn er een aantal kunstgrasvelden 
gerealiseerd. De onderbouw van een kunstgrasveld heeft een levensduur van 30 jaar. De 
mat gemiddeld 12 jaar. Het renoveren van de kunstgrasvelden betreft het vervangen van 
de toplaag (mat). Het niet renoveren van de toplaag betekent dat er niet meer 
verantwoord gesport kan worden en het veld niet meer gebruikt kan worden. Hiermee is 
er ook kapitaalvernietiging van de gerealiseerde onderbouw. Als alternatieven kan er een 
her-inspectie uitgevoerd worden of het vervangen van de toplaag met één of meerdere 
jaren uitgesteld kan worden. Ook is het een mogelijkheid om verenigingen 
verantwoordelijk te maken in het mede-investeren in kunstgrasvelden, bijvoorbeeld 1/3e 
deel. 

Asfaltprogramma wegen  

Het onderhoudsniveau van de wegen die aangepakt worden zijn aangeduid met “slecht”. 
Dit betekent dat de investering noodzakelijk is om de veilig van de weg op orde te 
houden. Niet investeren in de wegen en fietspaden levert ook een hogere belasting van 
het budget onderhoud wegen op. Al het geplande werk dat niet uit investeringsgeld 
gedaan kan worden, moet dan vanuit het onderhoudsbudget wegen gedaan worden en 
dat zal zich dan zoals eerder aangegeven beperken tot wat lapwerk dat (half)jaarlijks 
terugkeert. Maar het onderhoudsbudget wegen staat door bezuinigingen ook al onder 
hoge druk; ruimte om deze extra kosten op te vangen is er niet. Daarnaast zal de 
onderhoudstoestand van het wegenareaal nog harder achteruitgaan. De veiligheid van de 
weggebruiker komt meer en meer in gevaar en schadeclaims zullen gaan toenemen.  
 

Asfaltprogramma Fiets  

De wens van raad en college is om de fietspaden zoveel mogelijk te asfalteren. Wel is er 
voor gekozen om vanaf 2022 het investeringsbudget te splitsen in een deel wegen en een 
deel fietspaden, zodat ook echt gelabeld geld in de begroting beschikbaar is voor 
investeringen in de fietspaden. Dat is een bewuste keuze van het college en de raad op 
basis van de geactualiseerde mobiliteitsvisie, waarin de fiets op gelijke hoogte is gezet als 
de auto. Het uitgangspunt is om deze investering niet alleen in beleid, maar ook in euro’s 
in de begroting tot uitdrukking laten komen.  
 

Reconstructie Kanaalweg 
– Vos van Steenwijklaan 

De verkeersregelinstallaties op dit kruispunt zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. 
Om de verkeerdoorstroming op dit kruispunt te verbeteren is een reconstructie door 
middel van een rotonde wenselijk. De investering kan uitgesteld worden maar geeft wel 
risico’s op meer storingen door de verkeersregelinstallatie. Daarnaast zijn materialen van 
de verouderde materialen van installatie niet meer leverbaar en te vervangen.  

Fietsbruggen Toldijkbrug 

De bruggen dateren 1985 en op einde levensduur. Er zijn in het verleden veel noodherstel 
maatregelen (levensverlengende) uitgevoerd, waardoor dit op bepaalde onderdelen niet 
meer mogelijk is. Op basis van een gedetailleerde inspectie, is de brug op onderdelen als 
onbetrouwbaar aangeduid.  
• Het beton van de taluds onder de brug zijn gaan scheuren, hierdoor is de kans op 

afschuiving groot 
• Hoofdliggers en leuningen zijn op enkele locaties rot, waardoor de kans bestaat dat 

de constructie kan bezwijken 
• De verbindingsbouten die de leuningen en hoofdliggers aan elkaar moeten 

verbinden zijn ernstig aangetast (corrosie), waardoor constructief de mogelijkheid 
bestaat de brug bij belasting onveilig wordt. 

Kosten om de veiligheid bij deze bruggen te kunnen blijven garanderen zullen hoog zijn 
waardoor een complete vervanging rendabeler is. Gezien de onderhoudstoestand van de 
brug is dit onontkoombaar.  
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Brandweerkazerne 

De nieuwbouw van de brandweerkazerne kan uitgesteld, versoberd worden of zelfs 
beëindigd worden. Een brandweerkazerne zijn we nodig in Hoogeveen en de huidige 
heeft een dusdanige leeftijd (bouwjaar begin 70 jaren) bereikt dat nieuwbouw een 
logische keuze is. Nieuwbouw voldoet dan aan de eisen van deze tegenwoordige tijd. 
Zowel op gebied van duurzaamheid, techniek, arbo en bruikbaarheid uit oogpunt van 
efficiency en doelmatigheid. Als voorbeeld moet in de huidige situatie bij aanschaf van 
nieuw materieel speciaal op maat gemaakte voertuigen worden gebouwd om deze 
binnen te kunnen stallen i.v.m. .in te geringe rijhoogtes van de overheaddeuren. 
 
De kanttekening die wordt meegegeven is dat er geen duidelijk beeld is van de behoefte 
vanuit zowel gemeente als VRD. Ook komt telkens weer de vraag van de exacte locatie 
boven drijven, gezien de bodemverontreiniging op de huidige locatie. Ook zijn eventuele 
provinciale subsidies/ondersteuning niet bekend. 
 
Gelet op de onduidelijke status in de planvorming voor een nieuwe brandweerkazerne 
lijkt nieuwbouw of een investering in een andere vorm op zijn vroegst haalbaar in de 
periode 2022/2023.  
 
 

Realiseren en inrichten 
(bergings)gebieden 
waterstructuur 

De technische ondergrondse waterstructuur wordt betaald uit de rioolheffing. De 
investering van € 130.000 is voor de bergingsgebieden en bovengrondse inrichting van de 
waterstructuur. Hierbij moet gedacht worden aan speeltuinen, inrichting, 
landschappelijke inpassing enz. Bewoners zijn al betrokken in het project. We stellen het 
project voorlopig wel uit en bekijken de mogelijkheid om het ontwerp en de uitvoering te 
versoberen. Hierbij moeten we wel rekening houden met de cofinanciering van het 
waterschap van 300.000 euro en het nakomen van de aangegane verplichtingen 
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4. Investeringsplanning nieuwe jaarschijf 2024 
In de komende begroting wordt de jaarschijf 2024 toegevoegd aan de investeringsbegroting.  
Naast de mutaties in bestaande investeringen spelen er ook ontwikkelingen die mogelijk leiden tot 
nieuwe investeringen. Deze ontwikkelingen geven input voor de nieuwe investeringsplanning en nieuwe 
jaarschijf 2024. In de inventarisatie onder projectleiders is ook gevraagd welke ontwikkelingen voor 
nieuwe investeringen bekend zijn.  
 
Nieuwe investeringen 
In tabel 8 staat het resultaat gepresenteerd van de inventarisatie naar mogelijke nieuwe investeringen. 
Deze investeringen staan los van de investeringen die reeds bekend zijn en op de reservelijst staan.  
De investeringen van de reservelijst komen in een volgend hoofdstuk aan de orde. De investeringen van 
tabel 8 zijn gemeld door projectleiders. Dit wil niet zeggen dat er al een besluit is genomen om de 
investering daadwerkelijk te realiseren.  
 
• IT Hub  

Hiermee wordt invulling gegeven aan de acties gericht op het behoud van TVM. De uitwerking van 
een IT Hub is een van de doorslaggevende factoren geweest voor TVM om in Hoogeveen te blijven. 
Hiermee worden 500 arbeidsplaatsen behouden. De IT Hub voorziet in de behoefte van het 
regionale bedrijfsleven aan ondersteuning in de digitale transitie. De IT Hub zal dienen als een 
middel om de vraag vanuit bedrijfsleven aan ondersteuning op digitaal gebied te koppelen aan 
studenten als het gaat om innovatieve toepassingen. Ook dient het om talent, kennis en onderzoek 
in de breedte te koppelen aan het regionale bedrijfsleven. Op basis van ervaring met eerdere 
innovatiehubs in de provincie wordt de totale investering geschat op € 4 Miljoen. De provincie 
Drenthe draagt € 1,5 miljoen bij en er wordt voor € 1,5 miljoen een beroep gedaan op middelen van 
de regiodeal Zuid- en Oost Drenthe. In de uiteindelijke exploitatie van de IT hub worden ook 
bijdragen van bedrijven voorzien. De gemeenteraad moet nog besluiten over de bijdrage aan de IT 
Hub.  
 

• Zwembad 
In september 2019 is de planvorming van de ontwikkeling kunstijsbaan-zwembad beëindigd. 
Hiermee stopte ook de ontwikkeling voor een nieuw zwembad in Hoogeveen. In januari 2020 heeft 
het college van burgemeester en wethouders besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar 
zwembad De Dolfijn. Dit onderzoek was bedoeld om in beeld te brengen wat de huidige staat van 
het zwembad is en wat nodig is voor een veilig en verantwoord gebruik voor de korte en lange 
termijn.  
 
Het onderzoek is half maart afgerond en toont aan dat de continuïteit en veiligheid in De Dolfijn op 
dit moment niet in het geding is. Echter, vanwege de levensduur van het gebouw uit 1969 is het 
duidelijk dat diverse gebouwonderdelen verouderd zijn en vervangen moeten worden. Als dit niet 
wordt gedaan dan kunnen er wel problemen ontstaan. Hierbij moet een keuze gemaakt worden 
over de toekomst van het zwembad, variërend van 5 jaar levensduurverlening, 10 jaar, grootschalige 
renovatie tot en met nieuwbouw. Deze varianten verschillen sterk in de vereiste investering, 
variërend van € 200k om noodzakelijke wettelijke aanpassingen te doen aan het huidige zwembad 
tot en met € 22 mln. voor nieuwbouw.  
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• Cultuur complex 

Op de locatie van De Tamboer aan de Hoofdstraat wordt toegewerkt naar één complex voor alle 
culturele functies. Er zal worden gewerkt vanuit het principe van ‘vernieuwbouw’, waarbij een deel 
van de Tamboer blijft staan en een groot deel nieuw wordt gebouwd. Met de gemeenteraad is 
afgesproken medio 2020 te komen met een voorlopig ontwerp van de vernieuwbouw van De 
Tamboer, een investeringsoverzicht, een exploitatieopzet en inzicht in de (financiële) 
randvoorwaarden.  

 
• Stadscentrum; Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (KOR) 

Zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld en op 25 februari 2020 ook in college gemeld is het restant 
krediet onvoldoende om de totale agenda voor de KOR, zoals in het met de raad overeengekomen 
uitvoeringsprogramma staat vermeld, te realiseren. Door het toevoegen van Park Dwingeland aan 
het uitvoeringsprogramma zonder daarvoor extra krediet te verkrijgen (€ 0,75 miljoen), de 
(verwachte) overschrijding op het onderdeel Hoofdstraat (€ 0,493 miljoen) in 2020 en de 
nagekomen kosten m.b.t. fase 1 (€ 0,289 miljoen) is hiervoor een tekort van € 1,533 miljoen.  
 
Het college heeft nu twee opties: 
1. Of de raad vragen om extra krediet beschikbaar te stellen om alsnog het oorspronkelijk 

overeengekomen Uitvoeringsprogramma te realiseren 
2. Aan de raad voorstellen om, mede in het licht van de huidige financiële situatie, het 

uitvoeringsprogramma aan te passen en enkele onderdelen niet te realiseren. Tevens zal er dan 
overleg met de provincie moeten plaatsvinden over een aanpassing in de voorwaarden voor de 
toegezegde subsidie. 

 
Voor het realiseren van het resterende deel van de uitvoeringsagenda van de KOR zijn ook binnen 
het Strategisch Overleg stadscentrum een aantal scenario’s besproken. Door het SO is besloten om 
het scenarioprogramma en de ambities (kwaliteitsniveau) verder uit te werken.  
Concreet bleven er 3 varianten over: 
1. Afronden van het complete programma KOR conform oorspronkelijk visie/masterplan:  

€ 4,4 mln. extra benodigd (bovenop nog beschikbaar € 2,0 mln.) 
2. Uitvoering KOR in ‘basiskwaliteit’: € 1,8 mln. extra benodigd (bovenop nog beschikbaar  € 2,0 

mln.) 
3. Uitvoering KOR in ‘versobering’: € 0,65 mln. extra benodigd (bovenop nog beschikbaar € 2,0 

mln.) 
 
Het afronden van het voorlopig-ontwerp voor Hoofdstraat-Zuid en de start van de realisatie doen 
we pas op het moment dat college en raad over de investeringsagenda een besluit hebben 
genomen. 

 
• IAB  

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuwe visie op 
onderwijshuisvesting en dat hier mogelijk een nieuwe organisatie-financieringsvorm wordt gekozen. 
Het kan ook zo zijn dat om welke reden dan ook de huidige verordening voor voorzieningen van 
onderwijshuisvesting van kracht blijft. De huidige methode van financieren vanuit de 
investeringsverordening blijft dan van kracht. Hierin heeft de gemeentelijke een wettelijke 
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zorgplicht. Gelet op de huidige kwaliteit en levensduur (gemiddeld boven de 40 jaar) van 
schoolgebouwen in Hoogeveen moet er rekening worden gehouden met tientallen miljoenen aan 
investeringen.  
 
Daarnaast wordt ook hier, net als in het vorige hoofdstuk, gemeld dat vervangingsinvesteringen in 
bestaande buurthuizen en sportaccommodaties niet worden gerealiseerd. Hierdoor neemt de 
kwaliteit van de gebouwen gaandeweg de levensduur af. Naast de ontwikkeling in 
onderwijshuisvesting is een totale herziening op het IAB een vereiste en moet er een keuze gemaakt 
worden hoe om te gaan met investeringen in deze voorzieningen.  

 
• Beheersplan kunstwerken en bruggen  

Onder kunstwerken vallen de verkeersbruggen, viaducten, de fiets-, en voetgangersbruggetjes, de 
vissteigers, tunnels, damwanden, dammen, kademuren en remmingswerken. Het beheer van 
(civieltechnische) kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, is belangrijk omdat het de publieke 
ruimte betreft en er directe invloed is op de beleving van ons woon-, leef- en werkklimaat. Ook zijn 
er afspraken met de provincie gemaakt over het beheer en onderhoud aan brugger voor het behoud 
van het functioneren van de vaarwegen. De gemeenteraad heeft in 2008 besloten dat alle 
kunstwerken op een BOR basisniveau moeten worden onderhouden. 
Het ‘Beheersplan kunstwerken’ moet in 2020 worden herzien. Daaruit zullen vermoedelijk de nodige 
investeringen en onderhoudskosten uit voort gaan vloeien voor de komende meerjarenbegroting.  
 

• Fietsoversteek Zuidwoldigerweg  
Volgens afspraak moet er in 2020 een fietsoversteek (middengeleider) van de Zuidwoldigerweg naar 
de Koedijk worden gemaakt. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar. Investeringsbudget dat 
hiervoor nodig is, is 30.000. 
 

• Begraafplaats Hollandscheveld 
In de zomer 2019 is onderzoek gedaan naar de beschikbare capaciteit op de begraafplaatsen in de 
gemeente Hoogeveen. Hieruit is gebleken dat de begraafplaats Hollandscheveld, op basis van het 
huidige uitgiftepatroon, tot 2027 voldoende capaciteit heeft om nieuwe particuliere graven en 
nieuwe algemene graven uit te kunnen geven. Om ook na die tijd op begraafplaats Hollandscheveld 
te kunnen blijven begraven heeft het college van B&W op 24 maart 20202 besloten de oudste 
algemene graven (zonder uitsluitend recht) her te begraven en het gedeelte her in te richten waarna 
op deze locatie nieuwe particuliere graven uitgegeven kunnen worden. In het besluit is afgesproken 
dat de voorbereidingen in 2020 starten, hieruit de definitieve kosten inzichtelijk worden en deze 
kosten worden afgewogen bij de meerjarenbegroting 2021-2024.  
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Tabel 8: Inventarisatie (mogelijk) nieuwe investeringen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de ontwikkeling van de IT-hub is het nog de vraag of dit een investering betreft of dat de bijdrage 
uit de exploitatie wordt gefinancierd.  
 
Investeringsprogramma 2024 
De input voor investeringen van de nieuwe jaarschijf komt vanuit de reservelijst en onontkoombare 
investeringen of investeringen waarover reeds een positief besluit is genomen. Dit betekent overigens 
niet dat deze investeringen automatisch worden opgenomen in de jaarschijf 2024. Hiervoor geldt dat er 
eerst een integrale afweging moet plaatsvinden op basis van de nieuwe prioriteiten en het financiële 
perspectief. Echter, van een aantal investeringen is bekend dat ze jaarlijks terugkomen. Deze 
investeringen staan in tabel 9 genoemd. Hierbij wordt opgemerkt dat de bedragen niet zijn geïndexeerd 
naar het jaar 2024.  
 
Tabel 9: Investeringen 2024 

Investering Cat. Kosten Opmerking 
Asfaltprogramma wegen  2 € 800.000  
Asfaltprogramma fiets  3 € 300.000  

IAB 2 € 2.000.000 

Visievorming onderwijshuisvesting kan leiden tot 
andere financieringsvorm. Budget is een jaarlijks 
gemiddelde en staat niet in verhouding tot 
werkelijke kosten (bijvoorbeeld laatst gerealiseerd 
project kindcentrum Wolfsbos)  

Renoveren bestaande 
kunstgrasvelden 3 € 400.000  

Budget speelvoorzieningen 2 € 90.000  
Reconstructies groen 3 € 122.000  
Totaal  € 3.712.000  

 
Tabel 9 laat zien dat voor 2024 nu al bekend is dat er voor ruim € 3,7 mln. aan vaste investeringen 
bestaat. Ten opzichte van de beleidslijn van een aantal jaren geleden met een gemiddelde jaarlijkse 
investering van € 6,3 mln. als uitgangspunt blijft er nog ongeveer € 2,6 mln. beschikbaar. Hierbij geldt 
dat voor investeringen in wegen en accommodatiebeleid (onderwijshuisvesting) de opgaven vele malen 
hoger zijn.  

 

Investering Prioriteit Totale investering Beoogd jaar Effect exploitatie 
Eind 

IT Hub 2 € 1 mln. 2021-2024 Niet bekend 
Zwembad 2 € 200k - € 22 mln. 2020-2021 Scenario afhankelijk 
Cultuur Complex  3 Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

Stadscentrum (KOR) 3 € 0,65 – 4,4 mln. 2021-2024 Niet bekend 
IAB 2 - 2021-2024 Niet bekend 
Kunstwerken en bruggen  2 - 2021-2024 Niet bekend 
Fietsoversteek 
Zuidwoldigerweg 2 € 30.000 2020 Niet bekend 

Begraafplaatsen 2 € 150k- 250k 2021 Niet bekend 
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5. Reservelijst 2024-2025 
 
Reservelijst 2024-2025 
Tabel 10 laat de investeringen zien die in de meerjarenbegroting 2020-2023 staan opgenomen op de 
reservelijst. Deze investeringen staan normaal gesproken als eerste op de lijst om opgenomen te 
worden op de investeringsplanning wanneer hier ruimte voor ontstaat. Een aantal investeringen staat 
ook beschreven in hoofdstuk 3 bij de actualisatie op investering onder de noemer van nieuwe 
investering. Daarnaast zijn een aantal investeringen benoemd in hoofdstuk 4 bij de nieuwe jaarschijf. Op 
de reservelijst staan ook een aantal investeringen beschreven die structureel zijn en jaarlijks terugkeren. 
Op deze manier blijven ze in de meerjarenbegroting ook zichtbaar.  
 
Tabel 10: Reservelijst investeringen 2024-2025 

 
Wat opvalt aan de reservelijst is dat hier onder de “niet structurele” investeringen een aantal 
investeringen al meerdere jaren staan opgenomen. De praktijk is dat deze investeringen 
voorbijgestreefd worden door tussenkomende investeringen. Deze tussenkomende investeringen zijn 
niet altijd investeringen die strikt noodzakelijk zijn maar waar blijkbaar wel meer prioriteit aan wordt 
gegeven. Voorbeelden van investeringen die al lang staan opgenomen zijn het renoveren van bestaande 
gymzalen of herstructureren van bestaande woongebieden. Dit wil niet zeggen dat een bepaalde 
investering niet nodig is, maar de vraag hoe realistisch het is bepaalde investeringen dan op de 
reservelijst te houden. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met deze investeringen 
om ook reële verwachtingen te stellen.  
 
Daarnaast is over een aantal investeringen een aantal opmerkingen te maken. Deze staan hieronder 
beschreven. 

Investering Categorie prioriteiten   
 1 2 3 Opmerking 
Structureel     
Integraal accommodatiebeleid PM PM   
Budget speelvoorzieningen  € 90.000   
Asfaltprogramma wegen  € 800.000   
Asfaltprogramma fietspaden   € 300.000  
     
Niet structureel      
Zuidwoldigerweg - Griendtsveenweg 
fase 4    € 170.000  

Renovatie gymzalen    € 300.000  
Herstructurering bestaande 
woongebieden    € 1.500.000 € 500.000 per jaar 

Cultureel Complex    PM  
Openbare verlichting   PM   
Gemeentelijke gebouwen   PM   
Gemeentewerf   PM   
Afronding Bentinckspark    € 2.500.000  
Reconstructie Grote Kerkstraat    € 230.000  
Reconstructie Kanaalweg-Vos van 
Steenwijklaan    € 1.300.000 Dubbel. Staat  ook in 

planning 2023.  
Tamboer - led schijnwerpers    € 360.000 Cultuur Complex (?) 
Tamboer - frequentieregelaars 2    € 463.000 Cultuur Complex (?) 
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• Integraal accommodatiebeleid 

Ten aanzien van het accommodaties voor sport, buurthuizen en onderwijs geldt dat voor een groot 
deel de levensduur Hoogeveen boven de 40 jaar ligt terwijl er geen renovaties of levensduur 
verlengde maatregelen zijn genomen. Voor sportaccommodaties en buurthuizen geldt dat er een 
actualisatie op het accommodatiebeleid noodzakelijk is om te bepalen wat we met deze 
accommodaties willen doen en hoe we hier de gemeentelijke taak in zien. Bij sportaccommodaties 
wordt opgemerkt dat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor het huisvesten van 
bewegingsonderwijs. De ontwikkelingen en opgave voor onderwijshuisvesting is in deze notitie ook 
al meerdere keren aan de orde geweest. Indien de uitkomst van het visietraject is dat de huidige 
systematiek (verordening) voor onderwijshuisvesting gehandhaafd wordt dan zal het aantal 
aanvragen voor vervangende huisvesting en nieuwbouw toenemen. Gelet op de kwaliteit van een 
aantal gebouwen ontkomt de gemeente er richting 2024-2025 niet aan de wettelijke zorgplicht uit 
te voeren en dus investeringen beschikbaar te stellen. Ter illustratie voor een nieuw schoolgebouw 
voor circa 200 leerlingen moet tegenwoordig rekening worden gehouden met een investering van  
€ 3 tot € 4 mln.  

 
• Cultuur complex 

Op de reservelijst staat de ontwikkeling voor het nieuwe cultuur complex als PM opgenomen. 
Richting de zomer van 2020 is er meer bekend over de financiële opgave om het eventuele nieuwe 
cultuur complex te realiseren. Daarnaast staan in de reservelijst ook vervangingsinvesteringen voor 
de Tamboer opgenomen. Dit lijkt dubbel te zijn met het oog op de ontwikkeling van het cultuur 
complex. In de besluitvorming over het cultuur complex moet er dus een keuze worden gemaakt 
over deze investeringen ofwel dat de investeringen in de Tamboer worden meegenomen bij de 
planvorming voor het cultuur complex.  

  
• Openbare verlichting  

Het ‘Beheersplan openbare verlichting’ moet in 2020 worden herzien. Daaruit zullen vermoedelijk 
de nodige investeringen en onderhoudskosten uit voort gaan vloeien voor de komende 
meerjarenbegroting. Omdat investeringen voor verduurzamingsvervanging een aantal jaren geleden 
al zijn wegbezuinigd en ten laste is gekomen van het exploitatiebudget is er extra druk op het 
exploitatiebudget ontstaan. Op basis het geactualiseerde beheersplan wordt duidelijk wat de 
financiële effecten zijn en hoe om te gaan met beleidskaders en investeringen in reguliere 
vervanging en verduurzaming.  
 

• Afronding Bentinckspark 
In het collegeprogramma #DNA 2018-2022 is als ambitie opgenomen om een plan te maken voor 
het afronden van het Bentinckspark. Het afronden van het Bentinckspark was sterk afhankelijk van 
de planvorming kunstijsbaan-zwembad. In september 2019 is besloten dit project niet te realiseren. 
Echter, hierdoor is de planvorming vaneen aantal deelprojecten zoals de verhuizing van de korfbal 
en de toekomst van de hockeyvereniging ook stopgezet. Ook zijn er geen middelen beschikbaar om 
de plannen voor het Bentinckspark te actualiseren. Daarentegen is het masterplan Bentinckspark 
(SPVE 2009) nog steeds van kracht. Een bijkomend aspect is dat voor 2021 er een investering is 
opgenomen voor het vervangen van het bestaande hockeyveld. Indien het bestaande veld wordt 
vervangen dan wordt hier automatisch een keuze gemaakt voor het behouden van de 
hockeyvereniging op de huidige locatie. Een hockeyveld heeft een afschrijvingstermijn van circa 12 
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jaar voor de mat en 30 jaar voor de onderbouw. Hiermee ontstaat een domino-effect omdat de 
combinatie met de korfbal ook niet meer gerealiseerd kan worden zoals in het masterplan was 
vastgesteld. De korfbalvereniging zit vervolgens in Bentinckspark Noord gehuisvest. Ook hier speelt 
de vraag wat er met de locatie wordt gedaan niet hier geen ijsbaan-zwembad wordt gerealiseerd. 
Voor de toekomst ligt er nog wel een vraag wat te doen met het zwembad. Bentinckspark Noord is 
in het masterplan nog steeds de aangewezen plek voor (op termijn) een eventueel nieuw zwembad. 
In de organisatie worden al plannen geopperd voor herontwikkeling van Bentinckspark Noord voor 
bijvoorbeeld woningbouw. Samenvattend is het vereist om een uitspraak te doen over de afronding 
van het Bentinckspark en hoe om te gaan met toekomstige vervangingsinvesteringen voor hockey, 
korfbal, zwembad en daarmee ook hoe om te gaan met het deelplangebied Bentinckspark Noord.  
 

• Reconstructie Kanaalweg-Vos van Steenwijklaan 
Op de reservelijst staat een investering opgenomen voor de reconstructie van de Kanaalweg - Vos 
van Steenwijklaan ter hoogte van € 1,3 mln. Echter, deze investering staat ook opgenomen in de 
huidige meerjarenbegroting voor 2023 ter hoogte van € 1 mln. Deze investering is dubbel 
opgenomen en kan geschrapt worden uit de reservelijst.  
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6. Vervolg en slotopmerkingen  
 
Herijking prioriteiten  
Hoogeveen werkt aan een financieel gezonde positie. In het oplossen van deze opgave moet het 
vraagstuk beantwoordt worden wat voor een gemeente Hoogeveen kan en wil zijn. Op basis hiervan 
wordt ook duidelijk waar Hoogeveen prioriteiten bij stelt en waar niet. De uitkomst van deze zoektocht 
worden vertaald naar investeringen en een nieuwe investeringsagenda. Met de informatie in deze 
notitie heeft het college de actuele informatie rondom investeringen beschikbaar.  
Omdat de nieuwe koers nog niet is bepaald is in deze notitie nog geen advies verwerkt over het stoppen 
of uitstellen van investeringen. Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college om daar als 
eerste richting in te bepalen. Een richting die eventueel bijgestuurd wordt na bespreking in de 
gemeenteraad. Hierna kan er richting de programmabegroting een definitief advies worden opgesteld 
over de investeringen.  
 
Opmerkingen  
Tot slot wordt het college nog een aantal aandachtspunten meegeven over de investeringsbegroting 
2020-2024 en het perspectief voor de jaren hierna. Deze punten staan in willekeurige volgorde.  
 
Nieuw kader  
In het kader van de aanpak “Hoogeveen financieel gezond” wordt er aan nieuwe prioriteitsstelling 
uitgewerkt. Dit traject loopt op dit momenteel en is nog niet afgerond. In deze notitie is hier in 
hoofdstuk 3 al wel een koppeling mee gemaakt. Echter, op basis van de nieuwe prioriteiten en 
uitganspunten moet het college ook de investeringen voor 2020-2024 tegen het licht houden. Deze 
notitie geeft daar de nodige input voor om daar een goede discussie over te voeren. Dit geldt voor zowel 
investeringen die in 2020 nog bijgestuurd kunnen worden als voor de jaren 2021 en verder.  
 
Nieuwe investeringen 
Hoogeveen is gewend om vanuit visie en ambitie te werken aan nieuwe ontwikkelingen ter versterking 
van een aantrekkelijke en sterke regionale gemeente en stad. Hoogeveen beschikt over diverse 
aantrekkelijke voorzieningen op het gebied van wonen, leven en werken. Door te werken vanuit deze 
ambitie ontstaan er jaarlijks tal van nieuwe projecten en daarmee ook investeringen. Voor de 
ontwikkeling van de gemeente is dit op zich een goed uitgangspunt. Stilstand betekent meestal 
achteruitgang. Echter, qua financiële haalbaarheid en daarmee ook verwachtingsmanagement is dit een 
risico. Daarnaast wordt gezien dat nieuwe investeringen een druk uitoefenen op 
vervangingsinvesteringen. Er zal meer balans en realiteit moeten komen tussen nieuwe ontwikkelingen 
die financieel ook haalbaar zijn en het orde houden van gedane investeringen.  
 
Wat nieuwe investeringen ook extra complex en risicovol maken is dat de beheerskosten vooraf niet 
exact zijn te bepalen. Althans, niet via de werkwijze die Hoogeveen nu hanteert. Investeringen worden 
relatief in een vroeg stadium van de ontwikkeling opgenomen op de investeringsbegroting. Op zich een 
goed uitgangspunt omdat daarmee de financiële consequenties ook vroegtijdig zijn afgedekt. Alleen 
geldt dit alleen voor de kapitaallasten. Projecten zijn op dat moment meestal nog niet helemaal 
uitgewerkt waardoor de exploitatielasten ook niet inzichtelijk zijn. De exploitatielasten worden dan ook 
niet meer behandelt bij een besluitvorming over het wel of niet door laten gaan van een project. Wat in 
projecten ook regelmatig voorkomt is dat investeringsbudgetten helemaal ingevuld worden met wensen 
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en “plussen”. Meestal worden de effecten van deze extra wensen en plussen pas zichtbaar voor de 
exploitatie. Denk aan lasten voor gas, water, licht en onderhoud. Meestal zijn onderhoudscontracten bij 
investeringen in het eerste jaar (bijvoorbeeld garantie) wel afgedekt. Maar daarna ontstaat er een 
uitzetting in de exploitatie. Een overweging is om investeringen pas definitief op de investeringsagenda 
te zetten wanneer er een definitief ontwerp is vastgesteld door college en gemeenteraad. In deze 
besluitvorming wordt de definitieve hoogte van de investering bepaald en is er een beheerparagraaf 
beschikbaar inclusief toekomstige vervangingsinvesteringen. Dit is een andere werkwijze die Hoogeveen 
tot op heden heeft gehanteerd, maar past mogelijk wel beter bij de financiële realiteit van Hoogeveen 
en brengt de gemeenteraad meer in positie ten aanzien van de kaderstellende rol. Dit zoals ook door de 
door de gemeenteraad is vastgesteld op 28 april 2020 in de motie “Meenemen van beheerkosten bij 
investeringen” (D66).  
 
Vervangingsinvesteringen 
Zoals hiervoor beschreven moet er meer aandacht komen voor vervangingsinvesteringen. Ten eerste 
zijn vervangingsinvesteringen niet altijd in beeld en lijken deze spontaan te ontstaan. Bijvoorbeeld ten 
aanzien van gebouwen wordt er alleen gewerkt vanuit planmatig onderhoud. Echter, gelet op de 
levensduur van maatschappelijke gebouwen moet er een plan aanwezig zijn voor toekomstige 
nieuwbouw en renovaties. Een dergelijk actueel plan en daarmee inzicht is er niet. 
 
Daarnaast bestaat de investeringsbegroting nog steeds uit één investeringslijst en moeten structurele 
investeringen, zoals in wegen, jaarlijks meedingen ten opzichte van incidentele en ook niet verplichte 
investeringen. Er is al eerder geadviseerd de investeringsbegroting op te delen in een lijst van 
structurele/verplichte investeringen en een lijst van niet structurele en/of gewenste investeringen.  
 
Hoogeveen hanteert de lijn om niet te reserveren voor toekomstige vervangingen die feitelijk al bekend 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de mat van bestaande kunstgrasvelden. De gedachte is 
dat er jaarlijks financiële ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen om bestaande investeringen 
worden afgelost. In principe klopt deze gedachte. Echter, deze financiële ruimte wordt ingenomen door 
het opstarten van nieuwe ontwikkelingen en dus investeringen. In feite zal bij het aangaan van een 
nieuwe investering inzichtelijk moeten zijn wanneer een vervangingsinvestering aan de orde is, hoe 
hoog deze investering wordt geschat en wat jaarlijks aan reservering moet worden opgebouwd. 
Hierdoor loop je niet het risico dat je op termijn voor een voldongen feit wordt gesteld dat er geen 
ruimte is voor vervangingen. Als besloten wordt om de vervanging niet uit te voeren, of deze niet meer 
noodzakelijk is, dan is er automatisch bestedingsruimte voor nieuwe investeringen.  
 
Gemiddeld investeringsvolume vaststellen en hanteren 
We hebben een aantal financiële kaders gesteld die we als uitgangspunt hanteren, één daarvan is dat de 
schuldpositie van de gemeente niet hoger bedraagt dan 80%. We hanteren ook als principe dat bij het 
bepalen van ons investeringsplafond deze exclusief de bijdragen van derden is. Een aantal jaren geleden 
heeft het college als ongeschreven regel afgesproken dat een gemiddeld investeringsvolume van € 6,3 
miljoen per jaar wordt gehanteerd. Dit past bij een goede verhouding tussen een financieel gezonde 
positie en de benodigde ruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken. De vraag is of deze stelregel in de 
nog gehanteerd wordt en in die zin nog wel toepassing is. Zo is te zien dat in het lopende of komende 
begrotingsjaar het totale investeringsvolume fors hoger ligt dan € 6,3 mln. Zonder bijdragen van derden 
investeert Hoogeveen in 2020 nagenoeg € 15 mln. Voor het maken van een nieuwe 
investeringsbegroting moet hier aandacht voor zijn.  
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Keuzes 
In hoofdstuk 5 reservelijst is opgemerkt dat sommige investeringen al meerdere jaren op de reservelijst 
staan en niet worden uitgevoerd. De vraag is hoe realistisch het is bepaalde investeringen nog op de 
reservelijst te houden. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met deze investeringen 
om ook reële verwachtingen te stellen. Er zijn een aantal investeringen en ontwikkelingen die stil 
dreigen te vallen en waar geen keuze in wordt gemaakt. Bijvoorbeeld het verlichtingsplan. Een ander 
voorbeeld is de afronding van het Bentinckspark. Als er geen keuze wordt gemaakt over de afronding 
van het Bentinckspark dan wordt het project door de realiteit ingehaald en ontstaan keuzes 
noodgedwongen. Dit bijvoorbeeld voor het vervangen van het kunstgrasveld hockey in 2021, wat een 
domino-effect heeft op de toekomst van de korfbal, Bentinckspark Noord en zwembad. Dit druist in 
tegen de principes van Hoogeveen om keuzes te maken vanuit visie en ambitie.  
 
Maar ook in een aantal geplande investeringen in de periode 2020-2023, waarvoor nota bene geld 
beschikbaar is gesteld, lijkt geen voortgang, planvorming of zelfs besluitvorming aanwezig te zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn de Brandweerkazerne en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Het 
is bijzonder dat in financieel moeilijkere tijden de nog aanwezige investeringen, waar blijkbaar prioriteit 
bij is gesteld, niet worden gerealiseerd. Zo is de status en planvorming voor de Brandweerkazerne 
onduidelijk terwijl hier een aantal jaren geleden hoge prioriteit aan is gegeven. Ook voor het 
verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is geen plan aanwezig waarin is vastgelegd hoe de 
investering wordt gerealiseerd.  

  
 


