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Aanbiedingsbrief 

 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De financiële situatie van Hoogeveen is indrukwekkend zorgwekkend. Er wordt te veel geld 
uitgegeven en er komt te weinig geld binnen. Bovendien is de spaarpot leeg. Er is zelfs meer geld uit 
de spaarpot gehaald dan erin zit. Dit was onhoudbaar en er moest worden ingegrepen. Uw raad nam 
zijn verantwoordelijkheid, pakte de problemen aan en legde daarmee het fundament waarmee de 
Hoogeveense samenleving haar toekomst met het gemeentebestuur vorm kan geven. 
 
Met het akkoord Schone lei (Op weg naar een Schone lei voor Hoogeveen – Nu nog indrukwekkend 
zorgwekkend) heeft u zich uitgesproken voor een pakket bezuinigingen van 3,4 miljoen euro en een 
verhoging van de onroerendezaakbelasting met 28%. Bovendien wil u een begroting die 
pessimistisch-realistisch is. Dit houdt in dat uitgaven ruim, en inkomsten voorzichtig worden 
ingeschat. U benoemde vervolgens een zakencollege en gaf ons de opdracht om het akkoord Schone 
lei te verwerken tot een sluitende begroting. Dat hebben we sinds ons aantreden op 8 oktober in 
sneltreinvaart gedaan. Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen, ligt er een begroting met een 
sluitend meerjarenbeeld en binnen de kaders van het raadsakkoord Schone lei. In tegenstelling tot 
eerdere berichten is het niet nodig om het komende jaar te zoeken naar extra bezuinigingen of 
lastenverhoging. 
 
In dit begrotingsvoorstel vindt u terug wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen en 
lastenverhogingen. Voor elke maatregel is aangegeven wat daarvan de gevolgen en/of risico’s zijn in 
relatie tot (afgeschaalde) ambities. Het betekent dat de Hoogeveense gemeenschap op onderdelen 
de broekriem moet aanhalen. Iedereen gaat de gevolgen voelen.  
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Dit zakencollege heeft de opdracht om de voorwaarden te creëren voor een gezonde financiële basis 
over enkele jaren, zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe keuzes. De huidige omstandigheden 
vragen een bijdrage van allen om ervoor te zorgen dat er een betere toekomst komt. Een toekomst 
waarin niet de lasten maar de lusten moeten worden verdeeld. Zover is het helaas nog niet en tot die 
tijd zullen wij het huishoudboekje op orde brengen op basis van het evenwicht dat u tussen 
bezuinigen en lastenverhogingen aanbrengt. 
 
Het is onvermijdelijk dat de komende tijd de aandacht uitgaat naar bezuinigingen en 
tariefsverhogingen. Inwoners zullen zich al dan niet georganiseerd keren tegen het verminderen of 
zelfs schrappen van voorzieningen. Denk aan de zorgen over Scala. Tariefsverhogingen, bijvoorbeeld 
parkeren, leiden nu al tot verzet. Voor uw zakencollege geldt dat we oog houden voor de 
maatschappelijke gevolgen van deze programmabegroting. Dat betekent dat we zichtbaar willen zijn, 
in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Ook uw raad heeft over 
die zichtbaarheid uitspraken gedaan. We gaan dat samendoen. We handelen binnen de kaders van 
Schone lei, maar willen de uitwerking daarvan doen in dialoog met de gemeenteraad en de 
samenleving. Graag treden we met u in overleg hoe we dit gesprek met u moeten vormgeven, te 
beginnen over de voorliggende begroting. 
 
We zouden het bijna vergeten, maar het overgrote deel van het werk van de gemeente gaat ook in 
2021 gewoon door. Werken aan duurzaamheid en de energietransitie gaan door, zij het in een iets 
lager tempo. Er wordt volgend jaar doorgewerkt aan het waterstofproject voor de wijk Nijstad-Oost. 
Hetzelfde geldt voor een klimaat robuust Hoogeveen, waarvoor waterbergingen en verbetering van 
de waterstructuur voor het centrum nodig zijn. Dankzij een verhoging van het budget voor wegen, 
fiets- en voetpaden kan een begin worden gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud. 
Er is nog steeds voldoende geld voor onderwijshuisvesting, de vervanging van rioleringen en 
speelvoorzieningen. En we zorgen er nog altijd voor dat de meest kwetsbaren de ondersteuning 
krijgen die nodig is. Natuurlijk blijven we ons samen met de inwoners inzetten voor een veilige 
leefomgeving. Bovendien gaan we de betrokkenheid van onze inwoners en bedrijven vergroten. 
 
Al met al is dit een bijzondere begroting. Het is geen voorstel van een coalitiecollege op zoek naar de 
meerderheid van de raad, maar het is een financiële uitwerking van een akkoord met uw raad. Ook 
hebben wij de begroting uitgewerkt op basis van het format van de motie SMART. We zijn benieuwd 
naar uw reactie. Het lijkt ons verstandig om begin volgend jaar het resultaat te evalueren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
College van burgemeester en wethouders 
Werner ten Kate Derk Reneman Janita Tabak Jan Zwiers Karel Loohuis Nanne Kramer 
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Begroting in kort bestek 

Strategische financiële koers 
 
Het traject om te komen tot deze programmabegroting was in bijna alle opzichten anders dan te 
doen gebruikelijk. Aanvankelijk was de bedoeling om de notitie 'De Samenredzaamheid van 
Hoogeveen' als inhoudelijk vertrekpunt te kiezen. Begin juli 2020 viel echter het college en de coalitie 
en daarmee kwam het begrotingsproces tot stilstand. De raad heeft samen met twee informateurs 
tijdens het zomerreces een akkoord gesloten dat het mogelijk maakt dat Hoogeveen zowel in politiek 
als financieel opzicht verder kan. Hun rapport, 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen' is in 
deze begroting uitgewerkt. Voor de inhoud verwijzen wij naar het rapport Schone lei. Het financiële 
kader uit het akkoord wordt samengevat in paragraaf 4.9 van het rapport. Hieronder geven we alleen 
de tabel uit Schone lei weer.  
 
Bedragen x € 1.000           "-" = voordeel, "+" = nadeel 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo MJB 2020-2023  -241 -818 -2.560 -2.560 

      

Uitzetting begroting (Cat.1 en 2)  9.789 10.824 10.681 10.728 

Actualisatie kostendekking riolering/reiniging, aanpassing rente     

Eventuele uitzetting jeugd/Wmo/participatie  2.005 2.500 3.000 3.500 

Gemeentefondsuitkering (o.b.v. meicirculaire)  -5.296 -6.303 -5.799 -6.023 
Af: diverse taakmutaties o.a. participatie STARK, IT Hub, wachtgeld etc. 1.500 1.500 1.500 1.500 
Indexering inkomsten 2% ca.   -300 -300 -300 -300 

Financiële opgave  7.457 7.403 6.522 6.845 

      

Ruimte voor vervangingsinvesteringen   500 1.000 1.500 

Ruimte voor onderwijshuisvesting   250 500 750 

Verhogen investeringsplafond voor grote investeringen    1.000 2.000 
Sparen algemene reserve   2.500 3.500 5.000 5.000 

Tekort/Opgave  9.957 11.653 14.022 16.095 

      

Bijsturingen:      
Bijsturingsmogelijkheden (cat.5) (meerderheid obv 1/donkergroen) -3.415 -4.212 -5.155 -6.098 

SWO  -1.000 -1.250 -1.500 -1.750 

Paradigmashift sociaal domein  -1.000 -2.000 -4.000 -6.000 
Reserve structuurvisie   -1.000       

Financiële opgave (verhoging OZB)  3.542 4.191 3.367 2.247 

      

 Verhoging OZB (1% is € 126.000)      

Stijging OZB  28,11% 33,26% 26,72% 17,83% 

      
Stand algemene reserve per jaareinde -2.500 0 3.500 8.500 13.500 
 
De bovenstaande tabel heeft het zakencollege opgevat als een opdracht van de gemeenteraad. Het is 
het kader, het zijn de grenzen, waarmee we moesten begroten. In het akkoord steunt de 
gemeenteraad een pakket aan bezuinigingen en een verhoging van de onroerendzaakbelasting. Maar 
het akkoord Schone lei had het zakencollege nog een opdracht gegeven: begroot pessimistisch-
realistisch. Reken je niet rijk door uitgaven krap te begroten of inkomsten ruim. Hieronder vindt u de 
tabel met uitwerkingen van Schone lei.  

https://www.hoogeveen.nl/nieuwsoverzicht/artikel/op-weg-naar-een-schone-lei-voor-hoogeveen
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Dit vormt de basis voor een sluitende meerjarenbegroting, waarin wordt gespaard voor de algemene 
reserve en er ruimte is om noodzakelijke (vervangings)investeringen te doen. Per regel wordt de 
tabel toegelicht. 
 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

1. Saldo Programmabegroting 2020-2023 na 5e wijziging -242 -819 -2.561 -2.561 

2.a Herijking exploitatie - uitzetting begroting (Cat.1 en 2) 9.777 10.812 10.668 10.716 

2.b. Herijking exploitatie – overige posten -746 -862 -662 -453 

3. Actualisatie Gemeentefonds -5.296 -6.303 -5.799 -6.023 
4. Diverse taakmutaties o.a. participatie STARK, IT Hub, 
 wachtgeld  etc. 

1.446 1.530 1.121 486 

5. Indexering inkomsten 2% ca. -291 -291 -291 -291 

6.a Ruimte voor vervangingsinvesteringen  500 1.000 1.500 

6.b Ruimte voor onderwijshuisvesting  250 500 750 

6.c Verhogen investeringsplafond voor grote investeringen   1.000 2.000 

7.a Bijsturingsmogelijkheden (cat.5) (meerderheid obv 1) -3.089 -3.799 -4.678 -5.666 
7.b Taakstelling SWO -1.000 -1.250 -1.500 -1.750 
7.c Paradigmashift sociaal domein -1.000 -2.000 -4.000 -6.000 
8.  Sparen Algemene reserve 2.500 3.500 5.000 5.000 

    Reserve Structuurvisie -1.000    

9.  Stijging OZB -3.344 -3.956 -3.178 -2.121 

10.  Aanvullende uitzetting jeugd/Wmo 2.028 2.301 3.238 4.232 

11.  Bijstelling bijsturingen o.b.v. haalbaarheid 983 543 204 48 

12.  Mutaties besluitvorming nieuw college -553 -553 -448 -351 

Saldi 174 -396 -387 -484 

 
Voor de jaarschijf 2021 verwachten we een (klein) tekort van 174.000 euro. Vanaf 2022 is de 
begroting (licht) positief. 
 
Hieronder lichten we de tabel toe en werken we hem uit.: 
1. Het vertrekpunt: de programmabegroting 2020-2023 (tot en met begrotingswijziging 5); 
2. Herijking exploitatie categorie 1 (Onontkoombaar) en 2 (Aanpassing o.b.v. realisatiecijfers).  

Hierin is ook het principe van 'pessimistisch-realistisch begroten' (zie Schone lei) toegevoegd.  
Onder 2b. staat een aanvulling hierop in verband met een doorrekening van kapitaallasten, rente 
en actualisatie van de berekeningen voor afvalstoffen- en rioolheffing; 

3. Actualisatie gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2020; 
4. Diverse taakmutaties: deze waren in 'schone lei' gebaseerd op aannames, die zijn nu verder 

uitgewerkt; 
5. Indexering inkomsten: deze waren in 'schone lei' gebaseerd op aannames, die zijn nu verder 

uitgewerkt; 
6. Diverse posten m.b.t. investeringen.;  
7. Bijsturingen 

a. Bijsturingen die tijdens het informatieproces zijn benoemd; 
b. Taakstelling op de SWO: we beschrijven de opdracht hieromtrent die aan het bestuur van de 

SWO zal worden gegeven. 
c. Paradigmashift sociaal domein: we beschrijven op hoofdlijnen hoe het programma om 

hiertoe te komen er uit gaat zien. 
8. Consequenties voor de Algemene reserve. 
9. Verhoging van de OZB. 
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Na deze uitwerking en specificatie van het rapport van de informateurs zijn nog diverse 
vervolgstappen gezet om te komen tot een meerjarig sluitende begroting.  
Dat zijn achtereenvolgens: 
10. Aanvullende besluitvorming in het college t.a.v. enkele posten in de exploitatie (jeugd,  
11. Bijstelling van de bijsturingen zoals genoemd onder 7a op basis van nadere uitwerking, waarin 

vooral getoetst is op de haalbaarheid ervan. 
12. Mutaties op basis van de besluitvorming in het (nieuwe) college. 
 

Exploitatie 
 
1. Startpunt  
Het financiële startpunt van de Programmabegroting 2021-2024 is de eindstand van de 
Programmabegroting 2020-2023. 
 
Deze ziet er als volgt uit: 
  2021 2022 2023 2024 
Bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel         

Saldo Programmabegroting 2020-2023 na 5e wijziging -241 -818 -2.560 -2.560 

 
2. Herijking exploitatie 
De herijking van de exploitatie vormt de grootste opgave in deze programmabegroting. Op tal van 
punten moet rekening worden gehouden met extra uitgaven, genaamd uitzettingen. Conform Schone 
lei zijn die pessimistisch-realistisch ingeschat waarmee wordt voorkomen dat we te krap rekenen. 
Alle in de begroting opgenomen veranderingen is onontkoombaar (categorie 1). In een aantal 
gevallen bleken de ramingen uit het verleden niet te kloppen en moesten de uitgaven worden  
aangepast aan het principe pessimistisch-realistisch begroten en dus naar boven worden bijgesteld. 
Er is geen nieuw beleid opgenomen en er zijn geen taakstellingen opgenomen die niet realiseerbaar 
zijn. 
Hieronder vindt u de herijking zoals die in Schone lei zijn genoemd. Conform verzoek van de 
raadswerkgroep 'motie SMART' hebben we alle toelichtingen op de exploitatiecijfers bij elkaar gezet 
in het Overzicht Baten en Lasten. Daar vindt u ook een nadere specificatie van deze posten. Het 
overzicht vindt u op pagina 155.  
 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Uitzetting begroting (categorie 1 en 2) 9.777 10.812 10.668 10.716 

Actualisatie kostendekking riolering/reiniging en aanpassing rente -746 -862 -662 -453 
 

3. Actualisatie gemeentefondsuitkering 
Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De actualisatie daarvan 
heeft dus grote invloed op de uitkomsten van de begroting. Conform instructie van de 
toezichthouder (provincie) verwerken we in deze begroting de meicirculaire 2020. Een nadere 
specificatie staat in het Overzicht van Baten en Lasten. 
 
Bedragen x 1.000       - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 
Opgenomen in MJB 2020 (o.b.v. meicirculaire 2019) 111.456 111.096 111.588 111.588 
Stand meicirculaire 2020 116.752 117.399 117.387 117.611 
Mutatie MJB 2021 -5.296 -6.303 -5.799 -6.023 
 

4. Diverse taakmutaties 
In Schone lei hadden we een regel opgenomen met 'diverse taakmutaties'. Dat betrof allereerst 
taakmutaties uit de meicirculaire gemeentefonds, zoals het doorbetalen van een bijdrage aan STARK.  
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Tevens hadden we in deze regel een aanname gedaan ten aanzien van een aantal andere posten, 
waarvan we wisten dat we ze in de begroting zouden moeten verwerken, alleen de omvang en/of 
wijze waarop nog niet precies kenden. Deze posten zijn nu uitgewerkt. Conform verzoek van de 
raadswerkgroep 'motie SMART' hebben we alle toelichtingen op de exploitatiecijfers bij elkaar gezet 
in het Overzicht van baten en lasten.  
Daar vindt u ook een nadere specificatie van deze posten. Het overzicht vindt u op pagina 155. 
 
Bedragen x 1.000         - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 
Diverse taakmutaties o.a. participatie STARK, IT HUB, wachtgeld etc. 1.446 1.530 1.121 486 
 

5. Indexering inkomsten 
Jaarlijks indexeren we onze inkomsten. In Schone lei schatten we de opbrengst van deze indexatie op 
€ 300.000. Het is € 291.000 geworden. Dit betreft indexering (2%) van OZB, gemeentelijke leges, 
huuropbrengsten etc. Dit is een netto-opbrengst. Aan de lastenkant is ook rekening gehouden met 
een OZB-stijging van de gemeentelijke gebouwen. 
 

Bedragen x 1.000       - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Indexering inkomsten 2% -291 -291 -291 -291 
 

6. Diverse posten m.b.t. investeringen 
a. Vervangingsinvesteringen 
In Schone lei is in de exploitatie is extra ruimte vrijgemaakt voor vervangingsinvesteringen. De extra 
kapitaallasten die dit vergt, hebben we overgenomen uit Schone lei en opgenomen in de begroting. 
Voor opvang van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen. 
 

Bedragen x 1.000      - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Ruimte voor vervangingsinvesteringen  500 1.000 1.500 
 

b. Onderwijshuisvesting 
In Schone lei is in de exploitatie is ook expliciet ruimte vrijgemaakt voor investeringen in 
onderwijshuisvesting. De kapitaallasten die dit vergt, hebben we overgenomen uit Schone lei en 
opgenomen in de begroting. 
 

Bedragen x 1.000        - = voordeel, + is nadeel 2021 2022 2023 2024 

Ruimte voor onderwijshuisvesting  250 500 750 
 

c. Nieuwe 'grote' investeringen 
In Schone lei is in de exploitatie is structureel ruimte vrijgemaakt voor nieuwe 'grote' investeringen. 
De kapitaallasten die dit vergt, hebben we overgenomen uit Schone lei en opgenomen in de 
begroting. 
 

Bedragen x 1.000       - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Verhogen investeringsplafond voor grote investeringen   1.000 2.000 
 

7.  Bijsturingen 
a. Bijsturingen op basis van een door de informateurs veronderstelde meerderheid in de raad 
De informateurs hebben tijdens het informatieproces onderzocht in welk totaalpakket aan 
maatregelen de raad zich kon vinden. Deze hebben we overgenomen. 
 

Bedragen x 1.000      - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Bijsturingsmogelijkheden (categorie 5)       -3.089        -3.798        -4.678        -5.666  
 

Ten opzichte van de in Schone lei vermelde bedragen aan bijsturingen pakken deze ca 4 ton lager uit. 
Dit komt doordat een aantal bijsturingen wel realiseerbaar zijn, maar niet op de begroting van 
Hoogeveen staan, maar van de SWO vallen.  
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Deze bijsturingen leveren dus een bijdrage op aan de taakstelling van de SWO. Conform verzoek van 
de raadswerkgroep 'motie SMART' hebben we alle toelichtingen op de exploitatiecijfers bij elkaar 
gezet in het Overzicht Baten en Lasten pagina 155. Daar vindt u ook een nadere specificatie van deze 
bijsturingen per programma.  
 

b. Taakstelling op de SWO 
In Schone lei wordt voorgesteld om een taakstelling op te leggen aan de Samenwerkingsorganisatie 
De Wolden-Hoogeveen (SWO), oplopend van 1 miljoen in 2021 tot 1,75 miljoen in 2024.  
Deze moet worden ingevuld door het verminderen van taken/diensten die de SWO voor Hoogeveen 
levert. Voor een deel is deze invulling al gevonden (zie hierboven bij 7a). Voor een deel moet die nog 
worden gevonden. Het college zal deze opdracht inbrengen in het bestuur van de SWO. De SWO zal 
vervolgens een voorstel doen hoe zij deze taakstelling kan invullen en welke consequenties dat heeft 
voor de dienstverlening. 
 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Taakstelling op SWO  -1.000 -1.250  -1.500  -1.750  
 
c. Paradigmashift sociaal domein 
Een belangrijke opdracht voor het zakencollege is om in het sociaal domein te werken zoals het is 
bedoeld. In Schone lei (en overigens ook in andere documenten) heeft de raad aangegeven dat de 
uitgaven in het sociaal domein niet meer mogen bedragen dan de inkomsten. De decentralisaties 
maken het mogelijk dat we kunnen voorkomen dat mensen in de problemen komen en als dat 
onverhoopt toch gebeurt kunnen we hulp zo toesnijden dat mensen snel weer op eigen benen 
kunnen staan. Voor de begroting gaat deze andere werkwijze geld besparen. Deze zijn hieronder 
geraamd. Gemakshalve hebben we de besparingen nu half om half verdeeld over de Jeugdhulp in het 
programma Blijven meedoen en talentontwikkeling en Wmo in het programma Gezond en vitaal. 
Voorlopig, want de bijsturingen moeten nog worden uitgewerkt en we komen daar in het voorjaar 
van 2021 op terug. 
 

bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 
Paradigmashift Sociaal Domein       -1.000        -2.000        -4.000        -6.000  
 

8. Consequenties voor de Algemene reserve 
Voor het weer op peil brengen van de Algemene reserve zijn bovenstaande bedragen als reservering 
opgenomen.  
 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 
Sparen Algemene reserve 2.500 3.500 5.000 5.000 
 

In 2021 wordt eenmalig een onttrekking aan de reserve Structuurvisie gedaan ten behoeve van de 
exploitatie. 
 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Eenmalige onttrekking reserve Structuurvisie       -1.000     
 

9. Verhoging van de OZB 
Naast de 2% indexering op OZB is de verhoging uit Schone lei ook verwerkt. Dit betreft een verhoging 
van 28,11 % voor 2021, 33,26 % voor 2022, 26,72 % voor 2023 en 17,83% voor 2024. De gevolgen 
voor deze verhoging voor onze eigen bezittingen zijn ook als last opgenomen. 
 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Verhoging OZB o.b.v. rapport Schone lei -3.542 -4.191 -3.367 -2.247 

Verhoging kosten OZB eigen bezittingen 198 235 189 126 

Mutatie -3.344 -3.956 -3.178 -2.121 
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10. Extra uitzetting in he sociaal domein (jeugd, Wmo, participatie) 
In Schone lei hebben de informateurs een aanname gedaan over eventuele extra uitzettingen die 
nodig zouden zijn voor het sociaal domein. De aanleiding voor deze uitzetting is gebaseerd op 
enerzijds onze eigen analyses, maar ook op rapporten van externe partijen die laten zien dat bij 
ongewijzigd beleid gemeenten rekening moeten houden met volumegroei van 7% per jaar 
(cumulatief, dus 28% in 2024). Ten tijde van het informatieproces was deze informatie nog niet 
volledig uitgewerkt. Inmiddels is dat wel gebeurd. 
bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Aanvullende uitzetting jeugd/Wmo        2.028         2.301         3.238         4.232  
 

11. Bijstelling van de bijsturingen zoals genoemd onder 7.a op basis van nadere uitwerking, waarin 
vooral getoetst is op de haalbaarheid ervan. 
Bij punt 7a hebben we een toelichting gegeven op de bijsturingen zoals die in Schone lei waren 
opgenomen. Deze bijsturingen waren onder hoge tijdsdruk en tijdens het zomerreces tot stand 
gekomen. Nadien heeft een toets plaatsgevonden op de daadwerkelijke haalbaarheid van de 
bijsturingsvoorstellen. Uit deze toets is gebleken dat niet alle bijsturingen haalbaar zijn. Dit zit vooral 
in de juridische haalbaarheid en afspraken rond behoorlijk bestuur die we vanzelfsprekend in acht 
nemen. Deze maken dat met name partijen die subsidie ontvangen een redelijke termijn moeten 
krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan een verlaging van die subsidie. 
 

bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Bijstelling bijsturingen, niet haalbaar 983 543 204 48 
 

12. Mutaties op basis van de besluitvorming in het (nieuwe) college. 
Aan het eind van het besluitvormingsproces bleek dat de btw-component die wij toerekenen aan de 
afvalstoffenheffing te laag was. Deze hebben wij nu alsnog toegerekend. Omdat er aan de andere 
kant sprake was van een verlaging van de kosten voor afvalinzameling voor PMD, leidt dit niet tot 
een verhoging van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners. In de exploitatie is het echter wel een 
voordeel. 
 

bedragen x € 1.000     - = voordeel, + = nadeel 2021 2022 2023 2024 

Mutatie toerekening btw aan afvalstoffenheffing -553 -553 -448 -351 
 

Investeringen 
 

Normaliter beschrijven we in dit onderdeel op hoofdlijnen de (voorgestelde) keuzes ten aanzien van 
de investeringen. De specificatie wordt vervolgens beschreven in de programma's en in een aparte 
bijlage bij deze begroting. Dit jaar loopt dat echter anders. Wij stellen de specificatie van de 
investeringen uit. 
In het rapport Schone lei wordt ruimte vrijgemaakt voor 60 miljoen aan (extra) investeringen. Als we 
die volledig zouden invullen, stijgt onze schuldquote naar 108%.  
Dat ligt boven de door de raad vastgestelde norm van 80%, die ook in Schone lei wordt herbevestigd. 
Wij willen daarom eerst, voordat we de investeringen invullen, nadere beleidsbepaling doen met de 
raad over de relatie tussen investeringen en de schuldquote. 
 
Ten tweede wordt in Schone lei ruimte in de begroting gebracht voor het doen van vervangings-
investeringen, onderwijshuisvesting en nieuwe investeringen (zie ook punt 6 hierboven). In Schone lei 
zijn de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) hiervoor meegenomen. Als we die kapitaliseren op 
basis van de gebruikelijke vuistregel (kapitaallasten zijn 10% van het investeringsbedrag), dan gaat 
het al met al om 60 miljoen aan extra investeringen over de periode 2021-2024.  
Deze komen bovenop de 'reguliere' investeringsruimte van ca 6,5 miljoen per jaar. 
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Ruimte voor nieuwe investeringen 2021-2024, na verwerking Schone lei 
 

Investering 
Bijsturing investering  

MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024 Totaal 

Vervangingsinvesteringen € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 20.000.000 

Onderwijshuisvesting € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 10.000.000 

Grote investeringen  € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 30.000.000 

Totaal € 7.500.000 
 

€ 17.500.000  € 17.500.000  € 17.500.000  € 60.000.000 
  

Deze investeringen vragen ook de nodige personele inzet en het is maar de vraag of die capaciteit er 
is. Op dit moment is daar geen zicht op en tot die tijd is het onverstandig tot invulling over te gaan. 
Ten slotte zijn de investeringen geactualiseerd. Uit Schone lei concluderen wij dat er vooral veel 
vervangingen op de rol staan. Deze geactualiseerde investeringen moeten integraal afgewogen 
worden. De vraag is dan of de lijst met noodzakelijke investeringen volledig is en in hoeverre deze 
passend is bij de (op grond van Schone lei) bij te stellen ambities. 
 

Al met al reden genoeg voor het zakencollege om in deze begroting nog geen voorstellen tot nadere 
invulling te doen van de investeringsbudgetten, maar hierover eerst samen met de raad van 
gedachten te wisselen. We willen dat in het voorjaar van 2021 gaan doen, opdat we voor het 
zomerreces duidelijkheid over hebben. Voor meer informatie over de laatste stand van zaken met 
betrekking tot investeringen verwijzen we u graag naar bijlage A. U vindt daar ook een lijst van de 
reeds geplande investeringen voor 2020-2023, die niet on hold zijn gezet tijdens de uitgavenstop dan 
wel het informatieproces.  
 

RESERVEPOSITIE 
 

Om de Algemene reserve weer op het gewenste niveau te krijgen, is in de exploitatierekening 
gehouden met stortingen aan de Algemene reserve. Er wordt € 2,5 miljoen in 2021, € 3,5 miljoen in 
2022 en € 5 miljoen in 2023 en 2024 toegevoegd aan de Algemene reserve.  
Daarnaast zijn de uitkomsten van deze begroting verwerkt in de verwachte reservestanden. De 
Algemene reserve kent op basis van deze begroting eind 2024 een omvang van € 14,2 miljoen. De 
reserve Structuurvisie komt eind 2024 uit op € 3,6 miljoen. 
 

STAND VAN ZAKEN FINANCIËLE KADERS 
 

Enkele jaren geleden hebben we financiële kaders opgesteld waaraan we kunnen aflezen in hoeverre 
Hoogeveen financieel gezond is. Deze kaders worden in Schone lei herbevestigd. 
Maar we weten ook dat de financiële kaders schuldpositie, solvabiliteit en weerstandsvermogen de 
komende jaren nog niet worden niet behaald. Schone lei, waarvan deze begroting de concretisering 
is, laten echter wel zien dat we in financiële zin de weg inslaan om daar weer naar toe te groeien. In 
de paragraaf Weerstandsvermogen geven we een uitwerking van deze kengetallen op basis van deze 
begroting. Samengevat: 
1. Schuldpositie: de schuldpositie komt op basis van deze begroting eind 2024 uit op 77%. In deze 

berekening is echter nog geen rekening gehouden met mogelijk € 60 miljoen aan extra 
investeringen. Als we dat wel zouden doen zou dit kengetal op 108% komen. Hierover gaan we 
het gesprek aan met de raad. 

2. Solvabiliteit: de solvabiliteit komt op basis van deze begroting eind 2024 op 10%. Daarmee 
voldoen we nog niet aan de norm van 18%. Echter we zetten met deze begroting wel een traject 
in gang waarmee we daar (bij ongewijzigd beleid) rond 2026 wel aan voldoen. 
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3. Weerstandsvermogen: naar verwachting is de weerstandsratio eind 2024 op 1,02. Daarmee zou 
dit kader dan weer 'Voldoende' zijn. 

4. Sluitende begroting: deze begroting is structureel en reëel sluitend. De saldi in 
meerjarenperspectief zijn positief.  De begroting is bovendien 'pessimistisch-realistisch' 
opgesteld, waarmee de belangrijkste risico's zijn afgedekt. 

 
Conclusie 
We bieden een structureel sluitende begroting aan. Maar wel een begroting met grote gevolgen in 
de volle breedte van de samenleving. Er zijn grote stappen te zetten om deze ook daadwerkelijk te 
realiseren. Het feit dat de raad zich unaniem achter 'Schone lei heeft geschaard en in meerderheid de 
(pijnlijke) gevolgen die daaruit voortvloeien voor de samenleving wil vormgeven maakt dat het 
college deze ook realistisch acht. Deze begroting voldoet nog niet aan de norm voor solvabiliteit. 
Maar met deze begroting zetten we wel de beweging in gang om dat in 2026, dus aan het eind van 
de volgende raadsperiode, wel weer voor alle kengetallen voor elkaar te krijgen. 
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Kerngegevens 

De kerngegevens geven een beeld van de financiële, sociale en fysieke structuur van de gemeente. 
De sociale en fysieke structuur is opgenomen in bijlage F. 
 

Totaalbeeld inkomsten en uitgaven 
 
In onderstaande grafieken laten wij op hoofdlijnen de herkomst van onze middelen zien en hoe wij 
die inzetten. 
 

 
 
Lokale heffingen: opbrengst OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, parkeergelden, leges etc.  
Overdrachten: rijksbijdragen voor o.a. bijstand, onderwijs. 
Overige baten: huuropbrengsten, (grond)-verkopen, schade-uitkeringen, dividend, bijdragen van 
derden, onttrekking reserves etc. 
 

 
 
Overdrachten: bijstandsuitgaven, minimabeleid, Wmo-uitgaven, Wsw-uitgaven, jeugdzorg, bijdrage 
SWO. 
Overige lasten: rente, afschrijving, OZB, rioolrechten, reinigingsrechten, waterschapslasten, 
zuiveringslasten, storting in reserves. 
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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 

• Veiligheid en handhaving 

• Bestuur en bestuurlijke 
vernieuwing 

• Dienstverlening 
 

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

Wethouder Werner ten Kate 

• Jeugd 

• Onderwijs 

• Sport 

• Duurzaamheid 
 

Wethouder Jan Zwiers 

• Ruimtelijke Ordening 

• Economische zaken 

• Recreatie en Toerisme 

• Participatiewet 
 

Wethouder Janita Tabak 

• Zorg 

• Cultuur 

• Organisatieontwikkeling 

Wethouder Derk Reneman 

• Financiën 

• Verkeer en vervoer 

• Vastgoed- en grondbeleid 
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Trends en ontwikkelingen 

Blijven meedoen en talentontwikkeling  
Sociaal domein - jeugdhulp 
De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp ligt sinds 2015 bij de gemeente. De laatste jaren zijn we 
geconfronteerd met financiële tekorten. De rijksvergoeding weegt niet op tegen de uitgaven. De 
korting van 15% op het rijksbudget waarmee de decentralisatie in 2015 gepaard ging is daar mede 
debet aan. En ook is er sprake van volumegroei. Landelijk zien we dit beeld ook terug en bijna alle 
gemeenten schaarden zich dan ook achter de dringende oproep vanuit de VNG: ‘kabinet geef ons 
een adequaat budget'. Inmiddels is duidelijk dat Hoogeveen van het Rijk voor 2020 en 2021 1,2 
miljoen euro extra ontvangt voor jeugdhulp. Op basis van instructies van de provincie mogen we dit 
bedrag voorlopig structureel meenemen. 
 
Schuldhulpverlening 
Eind maart schetste het Centraal Planbureau vier scenario’s over de economische impact van het 
coronavirus. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de 
contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een 
recessie. De prognoses van de grote financiële banken delen dit beeld. 
Vanuit armoede- en schuldenperspectief is het te verwachten dat er nieuwe groepen onder de 
armoedegrens schieten.  Naast de bestaande groepen, zien we nieuwe risicogroepen als gevolg van 
de coronacrisis, zoals jongeren (schoolverlaters), zelfstandigen en flexwerkers.  
 
Specifieke zorgen zijn er over kinderen en jongeren die leven op de armoedegrens of in een niet 
stimulerende thuisomgeving. Gelijke kansen voor kinderen komt door de verschillende maatregelen 
verder onder druk te staan, de verschillen die al aanwezig waren, worden nog verder uitvergroot. 
 
Gezond en vitaal 
Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
In een periode van 10 jaar, van 2022 tot en met 2031, wordt beschermd wonen door 
gedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. In 10 stappen wordt van een 
historisch verdeling van het budget over centrumgemeenten toegewerkt naar een objectieve 
verdeling over alle gemeenten. In 2026 wordt besloten of ook de maatschappelijke opvang door 
gedecentraliseerd kan worden. 
Voor de 9 gemeenten van de regio Assen was dit aanleiding om te besluiten om de huidige regio voor 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang te splitsen in een regio Noord- en Midden-Drenthe 
en een regio Zuidwest-Drenthe. Dit zal plaatsvinden per 2022. De nieuwe regio-indeling maakt het 
makkelijker om de gewenste transformatie te realiseren van beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang naar zelfstandig wonen met begeleiding. De voorbereiding van de regiosplitsing, de 
doordecentralisatie en de transformatie zal voor een belangrijk deel in 2021 plaatsvinden. 
 
Stijging uitgaven Wmo  
Het aantal kwetsbare inwoners in dorpen en wijken neemt toe. Steeds minder mensen met een 
beperking worden opgenomen in een instelling en steeds meer mensen verhuizen van een instelling 
naar zelfstandig wonen met begeleiding. Dat geldt voor ouderen, mensen met een verstandelijke 
beperking en mensen met psychische problemen. 
Daarnaast stijgt het aantal kwetsbare inwoners door vergrijzing van de bevolking.  
Door vergrijzing en een toenemende zorgvraag staat de gemeente de komende jaren voor een forse 
uitdaging. De uitgaven zijn hoger dan de van het Rijk te ontvangen budgetten. 
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De VNG maakte samen met enkele gemeenten een mini-prognose. De prognose maakt inzichtelijk 
dat het van groot belang is om grip te krijgen op zorginzet en –uitgaven.  
De verwachting is dat de Wmo kosten door o.a. dubbele vergrijzing en toenemende zorgbehoefte 
met ongeveer 7% per jaar zullen stijgen: https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/de-gevolgen-van-
vergrijzing_20191126.pdf 
 
Werken aan werk 
Algemeen 
We leven nog steeds in een samenleving die wordt beperkt door de aanwezigheid van COVID-19. 
Consumentengedrag is hier op vele fronten door beperkt of zelfs verandert. Dit heeft zowel 
consequenties op bedrijvigheid en werkgelegenheid. De kans op faillissementen bij specifieke 
bedrijfstakken is niet uitgesloten en de werkloosheid zal toenemen. Ook de behoefte aan 
ondersteuning van de overheid aan bedrijven neemt toe. 
 
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie staan in 2021 volledig in het teken van de COVID-
19-pandemie en de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  
De opgetreden economische schade is dermate omvangrijk, dat een diepe, vrijwel wereldwijde 
economische recessie onontkoombaar is. De werkgelegenheid neemt naar verwachting flink af in 
2021. Daardoor gaat de werkloosheid omhoog. In 2021 wordt aan stijging naar 7,3% verwacht. 
Wat de gevolgen voor de langere termijn zullen zijn voor de economie in de gemeente Hoogeveen is 
nog onvoldoende duidelijk. Dat hangt mede af van het verdere verloop van het Coronavirus, welke 
beperkende maatregelen genomen worden en de duur van deze maatregelen. Wel blijkt uit macro-
economisch onderzoek dat voor de gemeente Hoogeveen belangrijke sectoren hard zullen worden 
geraakt. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor de regio en de sectoren is vervolgonderzoek 
noodzakelijk. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Alhoewel het nu nog niet is te voorzien bestaat 
de mogelijkheid dat in de nabije toekomst steun of stimulering van de economie noodzakelijk is. 
 
Versterking regionale economie 
Door de aanwezigheid van COVID-19, is er meer dan ooit vanuit de regio gezamenlijk opgetrokken 
om ondernemers extra te ondersteunen.  Doordat er al een regionaal ecosysteem stond was men in 
staat om snel en adequaat te handelen. Waardoor ondernemer goed geholpen konden worden.  In 
de toekomst zal op economische gebied de roep om regionale samenwerking alleen maar toenemen. 
Voor succesvolle economische structuurversterking en om in aanmerking te komen voor 
provinciale/Rijks middelen, is een regionale samenwerking noodzakelijk. 
 
Ontwikkelingen arbeidsparticipatie 
De economie groeit het komende jaar niet.  De werkloosheid neemt fors toe en beroepsbevolking 
vergrijst. In de zorg, techniek, bouw en ICT blijft de vraag hoog maar is er onvoldoende 
gekwalificeerd personeel. De match tussen vraag en aanbod vraagt om een ondersteunende rol van 
zowel de gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers. Her-, bij- en omscholing is hiervoor 
noodzakelijk.  
 
Voor de kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een 
arbeidsbeperking en statushouders zal het moeilijker worden om werk te vinden in een markt waarin 
de werkgelegenheid krimpt en voldoende aanbod van arbeid is.  
 
Wet inburgering 2021 
Op 1 juli 2021 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Het doel van deze wet is dat inburgeraars 
beter en sneller integreren in de Nederlandse maatschappij, waarbij ze de Nederlandse taal op een 
hoger niveau machtig zijn en mee kunnen doen in de maatschappij.  
 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/de-gevolgen-van-vergrijzing_20191126.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/de-gevolgen-van-vergrijzing_20191126.pdf
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Bij voorkeur door betaald werk. In deze wet is geregeld dat gemeenten een grotere (regie)rol krijgen 
in de uitvoering van de wet. Inburgeraars moeten vroegtijdig in beeld worden gebracht (bij voorkeur 
als men nog in het desbetreffende AZC zit), er moet een zogenoemde brede intake afgenomen 
worden en op basis daarvan een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP).  
Vervolgens moet de inburgeraar een taaltraject volgen die aansluit bij het niveau en de 
mogelijkheden van de persoon. De taaltrajecten worden ingekocht door de gemeente. 
 
Bruisend Hoogeveen 
Grote impact van COVID-19 
COVID-19 heeft een enorme impact op het programma Bruisend Hoogeveen en brengt kansen en 
uitdagingen: 
-  De mogelijkheden om aan cultuur deel te nemen of te bezoeken zijn beduidend afgenomen en 

hebben effect een gezonde sector. Vooral zijn deze te zien in theater, popcultuur, 
cultuureducatie, evenementen en het verenigingsleven. 

- Veel vakantiegangers zijn in eigen land gebleven, waarbij Drenthe een populaire 
vakantiebestemming is. Daar heeft de sector in Hoogeveen ook van meegeprofiteerd: er waren 
relatief veel gasten die Hoogeveen voor het eerst bezochten, die bovendien aangaven 
aangenaam verrast te zijn.  

De beschrijving van de trends en ontwikkelingen voor 2021 gaan op dit moment uit van een 
minimale impact. Er zal nauwgezet gevolgd moeten worden wat de ontwikkelingen zijn. 
 
Cultuur 
De deelname aan cultuur groeit 
De deelname aan culturele activiteiten in Hoogeveen is in een stijgende lijn. We verwachten dat die 
lijn in 2021 zich doorzet. De grotere, door ons gesubsidieerde culturele organisaties werken samen 
aan het aanbod en de ontwikkeling van activiteiten. Naast de reguliere programmering wordt 
invulling gegeven aan techniek en cultuur door de Bibliotheek.  
 
Popcultuur van betekenis in Hoogeveen 
De Drentse popcultuur heeft een impuls gekregen door de vorming van een netwerkorganisatie dat 
werkt onder de naam Poppunt Drenthe. De provincie en de Drentse gemeenten ondersteunen de 
organisatie met een financiële bijdrage om popcultuur in Drenthe verder te brengen.  
Een van de dragers van popcultuur is Het Podium. Zij heeft onlangs de C-status verkregen De 
provincie heeft voor de betekenis voor pop in Drenthe van Hoogeveen aandacht in haar 
cultuurbeleid. Zij gaat naar verwachting middelen voor programmering en aanpassingen van Het 
Podium beschikbaar stellen. Een verhuizing van Het Podium naar de Markt is dan een serieuze optie.  
  
Evenementen 
De consument kiest steeds vaker evenementen met verrassende concepten uit om te bezoeken. 
Beleving en het unieke karakter staan bij deze evenementen centraal. Evenementen en festivals 
profiteren hiervan omdat zij per jaar kunnen inspelen op trends. Deze trend werkt ook door in de 
keuze voor festivallocaties. Er ontstaan initiatieven op nieuwe en niet-alledaagse locaties die zorgen 
voor extra beleving, zoals bijvoorbeeld het voorgenomen Stadsfestival. Evenementenorganisatoren 
spelen steeds meer in op de wens van jonge ouders met hun kinderen. Jaarlijks worden er meer dan 
tweehonderd evenementen georganiseerd.  
 
Recreatie en toerisme 
De recreatie- en toerismesector profiteert van de aantrekkende economie. Dit is onder meer het 
resultaat van hogere consumentenbestedingen en meer toerisme.  
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Daarnaast ontwikkelt Nederland én vooral Drenthe zich in toenemende mate tot een ‘leisureland en 
leisureprovincie’ waarin het toeristisch aanbod jaarlijks groeit. Enerzijds door investeringen van 
bedrijven in de sector, maar ook door andere branches die de markt van recreatie en toerisme 
betreden. De uitvoering van dit beleid heeft in 2020 door bezuinigingen stilgelegen. 
 
Nut en noodzaak bewaken concurrentiepositie Hoogeveen 
Steden en regio’s beconcurreren elkaar op de domeinen wonen, werken en vrije tijd: om de uitgaven 
van de bezoeker, de huizenjacht van de starter en volgende stappers en de vestiging en het behoud 
van bedrijven. De Retail sector heeft het zwaar en steden kampen met leegstand.  
 
Aantrekkelijk wonen 
Wonen 
Woningmarkt 
De woningmarkt in de gemeente Hoogeveen ontwikkelt zich positief. Er worden woningen gebouwd 
en herstructureringsplannen uitgevoerd om de bestaande woningvoorraad te vernieuwen. 
De impact van Corona op de woningmarkt is beperkt geweest, maar het is onbekend hoe zich dit 
verder gaat ontwikkelen. Dit is vooral afhankelijk hoe de economie zich in de regio gaat ontwikkelen. 
 
Buitenlandse migratie 
Door de komst van arbeidsmigranten en statushouders neemt ook de druk op de woningvoorraad 
toe. De buitenlandse migratie is een belangrijke component in de groei van het aantal inwoners in de 
gemeente nu en in de toekomst. De komst van arbeidsmigranten brengt ook andere ontwikkelingen 
met zich mee. De particuliere woningvoorraad is in trek bij particuliere beleggers, die o.a. 
portiekwoningen aankopen met als doel te beleggen en weer te verhuren. Deze ontwikkeling draagt 
niet altijd bij aan een positieve leefbaarheid in de buurt. 
 
Woonwagenbewoners 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een beleidskader ‘Gemeentelijk woonwagen- en 
standplaatsenbeleid’ opgesteld. Dit, omdat o.a. het Europese Hof voor rechten van de mens kritiek 
heeft geuit op het Nederlandse beleid inzake de huisvesting van woonwagenbewoners. Het zou 
teveel gericht zijn op een uitsterfconstructie. Het Europese Hof ziet de woonwagenbewoners, naast 
de Roma en de Sinti, als minderheidsgroep met zijn eigen culturele identiteit die bescherming van de 
overheid verdient. 
 
In regionaal verband zijn de 4 gemeenten in samenwerking met de woningcorporaties de behoefte 
van de woonwagengerechtigenden in beeld aan het brengen. Deze behoefte wordt dan binnen de 
individuele gemeenten de komende jaren vertaald naar passende woonvormen. 
 
Sterke regiogemeente  
De provincie gaat samen met de vier sterke steden ‘Panorama Drenthe’ opzetten, dat zal aansluiten 
bij de Provinciale Omgevingsvisie (2018) en de Omgevingsagenda Noord. Dit wordt dé bestuurlijke 
samenwerkingsagenda van landsdeel Noord en het Rijk voor de fysieke leefomgeving. 
 
Vitaal Stadscentrum 
We zien dat de omzet van de detailhandel (non-food) de afgelopen jaren landelijk circa twintig 
procent is gedaald. Verschillende landelijke winkelketens zijn de afgelopen jaren failliet gegaan en 
hebben lege panden achtergelaten. Directe oorzaak is het veranderend koopgedrag van de 
consument. Enerzijds vindt oriëntatie en/of aankoop via internet plaats.  
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Anderzijds beschouwt de consument het winkelen als een ‘dagje uit’, waarbij bijvoorbeeld beleving, 
horeca, cultuur, activiteiten en gezelligheid naast een breed winkelaanbod belangrijke overwegingen 
zijn voor een bezoek aan een stadscentrum. Middelgrote steden kunnen dit vaak maar matig bieden, 
waardoor de consument voor de grotere steden kiest. Gevolg hiervan voor de middelgrote 
stadscentra zijn: lagere bezoekersaantallen, lagere omzetcijfers en meer leegstand. Het Coronavirus 
heeft deze dalende trend enorm versterkt doorgezet. De uiteindelijke effecten zijn op dit moment 
nog niet te overzien. 
 
Omgevingswet  
De Omgevingswet wordt de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving. De wet bundelt regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.  
Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van de fysieke leefomgeving. Ook inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten 
willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving, krijgen te maken met de Omgevingswet. De wet treedt 
per 1 januari 2022 in werking.  
 
Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen 
Het plan is dat de wet op 1 januari 2022, tegelijkertijd met de Omgevingswet, ingaat. Kern van de 
wet is dat de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit bij de bouwer ligt.  
 
Krachtige Wijken en dorpen 
Ziekten en plagen in het groen 
Door het veranderende klimaat van de afgelopen jaren komen steeds meer ziekten en plagen voor in 
ons gebied. Voorbeelden hiervan zijn de eikenprocessierups, de essentaksterfte en de Japanse 
Duizendknoop. Deze soorten komen inmiddels in groten getale voor in onze gemeente. Het 
tegengaan van overlast en/of schade van deze soorten is vaak een langdurige en kostbare 
aangelegenheid. Omdat het om nieuwe- en gebiedsvreemde soorten gaat, is het niet goed vooraf in 
te schatten wat de consequenties zijn. Daarom kan alleen per situatie worden bepaald of- en welke 
maatregelen moeten worden getroffen én wat de kosten daarvan zijn.  
 
Mensen nemen meer eigen verantwoordelijkheid  
Een aantal jaren geleden is de trend ingezet tot meer zelfregie en meer eigen verantwoordelijkheid. 
Het beoogde effect is dat inwoners minder vaak een beroep doen op (vaak dure) individuele en 
collectieve voorzieningen. We zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Inwoners organiseren meer 
zelf, met hun eigen netwerk of met vrijwilligers om tot oplossingen in hun eigen omgeving te komen.  
 
Verouderd openbaar gebied  
We zien in onze dorpen en wijken, vooral gebouwd in de jaren ‘60 en ’70, dat het openbaar gebied 
veroudert en slijt. Dit vraagt om een kwaliteitsimpuls. Diverse deelonderwerpen behandelen we in 
het programma Aantrekkelijk wonen.  Gevolg van verouderd openbaar gebied is dat inwoners het in 
gebruik nemen. Dat noemen we ongeregelde ingebruiknames. De afgelopen jaren is dit ongeregelde 
gebruik toegenomen.  
 
Veilige bereikbaarheid 
Wegenbeheer 
Al enkele jaren waarschuwt de VNG dat de bezuinigingen die gemeenten hebben doorgevoerd op het 
wegenonderhoud leiden tot meer schades. De VNG wijst erop dat de aansprakelijkheidsverzekering 
niet altijd de schade opvangt.  
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Ook bestaat het risico dat de premie op termijn fors stijgt en te kostbaar wordt. Verder kunnen 
verzekeraars overwegen om wegbeheerschades, geheel of gedeeltelijk, uit te sluiten van de 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten. Zeker als wegbeheerschades het gevolg zijn van 
achterstallig onderhoud. 
 
Ook in Hoogeveen loopt de onderhoudstoestand van de wegen steeds verder achteruit en lopen de 
schadebedragen op. In 2017 werd er € 33.000 aan schade uitgekeerd, in 2018 was dit € 35 500. Het 
uitgekeerde schadebedrag voor 2019 ligt tot nu toe op € 35.700, er lopen echter nog 2 
letselschadezaken waardoor het bedrag nog zal oplopen. Voor 2020 staat de teller tot 1 oktober op 
€ 31.550, maar meerdere zaken zijn nog in behandeling waardoor het schadebedrag daarvan nog 
niet bekend is. Hoeveel claims er in het laatste kwartaal worden ingediend, zal de tijd leren. Wat 
opvalt is dat het aantal letselschades toeneemt, in 2020 zijn dit er tot 1 oktober al 9. Juist bij 
letselschade kunnen de schadebedragen aanzienlijk oplopen. 
 
Uit het wegenbeheersplan 2019 -2023 blijkt dat de onderhoudstoestand van de wegen, fiets- en 
voetpaden voor een groot deel op hoog, goed of basisniveau ligt. Echter het percentage van wegen 
dat zit op kwaliteitsniveau laag of zeer laag is sinds de vaststelling van het wegenbeheersplan van 
17% naar 20% van het totale areaal gestegen. 
 
Subsidieaanvraag SPV 
In juni 2020 kondigde het rijk een investeringsimpuls SPV aan. Het rijk stelt voor 2020 en 2021 in 
totaal € 100 miljoen inclusief btw (€ 79 miljoen exclusief btw) beschikbaar voor een 
investeringsimpuls in verkeersveilige infrastructuur. Het geld is bedoeld voor lokale en regionale 
wegbeheerders die de verkeersveiligheid van hun infrastructuur willen verbeteren. De SPV is een 
subsidieregeling waarmee vervoerregio’s, gemeenten, waterschappen en provincies 50% 
cofinanciering kunnen ontvangen voor infrastructurele verkeersveiligheids-maatregelen. Het is de 
eerste tranche van in totaal 500 miljoen euro die het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt. Om de 
verkeersveiligheid in de gemeente Hoogeveen te verbeteren, moeten er ook in 2021 diverse fysieke 
maatregelen getroffen worden. Hiervoor is een subsidieverzoek (SPV) ingediend bij het Rijk. 
 
Openbaar vervoer 
De mogelijkheid van een snelbusverbinding tussen Hoogeveen en Emmen wordt momenteel 
onderzocht door het OV Bureau. Qua route staat vast: het is een 100 km/h lijn op de A37 en de bus 
moet langs het ziekenhuis gaan. 
 
De Corona-crisis zal naar verwachting ook in 2021 een negatieve invloed hebben op het aantal 
reizigers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer, inclusief De Bij.   
 
De technieken schrijden voort, ook in het openbaar vervoer.  Zo zal er in 2021 door de provincie 
Drenthe een proef worden gedaan in Hoogeveen met zelfrijdende auto's van het station naar de 
scholen aan de Voltastraat.   
 
Laadpalen 
Met de Drentse en Groningse gemeenten hebben we een contract afgesloten voor 1000 elektrische 
laadpalen voor auto’s. Mede als gevolg daarvan zien we dat er steeds meer laadpalen in Hoogeveen 
geplaatst worden. 
 
  



Programmabegroting 2021-2024 Trends en ontwikkelingen 

 

22 
Gemeente Hoogeveen 

 

Parkeren 
De corona-crisis heeft waarschijnlijk een negatieve invloed op zowel de inkomsten uit 
parkeerbelasting als aanslagen naheffingen; de verwachting is dat deze trend zich in 2021 doorzet al 
is het moeilijk aan te geven wat de werkelijke impact zal zijn. 
 
Duurzaam Hoogeveen 
Infrastructuur energie  
De netwerkbeheerders voor elektriciteit hebben aangegeven dat door de grote zonneparken in 
Hoogeveen de netwerkcapaciteit te kort schiet. Van nieuwe grote stroomopwekprojecten kan de 
stroom niet worden getransporteerd. Dit heeft grote gevolgen voor de klimaatambities van 
Hoogeveen.  
 
Klimaatadaptatie 
Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en een kans op 
drogere zomers. Het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) geeft duidelijke richtlijnen om te 
bepalen wat de gevolgen zijn (weten), op welke manier deze opgepakt moeten worden (willen) en 
wat er moet gebeuren om de openbare ruimte klimaatrobuust in te richten (werken). Het doel van 
het Deltaplan is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. 
 
Veilig Hoogeveen 
Veiligheid en de digitale wereld 
De ontwikkelingen binnen dit domein gaan sneller dan ooit. In de afgelopen 10 jaar is het 
veiligheidsdomein nauwer verbonden geraakt met technologische ontwikkelingen. 
Dit komt mede door de enorme groei van de hoeveelheid informatie en de opkomst van nieuwe 
technieken als artificial intelligence, augmented reality en krachtige sensoren. Samen dragen ze bij 
aan de veiligheid in Nederland. 
 
Deze ontwikkelingen vormen zowel een kans als een bedreiging voor de Nederlandse overheid en 
veiligheidsorganisaties. De verwachting is dat verschillende vormen van cybercrime zullen toenemen, 
nagenoeg iedereen neemt dan ook maatregelen om de privacy te beschermen.  
 
Het vertrouwen in de overheid om veilig met jouw gegevens om te gaan blijft nog steeds een punt 
van kritiek. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat we als maatschappij niet zonder IT 
kunnen. We zijn nog meer gaan leunen op onze digitale wereld. De Nederlander beweegt mee in het 
digitale tijdperk. We kunnen niet meer zonder de digitale ontwikkelingen, maar we realiseren ons 
ook dat iedere ontwikkeling nieuwe veiligheidsvraagstukken met zich meebrengt. 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
Zelfregie van inwoners 
We zien een groeiende noodzaak voor meer zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. Inwoners 
organiseren meer zelf, met hun eigen netwerk of met vrijwilligers om tot oplossingen in hun eigen 
omgeving te komen.  
 
Veranderende rol overheid  
Er is een transitie in de maatschappij gaande. Inwoners en ondernemers hebben steeds meer kennis 
en organisatievermogen en willen rechtstreekse invloed op het besluitvormingsproces binnen de 
gemeente. Dus niet uitsluitend één keer in de vier jaar bij het kiezen van raadsleden. Niet meer via 
een ouderwetse inspraakavond of inloopmiddag, maar veel meer als gelijkwaardige partners in een 
proces van co-creatie.  
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De rol van de overheid kan in een dergelijke situatie niet uitsluitend sturend of toetsend zijn. 
Inwoner- en marktinitiatieven vragen om vertrouwen en ruimte om te experimenteren en te groeien. 
Als overheid zullen we hiervoor soms bewust even op afstand moeten blijven en pas een rol moeten 
pakken als het initiatief hier zelf om vraagt. Per initiatief zal deze rol van de overheid verschillen.  

Van burgerparticipatie naar regie op maatschappelijk proces tot overheidsparticipatie in een 
maatschappelijk initiatief. Deze rollen vragen om een ander instrumentarium.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma's 
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Sociale pijler 

 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Gezond en vitaal 
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Blijven meedoen en talentontwikkeling 

Verantwoordelijk wethouder: Werner ten Kate 
 

Maatschappelijk effect 
 
Het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling zet in op talentontwikkeling, jeugd en hun 
(financiële) zelfredzaamheid. 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. We willen mensen laten mee doen in de maatschappij, ook 
als ze dat door belemmeringen niet kunnen. Als het gaat om belemmeringen wegnemen, leggen we 
de prioriteit bij ‘onderwijs’ en ‘armoede en schulden’. Als het op een van deze onderwerpen misgaat, 
is dat vaak een belemmering om goed te kunnen meedoen aan de samenleving. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 

Effecten rapport Schone lei 
In het rapport Schone lei wordt een aankondiging gedaan voor een paradigmashift in het sociaal 
domein. Het college krijgt de opdracht de uitwerking daarvan ter hand te nemen. Dit zal een breed, 
programma-overstijgend traject worden.  Het college is echter van mening dat er daarnaast ook 
gezocht moet worden naar mogelijkheden om op korte en middellange termijn ingrepen te doen in 
de jeugdhulp die tot vermindering van kosten gaan leiden, met inachtneming van de zorgplicht die 
we als gemeente op basis van de Jeugdwet hebben. Deze zoektocht wordt samen met de raad en 
partners uit de keten zo spoedig mogelijk opgestart.  
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Ook wordt er expliciet geld vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Dat biedt ons de mogelijkheid om 
samen met de schoolbesturen te gaan werken aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP). 
 

Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
We laten geen doelstellingen los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
Onze ambities ten aanzien van preventie en voorkomen dat mensen (verder) in de schulden komen 
moeten worden bijgesteld. Dit heeft effect op de doelstelling ‘Iedereen moet mee kunnen doen in de 
samenleving’ en op de samenwerking met de (vrijwilligers)organisaties die op dit terrein werkzaam 
zijn. 
 
De verlaging van de subsidie aan de bibliotheek betekent dat er minder activiteiten uitgevoerd 
kunnen worden en/of dat het niveau van dienstverlening omlaaggaat. Hoewel de bibliotheek een 
bijdrage levert aan verschillende doelen binnen het programma BMTO, zal dit het meeste effect 
hebben op de doelstelling ‘Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving’.   
 
De bijsturing op Jong Hoogeveen betekent het stoppen met een aantal activiteiten of activiteiten 
minder intensief uitvoeren.  Dat zal betekenen dat de doelstelling ‘We geven kinderen en jongeren 
alle kansen op een succesvolle en duurzame toekomst’ minder snel gerealiseerd wordt. 
 
De bijsturing heeft effect hebben op de doelstelling ‘Iedereen moet mee kunnen doen in de 
samenleving’. Stichting ONE (Omzien Naar Elkaar) helpt mensen die door samenloop van 
omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, de weg niet weten naar instanties en geen familie, 
vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen. Deze hulp vervalt. 
 

Doelstellingen 
 

1. We geven kinderen en jongeren alle kansen op een succesvolle en duurzame toekomst 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Alle kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen om succesvol 

op te groeien. We zetten met Jong Hoogeveen in op vijf 
thema's:  
- versterken van eigen kracht van gezin en omgeving 
-   scholen en buurt als springplank voor kinderen en ouders 
-  een vuist tegen de negatieve effecten van armoede 
-   verrijken leeromgeving/informeel leren 
-   ieder kind mentaal en fysiek veerkrachtig 

2.    De Verbindende Aanpak is de pedagogische basis voor het      
        werken met kinderen en jongeren. We doen de dingen samen  
        met kinderen en jongeren en werken aan het aangaan,  
        onderhouden en herstellen van relaties.  
3. Als ondersteuning nodig is, richten we ons op betere   

ondersteuning in de eigen omgeving tegen betaalbare kosten 
en op minder verwijzingen naar tweedelijns jeugdhulp 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. We verstevigen projecten en activiteiten rondom de vijf 
thema's van Jong Hoogeveen: Dat doen we door de basis van 
thuis-school-buurt te versterken: juist in het alledaagse leven 
in de eigen omgeving krijgen jeugdigen gelijke kansen en zo 
nodig ondersteuning. 
Naast eigen financiële middelen gaan we op zoek naar 
middelen bij partners die de doelen van Jong Hoogeveen 
onderschrijven om dit te kunnen realiseren. 

2. Wij faciliteren dat kinderen en jongeren mee praten over 
diverse onderwerpen die hen raken en brengen in beeld wat 
hen bezighoudt. 

3. We gaan in tenminste één wijk de Verbindende Aanpak 
uitrollen, dit doen we in nauwe samenwerking tussen 'school - 
thuis - buurt'.  

Wat gaan we meten en hoe? Voor de (middel)lange termijn volgen we welke effecten er zijn 
rondom deelname jeugdhulp, verhogen onderwijsniveau, 
gezondheid van jongeren, cijfers armoede.  
We gebruiken hiervoor bestaande monitors, zoals de 
onderwijsmonitor en de gezondheidscijfers van de GGD.  
In 2021 maken we deelname aan de verschillende activiteiten 
inzichtelijk en combineren dat met de ervaringen van kinderen en 
jongeren (en eventueel hun ouders). 

Financiële consequenties Voorgesteld wordt om € 50.000 minder uit te geven aan Jong 
Hoogeveen. Deze besparing wordt ingevuld door een aantal 
activiteiten niet of in mindere mate uit te voeren.  

Risico's en randvoorwaarden Jong Hoogeveen is de afgelopen jaren uitgegroeid van idee en visie, 
via plannen en projecten naar een breed gedragen, verbindende 
aanpak. Onderwijs, welzijn, sport en zorg (h)erkennen de opgave 
en hebben zich verbonden aan Jong Hoogeveen. Gezamenlijk is 
uitgesproken dat het vergroten van kansen voor kinderen een 
lange adem zal vragen en de aanpak een jaar of twintig moet 
worden ingezet, voor een structureel effect op bijvoorbeeld het 
opleidings- of inkomensniveau. 

 

2. Toekomstbestendig onderwijs, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren in Hoogeveen 

is gelijk aan of hoger dan het gemiddelde Drentse niveau.  
2. We geven vorm aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor 

kinderen van 0 tot 18 jaar.  
3. Het aantal jongeren dat is uitgevallen en terugkeert naar 

onderwijs verhogen naar 27% in 2024. Het aantal jongeren dat 
is uitgevallen en dat aan het werk is voor minimaal 12 uur per 
week verhogen naar 30% in 2024 (na verwachte terugval 
vanwege laagconjunctuur). 

4. Alle jongeren volgen onderwijs dat passend voor hen is, komen 
terecht op een duurzame arbeidsplek en krijgen hierbij 
ondersteuning wanneer dit nodig is, of zijn zelfredzaam naar 
vermogen. 

5. Onderwijshuisvesting passend bij de inhoudelijke 
onderwijsdoelen van de schoolbesturen: flexibel, gemakkelijk 
aan te passen aan ruimtebehoefte, passend bij 
onderwijsvormen in al zijn diversiteit, multifunctioneel, 
duurzaam en veilig, met aandacht voor een beheersbare 
exploitatie, faciliterend voor goede samenwerking. 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. We zetten in samenwerking met de voorschoolse organisaties 
nog meer in op het voorkomen en vroegtijdig bestrijden van 
onderwijsachterstanden. We willen het bereik vergroten en de 
kwaliteit nog verder verhogen. 

2. Het verder vormgeven aan een digitale programmalijn door 
Bibliotheek Hoogeveen om inwoners ook op het gebied van 
digitalisering mee te laten doen in de samenleving.  

3. We werken samen met het onderwijs, Bibliotheek Hoogeveen 
en het bedrijfsleven om jongeren te verleiden te kiezen voor 
kansrijke beroepen, zoals in de bouw, techniek, zorg, ICT en de 
hoogwaardige maakindustrie. Het Techniek Pact, de 
Ontdekhoek en de toekomstige IT-hub zijn middelen om 
onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.  

4. Hoogeveen On Stage laat jongeren kennis maken met diverse 
beroepen. Met het beroepenfeest en de Doedag kunnen 
jongeren hun talent en ambitie ontdekken. 

5. Samen met de scholen, schoolmaatschappelijk werk, 
samenwerkingsverbanden en overige partners inzetten op 
preventie of bij uitval/thuiszitten terugleiden naar school. 

6. We stellen een nieuw IHP-onderwijshuisvesting op waarvoor 
met alle schoolbesturen uiterlijk aan het einde van deze 
collegeperiode afspraken zijn gemaakt en besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Het inzichtelijk maken van het opleidingsniveau in Hoogeveen 
in vergelijking met Drenthe en Nederland gebeurt via de 
Drentse Onderwijsmonitor 

2. In de VVE monitor en in het VVE-onderzoek van de 
Onderwijsinspectie wordt getoond hoe het gaat met 
onderwijsachterstanden en de inzet op dat terrein.  

3. In het jaarverslag RMC worden de percentages voortijdig 
schoolverlaters en thuiszitters gemonitord.  

4. Met de monitor 'jongeren in een kwetsbare positie' blijven we 
jongeren volgen tot 23 jaar. Een passende plek is mbo-
onderwijs, werk of (arbeidsmatige) dagbesteding (Drentse 
onderwijsmonitor) 

Financiële consequenties Middelen 'voortijdig schoolverlaten' en onderwijsachterstanden/ 
VVE zijn geoormerkte middelen vanuit het Rijk. De overige 
activiteiten worden gefinancierd op basis van de huidige begroting.  

Risico's en randvoorwaarden Het is van belang goed te blijven investeren in de samenwerking 
met partners, omdat de gemeente bij het realiseren van deze 
doelstellingen afhankelijk is van de samenwerking met  
kinder/peuteropvang, onderwijs en andere partijen.  

 

3.Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Ondanks de toenemende schuldenproblematiek zorgen we 

ervoor dat elke Hoogevener die schuldhulp nodig heeft goed 
en adequaat geholpen wordt.  

2. Zo min mogelijk kinderen en jongeren groeien op met de 
negatieve effecten van armoede.  

3. We identificeren en leiden laaggeletterde inwoners toe naar 
een passende scholing van hun basisvaardigheden (waaronder 
taalverhoging) op basis van hun leerdoel. 

4. We intensiveren de samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld om inwoners met financiële problemen en of 
schulden tijdig in beeld te krijgen. 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. We gaan de hulpverleningsmogelijkheden van en binnen de 
 gemeente beter bekend maken. 3d overstijgend? 
2.   We zetten in op het motiveren van mensen met schulden om 
 zo snel mogelijk hulp te zoeken (voorkomen van erger). 
3.1 We zorgen door onder andere het kindpakket en het   
     Jeugdfonds Sport en Cultuur in te zetten dat kinderen ondanks 
 de financiële thuissituatie toch kunnen meedoen.  
3.2  We praten met kinderen en jongeren over ideeën om de 
 negatieve effecten van opgroeien in armoede te beperken.  
4.1 We blijven inzetten op het Taalhuis om zo meer 
 laaggeletterden aan taalverhoging te laten werken. 
4.2 Samen met de Hoogeveense alliantiepartners screenen we 
 onze cliënten op laaggeletterdheid en leiden hun als dat nodig 
 is toe naar het Taalhuis. Ook zetten we in op een verbreding 
 van het aanbod van (in)formele opleidingen voor taalverhoging 
 van laaggeletterden, onder andere door intensievere 
 taaltrajecten in combinatie met de inzet van taalvrijwilligers.  
4.3 De bibliotheek Hoogeveen ontwikkelt zich door tot een sociaal 
 maatschappelijke bibliotheek, de bibliotheek als ‘Hulp om de 
 hoek’. Inwoners krijgen hierbij hulp op het gebied van 
 taalvaardigheid en digitale vaardigheden. 
5.    Samen met het Loket Geldzaken, het Financieel Platform  
        Zelfredzaamheid en De VoorzieningenWijzer blijven 
 wedstrijden tegen schulden en financiële problemen. We 
 lossen ze op of, bij complexere zaken, verwijzen we door naar 
 professionele instanties. 

Wat gaan we meten en hoe?  1. We monitoren het aantal mensen dat schuldhulp heeft, zowel 
professioneel als vrijwillig. Dit doen we samen met de GKB, het 
Loket Geldzaken en de consulenten schuldhulpverlening van 
de gemeente. 

2. We gaan registreren hoeveel inwoners met complexe 
problematiek schuldhulp vragen en worden doorverwezen 
naar professionele instanties. We registreren hoeveel inwoners 
door Loket Geldzaken worden geholpen of door de 
consulenten schuldhulpverlening. 

3. We meten het aantal deelnemers aan taalverhoging en het 
aantal afgeronde taaltrajecten. 

Financiële consequenties Op basis van realisatiecijfers zijn de kosten schuldhulpverlening 
verhoogd met € 58.000 naar € 660.000. 
Er is een besparing op preventie schuldhulpverlening van €100.000 
euro. Dit betekent dat alle ambities ten aanzien van preventie en 
voorkomen dat mensen (verder) in de schulden komen, flink 
moeten worden bijgesteld.  

Risico's en randvoorwaarden Het is van belang goed te blijven investeren in de samenwerking 
met partners, omdat de gemeente bij het realiseren van deze 
doelstellingen afhankelijk is van de samenwerking met 
Hoogeveense organisaties binnen het sociaal domein. 

 

4. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op in Hoogeveen. 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Als ondersteuning nodig is, richten we ons op a. betere 

ondersteuning in de eigen omgeving van thuis-school-buurt 
tegen betaalbare kosten en b. op minder verwijzingen naar 
tweedelijns jeugdhulp  

2. Als hulp nodig is, wegen we ook de context van het gezin mee: 
voor welk probleem is eerst aandacht nodig?  
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3. Als jeugdhulp nodig is dan richten we ons op het gezin en de 
omgeving. Wat kunnen ouders (of hun netwerk) zelf en wat is 
daarnaast nog nodig om uiteindelijk zelf weer verder te 
kunnen? Jeugdhulp bieden we zo gewoon en nabij mogelijk 
aan. We zetten ook in op het versterken van het netwerk. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Wij organiseren dat jeugdigen in maximaal drie stappen bij de 
juiste ondersteuning zijn. 

2. We versterken het partnerschap met de (grootste) 
zorgaanbieders ten einde de transformatiedoelen te 
realiseren. 

3. We versterken de samenwerking onderwijs-ondersteuning- 
jeugdhulp in het kader van initiatieven versterken basis thuis-
school-buurt.  

4. We brengen een stevige focus aan ten aanzien van preventie 
en richten de activiteiten meer op de Hoogeveense 
problematiek die achter de jeugdhulpaanvragen schuilt. 
Daarmee versterken we het voorveld in de basis thuis-school-
buurt. Bij preventie steken we in op: doen wat werkt 

5. We zetten de stichting Buurtgezinnen in voor informele 
ondersteuning aan gezinnen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken in hun eigen omgeving van een ander gezin. 

6. We willen de samenwerking met de huisartsen verder 
versterken door de inzet van praktijkondersteuners te 
 verbreden naar andere praktijken. 

7.    We gaan door met de 1000 dagen aanpak onder de naam     
 Moeders van Hoogeveen. 
8.  We werken integraal in de volle breedte van het sociaal 
 domein. Met de wijkteams is een goede aansluiting. 

Wat gaan we meten en hoe? We meten het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp 
en we volgen de kosten van een traject per kind en de ontwikkeling 
daarin.  
Via ons eigen dashboard krijgen we zo nog beter zicht op de 
ontwikkelingen rondom jeugdhulp en de mate waarin we de 
doelstellingen bereiken.  

Financiële consequenties De maatregelen sociaal domein zijn volledig gerealiseerd. We zien 
niet langer een stijging van de kosten jeugdhulp. 

Risico's en randvoorwaarden Voldoende formatie en expertise om de doorontwikkeling vorm te 
geven. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 0 0 0 0 0 0 

410 Openbaar basisonderwijs 66 66 49 49 49 49 

420 Onderwijshuisvesting 5.110 6.062 5.979 5.687 5.515 5.512 

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.144 3.467 4.701 4.704 4.702 4.704 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 207 204 167 168 167 168 

560 Media 1.778 1.841 1.685 1.686 1.686 1.686 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 1.615 1.615 1.567 1.566 1.569 1.411 

620 Wijkteams 950 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

630 Inkomensregelingen 1.017 1.016 1.018 1.018 1.018 1.018 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 988 698 745 745 745 745 

672 Maatwerkdienstverlening 18- 20.336 20.789 16.897 15.844 14.837 13.998 

682 Geëscaleerde zorg 18- 2.376 2.654 2.790 2.792 2.791 2.792 

710 Volksgezondheid 1.657 1.705 1.836 1.837 1.836 1.837 

Totaal lasten 39.244 41.130 38.445 37.107 35.927 34.931 

       

Baten     

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 0 1 1 1 1 1 

410 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 

420 Onderwijshuisvesting 417 1.292 291 291 291 291 

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.581 1.749 2.311 2.311 2.311 2.311 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 0 0 0 0 0 0 

560 Media 100 100 0 0 0 0 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 

620 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 

630 Inkomensregelingen 12 15 0 0 0 0 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 

672 Maatwerkdienstverlening 18- 1.086 668 0 0 0 0 

682 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 

710 Volksgezondheid 47 0 0 0 0 0 

Totaal baten 3.242 3.824 2.602 2.602 2.602 2.602 

       

Saldi     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 0 -1 -1 -1 -1 -1 

410 Openbaar basisonderwijs 66 66 49 49 49 49 

420 Onderwijshuisvesting 4.693 4.770 5.688 5.396 5.225 5.222 

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.563 1.718 2.390 2.393 2.391 2.392 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 207 204 167 168 167 168 

560 Media 1.678 1.741 1.685 1.686 1.686 1.686 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 1.615 1.615 1.567 1.566 1.569 1.411 

620 Wijkteams 950 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 

630 Inkomensregelingen 1.005 1.001 1.018 1.018 1.018 1.018 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 988 698 745 745 745 745 

672 Maatwerkdienstverlening 18- 19.250 20.121 16.897 15.844 14.837 13.998 

682 Geëscaleerde zorg 18- 2.376 2.654 2.790 2.792 2.791 2.792 

710 Volksgezondheid 1.610 1.705 1.836 1.837 1.836 1.837 

Totaal saldi 36.002 37.305 35.843 34.505 33.324 32.329 
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Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van 
de programmadoelen: 
- bibliotheek Hoogeveen  
- gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
- gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 
Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de 
paragraaf Verbonden partijen. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Hoogeveen Drenthe Nederland 

Voortijdige schoolverlaters 
totaal (VO+mbo) 

% schooljaar 
2018-2019 

2,3 1,8 2,0 

Absoluut verzuim leerlingen per 1.000 
leerplichtige 
leerlingen 

schooljaar 
2018-2019 

0,6 0,6 2,0 

Relatief verzuim leerlingen per 1.000 
leerplichtige 
leerlingen 

Schooljaar 
2018-2019 

20,0 21,0 26,0 

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 
tot 18 jaar 

 12,4 12,2 10,3 
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Gezond en vitaal 

Verantwoordelijk wethouder: Werner ten Kate: Sport 
        Janita Tabak:  Zorg 
 

Maatschappelijk effect 
 
Met het programma Gezond en vitaal stimuleren we een gezonde en actieve leefstijl bij al onze 
inwoners en in het bijzonder bij kwetsbare inwoners. Verder ondersteunen we kwetsbare 
volwassenen om zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Ook stimuleren we de samenleving om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare 
inwoners. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 

Effecten rapport Schone lei 
In het rapport Schone lei wordt een aankondiging gedaan voor een paradigmashift in het sociaal 
domein. Het college krijgt de opdracht de uitwerking daarvan ter hand te nemen. Dit zal een breed, 
programma-overstijgend traject worden.  Deze zoektocht wordt samen met de raad en partners uit 
de keten zo spoedig mogelijk opgestart. 
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Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
We laten geen doelstellingen los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
Doelstelling 2 "versterking van de samenredzaamheid" bestond uit 3 subdoelen: behoud van de 
mantelzorg, toename van noaberhulp en toename van de vrijwillige thuishulp. Met het beëindigen 
van het subsidiebudget voor informele zorg worden vrijwilligersorganisaties die (thuis)hulp bieden 
aan kwetsbare inwoners niet meer direct door de gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd. Toename 
van de vrijwillige thuishulp is derhalve als subdoel komen te vervallen. 
 

Doelstellingen 
 

Doelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen 
regie blijven voeren en optimaal participeren.  
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Kwetsbare inwoners eerder signaleren en integraal op maat 
ondersteunen. 

2. Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik laten maken van 
algemene voorzieningen.  

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. In samenwerking met het programma Krachtige Wijken en 
Dorpen de wijkteams versteken voor het signaleren van 
kwetsbare inwoners en voor het afstemmen van hulp en 
ondersteuning. 

2. Borgen van de kernteams bij de huisartsenpraktijken die 
kwetsbare ouderen signaleren en die (preventieve) 
ondersteuning op maat bieden. 

3. Doorontwikkelen van het Optimaal Leven Team dat 
ondersteuning en zorg op maat biedt op alle levensdomeinen 
voor inwoners met ernstige psychiatrische problematiek. 

4. Borgen van een sluitende Drentse keten voor inwoners met 
verward gedrag. 

5. Experimenteren met het bieden van ondersteuning en zorg 
over de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) 
heen. 

6. Tijdige doorgeleiding van kwetsbare inwoners van de Wmo 
naar de Wlz. 

7. Uitvoering geven aan het Convenant Dementievriendelijk 
Drenthe. 

8. Behoud van De Bij en stimuleren van het gebruik van De Bij 
door Wmo-cliënten. 

9. Stimuleren van de oprichting en continuering van groepen 
dagontmoeting voor kwetsbare ouderen die niet kunnen 
deelnemen aan reguliere ontspannings- en 
ontmoetingsactiviteiten. 

10. Bevorderen dat meer gebruik wordt gemaakt van kortdurende 
ondersteuning door SWW en minder van lichtere vormen van 
Wmo-begeleiding. 

11. Uitvoeren Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie 
(HATI). 

12. Uitvoering geven aan de regiovisie Veilig Thuis Drenthe (zie 
programma Veilig Hoogeveen). 

13. Uitvoering geven aan de WVGGZ. 
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Wat gaan we meten en hoe? 1-3 Aantal behandelde casussen in de wijkteams, de kernteams bij 
de huisartsen en het Optimaal Leven Team (aantal 
gesignaleerde/ingebrachte casussen en aantal opgestelde 
individuele integrale hulpverleningsplannen) in 2021 in 
vergelijking met 2020. 

4. Aantal meldingen van personen met verward gedrag en aantal 
opnames in de Spoedpoli in 2021 in vergelijking met 2020. 

5. Evaluatie van de experimenten op het gebied van 
ondersteuning en zorg.  

6. Aantal doorgeleidingen van de Wmo naar de Wlz in 2021 in 
vergelijking met 2020. 

8. Aantal Wmo-cliënten dat gebruik maakt van De Bij in 2021 in 
vergelijking met 2020. 

9. Aantal senioren dat gebruik maakt van dagontmoeting in 2021 
in vergelijking met 2020. 

10. Aantal (kortdurende) hulpverleningtrajecten bij SWW en 
aantal inwoners met lichte Wmo-begeleiding in 2021 in 
vergelijking met 2020. 

13.  Aantal meldingen, zorgmachtigingen en verkennende 
onderzoeken Wvggz met behulp van een Drents monitor 
Wvggz. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Als gevolg van de bezuinigingen ontstaan de volgende risico's: 

• Het beëindigen van de subsidie voor de inloopvoorziening voor 
mensen met een psychische beperking kan leiden tot: 
- meer eenzaamheid onder de doelgroep; 
- het later signaleren van hulpbehoefte; 
- toename van het gebruik van Wmo-dagbesteding. 

• Het beëindigen van de subsidie voor Tegen je Wil kan ertoe 
leiden dat: 
- slachtoffers niet of later hulp zoeken; 
- een groter beroep wordt gedaan op professionele hulp als 

de ongewenste situatie langer voortduurt. 

• Het beëindigen van de financiële bijdrage aan de Logeerkring 
kan leiden tot een groter beroep op Wmo-dagbesteding en 
Wmo-respijtzorg. 

• Geen gebruik maken van de app Ongehinderd kan leiden tot 
minder aandacht voor het toegankelijk maken van publieke 
locaties voor mensen met een beperking. 

 

Doelstelling 2: Versterking van de samenredzaamheid 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Behoud van de mantelzorg. 
2. Toename van noaberhulp. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Borgen van mantelzorgondersteuning in de SWW-teams en de 
multidisciplinaire teams bij huisartsen. 

2. Borgen en verbreden van het aanbod van Mantelzorg-Vitaal. 
3. Professionele ondersteuning bieden aan initiatieven van buurt- 

en dorpsbewoners op het gebied van noaberhulp. De 
ondersteuning wordt geleverd door de SWW en De 
Smederijen.  

Wat gaan we meten en hoe? 1-2 Het gebruik van mantelzorgondersteuning en Mantelzorg-
Vitaal in 2021 in vergelijking met 2020. 

Financiële consequenties  
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Risico's en randvoorwaarden • Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare inwoners toe 
en het aantal mantelzorgers af.  Dit zet de informele zorg in 
toenemende mate onder druk. 

 
Als gevolg van de bezuinigingen ontstaan de volgende risico's: 
• Het beëindigen van het 'subsidiebudget informele zorg voor 

vrijwilligersorganisaties die (thuis)hulp en lotgenotenhulp 
bieden kan leiden tot: 
- minder hulp en ondersteuning door vrijwilligers en 

lotgenoten; 
- een groter beroep op professionele hulp zoals 

maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en 
verslavingszorg. 

 

Doelstelling 3: Degelijk sociaal vangnet dichtbij en op maat 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Bieden van maatwerkvoorzieningen gericht op vooruitgang en 

zelfredzaamheid. 
2. Bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

gericht op zelfredzaamheid en doorstroom naar zelfstandig 
wonen. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en zorg 
voor kwetsbare ouderen, inwoners met psychische en sociale 
problemen en inwoners met verward gedrag. 

2. Experimenteren met het bieden van ondersteuning en zorg 
over de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) 
heen. 

3. Voorbereiden van de regiosplitsing, doordecentralisatie en 
transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. 

4. Het realiseren van een voldoende divers aanbod aan 
voorzieningen dat een combinatie biedt van onderdak/wonen 
en begeleiding. 

Wat gaan we meten en hoe? 1.1 Gebruik van de Wmo, beschermd wonen en maatschappelijke 
 opvang in 2021 in vergelijking met 2020. 
1.2 Aantal behandelde casussen in de wijkteams, de kernteams bij 

de huisartsen en het Optimaal Leven Team (aantal 
gesignaleerde/ingebrachte casussen en aantal opgestelde 
individuele integrale hulpverleningsplannen) in 2021 in 
vergelijking met 2020. 

1.3 Aantal meldingen van personen met verward gedrag en aantal 
opnames in de Spoedpoli in 2021 in vergelijking met 2020. 

2. Evaluatie van de experimenten op het gebied van 
ondersteuning en zorg. 

3. Inventarisatie en analyse van het bestaande aanbod aan 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

4. Doorstroom van beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang naar zelfstandig wonen (met begeleiding). 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden • Het beroep op de Wmo is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van niet te beïnvloeden externe factoren zoals vergrijzing en 
rijksbeleid. 

• Doorstroom van beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang naar zelfstandig wonen (met begeleiding) is mede 
afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende geschikte 
woningen. 
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Doelstelling 4: Volledige en kwalitatief goede zorgketen van preventie tot medisch 
specialistische zorg 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Niet de aandoening centraal, maar de hele mens in zijn sociale 
context. 

2. Ondersteuning en zorg zo toegankelijk en dichtbij mogelijk. 
3. Behoud van goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en zorg 
voor kwetsbare ouderen, inwoners met psychische en sociale 
problemen en inwoners met verward gedrag. 

2. Experimenteren met het bieden van ondersteuning en zorg 
over de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) 
heen. 

3. Blijven inzetten op zo volwaardig mogelijke ziekenhuiszorg in 
onze regio. 

4. Deelname aan de provinciale zorgtafels. 
Wat gaan we meten en hoe? 1.1 Aantal behandelde casussen in de wijkteams, de kernteams bij 

 de huisartsen en het Optimaal Leven Team (aantal 
 gesignaleerde/ingebrachte casussen en aantal opgestelde 
 individuele integrale hulpverleningsplannen) in 2021 in 
 vergelijking met 2020. 
1.2 Aantal meldingen van personen met verward gedrag en aantal 

opnames in de Spoedpoli in 2021 in vergelijking met 2020. 
2. Evaluatie van de experimenten op het gebied van 

ondersteuning en zorg. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden  

 

Doelstelling 5: Versterking van het vrijwilligerswerk 
 

Wat willen we bereiken in 2021? Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het vrijwilligerswerk. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Waar nodig bieden van de helpende hand op basis van de visie 
'Gemeentelijke rol ten aanzien van vrijwilligers(werk)'. 

2. Bekendheid van het ondersteuningsaanbod vergroten en 
mogelijkheden voor aanvraag van een gratis Verklaring 
Omtrent Gedrag voor vrijwilligers beter onder de aandacht 
brengen van vrijwilligersorganisaties. 

3. We faciliteren VrijwilligersHoogeveen om vrijwilligers te 
werven, te bemiddelen en hun deskundigheid te vergroten 
(vrijwilligerscolleges). 

Wat gaan we meten en hoe? 2-3 Aantal matches van vrijwilligers aan vrijwilligersklussen/-werk 
in 2021 in vergelijking met 2020. 

2-3 Deelname aan vrijwilligerscolleges in 2021 in vergelijking met 
2020. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Als gevolg van de bezuinigingen ontstaan de volgende risico's:  
het beëindigen van het "subsidiebudget informele zorg" kan 
vrijwilligerswerk ter ondersteuning van kwetsbare inwoners 
negatief beïnvloeden. Enerzijds doordat onkosten die vrijwilligers 
maken mogelijk minder vergoed worden. Anderzijds doordat van 
kwetsbare inwoners mogelijk een grotere financiële bijdrage wordt 
gevraagd.  
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Doelstelling 6: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Minimaal voldoen aan de landelijke beweegrichtlijnen. 

2. Ondersteunen van talentvolle sporters en topsport. 
3. Beschikken over voldoende, kwalitatief goede en 

toekomstbestendige sportvoorzieningen. 
4. Stimuleren van een gezonde leefstijl voor iedereen. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Planvorming afronding Bentinckspark. 
2. Herijking nota 'Op uw gezondheid 2015-2019 
3. Uitvoering geven aan het 'Hoogeveens Sportakkoord'. 
4. Samen met onderwijsinstellingen en sportverenigingen een 

plan uitwerken voor het faciliteren van sporttalenten en 
topsport. 

5. Interventies gericht op voldoende bewegen. 
6. Gezondheidsplannen opstellen en uitvoeren met inwoners uit 

2 à 3 wijken/dorpen, met aandacht voor het vergroten van 
gezondheidsvaardigheden. 

7. Onvoorziene inspecties kinderopvang. 

Wat gaan we meten en hoe? 3-5 We verantwoorden jaarlijks via een jaarrapportage de output 
van het Hoogeveens Sportakkoord. 
Vierjaarlijks geven we zicht in: 
- hoeverre inwoners van Hoogeveen voldoen aan de 
 beweegrichtlijnen; 
- de sportdeelname van Hoogeveners; 
- de vitaliteit van Hoogeveense sportaanbieders. 
Voor het meten van beweegrichtlijnen en sportdeelname 
sluiten we aan bij landelijke onderzoeken van het sportakkoord 
en de Drentse gezondheidsmonitor (GGD). 

5-6  Leefstijl en welbevinden van de inwoners middels de Drentse 
gezondheidsmonitor (GGD). 

   
Risico's en randvoorwaarden • Het Hoogeveens Sportakkoord wordt grotendeels uitgevoerd 

door het team sportfunctionarissen. De aanwezigheid van de 
sportfunctionarissen is een vereiste om de ambitie uit het 
sportakkoord te realiseren. Daarnaast is de betrokkenheid en 
deelname van Hoogeveense sportaanbieders en overige 
sociaal-maatschappelijke partners een vereiste om inwoners te 
stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl.  

• Inzet van sportfunctionarissen is belangrijk bij het stimuleren 
van een gezonde leefstijl voor iedereen. 

 
Als gevolg van de bezuinigingen ontstaan de volgende risico's: 

• Het beëindigen van de subsidies aan EHBO-verenigingen kan 
leiden tot minder gediplomeerde hulpverleners. 

• Het beëindigen van de subsidie aan VNN leidt tot minder 
kennisverspreiding over de gevaren van het gebruik van 
genotmiddelen. 
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Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

110 Crisisbeheersing en brandweer 17 17 17 17 17 17 

510 Sportbeleid en activering 806 678 668 670 669 670 

520 Sportaccommodaties 6.800 5.789 6.257 6.517 5.895 5.969 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 2.914 3.193 3.061 3.004 3.004 3.004 

620 Wijkteams 646 602 573 573 573 573 

660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 3.212 3.167 3.298 3.474 3.656 3.855 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 17.807 17.535 16.456 16.660 16.411 16.209 

681 Geëscaleerde zorg 18+ 852 774 745 746 745 746 

710 Volksgezondheid 573 579 618 613 613 613 

Totaal lasten 33.627 32.335 31.695 32.276 31.583 31.658 

       

Baten     

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

110 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 

510 Sportbeleid en activering 11 2 0 0 0 0 

520 Sportaccommodaties 1.564 1.468 1.713 1.826 1.837 1.894 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 31 150 0 0 0 0 

620 Wijkteams 4 0 0 0 0 0 

660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 4 0 0 0 0 0 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 712 469 530 530 530 530 

681 Geëscaleerde zorg 18+ 1.268 854 455 180 180 180 

710 Volksgezondheid 32 0 0 0 0 0 

Totaal baten 3.625 2.943 2.699 2.536 2.547 2.604 

       

Saldi     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

110 Crisisbeheersing en brandweer 17 17 17 17 17 17 

510 Sportbeleid en activering 796 677 668 670 669 670 

520 Sportaccommodaties 5.236 4.321 4.544 4.692 4.058 4.076 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 2.883 3.043 3.061 3.004 3.004 3.004 

620 Wijkteams 643 602 573 573 573 573 

660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 3.208 3.167 3.298 3.474 3.656 3.855 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 17.095 17.065 15.926 16.130 15.881 15.679 

681 Geëscaleerde zorg 18+ -416 -80 289 566 565 566 

710 Volksgezondheid 541 579 618 613 613 613 

Totaal saldi 30.002 29.392 28.996 29.740 29.036 29.054 
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Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partij en subsidierelatie dragen bij aan uitvoering van dit programma en het 
realiseren van de programmadoelen:  

• Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)  

• Stichting Welzijnswerk (SWW) 
Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de 
paragraaf Verbonden partijen. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 

Indicator Eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 

Wmo-cliënten met een 
maatwerkarrangement 

per 1.000 inwoners 82 72 63 

Niet-sporters % 56,7 55,1 48,7 
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Werken aan werk 

Verantwoordelijk wethouder: Jan Zwiers 
 

Maatschappelijk effect 
 
Het programma Werken aan werk streeft naar een evenwichtige arbeidsmarkt en een succesvol 
ondernemerschap. We stimuleren dat inwoners werk hebben en hun werk kunnen behouden. We 
stimuleren de lokale economie en ondersteunen bedrijven gericht met hulpvragen die ze aan ons 
stellen. In samenwerking met ondernemers proberen we een passend aanbod aan werkgelegenheid 
te realiseren. Voor kwetsbare inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt trachten we een 
passend aanbod te doen naar werk of sociaal-maatschappelijke activiteiten. Waar nodig zetten we 
voorzieningen in zoals loonkostensubsidies, jobcoaches en beschut werk.  
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 

Effecten rapport Schone lei 
De effecten van het rapport Schone lei binnen het programma zijn beperkt. Beperkt doordat op een 
drietal thema's een nadere verkenning naar effecten is gevraagd.  In vogelvlucht gaat het om: 
1. Regio Zwolle en Dutch TechZone; verkenning kosten en baten en onderzoek naar mogelijke 

bezuinigingen met ingang van 2021. 
2. Taakstelling GR Stark; onderzoek naar laten vervallen van taken waardoor de kosten kunnen 

worden teruggedrongen. De GR Stark vervult primair een wettelijk taak die bij gemeenten is 
neergelegd vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening c.q. de Participatiewet en secundair taken in 
het kader van re-integratie van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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3. Verhoging precariorechten en verbetering handhaving; onderzoek naar eenduidiger 
tarievenstructuur waarbij rekening wordt gehouden met de huidige COVID-19-crisis. 

 
In het rapport Schone lei wordt daarnaast een aankondiging gedaan voor een paradigmashift in het 
sociaal domein. Het college krijgt de opdracht de uitwerking daarvan ter hand te nemen. Dit zal een 
breed, programma-overstijgend traject worden.  Deze zoektocht wordt samen met de raad en 
partners uit de keten zo spoedig mogelijk opgestart.  

 
Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
We laten geen doelstellingen los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
Binnen het programma worden door de keuzes die de Raad heeft gemaakt geen doelstellingen 
losgelaten. Op onderdelen bestaat wel de mogelijkheid dat een andere invulling moet worden 
gegeven aan activiteiten binnen de doelstellingen.   
De momenteel bekende invloed factoren zijn: 
1. De verdere rijksmaatregelen i.v.m. het terugdringen van het COVID-19 virus. 
2. De nog te maken keuzes door de raad op de aangegeven thema's binnen dit programma. 
 

Doelstellingen 
 

1. Voorkomen en beperken van de werkloosheid 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. We willen dat zo min mogelijk inwoners gebruik hoeven te 

maken van het financiële vangnet van de bijstand.  
2. We willen de instroom van werkzoekenden als gevolg van 

COVID-19 beperken tot op of onder het landelijk gemiddelde. 
3. We willen werkzoekenden ondersteuning bieden in scholing en 

arbeidsfit maken en toe leiden naar banen waar vraag naar is, 
zoals de zorg, ICT, logistiek en techniek. 

4. We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen 
naar vermogen kan participeren in beschut werk, baanafspraak 
banen of vrijwilligerswerk. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. We werken intensief samen in de arbeidsmarktregio Drenthe 
en met het UWV. Vroegtijdig signaleren waar kansen liggen in 
de arbeidsmarkt, maar ook welke bedrijven onder druk staan 
en waar werkloosheid dreigt.  

2. We gaan inwoners die tijdelijk zonder betaald werk zijn komen 
te zitten arbeidsfit maken of houden door het aanbieden van 
trainingen, werkstages, taaltrajecten en 
mobiliteitsoplossingen. 

3. We werken actief samen met het onderwijs, bedrijfsleven en 
onze partners in de regio. We vergroten de mogelijkheden 
voor her-, bij- en omscholing en brengen vraag en aanbod bij 
elkaar.  

Wat gaan we meten en hoe? 1. We monitoren maandelijks de in- en uitstroom van het aantal 
bijstandsgerechtigden. Voor 2021 is de instroom waarschijnlijk 
(10 %) hoger dan de uitstroom.  

2. We monitoren dagelijks het vacature aanbod lokaal en 
regionaal, om goed zicht te houden op de kansen in de markt. 

3. We meten het effect van her-, bij- en omscholingstrajecten, 
om te kijken of deze leiden tot de beoogde arbeidsparticipatie. 
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Financiële consequenties De rijksbijdrage BUIG is toereikend om de uitgaven aan 
bijstandsuitkeringen te voldoen.  

Risico's en randvoorwaarden Het grote risico is de onvoorspelbaarheid van de economische 
ontwikkeling als gevolg van COVID-19. Dit kan grote consequenties 
hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Als gevolg hiervan 
kan de instroom hoger worden en de uitstroom stagneren omdat 
en onvoldoende arbeidsplaatsen zijn. Ook zit er een risico in de 
leerbaarheid van bijstandsklanten. Is dit beperkt dan zijn uitstroom 
effecten van om-, her en bijscholing laag. 
Door de onvoorspelbaarheid kan er mogelijk meer 
uitvoeringsbudget nodig zijn om het gewenste resultaat te 
bereiken. 
Risico is dat de samenwerking in de AMRD, met ondernemers, 
onderwijs en UWV niet voldoende is om de doelstellingen te 
realiseren. 

 

2. Een stimulerend ondernemersklimaat en een versterking van de economische structuur  
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Ondernemers weten accountmanagers te vinden en zij spelen 

in op de gestelde vragen.  
2. Versterken van het vestigingsklimaat in Hoogeveen en de 

regio, zodat het goed ondernemen is in Hoogeveen.  
3. Verbeteren arbeidsmarkt door nauwe samenwerking met 

bedrijven, onderwijs en gemeente.  
4. Verkoop beschikbare bedrijfskavels 
5. Economische structuurversterking in Hoogeveen en de regio; 

Verschillende disciplines /partners worden samengebracht. 
Het duurzaam samenbrengen van bijvoorbeeld onderwijs, 
ondernemers en de overheid maken de economie 
veerkrachtiger en bieden een goede basis voor innovaties en 
kennisuitwisseling. 

6. Behouden en stimuleren van werkgelegenheid. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Opstellen en uitvoeren van het economisch 
uitvoeringsprogramma. 

2. Bedrijfsbezoeken college, wethouders en accountmanagers. 
3. Signaleren en inspelen op individuele en collectieve 

vraagstukken van bedrijven. 
4. Uitvoering geven aan de regionale programma’s. (Dutch 

TechZone en Regio Zwolle) 
5. Uitvoering geven aan Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe pijler 

werk. 
6. Verkoop- en begeleiding vestiging/uitbreiding/verplaatsing. 
7. Bevorderen clustervorming en samenwerking in Hoogeveen en 

regio. 
8. Actief samen werken met onderwijs, bedrijfsleven en partners 

in de regio. 

Wat gaan we meten en hoe? 2.  Het college bezoekt ieder jaar minimaal 30 Hoogeveense 
bedrijven. Dit leidt tot x aantal concrete vraagstukken, die 
binnen x termijn zijn uitgewerkt in concrete oplossingen voor 
de inwoners. 

6. 1 Hoeveel vestigingsbegeleiding trajecten zijn uitgevoerd. 
6. 2 Bijhouden verkochte m2. 
7.  Economisch zaken publiceert minimaal x aantal nieuwsbrieven 

per jaar. 
8. 1 Stimuleren/organiseren x bijeenkomsten. 
8. 2 Het accountteam bezoekt x aantal bedrijf per jaar. 
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Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden • Accountmanagement op orde 

• Voldoende uitvoeringsbudget om in te kunnen spelen op 
(nieuwe) ontwikkelingen en vragen. 

• Voor succesvolle economische structuurversterking en om in 
aanmerking te komen voor provinciale/Rijks middelen, is een 
regionale samenwerking noodzakelijk. Vooraf bedachte doelen 
kunnen door ingrijpende ontwikkelingen doorkruist worden. 

• De positie van Hoogeveen als 1 van de 4 sterke steden van 
Drenthe komt onder druk te staan. Een sterke marketing en 
economische profilering van Hoogeveen is van groot belang 
om de werkgelegenheid te helpen aanjagen. 

• De behoefte aan ondersteuning van de overheid aan bedrijven 
neemt toe. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

050 Treasury 18 18 57 57 57 57 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

310 Economische ontwikkeling 357 752 817 819 818 819 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.377 2.601 1.835 1.835 1.834 1.834 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 1.256 1.305 1.246 1.219 810 810 

340 Economische promotie 475 536 500 502 501 502 

630 Inkomensregelingen 21.868 28.140 23.348 24.795 24.929 25.071 

640 Begeleide participatie 21.920 21.603 20.942 19.965 18.973 18.384 

650 Arbeidsparticipatie 1.807 1.645 1.606 1.610 1.758 1.760 

Totaal lasten 49.078 56.600 50.353 50.803 49.681 49.238 

       

Baten     

050 Treasury 2.528 2.528 2.528 2.528 2.528 2.528 

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

310 Economische ontwikkeling 54 356 0 0 0 0 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.405 3.087 2.297 2.118 2.118 2.118 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 290 480 497 497 317 317 

340 Economische promotie 9 6 6 6 6 6 

630 Inkomensregelingen 20.022 25.074 20.834 22.275 22.413 22.551 

640 Begeleide participatie -221 0 0 0 0 0 

650 Arbeidsparticipatie 186 0 0 0 0 0 

Totaal baten 24.272 31.531 26.162 27.424 27.382 27.520 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldi     

050 Treasury -2.509 -2.509 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

310 Economische ontwikkeling 302 396 817 819 818 819 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -28 -486 -462 -283 -284 -284 

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 966 824 749 722 493 493 

340 Economische promotie 466 529 494 496 495 495 

630 Inkomensregelingen 1.846 3.066 2.514 2.520 2.516 2.520 

640 Begeleide participatie 22.141 21.603 20.942 19.965 18.973 18.384 

650 Arbeidsparticipatie 1.621 1.645 1.606 1.610 1.758 1.760 

Totaal saldi 24.806 25.069 24.191 23.379 22.299 21.718 

 

Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van 
de programmadoelen: Stark en NV Rendo. Voor meer informatie over de wijze waarop en het 
financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Hoogeveen Drenthe Nederland 

Banen per 1.000 inwoners 
15-65 jaar 

2019 849,1 728,7 792,1 

Vestigingen per 1.000 inwoners 
15-65 jaar 

2019 128,1 140,3 151,6 

Netto arbeidsparticipatie % 2019 68,4 66,8 68,8 

Functiemenging % 2019 53,8 49,9 53,2 

Aantal re-
integratievoorzieningen 

per 1.000 inwoners 
15-65 jaar 

2018 91,8 45,5 30,5 

Bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 
jaar en ouder 

2019 35,3 34,4 37,4 
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Bruisend Hoogeveen 

Verantwoordelijk wethouder: Janita Tabak: Cultuur 
        Jan Zwiers:  Recreatie en toerisme 
 

Maatschappelijk effect 
 
Het programma Bruisend Hoogeveen zet in op de versterking van de positie van Hoogeveen als één 
van de 4 sterke steden van Drenthe. De gemeente heeft een regiofunctie op het gebied van cultuur, 
recreatie en toerisme. Het programma Bruisend staat voor: 

• Het vergroten van een aantrekkelijke culturele infrastructuur -met een bijzonder accent op jeugd 
en popcultuur.  

• Een aantrekkelijk en integraal recreatief en toeristisch aanbod.  

• Het mogelijk maken van evenementen en aantrekkelijk uitdragen van het vrijetijdsaanbod van 
Hoogeveen. 

• Profilering van gemeente Hoogeveen als aantrekkelijke stad voor wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding 

Juist in de huidige situatie is ons aloude uitgangspunt dat cultuur, vrije tijds aanbod en recreatie en 
toerisme vooral haar basis heeft in “van, voor en door” de inwoners en organisaties.  
Samen met directbetrokkenen en belanghebbenden werken we aan een door inwoners en bezoekers 
ontwikkeld gedragen vrije tijdsaanbod en divers cultureel aanbod. We willen dat het dit aanbod 
wordt gekozen door inwoners én bezoekers.  
Daarom werken we nu aan een financieel en gezond perspectief zodat er later weer ruimte ontstaat 
om te investeren. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
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Effecten rapport Schone lei 
De financiële effecten van het rapport Schone lei betekent dat er in de komende jaren drastisch 
ingegrepen moet worden. Dit heeft voor het programma Bruisend Hoogeveen de volgende effecten. 

• Binnen de doelstelling 1. "Inwoners maken maximaal gebruik van cultuur" stopt de financiering 
voor cultuureducatie, de deskundigheidsbevordering in het onderwijs, talentontwikkeling en 
ondersteuning aan (muziek)verenigingen. Daarnaast vervalt de ondersteuning en verbinding 
vanuit marketing op evenementen en promotie van de gehele culturele programmering. 

• Binnen doelstelling 2. "Sterke positie en aanbod" stopt: de productontwikkeling rondom kind 
vriendelijkheid, de uitvoering van het toeristisch actieplan en de digitale ontsluiting van het 
vrijetijdsaanbod. 

• Doelstelling 4. "Aantrekkelijk Hoogeveen" vervalt in zijn geheel per 2021. Alle marketingbeleid, -
maatregelen, -uitvoer en ondersteunende activiteiten ten aanzien van cultuur, recreatie, 
toerisme, evenementen, beeldvorming, werkgelegenheid en wonen vervallen. Het versterken en 
bewaken van de concurrentiepositie van Hoogeveen, o.a. als één van de 4 sterke Drentse steden 
met een belangrijke regiofunctie, stopt. Er wordt geen regie meer gevoerd op het merk 
Hoogeveen.  
Mogelijke effecten hiervan zijn: 
Verlies van aantrekkelijkheid en mogelijke verzwakking van de concurrentiepositie op gebied van 
wonen, werken en vrijetijdsbesteding 
Het kan gevolgen hebben voor het imago van Hoogeveen en haar aantrekkelijkheid en mogelijke 
gevolgen voor bezoekersstromen.  
Verlies aan draagvlak: de aanpak is met sleutelspelers in de samenleving opgebouwd in 2017 en 
sindsdien wordt er gebouwd aan gezamenlijke uitvoering.  

 
Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
 
Gedetailleerder uitgewerkt vervalt het volgende binnen de verschillende doelstellingen. 

1. Inwoners maken maximaal gebruik van cultuur 
 
Wat stoppen we in en na 2021? 1. Versterken van de betekenis van cultuur voor Hoogeveen en 

haar inwoners met accent op jeugd. 
2. Cultuureducatie op alle scholen en talentontwikkeling. 

Wat doen we niet meer 1.1. Vergroten en van activiteiten en programmering voor 
jongeren.  

1.2. Verbeteren digitale ontsluiting vrijetijdsaanbod.  
2.2 Matching- en aanvraagpartner in ondersteuning, subsidiëring 

en facilitering van festivals en evenementen die cultuur 
versterken. Matching en ondersteuning vervalt door de 
voorgenomen bijsturingsmaatregel op marketing.  

2.3 Verbeteren digitale ontsluiting vrijetijdsaanbod.  
2.4 Continueren van   vakoverstijgende doorgaande leerlijnen PO, 

cultuurmenu en Land van Scala. 
2.5 Deskundigheidsbevordering cultuureducatie docenten PO en 

Kindcentra. 
2.6 Talentontwikkeling van 6-18 jaar binnen- en buitenschools. 
2.7 Inzetten op een toekomstbestendig cultureel aanbod passend 

bij de snel veranderende omstandigheden 
2.8  Cultuureducatie binnen de samenwerking tussen de partners 

van C1, Tamboer, Het Podium, bibliotheek en Scala 
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2. Sterke toeristische positie en aanbod  
 

Wat wordt moeilijker bereikt in 
2021? 

We willen beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe 
op het gebied van recreatie en toerisme. 

Wat doen we niet meer 1. Recreatieve productontwikkeling rondom het thema kind 
vriendelijkheid.  

2. Uitvoering geven aan de in het toeristisch actieplan benoemde 
activiteiten voor de periode 2021-2024. 

3. Verbeteren digitale ontsluiting van het totale vrijetijdsaanbod 
van Hoogeveen door middel van een goed functionerende 
toeristische website.  

4.1 Opleveren passende digitale infrastructuur 
4.2 Gebruik-/bezoekcijfers van de website en sociale media.  

 

4. Aantrekkelijk Hoogeveen  
Wat gaan we niet meer doen in en na 
2021? 

1. Hoogeveen wil in 2022 de meest kindvriendelijke gemeente 
van Nederland zijn. 

2. Hoogeveen wil aantrekkelijk zijn voor bewoners en bezoekers. 
3. Realisatie van een plan van aanpak voor gedragen 

economische profilering van Hoogeveen. 

Wat doen we niet meer 1.1 Initiëren, onderhouden en benutten van 
marketingstrategische netwerken en 
samenwerkingsverbanden. Deze betrekken in de 
kindvriendelijke aanpak en ervoor zorgen dat de boodschap 
uitgedragen wordt. 

1.2 De kinderdenktank in 2021 inzetten bij ontwikkeling en 
uitvoering van nieuw beleid en acties en monitoring. 

1.3 Vrijetijdsaanbod gericht op jonge gezinnen met kinderen extra 
promotionele aandacht en ondersteuning geven. 

1.4 Aanjagen en verder helpen nieuwe kindvriendelijke 
Initiatieven, zoals bijvoorbeeld de eerste editie van een nieuw 
stadsfestival. 

1.5 Organisatoren van evenementen aanmoedigen 
kindvriendelijke elementen toe te voegen aan evenementen. 

1.6 Verbeteren digitale ontsluiting vrijetijdsaanbod van 
Hoogeveen, in het bijzonder gericht op kinderen. 

2.1 Initiëren, onderhouden en benutten van 
marketingstrategische netwerken en 
samenwerkingsverbanden.   

2.2 Participeren in lokale en regionale samenwerkingsverbanden 
op gebied van marketing (zoals marketing Drenthe) en 
recreatie en toerisme. 

2.3 Aanjagen, adviseren, `evenementenregie` en ondersteuning 
van evenementen en festivals en hen verbinden met de 
merkstrategie. 

2.4 Aanjagen en verder helpen nieuwe initiatieven en 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de eerste editie van een 
nieuw stadsfestival. 

2.5 Facilitering uitvoering promotieplan marketing, recreatie en 
toerisme en evenementen 2021. 

2.6 Faciliteren ontsluiting cultureel aanbod als onderdeel van het 
totale vrijetijdsaanbod. 

2.7 (Verbeteren) digitale ontsluiting vrijetijdsaanbod. 
3. In samenwerking met het netwerk een verkenning uitvoeren 

naar de mogelijkheden van de economische profilering met als 
doel te komen tot een plan van aanpak.  
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Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
Met het vervallen van de toeristische en recreatieve productontwikkeling vervalt ook aanbod en 
onderhoud van het aanbod en materiaal in Punt H. De Toeristische Gebiedsregisseurs worden 
ingehuurd voor het aansturen van de vrijwilligers en voorraadbeheer. De informatieverzameling, het 
netwerk en de promotie is nu belegd bij de Beleidsadviseur Recreatie & Toerisme en team Marketing 
Hoogeveen. Door het stoppen van Marketing Hoogeveen vervalt de informatieverzameling, promotie 
en gedeeltelijk netwerk. Punt H is samen met Marketing Hoogeveen huurder van de punt H-locatie 
van de Tamboer. Door het marketingbudget te schrappen, is er niet langer volledige dekking voor de 
huurlasten. Voor alle 3 de voorgenoemde punten moet een andere invulling gevonden worden zodat 
Punt H zijn taken kan voortzetten. 
 
Met het vervallen van de marketingbudgetten en -menskracht zullen keuzes gemaakt moeten 
worden over of zaken in zijn geheel stoppen ofwel elders belegd worden. Te denken is aan 
bijvoorbeeld de informatievoorziening over het aanbod van Hoogeveen aan Marketing Drenthe, de 
aankondigingen op de digitale informatieborden langs de toegangswegen naar Hoogeveen, de 
kinderdenktank en de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid.  
 
Met het stoppen van de subsidie aan Scala vallen niet alleen activiteiten weg maar ook de 
inhoudelijke inbreng van Scala binnen het gezamenlijke culturele programma-aanbod van de 
culturele organisaties. 
   
Het stoppen van de subsidie aan Scala en de huidige financiële situatie van de gemeente betekent 
dat we nader gaan onderzoeken wat consequenties hiervan zijn voor de uiteindelijke realisatie van 
het nieuwe culturele complex. 
 

Doelstellingen 
 

1. Inwoners maken maximaal gebruik van cultuur 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 3. Versterken van de betekenis van cultuur voor Hoogeveen en 

haar inwoners met accent op jeugd. 
4. Ruimte geven aan het plaatselijk cultureel initiatief. 
5. Een goed geoutilleerd theater. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.3. Culturele organisaties stimuleren om gezamenlijk te werken 
aan het aanbod en programmering. 

1.4. Onderzoeken wat de gevolgen zijn van de huidige situatie op 
het ontwikkelen van het cultureel complex 

1.5. Ondersteunen van Poppunt Drenthe door middel van subsidie. 
1.6.  Verbeteren van de bezoekerscapaciteit van Het Podium om C-

status goed in te vullen (een eventuele verhuizing naar De 
Markt is een mogelijkheid dat nader wordt onderzocht). 

1.7. We werken de update van het kader cultuur uit. 
2.1 Uitbouwen van stadsprogrammering en stadstheater door De 

Tamboer in samenwerking met plaatselijke initiatiefnemers. 
4. We werken aan het achterstallig onderhoud van De Tamboer.  

Wat gaan we meten en hoe? 1.1. We bevragen de organisaties specifiek verslag te doen van 
gezamenlijk ondernomen programmeringsactiviteiten in inzet, 
kosten en bereik en vragen naar toekomstige inzet. 

1.2. Het poppodium heeft haar programmering en bezoekersbereik 
verbetert ten opzichte van 2019. De verhuizing naar De Markt 
is gerealiseerd.  

1.3. In jaar en projectverslagen vragen we specifieke cijfers op van 
programmering en bereik. 
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1.4. De update van het kader cultuur wordt vastgesteld. 
2.1 Theater De Tamboer toont aan dat de inzet van plaatselijk 

initiatief verder is toegenomen binnen de 
stadsprogrammering. 

2.2 We bevragen de organisaties op bereik, inzet en perspectief 
voor de toekomst en meten de financiële steun van buiten. 

4. Dit meten we niet maar volgen het via onderhoudsoverleg. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden • Voorwaardelijk is dat het voorzieningenniveau van de 
cultuurlocaties op voldoende niveau gehouden wordt, 
daarmee ook het achterstallig onderhoud uitgevoerd wordt. 

• Op de realisatie van alle activiteiten is de coronacrisis van grote 
invloed op mogelijkheden en deelnemersaantallen en dus op 
het gewenste bereik en financiële resultaat. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

340 Economische promotie 421 368 383 366 366 360 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 2.511 3.225 2.745 2.052 1.949 2.030 

540 Musea 76 76 30 30 30 30 

550 Cultureel erfgoed 68 58 69 69 69 69 

560 Media 34 33 33 33 33 33 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 101 88 89 104 88 103 

Totaal lasten 3.211 3.849 3.349 2.655 2.535 2.626 

       
Baten     

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

340 Economische promotie 25 24 17 19 20 20 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 137 342 118 118 118 118 

540 Musea 0 0 0 0 0 0 

550 Cultureel erfgoed 5 1 1 1 1 1 

560 Media 0 0 0 0 0 0 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 19 13 13 13 13 13 

Totaal baten 186 378 148 150 151 151 

       
Saldi     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

340 Economische promotie 396 345 366 347 345 340 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 2.374 2.884 2.627 1.934 1.831 1.912 

540 Musea 76 76 30 30 30 30 

550 Cultureel erfgoed 63 57 69 69 69 69 

560 Media 34 33 33 33 33 33 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 82 75 76 91 75 90 

Totaal saldi 3.025 3.470 3.201 2.505 2.384 2.474 
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Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van 
de programmadoelen:  

• Recreatieschap Drenthe 

• Scala   

• Stichting Cultuurhuis Hoogeveen 

• Stichting Centrummanagement Hoogeveen 
Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de 
paragraaf Verbonden partijen. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig. 
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Fysieke pijler 

 
Aantrekkelijk wonen 
Krachtige wijken en dorpen 
Veilige bereikbaarheid 
Duurzamer Hoogeveen 
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Aantrekkelijk wonen 

Verantwoordelijk wethouder:  Jan Zwiers:   Ruimtelijke Ordening 
                    Derk Reneman: Vastgoed- en grondbeleid 
 

Maatschappelijk effect 
 
Het programma Aantrekkelijk wonen moet Hoogeveen aantrekkelijker maken om te wonen, te 
werken en te verblijven. De Visie op de omgeving (voorheen Structuurvisie) is de basis voor dit 
programma. We vinden het belangrijk dat Hoogeveen haar aantrekkingskracht als stad versterkt en 
we willen een goede woongemeente zijn voor iedereen.  
 
In de kern Hoogeveen focussen we op het realiseren van wervende en aansprekende stedelijke 
woonomgevingen met groene open ruimtes. De vraag van onze inwoners halen we op en staat altijd 
centraal. In de dorpen ligt het accent op het uitvoeren van de huidige bouwplannen. We bieden ook 
ruimte voor specifieke woonwensen. Daarnaast is het blijven investeren in de kwaliteit van het 
stadscentrum is hard nodig om ook in de toekomst onze krachtige regionale positie te kunnen 
behouden en verstevigen. Daarbij gaan we voor een bruisend, toekomstbestendig, kindvriendelijk en 
vitaal stadscentrum met een compact winkelgebied. Een stadscentrum met een openbare ruimte 
met hoge verblijfskwaliteit en welke voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te 
blijven bezoeken. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
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Effecten rapport Schone lei 
De financiële bijsturing uit het rapport Schone lei raakt vooral het stadscentrum. 
De belangrijkste opgave voor het project stadscentrum bestaat de komende jaren uit: 
1. Het winkelgebied indikken/transformeren: we pakken de leegstand aan, samen met 

vastgoedeigenaren en ondernemers. 
2. Centrum beter vormgeven als aantrekkelijk, gezellig, recreatief en klimaatbestendig 

verblijfsgebied: de veranderde consument zoekt sfeer, vermaak en beleving. 
3. Het beter in de markt zetten van Hoogeveen als aantrekkelijk en kindvriendelijk stadscentrum 

door middel van promotie/marketing passend bij het DNA van Hoogeveen. Met als te bereiken 
resultaat: meer consumenten, hogere omzetcijfers en minder (geen) leegstand in het centrum 
van Hoogeveen.  

 
Om aan de opgave 2 en 3 te kunnen werken is het in standhouden van de huidige 
marketingorganisatie en budgetten (Bruisend Hoogeveen) en het budget voor centrummanagement 
(Werken aan werk) nodig. Met minder of géén financiële middelen is het niet mogelijk om uitvoering 
te geven aan de doelstelling om Hoogeveen als een aantrekkelijke plaats voor vrijetijdsbesteding 
(programma Bruisend Hoogeveen), wonen (programma Aantrekkelijk wonen) en werken 
(programma Werken aan Werk) te profileren. De effecten van aanpassing zijn op korte termijn 
duidelijk merkbaar en werken nadrukkelijk door in de lange termijn, met als gevolg afname van de 
aantrekkelijkheid van Hoogeveen als gemeente om in te investeren, ondernemen, wonen, werken, 
recreëren en verblijven. Dat effect zal zich doorvertalen in de woningwaarde, ondernemers- en 
investeringsklimaat en leefbaarheid. Daarmee zal de positie van Hoogeveen als 1 van de 4 sterke 
steden van Drenthe, op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding in het gedrang komen. 

 
Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
We laten geen doelstellingen los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
De doelstellingen van het programma aantrekkelijk wonen blijven ongewijzigd, met de kanttekening 
dat we voor het versterken van de regiofunctie beduidend minder kunnen waarmaken dan we 
beogen. 
 
Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners 
en mensen uit de regio 
Met de bijsturing op het budget van centrummanagement, marketing en de investeringen kan de 
visie stadscentrum niet op de manier zoals we ons hadden voorgenomen worden uitgevoerd. Fase 2, 
de verbetering van de aanpak van openbare ruimte wordt uitsluitend uitgevoerd voor zover de 
werkzaamheden al zijn gecontracteerd. En ook aan het verder vormgeven van het centrum als 
aantrekkelijk verblijfsgebied en het in de markt zetten van het centrum kan, zeker zonder afdeling 
marketing, in de komende jaren niet meer op de huidige wijze worden gewerkt. We doen hierbij een 
beroep op de creativiteit en zelfwerkzaamheid van de Hoogeveense ondernemers. Samen gaan we 
aan de slag en blijven we in gesprek om te bepalen en te doen wat wel kan. En met behulp van de 
(extra) financiering van de provincie blijven we ook werken aan het compacter maken van het 
stadscentrum. 
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Doelstellingen 
 

1. Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve 
woonbehoefte. 

2. Zichtbaar in de markt zetten van gemeentelijke kavels en 
gebouwen. 

3. Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk houden en 
verduurzamen. 

4. Een kwaliteitsimpuls geven aan de bebouwde omgeving. 
5. Voldoende aanbod houden van geschikte koop- en 

huurwoningen in alle wijken. 
6. Mogelijkheden creëren voor particuliere initiatieven.  
7. Vraaggericht inspelen op ontwikkelingen op het gebied van 

onder meer werken en verblijven. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Woonvisie 2017 - 2020 
  -   Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma, 
  -  Uitvoeren en evalueren meerjaren prestatieafspraken, 
 -    Actualiseren woonvisie. 
 Regionale Woonvisie  
 -   Uitvoeren visie. 
 -  Bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal   

 afstemmen om concurrentie te voorkomen. 
2. Uitvoeren Marketing wonen door inzetten van middelen en 

kanalen om vraag en aanbod van woningvoorraad te matchen. 
Met wegvallen van de middelen voor marketing kan hieraan 
geen uitvoering meer gegeven worden. 

3.1 Faciliteren van woonaanpassingen, vervangende nieuwbouw 
of herontwikkeling van vrijkomende locaties. 

3.2 Sloop /nieuwbouw woningen Verzetsbuurt: 
 Uitvoering nieuwbouw, oplevering in 2021 (er wordt gestart 

met nieuw deel aan de Adriaan Baasstraat). 
3.3 Doorgaan met het aanbod aan Stimulerings-leningen voor 

woningverbetering en verduurzaming. 
3.4 Vervolg Hoogeveen woont Slim. 
 Binnen de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe wordt een aanpak 

ontwikkeld om particuliere woningeigenaren te ondersteunen 
bij het toekomstbestendig maken van de eigen woning. Binnen 
de aanpak worden (financiële) instrumenten ontwikkeld om de 
woningeigenaar daarin te ondersteunen. Onderzocht wordt of 
deze aanpak gaat werken en of woningeigenaren het juiste 
instrument wordt aangeboden om de woning toekomst 
bestendig te maken. 

4.1 Herontwikkeling park Dwingeland en Stoekeplein:  
 -  Fase 2 van het park aanleggen, 
 -  Uitgifteprocedure voor bouwterrein opstarten. 
4.2 Herontwikkeling Finalocatie Nic. Beetsplein/ schoollocatie 

Brederoweg/Reviusplein: opstarten bestemmingsplan-
procedure. 

4.3 Herontwikkeling voormalig Jannes van der Sleedenhuis i.c.m. 
Tas-gebouw locatie: ruimtelijke procedures afhandelen. 

4.4 Griendtsveenweg 1: locatiepaspoort actualiseren en actief in 
de markt zetten. 

4.5 Herontwikkeling hoek Alteveerstraat/Piet Heinstraat: 
oplevering zorgappartementen is gepland in 2021. 
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4.6 Herontwikkeling Zuidwoldigerweg (voormalige Wendakker): 
 verkoop grondgebonden woningen gestart, verkoop 

appartementen nog niet gestart. 
4.7 Herontwikkeling locatie 't Haagje/Wolfsbos: afronden 

bestemmingsplanprocedure. 
4.8 Herontwikkeling Oosterkerk: opstarten bestemmingsplan-

procedure. 
4.9 Binnen de geplande gebiedsontwikkeling(en) wordt ingezet op 

energie neutraal bouwen. 
4.10 Pilot voor een duurzame waterstof wijk in Nijstad-oost en het 

activeren van duurzame energieopwekking in de omgeving. 
4.11 Herontwikkelen scholen Lomanlaan, Anjerstraat en 

Korhoenlaan. 
5.1 Woningbouw Erflanden: nieuwbouwwijk zo goed als afgerond. 
5.2 Woningbouw Mauritsplein: afronden woonrijp maken, nog 

enkele kavels te koop. 
5.3 Nijstad-Oost:  
 -   Afronden bestemmingsplanprocedure, 
 -   Uitgifte kavels. 
5.4 Woningbouw Spaarbankbosch: uitgifte kavels bijzonder 

woonmilieu. 
6.  Een deel van de bouwkavels die de gemeente aanbiedt, 

worden uitsluiten verkocht aan particulieren. Projectmatige 
woningbouw is op deze locaties niet mogelijk.  

7.1 Recreatie- en woongebied plan Nijstad:  
  -   Afronden recreatiegebied, 
  -  Afronden bestemmingsplan en realisatie woningen door 

 ontwikkelaar.  
7.2 Uitbreiding winkelcentrum De Weide: 

- Afronden ruimtelijke procedure en voorbereiding 
uitvoering, realisatie 2021/2022. 

7.3 Griendtsveenweg-noord - stationsgebied: afronden 
gebiedsvisie. 

Wat gaan we meten en hoe? 1.1 De ambities die verwoord zijn in de Woonvisie 2017 – 2020 
worden gecontroleerd, aan de hand van een twee jaarlijkse 
monitoring waarin de stand van zaken wordt verwerkt. 

1.2 De woningbouwontwikkelingen worden getoetst aan de 
Woonvisie 2017-2020. Met behulp van een database worden 
de ontwikkelingen in de woningbouwontwikkeling gemonitord. 
Per direct is zichtbaar hoeveel en waar woningen per jaar zijn 
gerealiseerd en welke potentiële bouwplannen in ontwikkeling 
zijn. 

1.3 Aan de hand van de jaarlijkse cyclus (zoals is opgenomen in de 
meerjarige prestatieafspraken) wordt voortgang van de 
gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties 
gevolgd. 

2.1 Bestaande instrumenten, zoals Funda, worden gebruikt om 
inzicht te krijgen in de markt.  

2.2 Met regelmaat wordt afgestemd met marktpartijen, zoals de 
makelaardij, om te toetsen welke ontwikkelingen er spelen in 
de markt. 

3. Het gebruik van de Stimuleringsregelingen wordt gemonitord 
om zicht te hebben hoe vaak de regeling wordt gebruikt en om 
te kunnen beoordelen of een regeling nog wel aansluit op de 
vraag. Maandelijks wordt een overzicht gemaakt van de stand 
van zaken. 
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4. Aan de hand van nog nader te bepalen indicatoren wordt dit 
gemonitord binnen de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe. 

5. Zie 1. 
6. Het aantal woningen dat gebouwd wordt volgens (Collectief) 

Particulier Opdrachtgeverschap wordt gemonitord. Het 
streefpercentage is minimaal 10% woningbouw volgend (C)po. 

Financiële consequenties Actualiseren Woonvisie 2017 – 2020 
Voor het actualiseren van de Woonvisie is in de begroting 2020 – 
2023 een eenmalig budget opgenomen voor het uitvoeren van 
deze activiteit. Bij de uitgave-stop in februari 2020 heeft het 
(toenmalige) college onderzocht waar te kunnen bezuinigen. Toen 
is besloten om in 2020 de Woonvisie niet te gaan actualiseren in 
combinatie met het besluit/de mededeling aan de raad om in 2021 
de actualisatie wel uit te voeren. Voor de actualisatie van de 
Woonvisie 2017 – 2020 is eenmalig een bedrag nodig van € 50.000 
om in 2021 een geactualiseerde Woonvisie te kunnen opstellen. De 
actualisatie geschiedt in (nauwe) samenwerking met externe 
partijen/inwoners. 

 
De actualisatie is noodzakelijk om het huidige beleid te 
actualiseren. Het huidige beleid is gebaseerd op uitgangspunten en 
ontwikkelingen vanuit 2015 en 2016. 
Als gemeente hebben we actueel woonbeleid nodig om onze rol als 
gemeente uit te kunnen oefenen ten aanzien van sturing op de 
Ruimtelijke Ordening. Dus om o.a. in te kunnen spelen op de 
woonbehoefte. Maar om ook prestatieafspraken te kunnen blijven 
maken met de woningcorporaties. En deze zijn nodig om sturing te 
kunnen geven aan het (sociale) woonbeleid, o.a. op de 
betaalbaarheid van het wonen. De Woningwet geeft daarover aan 
dat deze afspraken met corporaties alleen gemaakt mogen worden 
als de gemeente actueel woonbeleid heeft. 
Verder is het woonbeleid basis voor het toekomstbestendig 
houden/maken van de bestaande woningvoorraad. Welke rol als 
gemeente willen we hierin spelen en welke prioriteiten stellen we 
hierin bij de aanpak van de bestaande woningvoorraad. 
 
De actualisatie van de woonvisie kan niet met eigen mensen 
worden gerealiseerd en daarom is hier extra budget voor nodig. 
 
De actualisatie van de woonvisie bevat meerdere fases: 
1e fase: fase van onderzoek en analyse. Vooral gericht op 
woningbehoefte onderzoek en analyse van verschillende bronnen. 
Het behoefteonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van 
meerdere partijen, zoals de woningcorporaties. Het laten uitvoeren 
door een derde maakt het een onafhankelijk onderzoek/resultaat. 
Daarnaast gaat het om een dermate groot onderzoek waar we als 
gemeente de capaciteit en beperkt de expertise niet voor 
beschikbaar hebben. In deze fase zit een gedeeld belang van 
meerdere partijen. Deze fase is van belang voor het vervolgproces. 
Van belang is dat het gaat om een gedeelde analyse, waarop het 
woonbeleid gebouwd kan worden. 
2e fase: gaat om een breed proces, ook gericht op maximale 
participatie van inwoners, stakeholders en andere betrokkenen 
vanuit o.a. bouw, zorg en welzijn. Een dergelijk proces van het 
opstellen van het beleid met betrokkenheid van vele partners is 
omvangrijk en externe ondersteuning vergroot de kwaliteit en 
snelheid van een dergelijk proces.  
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Een proces dat eens in de 4/5 jaar plaatsvindt. Als gemeente 
hebben we veel kennis beschikbaar, maar extra kennis van een 
externe partij verbreed de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat. 
De externe partij is gespecialiseerd in het uitvoeren van een 
dergelijk totaal proces (zowel op het gebied van inhoudelijke kennis 
en vaardigheden m.b.t. proces en redactioneel) en kan een 
dergelijk proces realiseren in een termijn die te overzien is. Een 
dergelijk proces neemt al gauw 6 tot 12 maanden in beslag. Wordt 
dit gehele proces intern uitgevoerd, dan moet hier capaciteit voor 
vrijgemaakt worden, en bestaat een groot risico dat het proces een 
te lange periode in beslag neemt. Andere werkzaamheden kunnen 
dan niet uitgevoerd worden, er moeten dan keuzes gemaakt 
worden. De woningmarkt en alles wat daar mee samenhangt 
verandert snel. Het is daarom van belang dat een dergelijk proces 
zo snel mogelijk doorlopen wordt. 
3e fase: officiële inspraakprocedure en besluitvormingsfase. Deze 
fase wordt geheel intern uitgevoerd. 
Naast de inhuur van een extern bureau levert de SWO-organisatie 
de projectleider en ambtelijke betrokkenheid bij dit proces. Dit 
vraagt al de nodige extra capaciteit van de organisatie, naast de 
reguliere werkzaamheden. 

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Uitvoering van projecten binnen andere programma's en 
samenwerking met andere programma's. 

• Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en 
vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld 
woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. 

• Participatie van inwoners bij planontwikkeling. 
 
Risico's 

• Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige 
investeringen door onder andere economische ontwikkelingen 
(prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet 
verkrijgen van subsidie/cofinanciering. 

• Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de 
woningvoorraad. 

 

2. Vergroting aantrekkelijkheid van de dopen en landelijk gebied voor wonen, werken en 
verblijven 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Vraaggericht voorzien in de gewenste kwalitatieve en 
kwantitatieve woonbehoefte. 

2. Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en gebouwen. 
3. Een kwaliteitsimpuls geven aan de bebouwde omgeving. 
4. Herontwikkeling leegstaande gebouwen. 
5. Voldoende aanbod houden van geschikte koop- en 

huurwoningen in alle dorpen. 
6. Ruimte geven aan nieuwe functies in landelijk gebied met 

aandacht voor inpassing. 
7. Mogelijkheden creëren voor particuliere initiatieven. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.1 Zie doelstelling 1. 
1.2 Faciliteren uitbreiding supermarkt Elim. 
2. Uitvoeren Marketing wonen:  

- Inzetten instrumenten om vraag en aanbod van gehele 
 woningvoorraad te matchen. 

3. Zie doelstelling 1. 
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4. Met private partijen onderzoeken of leegstaande gebouwen 
geschikt zijn voor nieuwe functie:  
-  Herontwikkelen voormalig hervormde kerk Pesse 
(Afronden  bestemmingsplanprocedure) 

5.1 Realiseren woningbouwlocatie Turfsteker/ Zuideropgaande in 
 Hollandscheveld voor woningbouw:  

- Oplevering woningen 2021/2022. 
5.2 Faciliteren verkoop kavels en projectmatige woningen in 

Fluitenberg. 
5.3 Faciliteren verkoop kavels en projectmatige woningbouw 

Nieuwlande: 
- Kavels in verkoop. 

5.4 Visie op woningbouw Hollandscheveld: 
- Oplevering visie. 

6. Faciliteren via bestaande regelingen zoals ruimte voor ruimte, 
ruimte voor bedrijven en facetplan recreatie en toerisme. 

7. Een deel van de bouwkavels die de gemeente aanbiedt, worden 
uitsluiten verkocht aan particulieren. Projectmatige 
woningbouw is op deze locaties niet mogelijk. In 2021 bieden 
wij kavels aan in: 
- Stuifzand 
- Pesse 
- Tiendeveen 
- Nieuwlande 
- Nieuweroord 
- Nieuw Moscou 

Wat gaan we meten en hoe? 1,3.5 zie onder doelstelling 1. 
7.    Het aantal woningen dat gebouwd wordt volgens (Collectief) 

Particulier Opdrachtgeverschap wordt gemonitord. Het 
streefpercentage is: 
- minimaal 40% woningbouw volgens (C)po in de dorpen, 
- minimaal 80% woningbouw volgens (C)po in het landelijk
 gebied.   

Financiële consequenties Zie onder doelstelling 1. 

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Uitvoering van projecten binnen andere programma's en 
samenwerking met andere programma's. 

• Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en 
vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld 
woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. 

• Participatie van inwoners bij planontwikkeling. 
 
Risico's 

• Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige 
investeringen door onder andere economische ontwikkelingen 
(prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet 
verkrijgen van subsidie/cofinanciering. 

• Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de 
woningvoorraad. 
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3. Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en 
mensen uit de regio 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Levendigheid stadscentrum vergroten en bezoekers langer 
vasthouden (zie ook doelstelling 2 en 4 Bruisend Hoogeveen). 

2. Minder leegstaande panden, zoals kantoren en winkels. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.1 Uitvoering geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum:  
- minimale uitvoering projecten fase 2 (voor zover reeds 
 gecontracteerd). 

1.2 Op het gebied van Retail werken we nauw samen met andere 
Drentse steden en met de provincie Drenthe in de Drentse 
Retailagenda. 

2.1 Met private partijen onderzoeken of leegstaande gebouwen 
geschikt zijn te maken voor huisvesting. 

2.2 Uitvoering stimuleringsregeling verplaatsing en transformatie 
van winkels. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Het aantal bezoekers monitoren we aan de hand van 
passanten tellingen door Locatus. Daarnaast maken we gebruik 
van data uit het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. 

2. We monitoren het aantal leegstaande panden. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Uitvoering van projecten binnen andere programma's en 
samenwerking met andere programma's. 

• Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en 
vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld 
woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. 

• Participatie van inwoners bij planontwikkeling. 
 
Risico's 

• Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige 
investeringen door onder andere economische ontwikkelingen 
(prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet 
verkrijgen van subsidie/cofinanciering. 

• Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de 
woningvoorraad. 

 
4. Ruimte voor ontwikkelen 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Effectiever, efficiënter en flexibeler werken aan ruimtelijke 
plannen. 

2. Eenvoudige omgevingsvergunningen snel verlenen en 
complexere aanvragen en overige bouwinitiatieven snel 
duidelijkheid geven over de kansrijkheid van het initiatief. 

3. Vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het 
ja-tenzij principe. 

4. Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.1 Opstellen locatiepaspoorten. Een locatiepaspoort is een 
document dat de minimale kaders weergeeft voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van een locatie. Op basis hiervan kan 
een initiatiefnemer plannen ontwikkelen voor de 
herontwikkeling van de locatie. Over een locatiepaspoort vindt 
geen formele inspraak plaats. Het document heeft geen 
formele status.  

1.2 Prioriteitenlijst locatiepaspoorten vaststellen en hiervoor actief 
ontwikkelaars werven. 
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1.3 Actualiseren (conserverende) bestemmingsplannen (eventueel 
door toepassing beheersverordening). 

1.4 Inwoners en partners zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe 
ontwikkelingen. 

2.1 Bouwbegeleidingsteam en teamontwikkeling ruimtelijke 
plannen continueren. 

2.2 Vanuit het speerpunt dienstverlening extra capaciteit inzetten 
om ruimtelijke initiatieven af te handelen en deel te kunnen 
nemen in de projecten binnen dit programma. 

3. Faciliteren via bouwbegeleidingsteam en teamontwikkeling 
ruimtelijke plannen. 

4. Uitvoeren van het project Implementatie Omgevingsplan, in 
samenwerking met de Wolden. Bijhouden van en inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen zoals Omgevingswet en het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging en doorgaan met de toepassing 
van de Crisis en herstelwet voor het bouwen. 

Wat gaan we meten en hoe? 2.    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. Aan de hand van de 
Wabo-monitor maken wij dit inzichtelijk.  

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Uitvoering van projecten binnen andere programma's en 
samenwerking met andere programma's. 

• Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en 
vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. 

• Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld 
woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. 

• Participatie van inwoners bij planontwikkeling. 
 
Risico's 

• Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige 
investeringen door onder andere economische ontwikkelingen 
(prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet 
verkrijgen van subsidie/cofinanciering. 

• Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de 
woningvoorraad. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

030 Beheer overige gebouwen en 
 gronden 

4.737 449 613 565 558 567 

050 Treasury 168 192 177 177 177 177 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 

810 Ruimtelijke ordening 866 850 1.132 1.136 1.134 1.136 

820 Grondexploitatie (niet-
 bedrijventerreinen) 

2.757 4.562 4.363 4.364 4.363 4.364 

830 Wonen en bouwen 3.378 2.275 3.073 3.234 3.218 3.211 

Totaal lasten 11.906 8.329 9.358 9.477 9.451 9.455 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Baten     

030 Beheer overige gebouwen en 
 gronden 

5.147 261 216 216 216 216 

050 Treasury 161 138 121 120 118 117 

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 

810 Ruimtelijke ordening 69 46 88 90 92 93 

820 Grondexploitatie (niet-
 bedrijventerreinen) 

2.652 5.833 4.545 4.155 4.155 4.053 

830 Wonen en bouwen 1.677 948 991 1.017 1.044 1.059 

Totaal baten 9.706 7.225 5.961 5.597 5.625 5.537 

Saldi     

030 Beheer overige gebouwen en 
 gronden 

-410 188 396 349 342 350 

050 Treasury 7 54 55 57 58 60 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 

810 Ruimtelijke ordening 797 804 1.044 1.046 1.042 1.043 

820 Grondexploitatie (niet-
 bedrijventerreinen) 

105 -1.271 -182 210 209 311 

830 Wonen en bouwen 1.701 1.328 2.082 2.217 2.174 2.152 

Totaal saldi 2.200 1.104 3.398 3.879 3.826 3.918 

 

Verbonden partijen 
 
Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de uitvoering van dit programma. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Hoogeveen Drenthe Nederland 

Nieuwbouwwoningen 
 

aantal per 
1.000 
woningen 

 6,2 7,1 9,2 

WOZ waarde woningen x € 1.000  177 201 248 

Gemeentelijke woonlasten 
- 1 persoonshuishouding 
- meerpersoonshuishouden 

 
€ 
€ 

  
659 
742 

 
697 
748 

 
700 
773 

Demografische druk %  80,1 80,6 70,0 
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Krachtige wijken en dorpen 

Verantwoordelijk wethouder: Jan Zwiers 
 

Maatschappelijk effect 
 
In het programma Krachtige wijken en dorpen onderhouden en bevorderen we de fysieke en sociale 
woon- en leefkwaliteit in wijken en dorpen.  We zoeken onze inwoners op om samen te bepalen wat 
we gaan doen en hoe we het gaan doen. Dit doen we in ons dagelijks beheer, projecten en 
activiteiten. Ook als college zoeken we de mensen op. We stimuleren betrokkenheid en 
samenwerking met organisaties en inwoners. Daarnaast stimuleren we de sociale zelf- en 
samenredzaamheid en netwerkvorming. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij initiatieven die 
ontstaan in de samenleving. Waar nodig nemen we initiatief en stimuleren we. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 

Effecten rapport Schone lei 
 
De effecten van het rapport Schone lei binnen het programma krachtige wijken en dorpen hebben 
betrekking op een drietal maatregelen.  
Deze betreffen: 
1. Het werkbudget voor wijkbeheerders wordt met 25% verlaagd. 
2. Aangetaste essen worden door de dienst groenbeheer gekapt. Er worden geen nieuwe bomen 

aangeplant. De ontstane gaten in verharding worden dicht gestraat. 
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3. De verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk- buurt en dorpshuizen 
laten we meer over aan inwoners en maatschappelijke partners.  

 
Deze maatregelen hebben effect op de doelstellingen en activiteiten binnen het programma. Door 
het verlagen van het werkbudget voor wijkbeheerders kunnen minder burgerinitiatieven worden 
ondersteund. Aangetaste essen worden gekapt en er worden geen nieuwe bomen aangeplant. 
Hierdoor ontstaat er een minder aantrekkelijke leefomgeving. Het overdragen van de 
verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk- buurt en dorpshuizen aan 
inwoners en maatschappelijk partners zal ervoor zorgen dat sommige accommodaties sluiten en 
activiteiten elders plaats gaan vinden. De exacte invulling gaat in overleg met de wijk-, buurt -en 
dorpshuizen. 

 
Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
We laten geen doelstellingen los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
Binnen het programma laten we geen doelstellingen los. Op onderdelen bestaat wel de mogelijkheid 
dat een andere invulling moet worden gegeven aan activiteiten binnen de doelstellingen.  Het 
overdragen van de verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk- buurt en 
dorpshuizen aan inwoners en maatschappelijke partners kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
sommige accommodaties sluiten.  We zien echter dat er voldoende ruimte is om accommodaties te 
clusteren en te delen. Activiteiten kunnen ook in andere accommodaties worden voortgezet. Deze 
gevolgen zijn verder omschreven in het onderdeel ‘doelstellingen’.  
 

Doelstellingen 
 

1. Gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door het 
vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Kwetsbare inwoners sneller signaleren en waarborgen dat hulp 

en ondersteuning vanuit meerdere organisaties op elkaar is 
afgestemd en dat betrokken organisaties de hulp en 
ondersteuning bieden die noodzakelijk is  

2. Fysieke en sociale vraagstukken worden snel gesignaleerd en 
we maken concrete afspraken over wie de vraagstukken 
wanneer en hoe oppakt. 

3. Vergroten van de bijdrage aan sociale vitaliteit, cohesie en 
sociale infrastructuur. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Het college bezoekt alle wijken en dorpen om te horen wat er 
speelt. Tijdens de bezoeken gaat het college in gesprek en laat 
zich informeren.  

2. Koppeling programmadoelen aan werkwijze De Smederijen: 
- inventarisatie intern en extern; 
- analyse, ambitie en acties (basis voor actieplan). 

3. Het opstellen van een actieplan “nieuw elan Smederijen” en 
een start maken met de uitvoering daarvan. 

4. Al jaren worden burgerinitiatieven door de gemeente 
ondersteund om de samenhang en vitaliteit in de wijken en 
dorpen te vergroten. Door deze budgetverlaging willen we dat 
inwoners hier zelf meer verantwoordelijk in nemen.  
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5. Veel maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd in 
diverse accommodaties en niet alleen in wijk, buurt en 
dorpshuizen. We vinden het belangrijk dat maatschappelijke 
activiteiten kunnen plaatsvinden maar we zien het niet als 
onze verantwoordelijk om alle accommodaties hiervoor in 
stand te houden.  De verantwoordelijkheid voor het beheer en 
in stand houden van wijk- buurt en dorpshuizen laten we meer 
over aan inwoners en maatschappelijke partners. Als inwoners 
en verenigingen deze taak niet kunnen of willen overnemen 
dan zien we dat er voldoende ruimte is om accommodaties te 
clusteren en te delen. Activiteiten kunnen ook in andere 
accommodaties worden voortgezet. Dit heeft wel als gevolg 
dat sommige accommodaties sluiten.  

Wat gaan we meten en hoe? 1. Het college bezoekt ieder jaar iedere wijk en dorp minimaal 1 
keer en hiervan worden verslagen gemaakt en actiepunten 
vastgelegd. 

Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten.  

Risico's en randvoorwaarden • Het voortbestaan en onderhouden van de sociale 
netwerkstructuur. 

• Een goede samenwerking tussen de maatschappelijke 
partners, waaronder de Smederijen, buurtbeheer, wijkteams, 
welzijnswerk en alle gemeentelijke programma’s is van 
doorslaggevend belang voor het realiseren van onze 
maatschappelijke doelstellingen. 

 

2. Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en 
speelvoorzieningen 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Gebiedsgericht beheer openbare ruimte met behoud van 

onderhoudsniveau ‘basis’ en in het stadscentrum ‘hoog’. 
2. Het verbeteren van de biodiversiteit. 
3. Behoud van voldoende en veilige speelplekken. 
4. Aantrekkelijke en schone leefomgeving. 
5. Actueel inzicht in gebruik gegeven/genomen gronden 

waaronder inzicht in gronden die zonder toestemming van de 
gemeente in gebruik zijn genomen. 

6. Inzicht in uit te geven groenstroken. 
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Op onderdelen uitvoering geven aan het Groenbeheerplan 

2020 – 2023. 
Vervanging op korte termijn van aantal groentypen die in 
slechte conditie verkeren. Deze groentypen zijn aan het einde 
van de levensduur. Zorgen dat meer inwoners de weg naar 
Buurtbeheer weten te vinden. 

2. Samen met de provincie, andere Drentse gemeenten, 
waterschappen en ProRail inzetten voor het ecologisch 
bermbeheer in heel Drenthe. Uitvoering geven aan het 
actieprogramma Biodiversiteit.  

3. In overleg met inwoners beoordelen welke speelplekken in 
stand blijven en welke niet. Speelplekken onderhouden, zodat 
ze goed en veilig zijn. 

4. We proberen met voorzieningen en bewustwording overlast 
door zwerfafval en hondenpoep zoveel mogelijk te voorkomen. 
Daarnaast zetten we meer in op handhaving. Zie hiervoor de 
paragraaf Handhaving. 

5. Als onderdeel van het Bijsturingsprogramma inzichtelijk maken 
welke groenstroken verkocht kunnen worden.  
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6. De tekening van Groenstructuurvisie wordt aangevuld met 
doorgaande groenstructuren om zodoende ook het 
begeleidende groen langs wijkontsluitingswegen te 
waarborgen. 
We gaan ongeregelde in gebruik genomen groenstroken 
reguleren: ze worden uitgegeven met een overeenkomst of ze 
worden teruggenomen in gemeentelijk beheer. Het beleid 
wordt in 2020/2021 voorgelegd aan de raad. 

7. In verband met veiligheid worden aangetaste essen wel 
gekapt, maar niet vervangen door nieuwe bomen. Dit zorgt 
voor een minder aantrekkelijke leefomgeving. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Jaarlijks wordt het onderhoudsniveau van het openbaar groen 
gemonitord middels het uitvoeren van een schouw. Op basis 
hiervan kan worden vastgesteld in hoeverre wordt voldaan aan 
het vastgestelde onderhoudsniveau. 
Aantal meldingen bij Buurtbeheer over beheer van de 
openbare ruimte is wordt geregistreerd en jaarlijks 
gerapporteerd.  

2. Jaarlijks wordt gerapporteerd welke maatregelen zijn 
uitgevoerd ten behoeve van het bevorderen van de 
biodiversiteit. 

3. Op basis van de veiligheidsinspectie worden speeltoestellen 
onderhouden. Wanneer speeltoestellen vervangen moeten 
worden, gebeurt dit in overleg met direct omwonenden. 
Hierover wordt niet gerapporteerd. 

4. We registreren de hoeveelheid van aangevraagde 
voorzieningen door inwoners om de overlast voor de 
bestrijding van hondenpoep en zwerfvuil te verminderen. Het 
aantal klachten wordt geregistreerd en gerapporteerd. 

5. Registratie van het aantal geregelde uitgegeven groenstroken 
en het aantal terug in beheer genomen groenstroken. 

Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten. 

Risico's en randvoorwaarden • Voldoende participatie van inwoners. 

• Capaciteit buurtbeheer op voldoende niveau. 

• Het toenemende aantal ziekten en plagen vormt een risico 
voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.  

 

3. Een waardige rustplaats voor iedereen 
 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Inwoners de mogelijkheid bieden om een passende laatste 

rustplaats te vinden tegen een maatschappelijk verantwoord 
tarief (top drie van Drenthe met de laagste tarieven voor 
begraven). 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Onderzoeken of er een natuurbegraafplaats in de gemeente 
Hoogeveen gerealiseerd kan worden. 

2. Herbegraven en herinrichting van begraafplaats 
Hollandscheveld.  

3. De ontwikkelingen van begraaftarieven in Drenthe monitoren 
en bekijken of een lager tarief haalbaar is. Voor een plek in de 
top drie moeten de tarieven met 30-40% omlaag. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Uiterlijk begin 2022 is er een onderzoeksrapport waaruit blijkt 
of er een natuurbegraafplaats kan worden gerealiseerd. 

5.  De ontwikkelingen in begraaftarieven in Drenthe worden 
jaarlijks inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.  

Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten.  
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Risico's en randvoorwaarden • Voldoende capaciteit op de begraafplaatsen om voor iedere 
inwoner een waardige rustplaats te bieden. 

• Geïnteresseerde marktpartijen om een natuurbegraafplaats te 
realiseren en te exploiteren.  

 

4. Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken van de 
waarde van het landschap 
Wat willen we bereiken in 2021? 1. Een gemeentedekkend netwerk waarmee landschap en natuur 

samen onderhouden wordt en behouden blijft voor gebruik 
door inwoners, bezoekers, planten en dieren (biodiversiteit). 

2. Het platteland sociaaleconomisch vitaal houden. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Via streekbeheer landschap en natuur onderhouden. 
Het netwerk vergroten door bewonersgroepen vanuit de nog 
ontbrekende dorpen, zoals Tiendeveen, Nieuweroord en Elim 
aan laten sluiten.  

2. Uitvoering geconcentreerde aanpak voor Zuidoost- Drenthe. 
Zie voor een toelichting het programma Aantrekkelijk wonen. 
Lokale initiatieven ondersteunen met behulp van de 
financieringsregeling Dorpsinitiatieven van de provincie. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Het aantal actieve netwerken in de gemeente Hoogeveen 
wordt geregistreerd en hier wordt regelmatig contact mee 
onderhouden. 

Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten.  

Risico's en randvoorwaarden • Voldoende participatie van inwoners. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

120 Openbare orde en veiligheid 15 15 15 15 15 15 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 4.803 4.631 5.234 5.273 5.253 5.258 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 1.088 994 939 908 498 652 

750 Begraafplaatsen en crematoria 616 628 575 573 556 559 

Totaal lasten 6.522 6.269 6.764 6.770 6.323 6.484 

       

Baten     

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

120 Openbare orde en veiligheid 3 0 0 0 0 0 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 200 132 77 77 77 77 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 60 49 46 46 46 46 

750 Begraafplaatsen en crematoria 1.015 1.001 947 947 947 947 

Totaal baten 1.277 1.182 1.070 1.070 1.070 1.070 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldi     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

120 Openbare orde en veiligheid 12 15 15 15 15 15 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 4.603 4.499 5.157 5.196 5.176 5.181 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 1.028 944 893 862 452 605 

750 Begraafplaatsen en crematoria -399 -373 -372 -374 -391 -388 

Totaal saldi 5.244 5.087 5.694 5.701 5.253 5.414 

 

Verbonden partijen 
 
In dit programma zijn geen verbonden partijen.  
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig 
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Veilige bereikbaarheid 

Verantwoordelijk wethouder: Derk Reneman 
 

Maatschappelijk effect 
 
De bereikbaarheid, de inrichting en de staat van onderhoud van het openbaar gebied, waaronder de 
wegen, fiets- en voetpaden bepalen voor een groot gedeelte de leefbaarheid van de gemeente. Dit 
programma heeft als doel de bereikbaarheid per (vracht)auto, fiets, te voet en met openbaar vervoer 
(bus en trein) in stand te houden en te verbeteren, waarbij veel aandacht is voor de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De inwoners en bedrijven worden daarbij steeds nauw 
betrokken. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 
Effecten rapport Schone lei 
De effecten van het rapport Schone lei en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen wat betreft 
het programma Veilige bereikbaarheid zichtbaar zijn op straat. Het wegwerken van het achterstallige 
onderhoud in de wegen, fiets- en voetpaden kan minder voortvarend worden opgepakt dan eigenlijk 
gewenst is. Met de uitgefaseerde extra middelen zal hetgeen 5 jaar duren om het onderhoudsniveau 
van de wegen op basisniveau te brengen, zoals beschreven is in het Wegenbeheersplan 2019 -2023, 
maar 10 tot 12 jaar. Dat heeft als gevolg dat het straatbeeld de komende jaren eerst verslechtert om 
vervolgens afhankelijk van de beschikbare onderhoudsgelden te verbeteren.  
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Bovendien moeten alle zeilen worden bijgezet om de verkeersveiligheid van de wegen die niet direct 
kunnen worden aangepakt te kunnen blijven borgen. 

• Er worden de komende 2 jaren geen verkeersborden vervangen. 

• Het bewaakt stallen van fietsen in het centrum is niet meer mogelijk. 

• Er kan efficiënter gewerkt worden door het parkeren verder te digitaliseren; maar daarmee 
vervalt de mogelijkheid om de parkeergelden met muntgeld te betalen. 

• De tariefsverhoging van de parkeerkaarten van de medewerkers van de SWO leidt mogelijk tot 
extra parkeeroverlast voor de omliggende woonstraten; overigens kan deze maatregel nog 
bijgesteld worden of veranderen met het nieuwe parkeerbeleid. 

 
Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
We laten geen doelstellingen los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat? 
De doelstelling om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in stand te houden laten we niet los. 
Echter door de beperkte extra middelen, zal het wegwerken van het achterstallig onderhoud langer 
duren dan gewenst.  
 

Doelstellingen 
 

1. In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. We willen de regionale bereikbaarheid verbeteren, om het 
economisch vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken en 
om het woon- en leefklimaat voor onze inwoners te 
verbeteren 

2. In het energieakkoord zijn onder andere doelstellingen 
geformuleerd ten aanzien van energiebesparing. Om hieraan 
een bijdrage te leveren, willen wij de openbare verlichting 
energiezuiniger en duurzamer maken.  

3. Een toegankelijke, toekomstbestendige, veilige en duurzame 
infrastructuur voor alle wijzen van vervoer, waarbij het 
uitgangspunt is dat het wegenareaal op basisniveau wordt 
onderhouden. 

4. We willen minder verkeersslachtoffers en daarom willen we de 
verkeersveiligheid verbeteren. Op de hoofdwegen willen we de 
structurele knelpunten en files die de doorstroming 
belemmeren zoveel mogelijk wegnemen. 

5. We willen mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. 
Daarom willen we de fietspaden verbeteren en fietsoversteken 
veiliger maken. 

6. We blijven werken aan het in stand houden en verder 
verbeteren van het openbaar vervoer.  

7. Het parkeerbeheer efficiënter maken door meer gebruik te 
maken van hedendaagse mogelijkheden. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Deelname aan de mobiliteitstafel Regio Zwolle.  
Lobby voor de verbetering van de auto(snel)weg naar Twente 
en verbetering treinverbinding naar Zwolle 

2. In 2021 zal vanuit het onderhoudsplan een deel van de 
bestaande armaturen langs de verbindingswegen naar de 
dorpen fasegewijs vervangen worden door ledarmaturen. 
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3. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden conform het 
asfaltprogramma en het onderhoudsprogramma wegen, een 
start maken met wegwerken van het achterstallige onderhoud 
in de wegen, fiets- en voetpaden. 
Herstructurering Grote Kerkstraat. 

4. Verbetering van de mogelijkheid tot oversteken van de 
Zuidwoldigerweg naar de Koedijk voor fietsers en voetgangers. 
Oversteekplaatsen Schutstraat/Haagje/Notaris Mulderstraat 
verbeteren.  
Oversteek Grote Kerkstraat ter hoogte Juliana Plantsoen 
realiseren. 
Aanpassing kruising Toldijk/Middenveldweg.  
Gedragsbeïnvloeding in de vorm van lesmateriaal, cursussen, 
informatievoorziening e.d.  
Zie voor een overzicht: 
onderwijs projecten  
particulieren projecten 

5. We pakken het onderhoud van de fietspaden aan en 
verbeteren daar waar mogelijk de kwaliteit door ze 
bijvoorbeeld te verbreden en oneffenheden bij oversteken weg 
te nemen. 
Actieve communicatie, die zich in 2021 vooral richt op 
werkgever en werknemers.  

6. Continueren De Bij  
Voortzetten gesprekken Provincie en NS over hogere 
treinfrequentie. 

7. Nieuw parkeerbeleid inclusief kentekenregistratie en digitale 
handhaving implementeren en uitvoeren.  

Wat gaan we meten en hoe? 1. Aan het eind van het jaar evalueren wat de deelname aan de 
bereikbaarheidstafel Regio Zwolle en de lobby's ons hebben 
opgeleverd 

2. Hoeveel conventionele verlichting is vervangen door led en 
waar en welke energiebesparing heeft ons dat bij benadering 
opgeleverd. 

3. Hoeveel m2 wegen/voet- en fietspaden is onderhouden en 
waar Zijn de wegvakken die als onveilig uit de jaarlijkse 
inspectie zijn gekomen aangepakt. Hoeveel m2 achterstallig 
onderhoud is weggewerkt of hoeveel m2 achterstallig 
onderhoud erbij gekomen is. Verder controleren we of de 
genoemde maatregelen zijn gerealiseerd 

4. Zijn de genoemde maatregelen gerealiseerd. 
Hoeveel scholen/scholieren en andere mensen hebben gebruik 
gemaakt van het aangeboden lesmateriaal, cursussen en 
andere vormen van gedragsbeïnvloeding. 

5. Welke fietspaden zijn verbeterd en hoe.  
Heeft de communicatie de doelgroep voldoende bereikt en 
waaruit blijkt dat? 

6. Hoeveel reizigers hebben gebruik gemaakt van De Bij.  
Evalueren wat de gesprekken met provincie en NS ons hebben 
opgeleverd 

7. Evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid; heeft het ons 
gebracht wat we ervan verwachten of is bijsturing nodig. En 
welke besparingen zijn behaald. 

Financiële consequenties  

  

http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
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Risico's en randvoorwaarden • Voor alle benoemde werkzaamheden en maatregelen geldt dat 
ze worden uitgevoerd voor zover de beschikbare budgetten dit 
toelaten. 

• Er worden zoveel mogelijke subsidies aangevraagd en veelal 
ook ontvangen. Maar pas als de subsidiebeschikking ontvangen 
is, is de subsidie definitief. Soms wordt de gevraagde subsidie 
niet verleend of wordt een lager bedrage toegekend, waardoor 
de werkzaamheden niet of slechts beperkt kunnen worden 
uitgevoerd. Harde spelregel van de subsidieverstrekkers is vaak 
dat er geen subsidie wordt verstrekt om achterstallig 
onderhoud weg te werken, waardoor veel werk niet voor 
subsidie in aanmerking kom 

• Bereikbaarheid staat niet op zichzelf. Samenhang met andere 
programma’s zoals Krachtige Wijken en Dorpen, Werken aan 
werk, Aantrekkelijk Wonen en Duurzamer Hoogeveen is 
belangrijk.  

• Niet in alle zaken binnen het programma heeft de gemeente 
de volledige zeggenschap. Wij zijn daarin mede afhankelijk van 
derden en medeoverheden. Dat speelt vooral bij het openbaar 
vervoer, bij de rijks- en provinciale wegen en bij de 
gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer en 
ParkeerService ca. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

063 Parkeerbelasting 27 21 11 11 11 11 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

210 Verkeer en vervoer 6.120 6.078 7.545 7.971 8.044 8.088 

220 Parkeren 754 835 718 709 705 700 

250 Openbaar vervoer 373 442 386 386 386 385 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 320 282 285 285 285 285 

Totaal lasten 7.593 7.659 8.946 9.363 9.432 9.471 

       

Baten     

063 Parkeerbelasting 2.749 2.228 2.755 2.755 2.755 2.755 

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

210 Verkeer en vervoer 177 132 131 132 133 134 

220 Parkeren 1 21 21 21 21 21 

250 Openbaar vervoer 110 110 110 110 110 110 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 65 0 0 0 0 0 

Totaal baten 3.102 2.490 3.017 3.018 3.019 3.020 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldi     

063 Parkeerbelasting -2.722 -2.207 -2.744 -2.744 -2.744 -2.744 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

210 Verkeer en vervoer 5.942 5.946 7.414 7.839 7.911 7.954 

220 Parkeren 753 814 698 688 684 680 

250 Openbaar vervoer 263 332 276 276 276 275 

570 Openbaar groen(buiten)recreatie 255 282 285 285 285 285 

Totaal saldi 4.491 5.169 5.929 6.345 6.413 6.451 

 

Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van 
de programmadoelen: ParkeerService en Publiek Vervoer. Voor meer informatie over de wijze 
waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig 
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Duurzamer Hoogeveen 

Verantwoordelijk wethouder: Werner ten Kate 
        Jan Zwiers 
 

Maatschappelijk effect 
 
Duurzaamheid loopt als 'groene' draad door alle programma’s heen. We streven naar ecologische, 
economische en sociale duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu 
en in de toekomst geborgd is en waar kinderen kunnen opgroeien in een duurzame omgeving. 
Hiervoor is een overgang naar een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Hoogeveen nodig. 
Hierbij hebben we de doelstelling om in 2040 een CO₂-neutrale gemeente te zijn.  De ambitie om in 
2025 een CO2 neutrale organisatie te zijn is, gelet op de financiële situatie niet realistisch. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 
Effecten rapport Schone lei 
Met het schrappen van de middelen voor het verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen gaan 
we de doelstellingen om in 2025 een CO2-neutrale organisatie te hebben niet halen en de 
doelstelling om in 2040 CO2 neutraal te zijn is eveneens minder realistisch geworden. Ook aan onze 
voorbeeldfunctie als overheid geven we op deze wijze geen goede invulling. 
De financiële bijsturing leidt er ook toe dat we niet langer de uitvoering van het natuur- en milieu-
educatie onderwijs op de basisscholen, de generatie van de toekomst, via het IVN kunnen faciliteren.  
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De gevolgen van de voorgenomen bijsturing op afvalinzameling zijn nog niet te overzien. Het kan 
gevolgen hebben voor de kwaliteit van dienstverlening en service voor inwoners. 

 
Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in 
het rapport Schone lei. 
De doelstelling om in 2025 klimaatneutraal te zijn voor wat betreft eigen gebouwen laten we los. 
 

Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat?  
De doelstellingen blijven ongewijzigd. Wel krijgt een aantal doelstellingen een andere invulling: 
 
Versnelling in de energietransitie 
Door de financiële bijsturing gaat de doelstelling versnelling in de energietransitie minder snel, vooral 
wat betreft de verduurzaming van de eigen gebouwen. Een CO2 neutrale organisatie in 2025 is 
hierdoor niet meer realistisch en laten we los. De eerstvolgende energie-/klimaatmonitor in 2021 
gaat laten zien hoe we ervoor staan. Op basis daarvan kan worden bepaald wat wel haalbaar is. De 
doelstelling om een CO2 neutrale gemeente te zijn in 2040 blijft daarom vooralsnog ongewijzigd. Niet 
ondenkbaar is dat we deze, in lijn met het klimaatakkoord gaan bijstellen naar 2050. We willen deze 
heroverweging maken aan de hand van de uitkomsten van de energie-/klimaatmonitor. 
 
Tot en met 2022 loopt het contract met IVN voor de uitvoering van natuur - en milieueducatie op de 
basisscholen. Tot die tijd blijft de uitvoering ongewijzigd. Door de financiële bijsturing kan vanaf 2023 
kan niet meer worden bijgedragen aan een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de generatie van de 
toekomst en de bereidheid hieraan mee te werken.  
 
Circulaire economie en circulaire samenleving 
De gevolgen van de financiële bijsturing met betrekking tot de afvalinzameling door Area zijn nog 
niet te overzien voor wat betreft het effect op de doelstelling circulaire economie en circulaire 
samenleving en het te bereiken resultaat: minder restafval per inwoner.  
 

Doelstellingen 
 

1. Versnelling in de energietransitie  
 
Wat willen we bereiken? 1. Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de inwoners van 

Hoogeveen en vergroten van de bereidheid hieraan mee te 
werken. 

2. De hele gemeente in 2040 CO2-neutraal. 
3. Duurzaam gebruik van de boven- en ondergrond. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.1 Via het Drents Energieloket inwoners adviseren over 
 duurzaamheidsmaatregelen. 
1.2 Via de sub website Groenemorgen Hoogeveen inwoners, 
 bedrijven en andere partners infomeren over duurzaamheid 
 en duurzaamheidsactiviteiten (Duurzaamheidskalender). 
1.3 Regelmatige berichtgeving via gemeentelijke kanalen over 
 duurzaamheid. 
1.4 Actief samenwerking zoeken met relevante partners en lokale 
 initiatiefnemers en hieraan themagericht uitvoering geven.  
1.5 Inzet Voortgezet onderwijs scholen en Alfa-College als 
 adviseurs bij klimaatvraagstukken voor Hoogeveen. 
1.6 Meedoen aan Nationale Duurzame huizenroute. 
1.7 Deelnemen aan de dag van de duurzaamheid. 
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2.1 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan De groene draad en 
 het plan van aanpak energietransitie o.a. door: 
  - Monitoring klimaatbeleid. 
  - Faciliteren van lokale duurzaamheidsinitiatieven. 
  - Inwoners faciliteren met energieadvisering en de   
 beschikbare leningen voor duurzaamheid en   
 woningverbetering. 
  - Verduurzamen woningvoorraad (bestaand en nieuw)  
  - Voortzetting deelname Drents Energieloket. 
  - In samenwerking met inwoners, de woningcorporaties,  
 netwerkbedrijven en het Hoogeveense bedrijfsleven   
 opstellen van de transitievisie warmte en een bijdrage  
 leveren aan de Regionale Energiestrategie (RES). 
2.2 Waterstofprojecten-gebouwde omgeving  
 -  In 2021 worden verdere stappen gezet om met behoud van 
  bijvoorbeeld subsidies en bijdragen en samen met de   
  betrokken partners het waterstof systeem in te richten  
  voor 80 a 100 nieuwbouwwoningen van Nijstad-Oost (start 
  bouw na de zomer van 2021). Daarna zullen de eerste   
  woningen in Erflanden worden aangesloten.  

 - Naar verwachting sluit de gemeente begin 2021 een Green 
  Deal met Stad aan het Haringvliet en het Rijk. De Green  
  Deal is gericht op het wegnemen van belemmeringen bij de 
  realisatie van de eerste pilot waterstofprojecten in de   
  gebouwde omgeving.  

 - Bouw van het Waterstof Tiny House. Hiermee willen de  
  partijen draagvlak creëren voor waterstof in de bebouwde 
  omgeving en zo een belangrijke innovatieve bijdrage   
  leveren aan de energietransitie, op landelijk, regionaal en  
  lokaal niveau. Het project is onderdeel van de Regio Deal  
  Zuid- en Oost-Drenthe en wordt uitgevoerd in    
  samenwerking met het Alfa-college en regionale    
  bedrijfsleven. Na de oplevering gaat het Waterstof Tiny  
  House op tournee in de regio.  
2.3 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen, 
 waarbij circulair inkopen één van de thema’s is. 
3.1 Uitvoering gebiedsgericht grondwaterbeheer in relatie tot de 
 grondwaterverontreiniging in De Wieken. 
3.2 Uitvoering monitoring bodemsanering Hoofdstraat 192 en 
 eventuele vervolgwerkzaamheden. 

Wat gaan we meten en hoe? 1-3 Via de tweejaarlijkse  energie-/klimaatmonitor maken we
 inzichtelijk hoe de CO2 uitstoot zich ontwikkelt in Hoogeveen 
 en welk aandeel duurzame energie is gerealiseerd, om in 2040 
 CO2-neutraal te zijn. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf, 
verankering in alle andere programma’s is essentieel; 

• De mogelijkheid voor cofinanciering: investeringsagenda 
provincie Drenthe (Expeditie naar energieneutraal wonen); 

• Voldoende capaciteit en financiële middelen voor de 
uitvoering van de energietransitie, o.a. voor verbinden (samen 
de wijk in) en aanjagen. 
 
 
 
 

https://energiemonitor.hoogeveen.nl/cijfers-2017
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Risico's 

• Het niet verkrijgen van subsidies/(co)financiering, zoals 
cofinanciering van de provincie en de subsidie proeftuin 
aardgasvrije wijken en vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost- 
Drenthe t.b.v. de waterstofprojecten; 

• Het ontbreken van de juiste partners (zoals 
energiecoöperaties) en draagvlak voor de realisatie van 
duurzame energieprojecten. 

 

2. Klimaatrobuust Hoogeveen 
 

Wat willen we bereiken? 1. In 2050 is Hoogeveen een klimaatrobuuste gemeente met een 
veilig, mooi, gezond en duurzaam watersysteem 
(samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, 
waterkeringen en kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen enz.)) 
en in 2021 werken we aan een doelmatige waterketen 
(winning – gebruik – zuivering) 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.1 Uitvoeren van maatregelen genoemd in het uitvoeringsplan 
'Klimaatrobuust Hoogeveen': 

 - In dialoog met de omgeving over de risico- en   
 kwetsbaarhedenanalyse kaart. 

 - Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 
 - Aanpak/strategie voor het bereiken van bewoners en   

 bedrijven. 
 - Ontwerpen bergingsgebieden in de waterstructuur/blauwe 

  route. 
1.2  Uitvoering van het programma watertakenplan Fluvius,   
 specificatie Hoogeveen zoals: 
  - Vervangen en renoveren riolering. 
  - Afkoppelen regenwater. 
  - Oplossen knelpunten wateroverlast. 
  - Beheer en onderhoud riolering. 
  - Baggeren watergangen (volgens Baggerplan). 
1.3 Opstellen nieuw programma watertakenplan  
 2022-2026 
1.4 Voortzetting regionale samenwerking Fluvius. 

Wat gaan we meten en hoe? We sluiten aan bij de landelijke monitoring voortgang 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Deze landelijke monitor is 
nog in ontwikkeling. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf. 
Verankering in alle andere programma’s is essentieel; 

• De mogelijkheid voor cofinanciering: Deltafonds van het Rijk; 

• Voldoende capaciteit en financiële middelen voor de 
uitvoering  

 
Risico's 

• Het niet verkrijgen van subsidies/(co)financiering; 

• Het ontbreken van de juiste partners en draagvlak voor de 
realisatie van projecten. 
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3. Circulaire economie en circulaire leefomgeving 
 
Wat willen we bereiken? 1. Het verminderen van het restafval per inwoner per jaar 

2. Alle asbestdaken verwijderd voor 2024 
3. Geluidsoverlast snelwegen verminderen 
4. Actuele regelgeving voor huisvuilinzameling 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1.1 Uitvoeren van het communicatieproject Hoogeveen Sorteert 
 Voor en de regionale communicatiecampagne. 
1.2 Implementatie nieuwe inzamelstructuur oud papier en karton. 
2.  Uitvoering herijkte actieplan Asbestdaken Drenthe, onder 

 voorbehoud vaststelling. 
3.  Samenwerken met Rijkswaterstaat ter vermindering overlast 
 van snelwegen. Een voorbeeld van samenwerking is de 
 zonneroute A37 waarbij de zonnepanelen ter hoogte van de 
 kern Hoogeveen hoger worden uitgevoerd.  
4. Actualiseren afvalstoffenverordening 2005 en 
 Uitvoeringsbesluit 2005. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. In 2021 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en in 
2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar. Via de 
jaarlijkse Markerein Grondstoffenmonitor wordt gemeten 
hoede gemeente Hoogeveen op afvalbeheergebied presteert 
ten opzichte van eerdere jaren, de Drentse gemeenten en het 
landelijk gemiddelde. 

2. De uitvoering van het actieplan wordt gemonitord. 
3. Rijkswaterstaat monitort het geluid afkomstig van snelwegen. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden 

• Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf. 
Verankering in alle andere programma’s is essentieel. 

• Voldoende draagvlak, financiering en capaciteit voor de 
uitvoering. 

 
Risico's 

• Berekeningen van het snelweggeluid wijzen uit dat 
Rijkswaterstaat geen plicht heeft tot het treffen van 
geluidreducerende maatregelen. Het niet verkrijgen van 
medewerking van Rijkswaterstaat is dus een risico. 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

120 Openbare orde en veiligheid 56 56 56 56 56 56 

570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 4 5 5 5 5 5 

720 Riolering 2.754 2.983 3.222 3.258 3.269 3.298 

730 Afval 5.993 5.630 5.905 5.906 5.404 4.927 

740 Milieubeheer 2.545 4.936 1.784 1.785 1.772 1.782 

Totaal lasten 11.353 13.611 10.973 11.011 10.508 10.069 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Baten     

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

120 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 

570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 1 0 0 0 0 0 

720 Riolering 4.722 4.992 4.958 5.002 5.024 5.058 

730 Afval 6.643 6.389 7.214 7.215 6.609 6.035 

740 Milieubeheer 632 2.942 13 13 13 13 

Totaal baten 11.997 14.324 12.185 12.231 11.646 11.106 

       

Saldi     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

120 Openbare orde en veiligheid 56 56 56 56 56 56 

570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 4 5 5 5 5 5 

720 Riolering -1.968 -2.009 -1.736 -1.744 -1.755 -1.760 

730 Afval -649 -759 -1.309 -1.309 -1.204 -1.108 

740 Milieubeheer 1.913 1.994 1.770 1.772 1.759 1.768 

Totaal saldi -644 -712 -1.213 -1.220 -1.138 -1.037 

 

Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van 
de programmadoelen: RUD en NV Area. Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële 
belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Hoogeveen Drenthe Nederland 

Hernieuwbare elektriciteit % 2018 7,7 7,8 18,5 

Omvang huishoudelijk restafval 
 

Kg per 
inwoners 

2018 145 162 172 
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Veilig Hoogeveen 

Verantwoordelijk wethouder: Karel Loohuis 
 

Maatschappelijk effect 
 
Het programma omvat de zorg voor veiligheid. 
 
In Hoogeveen staat veiligheid hoog op de agenda. Het programma Veilig Hoogeveen heeft tot doel 
ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een woon-, leef- en werkklimaat heeft waar iedereen 
zich veilig voelt en waar het veilig is. Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de 
veiligheid in Hoogeveen en de beleving daarvan is een essentiële basisvoorwaarde voor het 
functioneren van stad en samenleving. Het programma Veilig Hoogeveen vormt de basis voor de 
inzet op veiligheid door diverse organisaties, die bijdragen aan een veilig Hoogeveen. Het 
veiligheidsdomein verandert snel en raakt steeds meer verweven met andere beleidsterreinen en 
programma’s. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 

Effecten rapport Schone lei 
Het rapport Schone lei heeft geen effecten voor de (uitvoering van) de doelstellingen binnen dit 
programma. 
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Doelstellingen 
 

1. Meer ruimte geven aan burgerbetrokkenheid bij veiligheid 
 

Wat willen we bereiken in 2021? Bewoners aan het roer als het gaat om aanpak van 
veiligheidsproblemen in de buurt. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Tussenevaluatie IVP 2019-2023. 
https://www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Beleid/I
ntegraal_Veiligheidsplan_2019-2023.pdf 

2. Gebruik maken van het Smederijen-netwerk in dorpen, buurten 
en wijken. 

3. In de Week van de Veiligheid (onder andere) leggen we 
contacten met burgers (in winkelcentra e.d.) om het gesprek 
over veiligheid aan te gaan.  

4. Meer gebruik maken van communicatiemiddelen van de politie 
zoals Burgernet, webcare en WhatsApp-groepen.  

5. Het veiligheidsbudget van de Smederijen blijven besteden aan 
burgerinitiatieven. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. In de tussenevaluatie IVP presenteren we de resultaten van een 
groot aantal onder de doelstellingen 1 t/m 8 genoemde 
activiteiten die we in 2019 en 2020 hebben uitgevoerd. We 
meten vaak niet zelf als gemeente: we maken gebruik van de 
cijfers en gegevens uit de politiesystemen. Waar dat niet het 
geval is geven we dit per doelstelling aan. Daarnaast geven ook 
de beleidsindicatoren inzicht in de resultaten. Tot slot is er 
sprake van een tweejaarlijkse veiligheidsmonitor die een goed 
beeld geeft van de resultaten. In 2021 verschijnt weer een 
monitor.  

Financiële consequenties We gebruiken hiervoor ons bestaande budget. 

Risico's en randvoorwaarden Geen. 

 

2. Vergroten veiligheidsgevoel jongeren in het uitgaansgebied 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Een uitgaansgebied waar uitbaters, bezoekers (waaronder 
jongeren) en omwonenden zich nog veiliger voelen. 

2. Continuering van de afname van het aantal geweldsincidenten 
in het uitgaansgebied 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. De geweldcijfers dalen al enige jaren, toch voelt het 
uitgaanspubliek zich niet altijd veilig. Samen met Jong 
Hoogeveen willen we inzetten op een overleg tussen jongeren 
en horeca om op beide vraagstukken een antwoord te krijgen. 

2. Op basis van de gesprekken met jongeren en horeca een plan 
van aanpak maken om het veiligheidsgevoel onder jongeren te 
vergroten. 

3. Blijven investeren in camera’s en onderhoud in het 
uitgaansgebied ter ondersteuning van strafrechtelijke 
vervolging bij incidenten en het verhogen van het 
veiligheidsgevoel van uitgaanspubliek, uitbaters en 
omwonende. 

Wat gaan we meten en hoe? Zie onder 1. 

Financiële consequenties  

Risico's en randvoorwaarden  

 

  

https://www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Beleid/Integraal_Veiligheidsplan_2019-2023.pdf
https://www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Beleid/Integraal_Veiligheidsplan_2019-2023.pdf
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3. Het terugdringen van alcohol- en drugs gerelateerde problematiek 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Incidenten van (buren)overlast n.a.v. alcohol- en drugsgebruik 
terugdringen met 5% t.o.v. 2018 (totaal = 168). 

2. Organisatoren van evenementen houden zich aan de landelijke 
regelgeving met betrekking tot alcoholverstrekking.  

3. Sluitende aanpak voor jongeren die met alcohol- en of 
drugsproblematiek in het ziekenhuis opgenomen worden.  

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Sluiten van woningen en lokalen waar drugshandel en 
hennepkweek plaatsvindt. 

2. Sluiten van woningen op basis van de Wet aanpak 
woonoverlast. 

3. In het evenementenoverleg het gesprek aan gaan met 
organisatoren over alcohol en drugs en hun 
verantwoordelijkheid hierin. 

4. Controle op de alcoholverstrekking (o.a. aan minderjarigen) bij 
evenementen in onze gemeente continueren. 

5. De controle op alcoholverstrekking aan minderjarigen in de 
horeca, sportkantines en supermarkten continueren en 
intensiveren. 

6. Periodiek overleg op initiatief van het CJG met o.a. VNN, VTD, 
GGD, ziekenhuis en politie om signalen en casuïstiek te 
bespreken 

Wat gaan we meten en hoe? 4. We meten via de controles van onze handhavers bij 
 evenementen. 
6. We meten via onze zorgnetwerken (bij CJG en OGGZ) in 
 reguliere overleggen. 

Financiële consequenties Geen 

Risico's en randvoorwaarden Geen 

 

4. De zichtbaarheid van de (wijk)agent verbeteren 
 
Wat willen we bereiken in 2021? Verkleinen van de afstand tussen inwoners en de politie. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Aanjagen dat de politie en specifiek de wijkagent aanwezig is 
bij spreekuren in de wijkgebouwen, zichtbaar is bij rondes in de 
wijken en dorpen en aansluit bij overleggen met professionals 
over problemen in de wijken en dorpen/. 

2. Dit periodiek bespreken in de overleggen van de burgemeester 
met de politiechef; 

3. Periodiek in ons Torentje en via onze social media-kanalen 
bekendheid geven aan de wijkagenten en jeugdagenten.  

Wat gaan we meten en hoe? Zie onder 1. 

Financiële consequenties Geen 

Risico's en randvoorwaarden Geen 

 
  



Programmabegroting 2021-2024 Veilig Hoogeveen 

 

Gemeente Hoogeveen 87 
 

5. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld 
 
Wat willen we bereiken in 2021? Daling van het aantal mensen dat zorgt voor (huiselijk- en 

eergerelateerd) geweld en kindermishandeling met 5% ten 
opzichte van 2018 (totaal = 176). 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Periodiek overleg met Veilig Thuis Drenthe. Hierin worden 
voortgang en knelpunten besproken, samen met politie, SWW 
en gemeente. 

Wat gaan we meten en hoe? We meten niet zelf als gemeente, we maken hiervoor gebruik van 
de cijfers uit de politiesystemen.  

Financiële consequenties Geen 

Risico's en randvoorwaarden Geen 

 

6. Het vergroten van de verkeersveiligheid 
 

Wat willen we bereiken in 2021? 1. Terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 
2. Bevorderen van verkeersveilig rijgedrag. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Samen met Veilig Verkeer Nederland en de politie gaan we in 
2021 een plan van aanpak opstellen om door middel van 
voorlichting en handhaving de verkeersveiligheid te 
verbeteren.   

Wat gaan we meten en hoe? Zie onder 1. 

Financiële consequenties Geen 

Risico's en randvoorwaarden Vraagt afstemming met programma Veilige Bereikbaarheid. 

 

7. Daling van het aantal woninginbraken 
 

Wat willen we bereiken in 2021? Daling van het aantal woninginbraken tot 5% ten opzichte van 2018 
(totaal = 157).  

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Aandacht vragen in onder andere het Torentje voor alertheid 
bij inwoners met betrekking tot eigen maatregelen in en 
rondom de eigen woning.  

2. Inzetten van Burgernet door de meldkamer bij meldingen van 
heterdaad-inbraken.  

3. Stimuleren en gebruik maken van whatsapp-groepen. 
4. Controle en monitoren van het digitaal opkoopregister. 

https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/digitaal-opkopers-
register-dor/ 

5. Inzet van mobiele camera's bij hotspots. 
6. Preventieve actie Keurmerk Veilig Wonen. 
7. Samen met politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening 

inzetten op Hoogeveense veelplegers. 
8. Intensiveren persoonsgerichte aanpak (PGA). 

Wat gaan we meten en hoe? Zie onder 1. 

Financiële consequenties We gebruiken hiervoor ons bestaande budget.  

Risico's en randvoorwaarden Verlaging van het budget kan ertoe leiden dat we onze ambitie niet 
realiseren. 

 
  

https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/digitaal-opkopers-register-dor/
https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/digitaal-opkopers-register-dor/
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8. Aandacht vragen rondom criminaliteit als gevolg van digitalisering (cyberpesten hacken, 
spookfacturen, oplichting en sexting) 

Wat willen we bereiken in 2021? Bewustwording creëren rondom criminaliteit als gevolg van 
digitalisering 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We gaan een plan van aanpak maken met betrokken partijen zoals 
scholen, ouderenorganisaties, etc. 

Wat gaan we meten en hoe? Er is geen monitor beschikbaar. We gaan na of we deze zelf kunnen 
ontwikkelen. 

Financiële consequenties Geen 

Risico's en randvoorwaarden Geen 

 

Wat kost het? 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

110 Crisisbeheersing en brandweer 2.467 2.536 2.695 2.705 2.689 2.706 

120 Openbare orde en veiligheid 1.006 958 1.144 1.158 1.156 1.158 

620 Wijkteams 119 123 70 70 70 70 

Totaal lasten 3.592 3.619 3.910 3.934 3.916 3.935 

       

Baten     

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

110 Crisisbeheersing en brandweer 16 14 0 0 0 0 

120 Openbare orde en veiligheid 16 13 13 13 13 13 

620 Wijkteams 24 15 0 0 0 0 

Totaal baten 56 43 13 13 13 13 

       

Saldi     

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

110 Crisisbeheersing en brandweer 2.451 2.522 2.695 2.705 2.689 2.706 

120 Openbare orde en veiligheid 990 945 1.131 1.145 1.143 1.145 

620 Wijkteams 95 108 70 70 70 70 

Totaal saldi 3.536 3.576 3.897 3.921 3.902 3.922 

 

Verbonden partijen 
 
De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van 
de programmadoelen: Veiligheidsregio Drenthe (VRD).  
Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de 
paragraaf Verbonden partijen. 
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Verplichte beleidsindicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Hoogevee
n 

Drenthe Nederland 

Winkeldiefstal aantal per 1.000 
inwoners 

2018 1,6 1,1 2,2 

Diefstal uit woning  aantal per 1.000 
inwoners 

2018 2,7 2,0 2,5 

Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 
inwoners 

2018 5,4 4.,3 4,9 

Vernieling en misdrijven tegen 
de openbare orde 

aantal per 1.000 
inwoners 

2018 4 4,8 5,8 

Verwijzingen Halt 
 

per 10.000 inwoners 
12-17 jaar 

2019 124 100 132 

Jongeren met delict voor rechter 
 

% 2018 1 1 1 

Jongeren met jeugdreclassering 
 

% 2e 
halfjaar 
2019 

0,3 0,4 0,3 

Jongeren met jeugdbescherming 
 

% 2e 
halfjaar 
2019 

1,1 1,1 1,1 

 
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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Zichtbaar en transparant bestuur 
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Zichtbaar en transparant bestuur 

Verantwoordelijk bestuurder: Karel Loohuis 
 

Maatschappelijk effect 
 
Het programma Zichtbaar en transparant bestuur richt zich op vernieuwing en integriteit van het 
openbaar, lokaal bestuur en op de verbinding en samenwerking met inwoners, partnerorganisaties 
en andere overheden in het belang van de Hoogeveense samenleving. 
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

 
 

Effecten rapport Schone lei 
 
Dit rapport heeft financieel gezien geen effecten op de doelstellingen voor 2021 voor dit programma. 
Wel heeft de komst van een zakencollege en het aftreden van het vorige college een financieel effect 
op de begroting in verband met een stijging van de salariskosten wegens wachtgelden van vorige 
wethouders. 
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Doelstellingen 
 

1. We zijn in alle opzichten een toegankelijke en transparante gemeente 
 

Wat willen we bereiken in 2021? Dat we gemakkelijk en goed benaderbaar zijn, open staan voor 
ideeën en meningen van de Hoogeveense samenleving en dat we 
helder zijn over onze besluitvorming. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. We betrekken belanghebbenden tijdig bij gemeentelijke 
planvorming en geven ruimte voor eigen initiatief. 

2. We voldoen aan de landelijke en Europese kaders op het 
gebied van wetgeving en informatieveiligheid. Bijvoorbeeld de 
Wet Elektronische Publicaties en de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid. 

3. We zorgen voor veilige - uit het oogpunt van gezondheid -
stemfaciliteiten bij verkiezingen. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Gevolgen voor inwoners en mate van participatie is een vast 
onderdeel in de formats voor college- en raadsvoorstellen. 

2. We laten ons informeren over de voortgang en realisatie van 
de implementatie van nieuwe, voor dit programma relevante 
wetgeving in 2021. 

3. Alle stembureaus zijn coronaproof ingericht.  

Financiële consequenties Geen 
Risico's en randvoorwaarden  

 

2. Minder debat, meer in gesprek 
 

Wat willen we bereiken in 2021? Dat de vraag van inwoners, ondernemers en de lokale samenleving 
alsmede het resultaat op straat centraal staat. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. We gaan Right to Challenge verder ontwikkelen. De kern 
hiervan is dat een groep van georganiseerde inwoners taken 
van de gemeente kan overnemen als zij denkt dat het 
beter/slimmer/goedkoper kan. De relatie tussen gemeente en 
inwoners verandert met RtC in opdrachtgever-
opdrachtnemerschap. 

2. We blijven als college op bezoek gaan bij dorpen, wijken, 
organisaties en bedrijven. 

3. We zijn helder over de (veranderende) rol die wij vervullen in 
onze samenwerking met de Hoogeveense samenleving. 

4. We onderzoeken de mogelijkheden van “anders 
verantwoorden”. 

5. We organiseren themabijeenkomsten met inwoners, bedrijven 
en partners waarin we kennis uitwisselen. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Aantal initiatieven aangemeld voor RtC. 
2. Terugkoppeling bezoeken van het college in de nieuwsbrieven 

van HGV. 
3. Aantal themabijeenkomsten georganiseerd en terugkoppeling 

ervan in de nieuwsbrieven van HGV. 

Financiële consequenties Geen 

Risico's en randvoorwaarden De uitvoering van deze activiteiten kan in het geding komen door 
het eventueel wegvallen van de ondersteuning door de SWO i.v.m. 
de kerntakendiscussie en bezuinigingen.  
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3. De positie van Hoogeveen versterken 
 

Wat willen we bereiken in 2021? Dat de aantrekkingskracht van Hoogeveen is vergroot. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1. Inzetten van lobby-strategieën op belangrijke thema's zoals 
Jong Hoogeveen (Gelijke Kansen), bereikbaarheid, 
duurzaamheid: proeftuinen aardgasvrije wijken, waterstof wijk. 

2. Deelname van het bestuur aan belangrijke netwerken en 
samenwerkingen zoals de VNG, regio Zwolle en VDG. 

3. Zichtbaarheid en transparantie bestuur vergroten door inzet 
van een strategisch communicatieadviseur. 

Wat gaan we meten en hoe? 1. Aantal succesvolle lobby's. 
2. Het college evalueert jaarlijks het rendement van deelname 

aan netwerken voor HGV. 

Financiële consequenties Geen. 

Risico's en randvoorwaarden De uitvoering van deze activiteiten kan in het geding komen door 
het eventueel wegvallen van de ondersteuning door de SWO i.v.m. 
de kerntakendiscussie en bezuinigingen. 

 

Wat kost het? 
 

Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     
010 Bestuur 3.811 2.875 3.267 3.184 2.993 2.860 

020 Burgerzaken 1.621 1.399 1.660 1.665 1.672 1.674 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 8 1 0 0 0 0 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 159 170 170 170 170 170 

Totaal lasten 5.598 4.447 5.098 5.020 4.836 4.706 

       
Baten     
010 Bestuur 38 179 168 168 168 168 

020 Burgerzaken 723 639 640 653 667 675 

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 0 0 0 0 0 0 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 83 389 0 0 0 0 

Totaal baten 844 1.206 808 821 835 843 

       
Saldi     
010 Bestuur 3.773 2.697 3.099 3.016 2.825 2.692 

020 Burgerzaken 897 761 1.020 1.011 1.005 999 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 8 1 0 0 0 0 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 76 -219 170 170 170 170 

Totaal saldi 4.754 3.240 4.290 4.199 4.001 3.862 

 

Verbonden partijen 
 

Aan dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 

Dit programma kent geen verplichte beleidsindicatoren. 
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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. 
 
Paragraafhouder Derk Reneman 
 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

050 Treasury 292 516 189 36 59 285 

061 OZB-woningen 339 346 364 365 365 365 

062 OZB niet-woningen 166 159 161 162 162 162 

064 Belastingen overig 230 229 320 321 320 321 

070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds 0 0 0 0 0 0 

080 Overige baten en lasten 10 2 -226 524 2.274 4.024 

340 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten 1.037 1.251 809 1.408 3.179 5.157 

       

Baten     

050 Treasury 298 416 270 281 274 274 

061 OZB-woningen 6.702 7.586 9.773 10.237 10.149 9.854 

062 OZB niet-woningen 4.724 5.141 6.738 7.008 6.772 6.407 

064 Belastingen overig 87 70 87 87 87 87 

070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds 112.343 116.360 116.752 117.399 117.387 117.611 

080 Overige baten en lasten 7 165 0 0 0 0 

340 Economische promotie 179 45 127 127 127 127 

Totaal baten 124.340 129.784 133.747 135.138 134.796 134.360 

       

Saldi     

050 Treasury -7 100 -81 -245 -216 11 

061 OZB-woningen -6.363 -7.241 -9.408 -9.872 -9.784 -9.489 

062 OZB niet-woningen -4.557 -4.983 -6.577 -6.846 -6.610 -6.245 

064 Belastingen overig 144 159 233 234 233 234 

070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds -112.343 -116.360 -116.752 -117.399 -117.387 -117.611 

080 Overige baten en lasten 3 -163 -226 524 2.274 4.024 

340 Economische promotie -179 -45 -127 -127 -127 -127 

Totaal saldi -123.303 -128.533 -132.938 -133.730 -131.617 -129.203 

 
De mutaties ten opzichte van de vorige programmabegroting zijn toegelicht bij het overzicht van 
baten en lasten. 
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Overzicht overhead 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

040 Overhead 18.000 19.938 16.865 16.550 16.092 16.182 

Totaal lasten 18.000 19.938 16.865 16.550 16.092 16.182 

       

Baten     

040 Overhead 459 464 18 18 18 18 

Totaal baten 459 464 18 18 18 18 

       

Saldi     

040 Overhead 17.541 19.474 16.847 16.531 16.073 16.164 

Totaal saldi 17.541 19.474 16.847 16.531 16.073 16.164 

 
In het Overzicht overhead worden de lasten en baten verantwoord voor huisvesting, voorlichting, 
voormalig personeel en de bijdrage aan de SWO. 
De bijdrage aan de SWO wordt vervolgens gedeeltelijk doorverdeeld aan de taakvelden binnen de 
programma's. Op basis van de BBV-voorschriften moeten de lasten die direct samenhangen met een 
bepaald taakveld (onderdeel programma) ook direct ten laste van dat taakveld gebracht worden. 
Voor de begroting 2021 heeft hiervoor weer een actualisatie van de verdeelsystematiek 
plaatsgevonden.  
Ten opzichte van 2020 pakt de doorbelasting naar de taakvelden binnen de programma's hoger uit. 
Dit verklaart met name het verschil ten opzichte van 2020. 
 
De overige mutaties ten opzichte van de vorige programmabegroting zijn toegelicht bij het overzicht 
van baten en lasten. 
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Reserves 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

011 Mutaties reserves 3.004 1.482 4.085 4.647 6.495 5.683 

Totaal lasten 3.004 1.482 4.085 4.647 6.495 5.683 

       

Baten     

011 Mutaties reserves 6.840 3.154 2.046 798 639 1.232 

Totaal baten 6.840 3.154 2.046 798 639 1.232 

       

Saldi     

011 Mutaties reserves -3.836 -1.672 2.038 3.849 5.856 4.451 

Totaal saldi -3.836 -1.672 2.038 3.849 5.856 4.451 

 
De mutaties ten opzichte van de vorige programmabegroting zijn toegelicht bij het overzicht van 
baten en lasten. 
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Het geraamde resultaat 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

080 Overige baten en lasten 0 -1.969 -174 396 387 484 

Totaal lasten 0 -1.969 -174 396 387 484 

       

Baten     

080 Overige baten en lasten 3.819 0 0 0 0 0 

Totaal baten 3.819 0 0 0 0 0 

       

Saldi     

080 Overige baten en lasten -3.819 -1.969 -174 396 387 484 

Totaal saldi -3.819 -1.969 -174 396 387 484 

 
Toelichting op de cijfers 
Resultaat 
Voor 2021 jaren komen we uit op een tekort. De overige jaarschijven sluiten echter met een positief 
saldo. Hiermee hebben we een structureel sluitende begroting. 
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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 Vpb. 
 
Door de afboeking van Riegmeer in 2017 gaan wij er van uit dat we voor de komende jaren geen Vpb 
hoeven te betalen. Een te verrekenen verlies kan maximaal worden verrekend met de winsten van 
negen volgende jaren. Wij stemmen onze standpunten af met de Belastingdienst. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen 
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Dienstverlening en Digitalisering 

Verantwoordelijk wethouder: Karel Loohuis 
 

Maatschappelijk effect 
 
Gemeente Hoogeveen werkt voor haar inwoners en ondernemers. Dit doen we vanuit onze 
kernwaarden van de visie Dienstverlening; eenvoud, vertrouwen en maatwerk. Onze inwoners en 
ondernemers verwachten een laagdrempelige toegang tot onze diensten, eenvoudige en snelle 
(digitale) procedures voor standaardproducten en bij complexere zaken waar nodig advies, 
begeleiding en maatwerk.  
 
In 2021 ligt onze focus op het voortzetten van de huidige koers op basis van de visie Dienstverlening 
en de visie en beleid op het gebied van informatievoorziening. De visie Dienstverlening is in 2020 
geactualiseerd en vertalen we deze in 2021 naar een uitvoeringsplan. Hierin werken we aan de 
doorontwikkeling van een stevig fundament met klantgerichte medewerkers, digitaal waar mogelijk, 
persoonlijk waar het nodig is en aan het stimuleren van integrale samenwerking in de keten ten 
behoeve van de klant. Daarnaast zetten we in op het nauw samenwerken met inwoners en 
ondernemers om hun feedback over onze dienstverlening op te halen. Aan de hand hiervan kunnen 
we onze dienstverlening continu optimaliseren.   
 

Reguliere werkzaamheden 
 
In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 
haar inwoners. 
 

Doelstellingen 
 

Doelstelling 1: we zijn een toegankelijke gemeente   
 
Wat willen we bereiken  Wat gaan we ervoor doen in 2021 

Inwoners en ondernemers vragen 
standaardproducten hoofdzakelijk digitaal aan en 
kunnen de afhandeling ervan digitaal volgen.   
   

1. We onderzoeken in hoeverre ons percentage 
digitaal beschikbaar en online service aansluit bij 
het landelijke digitale volwassenheid percentage 
van 75%.   

2. We maken een plan over hoe het percentage 
digitaal beschikbaar en online service door te 
ontwikkelen naar ≥ 75%.    

3. Het aantal diensten waarover we communiceren via 
digitaal portaal (bijv. mijnOverheid.nl) is uitgebreid 
met minimaal twee producten.  

Onze diensten zijn toegankelijk voor mensen die 
minder digi- of taalvaardig zijn.  

1. We nemen onze meest voorkomende (toptaken) 
correspondentie per brief of e-mail onder de loep 
op duidelijkheid en leesbaarheid.  

2. We begeleiden inwoners en ondernemers die niet 
digitaal kunnen aanvragen. 
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Doelstelling 2: we bieden maatwerk waar het kan  
 
Wat willen we bereiken  Wat gaan we ervoor doen in 2021 

We bieden een integrale aanpak voor complexe 
vraagstukken.  
 

1. We realiseren integrale klantbeelden en 
werkprocessen om klanten nog beter van dienst te 
kunnen zijn.   

2. We zorgen voor contactpersonen die klanten 
begeleiden van vraag tot realisatie. 

Het uitgangspunt ‘ja, mits’ is verankerd in onze 
houding en gedrag naar inwoners en 
ondernemers. 

We stimuleren de SWO om haar medewerkers te 
faciliteren om te werken vanuit dit uitgangspunt door ze 
handelsruimte te geven en ze hierin op te leiden.  

 
Doelstelling 3: we werken samen met onze inwoners en ondernemers  
 
Wat willen we bereiken  Wat gaan we ervoor doen in 2021 

We weten hoe inwoners en ondernemers onze 
inspanningen waarderen   
 

We laten ons informeren over de uitkomsten van de 
burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl met betrekking 
tot het thema Gemeentelijke Dienstverlening.  

We hebben inzicht in de behoeften en wensen 
van inwoners en ondernemers ten aanzien van 
onze dienstverlening 

We zetten diverse onderzoekvormen in, zoals 
klantreizen, klantarena's en benchmarks om de beleving 
van onze klanten op te halen over onze dienstverlening.   

 

 

Verbonden partijen 
 
Er zijn geen verbonden partijen aan deze paragraaf gekoppeld. 
 

Verplichte beleidsindicatoren 
 
Deze paragraaf kent geen verplichte beleidsindicatoren.  
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Handhaving 

De paragraaf Handhaving bevat de doelstellingen op het gebied van naleving van de verordeningen 
door onze inwoners in de fysieke leefomgeving. 
 
Paragraafhouder Karel Loohuis 
 

Wat speelt er in Hoogeveen 
 
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 en het vastleggen 
van regels in diverse verordeningen. Handhaving ziet toe op de leefbaarheid en de naleving van 
regels. Dit doen we door de zichtbare aanwezigheid van Bijzondere Opsporingsambtenaren (boa’s) in 
het openbaar gebied en het samenwerken in de wijken. Positief is de ontwikkeling dat op diverse 
plaatsen inwoners initiatief nemen om te werken aan een schone en veilige leefomgeving. Dat willen 
we de komende jaren nog meer stimuleren en faciliteren. Door in de wijken en dorpen de specifieke 
thema’s op te halen kunnen inwoners per wijk of dorp kiezen welke thema’s aandacht moeten 
krijgen. Op deze manier kunnen we nog gerichter aan de slag met de ergernissen op wijk- en 
dorpsniveau. Voorwaarde voor handhaving is wel dat er aandacht is voor preventie en inrichting van 
het publiek domein om problemen te voorkomen. 
 

Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 

Doelstelling 1: Stimuleren bewoners initiatieven voor een schone en veilige leefomgeving  
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2021 

Een schone en veilige leefomgeving  1. Opzetten pilot door het wijkteam om inwoners te 
laten kiezen op welke onderwerpen er op wijk- en 
buurtniveau gehandhaafd moet worden. 

2. Stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven 
door het wijkteam. 

3. Het wijkteam heeft materiaal beschikbaar voor 
inwoners die willen bijdragen aan een schonere 
buurt. 

 
Doelstelling 2: Verminderen hondenpoep en zwerfvuil in de openbare ruimte 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2021 

Afname van het aantal klachten over zwerfafval 
en hondenpoep in de openbare ruimte. 

1. Door opzetten campagne op bewustwording/ 
gedragsbeïnvloeding de problemen verminderen 
door het wijkteam. 

2. Op verzoek van inwoners plaatst het wijkteam 
dispensers met zakjes om de hondenpoep op te 
ruimen.  

3. Als sluitstuk in de aanpak gericht handhaven om de 
overlast van zwerfvuil en hondenpoep te 
verminderen. 
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Doelstelling 3: Aanpak van alcohol verkoop aan jongeren 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2021 

Reguliere controles op verkoop aan -18 
Opleggen van sancties bij herhaling van 
overtredingen 
 

Uitvoering geven aan het Preventie- en handhavingsplan 
Alcohol 2019-2023 door: 
- Reguliere controles op verkoop aan -18 
- Opleggen van sancties bij herhaling van 
 overtredingen. 
- Gerichte controles n.a.v. signalen en op 

 hotspots (zoals festivals, evenementen) 

 
Exploitatie 
 
Vervolg aanpak 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 is er geen rechtsbasis voor een wettelijk verbod voor asbestdaken. Doordat er binnen 
afzienbare tijd geen wettelijk kader is om asbestdaken te verbieden wordt er door de projectgroep 
asbestdaken nu gewerkt aan een herijking van het plan van aanpak. Zodra dit verder is uitgewerkt 
wordt dit voor besluitvorming voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders in de 
provincie Drenthe. 
 

Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen voor de paragraaf Handhaving. 
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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 
 

Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Bedrijfsvoering 
Eén van de verplichte paragrafen van de begroting is de paragraaf Bedrijfsvoering. Dit staat in het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De toelichting op BBV stelt dat 
het de functie van de paragraaf Bedrijfsvoering is de gemeenteraad inzicht in te geven in de 
bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering, met uitzondering van de huisvesting, is ondergebracht in de 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). De SWO heeft een eigen 
programmabegroting met één programma, het programma Bedrijfsvoering.  
 
De begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022 - 2024 is door het bestuur van de SWO 
vastgesteld nadat deze in de raden is behandeld. Vervolgens is deze begroting voor 1 augustus naar 
Gedeputeerde Staten verzonden. Hiermee hebben we voldaan aan de wettelijk voorgeschreven 
termijnen van aanbieding en behandeling. 
 
De missie van de SWO luidt als volgt: Wij zien het als een uitdaging om te werken voor twee 
gemeenten en besturen. Wij zijn een betrouwbare partner voor de twee besturen en de bevolking 
van de twee gemeenten. Daarom zetten wij ons maximaal in voor de inwoners en het realiseren van 
de bestuurlijke ambities. Centraal daarbij staat ons streven om maatwerk te leveren voor de twee 
gemeenten en besturen waarbij we rekening houden met de eigen identiteit, cultuur en de 
specifieke kenmerken van de twee gemeenten.  
 
Voor het laten slagen van onze missie staan 4 kernwaarden centraal in de organisatie: 
- Inwoners staan voorop.  
- Het bestuur is opdrachtgever.  
- Flexibel en lenig. 
- Uitstekende medewerkers.  
 
De missie en de kernwaarden zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering. De veelkleurigheid van de 
organisatie borgen we in bedrijfsplannen van de eenheden. In de bedrijfsplannen maken de 
eenheden afspraken over de activiteiten die zij gaan inzetten om verder te werken aan vernieuwing 
in de bedrijfsvoering.  
 
Voor de dienstverlening van de SWO betaalt de gemeente Hoogeveen een jaarlijkse bijdrage (zie 
paragraaf Verbonden partijen). Daarnaast voert de SWO op incidentele basis opdrachten uit, die 
apart worden afgerekend. De mutaties ten opzichte van Programmabegroting 2020-2023 zijn 
opgenomen in het onderdeel Overzicht overhead. 
 
In Schone lei staat een taakstelling op de SWO opgenomen oplopend van 1 miljoen in 2021 tot 1,75 
miljoen in 2024. Deze taakstelling kan deels worden ingevuld door de personele consequenties van 
de bijsturingsvoorstellen die in Schone lei worden gedaan. Voor het overige wordt aan het bestuur 
van de SWO gevraagd te komen met voorstellen. 
 
Beleidsindicatoren 
De indicatoren die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn opgenomen in de begroting 2021 
van de SWO.  
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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 Derk Reneman 
 
Index op heffingen 
Basis is het beleid dat we de heffingen jaarlijks via het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
aanpassen aan loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2021 zijn de inkomsten verhoogd met de 
inflatiecorrectie van 2%. Een uitzondering geldt voor de tarieven waar we een 100% kostendekking 
hanteren zoals bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast zijn enkele opbrengsten extra 
verhoogd als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen. Deze worden afzonderlijk benoemd in deze 
paragraaf. 
 
Toerekening overhead  
De kosten voor overhead mogen niet direct worden toegerekend aan de taakvelden. Met betrekking 
tot de lokale heffingen dient de toerekening hiervan extracomptabel te geschieden. De wijze van 
toerekening moet door de raad worden vastgelegd en opgenomen in de financiële verordening ex 
artikel 212 Gemeentewet. In Hoogeveen is gekozen voor een wijze van toerekening waarbij enerzijds 
rekening wordt gehouden met de personele inzet op dit taakveld en anderzijds de omvang van het 
betreffende taakveld.  
 
Kwijtschelding 
We hanteren bij kwijtschelding 100% van de bijstandsnorm. Daarmee hanteren we de maximaal door 
het Rijk toegestane normen. De kwijtschelding geldt voor de afvalstoffenheffing, de brede 
rioolheffingen en de OZB. Voor de OZB wordt vrijwel geen kwijtschelding toegepast, omdat de OZB 
voor gebruikers van woningen in 2006 is vervallen. De kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing 
vangen we op binnen de 100%-kostendekking. 
 
Kwijtschelding                                                
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Verleende kwijtschelding 469 500 500 500 500 500 

 
Totaalbeeld opbrengsten heffingen 
  Opbrengsten (bedragen x € 1.000)  

Naam heffing 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

OZB 11.401 12.701 16.479 17.213 16.889 16.230 

BIZ Stadscentrum 237 250  250 250 250 250 

Toeristenbelasting 179 92 100 100 100 100 

Forensenbelasting 0 0 27 27 27 27 

Precariobelasting 86 87 87  87 87 87 

 11.903 13.130 16.943 17.677 17.353 16.694 

Afvalstoffenheffing 5.438 5.382 6.267 6.267 5.767 5.307 

Brede rioolheffing 4.611 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 

Betaald parkeren 2.749 2.675 2.776 2.776 2.776 2.776 

Graf- en begraafrechten 986 913 947 947 947 947 

Marktgelden 52 80  67 67 67 67 

 13.836 13.600 14.607 14.607 14.107 13.647 
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  Opbrengsten (bedragen x € 1.000)  

Naam heffing 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

WABO-leges 1.203 935 947 973 1.000 1.015 

Leges Burgerzaken 723 651  640 654 667 675 

Leges planologische procedures 0 61 66 68 70 71 

Leges Telecommunicatiewet 72 33  36 37 38 39 

Leges Bodemgesteldheidsonderzoek 0 2  2 2 2 2 

 1.998 1.682 1.691 1.734 1.777 1.802 

Zwembad 517 535 600 610 610 610 

Sport 822 879 984 1.041 1.098 1.154 

 1.339 1.414  1.584 1.651 1.708 1.764 

Totaal 29.076 29.826 34.825 35.669 34.945 33.907 

 
Onroerendezaakbelasting (OZB) 
Onroerendezaakbelastingen 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 die 
is vastgesteld met een WOZ-beschikking. De OZB is voor 2021 met 2% geïndexeerd. 
Bijsturing: 
Naast de indexering is er een extra verhoging doorgevoerd zoals voorgesteld in het rapport 'op weg 
naar een Schone lei voor Hoogeveen'. Deze verhoging is voor 2021 28%; voor 2022 33%; voor 2023 
27% en voor 2024 18%. De verhogingen zijn ten opzichte van 2020.  
Vanaf 2023 hebben we een verlaging van de afvalstoffenheffing ingeboekt, deze wordt in het kader 
van de woonlastenbenadering verhoogd bij de OZB (2023: € 500.000, vanaf 2024: € 960.000). 
 
BIZ-stadscentrum 

BIZ Stadscentrum                             
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Kosten 275 275 275 275 275 275 
Opbrengsten 237 250 250 250 250 250 
Kostendekking 86% 91% 91% 91% 91% 91% 
 
Voor de bijdrage aan de stichting Centrummanagement Hoogeveen is een bedrag opgenomen van 
€ 275.000. Hiertegenover staat een jaarlijkse opbrengst van € 250.000. 
 
Toeristenbelasting 
Het tarief voor de toeristenbelasting in 2020 is € 1,25 per persoon per overnachting. Dit tarief is 
vastgesteld op basis van de voorstellen van het Recreatieschap Drenthe. In een overleg met Drentse 
gemeenten worden meerjarige afspraken gemaakt over de tarieven en tariefontwikkeling. De 
afspraken zijn niet bindend maar hebben een adviserend karakter. Gelet hierop is er ook een 
bandbreedte van 20% vastgesteld. Meerdere gemeenten maken hier gebruik van.  
Bijsturing: 
Als bijsturingsmaatregel gaan we met ingang van 2021 een tarief hanteren op basis van de maximale 
bandbreedte van 20%. Het tarief bedraagt dan € 1,50 per persoon per overnachting.  
 
Forensenbelasting 
Bijsturing: 
Met ingang van 2021 willen we forensenbelasting gaan invoeren. De invoering van deze belasting zal 
naar verwachting betekenen dat de opbrengst toeristenbelasting zal afnemen met € 12.000 en de 
opbrengst forensenbelasting ca. € 27.000 zal bedragen. 
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Precariobelasting 
De opbrengsten precariobelasting zijn gelijk gebleven in 2021-2024. 
 
Afvalstoffenheffing 

Afvalstoffenheffing                                 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

730 Kosten reiniging 5.478 4.669 5.213 5.215 4.713 4.236 
630 Kwijtschelding 312 350 350 350 350 350 
050 Rente aandeelkapitaal 20 12 12 12 12 12 
Btw-component 490 490 1.043 1.043 938 841 
Totaal door te berekenen kosten 6.300 5.521 6.618 6.620 6.013 5.439 

        
050 Ontvangen dividend 96 96 96 96 96 96 
730 Reinigingsheffing 5.405 5.382 6.267 6.267 5.767 5.307 
730 Onttrekking voorziening 722 43 255    
730 Taakstelling 0 0 0 257 150 36 
Totaal opbrengst 6.223 5.521 6.618 6.620 6.013 5.439 
Kostendekking 99% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
De kosten betreffen alle kosten voor het inzamelen en verwerken van gft-afval, rest afval, oud 
papier, glas, kunststof en overig grofvuil. Daarnaast worden de kosten toegerekend aan de 
afvalstoffenheffing die te maken hebben met de regeling voor kwijtschelding. 
We hoeven voor 2021 het tarief niet aan te passen. We verwachten het tekort van € 255.000 te 
kunnen dekken uit de egalisatievoorziening reiniging. Deze voorziening is nu nihil, maar we 
verwachten bij de jaarrekening 2020 een voordeel wat gestort wordt in de voorziening. Vanaf 2022 
moeten we met die begroting bekijken of het tarief moet worden aangepast of dat we daarvoor 
lagere kosten in kunnen boeken. Hiervoor hebben we nu een taakstelling opgenomen van € 257.000 
in 2022 aflopend naar € 36.000 in 2024. 
Het btw-component binnen de afvalbegroting was tot 2020 vastgesteld op € 490.000. Gemeenten 
kunnen de btw voor het ophalen van huisvuil compenseren via het Btw-compensatiefonds (BCF). 
Gemeenten mogen daarentegen wel de btw toerekenen (extracomptabel) aan het tarief voor afval. 
Omdat bij de oprichting van Area de kosten derden en dus de btw veel hoger werden is destijds het 
btw-bedrag dat wordt toegerekend vastgezet op € 490.000. De daadwerkelijke btw op de kosten is 
vele malen hoger en komt uit op afgerond € 1.043.000. Vanaf 2021nemen we de daadwerkelijke btw 
mee in de kostendekkendheid voor afval. 
 
Brede rioolheffing 

Brede rioolheffing Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
720 Kosten riolering 2.937 3.168 3.203 3.238  3.250  3.279  
630 Kwijtschelding 155 150 150 150  150  150  
210 Kosten straatvegen (40%) 210 203 204 204  204  204  
570 Uitvoering baggerplan 202 232 232 232  232  232  
Btw-component 260 313 327 336  346  352  
1% Oninbaar verklaring 46 45 46 46  46  46  
Overhead 834 762 777 777  777  777  
Totaal door te berekenen kosten 4.645 4.873 4.939 4.983  5.004  5.039  

        
Opbrengst rioolheffing 4.611 4.550 4.550 4.550  4.550  4.550  
       

Ten laste van voorziening riolering 95 323 388 432 454 489 

Totaal opbrengst 4.645 4.873 4.939 4.983 5.004 5.039 

Kostendekking 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Programmabegroting 2021-2024 Lokale heffingen 

 

Gemeente Hoogeveen 109 
 

De gemaakte kosten voor riolering worden in zijn geheel toegerekend aan de rioolheffing. Het vegen 
van de straten draagt bij aan het schoonhouden van de kolken en voorkomt extra onderhoud aan de 
riolering. Om deze reden wordt 40% van de kosten voor straatvegen toegerekend aan de 
rioolheffing. In het kader van de waterbeheersing en afvoer hemelwater worden er 
baggerwerkzaamheden uitgevoerd, die worden toegerekend aan de rioolheffing. Tot slot worden er 
kosten toegerekend voor de kosten die worden gemaakt bij de toepassing van de 
kwijtscheldingsregeling. Op begrotingsbasis is er geen 100% kostendekking, dit wordt verrekend met 
de voorziening riolering. Op 1 januari 2021 is de stand van de voorziening € 1,8 miljoen. Deze loopt af 
naar € 100.000 eind 2024. 
 
Parkeren 
Betaald parkeren                               
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting  
2024 

063 Opbrengst parkeren 2.749 2.675 2.776 2.776 2.776 2.776 
220 Kosten parkeren 753 722 730 721 716 712 
Overhead 244 207 153 153 153 153 
Saldo 1.752 1.746 1.893 1.902 1.907 1.911 

 
Door een verhoging van het tarief van een parkeervergunning aan medewerkers van de SWO zijn de 
inkomsten verhoogd met € 100.000. 
 
Graf- en begraafrechten 
Graf- en Begraafrechten                                 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

750 begraafplaatsen en crematoria 687 824 765 763 746 749 

570 openbaar groen en recreatie 109 112 112 112 112 112 

020 burgerzaken 40 40 40 40 40 40 

Overhead 245 248 253 253 253 253 

Totaal lasten 1.081 1.224 1.170 1.168 1.151 1.154 

       

Waarvan variabel (a) -200 -200 -200 -200 -200 -200 

Instandhoudingskosten 881 1.024 970 968 951 954 

        

Waarvan vaste kosten 70%, geen 
parkfunctie (b) 

617 717 679 678 666 668 

Lasten in tariefberekening (a+b) 817 917 879 878 866 868 

        
Opbrengst graf- en begraafrechten 986 913 947 947 947 947 

Kostendekking 121% 100% 108% 108% 109% 109% 

 
Op taakveld 750 worden alle kosten geraamd voor de begraafplaatsen en crematoria. Te denken valt 
aan kosten voor het onderhouden van de begraafplaats en de gebouwen, energie kosten en 
kapitaallasten. Voor het onderhoud van de groenvoorziening op de begraafplaatsen worden er 
kosten toegerekend vanuit taakveld 570. Tot slot zijn er kosten toegerekend voor het aannemen en 
afhandelen van aangiften van overlijden. Dit zijn de kosten uit taakveld 020 burgerzaken. 
 
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. Met deze methode 
komen we boven de 100% kostendekking uit. 
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Marktgelden 
Per saldo is de opbrengst marktgelden met € 14.400 verlaagd. De opbrengst marktgelden stond 
structureel te hoog in de begroting. De opbrengst is in eerste instantie met € 20.000 verlaagd in de 
begroting.  
Bijsturing: 
De Marktgelden zijn de afgelopen jaren minimaal geïndexeerd.  De tarieven voor een plaats op de 
markt zullen vanaf 2021 met circa 9,5% stijgen waardoor de opbrengsten met € 5.600 stijgen.   
 
Wabo-leges 
WABO-leges                                                 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

830 opbrengst Wabo-leges 1.203 935 947 973 1.000 1.015 
830 kosten bouwen en wonen 849 672 859 862 860 862 
Overhead 236 333 334 334 334 334 
Saldo 118 -70 -246 -223 -194 -181 
Kostendekking 111% 93% 79% 81% 84% 85% 
 
In het taakveld 830 zijn de kosten opgenomen voor het in behandeling nemen, beoordelen en 
controleren op de naleving van bouwvergunningen. 
 
Leges burgerzaken 
Leges Burgerzaken                              
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

020 Opbrengst leges burgerzaken 723 644 640 654 667 675 

020 Kosten burgerzaken 1.473 1.453 1.598 1.602 1.609 1.612 

Overhead 530 592 424 424 424 424 

Saldo -1.279 -1.395 -1.382 -1.372 -1.366 -1.361 

Kostendekking 36% 41% 32% 32% 33% 33% 

 
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 2%. De lasten op het taakveld 020 bevatten de kosten voor het 
verstrekken van rijbewijzen, reisdocumenten, akten en uittreksels adresaanduidingen, aanvragen 
met betrekking tot burgerlijk stand, aanvragen invalide parkeerkaart, huwelijksvoltrekkingen, 
verklaring omtrent gedrag en persoonsregistratie /bevolkingsregister. Bij deze kosten moet gedacht 
worden aan kosten voor het vervaardigen van een uittreksel, personeelskosten van 
medewerkersburgerzaken en rijksleges.  
 
Zwembad 
Zwembad                                                   
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

520 opbrengsten zwembad 517 536 600 610 610 610 
520 kosten zwembad 1.986 1.624 1.951 2.207 1.922 1.858 
Overhead 532 524 544 544 544 544 
Kostendekking 21% 25% 24% 22% 25% 25% 
 
Sport 
Binnensport                                                       
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

520 opbrengsten binnensport 580 582 639 664 689 714 
520 kosten binnensport 2.945 1.699 2.054 1.995 1.799 2.039 

Kostendekking 20% 34% 31% 33% 38% 35% 
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Bijsturing: 
Door middel van een tariefsverhoging wordt de kostendekkendheid van de 
binnensportaccommodaties in 4 jaar tijd verhogen naar 35%. Dit leidt tot een verhoging van de 
huuropbrengsten van € 25.000 in 2021, € 50.000 in 2022, € 75.000 in 2023 en € 100.000 in 2024.  
 
Buitensport                                                        
  Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begrotin
g 2023 

Begroting 
2024 

520 opbrengsten buitensport 242 297 345 376 408 440 
520 kosten buitensport 1.360 1.275 1.504 1.567 1.447 1.448 

Kostendekking 18% 23% 23% 24% 28% 30% 

 
Bijsturing: 
De kostendekkendheid van buitensportaccommodaties wordt in 4 jaar tijd verhoogd naar 30%. Dit 
leidt tot een verhoging van de huuropbrengsten van € 31.750 in 2021, € 63.500 in 2022, € 95.250 in 
2023 en € 127.000 in 2024. Deze taakstelling is op meerdere manieren te realiseren, zoals een 
tariefsverhoging of meer verantwoordelijkheid in beheer en onderhoud door de verenigingen. De 
sportverenigingen krijgen de ruimte om gezamenlijk met gemeente Hoogeveen tot een invulling van 
de taakstelling te komen. 
 
Woonlastendruk 
Onderstaande tabel geeft een overzicht over 2020 van de woonlasten van de twaalf Drentse 
gemeenten. 

        

 
WOZ-

waarde  Percentage OZB  

Afvalstoffen- 
heffing Rioolheffing 2019 2020 

Borger-Odoorn 192.000 0,21330% 409,54 219,66 222,21 790,45 851,41 

Coevorden 192.000 0,17970% 345,02 287,91 193,35 834,44 826,28 

Emmen 171.738 0,18540% 318,40 302,04 170,36 766,43 790,80 

De Wolden 269.000 0,10960% 294,16 233,16 229,92 725,05 757,24 

Hoogeveen 184.000 0,16410% 301,94 286,80 146,90 665,23 735,64 

Noordenveld 248.000 0,10755% 266,72 202,35 245,40 701,94 714,47 

Assen 191.000 0,17650% 337,12 222,73 146,93 676,05 706,78 

Midden-Drenthe* 204.000 0,11020% 224,81 237,25 238,50 690,62 700,56 

Tynaarlo 276.000 0,10690% 295,04 230,90 165,87 670,25 691,81 

Westerveld 272.000 0,10200% 277,44 190,00 207,12 636,84 674,56 

Aa en Hunze 242.000 0,11910% 288,22 216,00 159,00 655,22 663,22 

Meppel 213.000 0,12700% 270,51 202,00 174,00 607,42 646,51 

        

Drenthe 221.228 0,14178% 302,41 235,90 191,63 701,66 729,94 

Landelijk     294,00 283,00 199,00   776,00 

* De WOZ-waarde is de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen per gemeente. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Deze 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 Derk Reneman 
 
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. 
 
Wij zijn van plan om in de nabije toekomst ‘een goede slag te slaan‘ waardoor wij de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing naar een hoger niveau tillen. Hiervoor is advies 
ingewonnen bij de voormalige accountant en bij de relaties van het Interne Audit team. 
 
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. 
 
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 (voor resultaatbestemming) € 6,4 miljoen.  
De Algemene reserve (na resultaatbestemming) is € 0,75 miljoen. 
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Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves zijn die reserves die de raad voor een bepaald doel heeft bestemd. Ze beslaan 
momenteel € 5,6 miljoen.  
 
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.  
 
Inventariseren 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 2020 € 13,955 
miljoen. 
 

Onderdeel  
(Bedrag * € 1.000) 

Maximaal 
risico 

Risicokans Benodigde weer- 
standscapaciteit 

Algemene uitkering 3.780 Hoog 1.890 

Bedrijfsvoering (aandeel SWO) 2.532 Laag 490 

(Schade)claims    355 Laag 54 

Externe factoren 1.748 
25.117 

Gemiddeld/Hoog 378 

Financieel  31.050 Gemiddeld/Hoog 5.964 

Grondexploitatie * Hoog 740 

Kapitaalgoederen 3.871 Laag/Gemiddeld 896 

Open-einde regelingen 2.629 Laag/Gemiddeld/Hoog 1.575 

Projecten 2.268 Laag/Gemiddeld/Hoog 622 

Verbonden partijen 3.828 Laag/Gemiddeld/Hoog 1.071 

Overige categorieën 763 Laag/Gemiddeld 275 

Totaal 52.824  13.955 

 
* Afzonderlijke risicoanalyse grondexploitaties met een maximaal risico van ca. € 0,74 miljoen. Zie 
voor meer informatie de paragraaf Grondbeleid.  
 
Vergelijkende cijfers 

Onderdeel          
(bedrag x € 1.000) 

Begr ‘21 benod. 
Weerstandscap. 

Begr ‘20 benod. 
Weerstandscap. 

Jr  ’19 benod. 
Weerstandscap. 

Verschil 
benodigd begr 

'21 tov begr '20 

Verschil benodigd 
begr ’21 tov jr ‘19 

Alg. uitkering 1.890 1.877 1.890 13 0 

Bedrijfsvoering 490 514 458 -24 32 

(Schade)-claims 54 54 54 0 0 

Externe Factoren 378 378 378 0 0 

Financieel 5.964 4.755 5.955 1.209 9 

Grondexploitatie 740 540 740 200 0 

Kapitaalgoederen 896 937 889 -41 7 

Open- einde regeling 1.575 1.573 1.573 2 2 

Projecten 622 622 622 0 0 

Verbonden partijen 1.071 1.098 1.072 -27 -1 

Overige categorieën 275 316 256 -41 19 

Totaal 13.955 12.664 13.887 1.291 68 
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De grootste verschillen t.o.v. voorgaande jaren worden veroorzaakt door: 
Algemene uitkering 
De uitkering is lager dan begroot. De reden hiervoor is dat Hoogeveen aanvankelijk de budgetten 
voor Wsw uitgekeerd kreeg en deze vervolgens één op één doorstortte naar Alescon.  Nu Alescon is 
gesplitst ontvangen we alleen nog het deel wat betrekking heeft op STARK. De benodigde 
weerstandscapaciteit is daarom bijgesteld.  
 
Bedrijfsvoering 
Met ingang van de jaarrekening 2018 is een percentage van de inbreng als benodigde 
weerstandscapaciteit meegenomen. Voorheen werd de ingebrachte waarde bij de SWO volledig 
opgenomen als maximaal risico. Dit kwam niet overeen met de kans en impact van dit risico. 
 
Openeinderegelingen 
Lager budget leerlingenvervoer, stijging kosten jeugdzorg en verlaging budget schuldhulp verlening. 
 
Kapitaalgoederen 
Een stijging in de benodigde weerstandscapaciteit door het verhogen van de kosten voor het 
onderhoud van de kunstwerken.  
 
Projecten 
Het verschil wordt veroorzaakt door het wegvallen van het risico rondom de onzekerheden voor het 
terugvorderen van de btw op het Activum. 
 
Toelichting op de grootste risico’s 
De risico’s met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit worden hieronder 
toegelicht: 
 
Nr. Categorie 

Risico 
Benodigde 

weerstandcapaciteit 

1 Algemene uitkering Algemene uitkering - De werkelijke algemene uitkering 
wijkt af van de raming € 1.890 

2 Financieel Verstrekte geldleningen - Het niet nakomen van de 
aflossingsverplichtingen (hypotheken ambtenaren, 
woningbouwcoöperaties). € 3.858 

3 Open-einde regelingen Jeugdzorg - Overschrijding van het jeugdbudget 
doordat er duurdere, meer en/of langere zorg 
gevraagd wordt.  € 1.277 

 
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 openeinderegelingen). 
- Schadeclaims die niet worden gedekt door de verzekering (Categorie Claims). 
- Openstaande vorderingen worden niet ontvangen (dubieuze debiteuren) (Categorie Overige). 
 
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. 
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Het wordt als volgt berekend: 
Weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit   
        (risicoprofiel)              benodigde weerstandscapaciteit   
 
Onderstaand is het verloop van het weerstandsvermogen weergegeven, waarbij rekening is 
gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2020 (na bestemming) en de begrote mutaties op 
de algemene reserve op basis van deze programmabegroting. 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                   31/12 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbare weerstandscapaciteit -1.798 0,702 4,202 9,202 14,202 

’Benodigde weerstandscapaciteit 13,955 13,955 13,955 13,955 13,955 

Weerstandsvermogen -15,753 -13,253 -9,753 -4,753 0,247 

Ratio weerstandsvermogen -0,13 0,05 0,30 0,66 1,02 

 
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 op basis 
van deze begroting ‘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 

 
Kengetallen financiële positie 
Interpretatie van de financiële positie is voor gemeenten lastig. Veel gemeenten willen zich daarom 
onderling vergelijken. Het BBV schrijft daarom voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. De 
berekenwijze van de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling.  
Mede op basis van deze kengetallen dient de paragraaf een analyse te geven van de financiële positie 
van de gemeente. 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 (totale baten exclusief mutaties reserves). We hanteren de definitie van 
de VNG, die zij gepubliceerd hebben in hun notitie “Houdbare gemeentefinanciën”, in de 
definitie/formule rekenen ze de voorzieningen tot het eigen vermogen.  
 

Jaar 
Langlopende schuld  

(bedragen 
x € 1 miljoen) 

Netto schuld 
Exploitatie inkomsten 

(excl. reserves) 

Percentage netto 
schuld als aandeel 

exploitatie 
2019(rek) 131,2 150,7 183,0 82% 

2020 143,2 160,2 195,4 82% 

2021 144,5 156,6 188,4 85% 

2022 145,6 158,8 190,6 85% 

2023 146,2 150,4 189,7 81% 

2024 151,5 143,8 188,8 77% 
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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. 
Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een gemeente kan aangaan. Het kengetal uitgedrukt in 
procenten wordt de netto schuldquote genoemd. Voor de inkomsten in de noemer moet voor dit 
kengetal worden uitgegaan van de inkomsten voor de bestemming van de reserves, de inzet van 
reserves op de exploitatie zijn geen inkomsten. 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 adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het percentage tot 2021 oploopt naar 83%, om in 2022 weer iets te 
dalen naar 82%. Hiermee komen we boven onze eigen vastgestelde norm van maximaal 80% uit, 
maar we verwachten in 2024 toch weer onder de door ons vastgestelde norm te komen. 
 
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- 
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte 
leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.  
(Opmerking: 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 

exploitatie 
2019(rek) 131,2 145,8 183,0 80% 

2020 143,2 154,6 195,4 76% 

2021 144,5 150,4 188,4 77% 

2022 145,6 152,8 190,6 80% 
2023 146,2 144,3 189,7 73% 
2024 151,5 137,7 188,8 71% 

 
2. De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven 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, hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger 
dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Het cijfer geeft dus een soort toekomstvisie 
weer. 
Hoogeveen heeft per 31 december 2021 een geprognosticeerd balanstotaal van € 193,4 miljoen en 
het eigen vermogen is ruim € 20,0 miljoen, kortom de solvabiliteitsratio is 10%, de berekening is 
gebaseerd op de VNG-definitie (voorzieningen onderdeel van het eigen vermogen. Hiermee komen 
we onder de minimale norm van 18% uit die we zelf hebben vastgesteld. Als we voorzieningen als 
vreemd vermogen beschouwen (conform het BBV), dan daalt de solvabiliteit naar 7%.  
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Uit onderstaande tabel blijkt dat de solvabiliteit eerst daalt, om vervolgens vanaf het jaar 2021 weer 
een lichte stijging laat zien, omdat het eigen vermogen weer iets aangroeit. 
 

Balans Hoogeveen   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(Bedragen * € 1 miljoen)   Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroting 

Activa        

Immateriële vaste activa A 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 

Materiële vaste activa A 130,0 139,1 134,8 131,1 128,4 121,6 

Fin vaste activa(uitzettingen) A 4,9 5,6 6,3 6,0 6,2 6,2 

Fin vaste activa(overige) A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Voorraden B 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Vlottende activa B 19,6 19,7 19,7 19,6 19,7 19,7 

Totaal E 190,3 199,9 196,0 191,7 188,8 181,7 

        

Passiva        

Eigen Vermogen C 20,0 20,0 19,6 13,2 18,7 18,2 

Vreemd Vermogen D 170,3 179,9 176,4 178,5 170,1 163,5 

Totaal E 190,3 199,9 196,0 191,7 188,8 181,7 

        

Solvabiliteit (=C: E)  10,5% 10,0% 10,0% 6,9% 9,9% 10,0% 

Afgerond  11% 10% 10% 7% 10% 10% 

 
3. Kengetallen 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 het geïnvesteerde bedrag is ten opzichte van de 
totale baten: 
 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 

Boekwaarde voorraad gronden per 31-12 13.543 11.396 8.646 5.860 2.890 

      

Totale baten (exclusief reserves) 195.396 184.305 185.747 185.759 186.117 

      

Percentage 6,93% 6,18% 4,65% 3,15% 1,55% 

 
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 meestal 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 en uit te drukken in een percentage. 
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Structurele exploitatieruimte   
 
  2021 2022 2023 2024 

Totaal structurele lasten 188.506.734 189.485.884 188.871.925 188.611.262 

Totaal structurele baten 187.617.971 190.401.842 189.508.737 189.345.193 

Saldo structurele baten en lasten (1) -888.763 915.958 636.812 733.931 

     

Structurele toevoeging reserves 2.930.598 4.061.790 5.910.030 5.200.000 

Structurele onttrekking reserves 796.286 547.582 388.792 1.015.115 

Saldo onttrekking en toevoeging (2) 2.134.312 3.514.208 5.521.238 4.184.885 

     

Saldo (1) en (2) 1.245.549 4.430.166 6.158.050 4.918.816 

     
Percentage t.o.v. totale baten 0,66% 2,33% 3,25% 2,60% 

 
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
De ruimte die een gemeente heeft om zijn 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. Overigens laat dit kengetal eigenlijk meer een 
verhouding zien t.o.v. de landelijk gemiddelde woonlasten dan dat het de echt vrij toelaatbare 
(wettelijke) belastingruimte toont.  
 
  2018 2019 2020 

OZB-lasten gemiddelde WOZ-waarde 266,2 270,73 301,94 

Rioolheffing 146,9 146,9 146,9 

Afvalstoffenheffing 247,6 247,6 286,8 

Totaal woonlasten Hoogeveen 660,7 665,23 735,64 

    

Gemiddelde woonlasten gemeenten (landelijk) 721 740 776 

    

Percentage t.o.v. landelijk gemiddelde 91% 90% 95% 
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Onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf laat zien of de bestaande kapitaalgoederen voldoende (kunnen) worden 
onderhouden 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 juli 2020)  
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 rijbaan 2.406.422 m² 
  Verharde fietspaden 399.046 m² 
  Oppervlakte parkeren 299.258 m² 

 Verharde voetpaden 776.052 m² 

 Natuurlijke beplanting 939.923 m² 

 Cultuurlijke beplanting 364.216 m² 

 Gras (inclusief bermen) 3.455.327 m² 

 Bomen 57.594 st. 

 Sportterreinen 713.000 m² 

 Openbare verlichting (armaturen) 

 
 

15.700 st. 

 Speeltoestellen 847 st. 

 Begraafplaatsen 10 st. 

 Onderwijsgebouwen 50 st. 

Gebouwen Binnen- en buitensportaccommodaties 26 st. 

 Lengte vrijverval riolering 462 km. 

Riolering Lengte Druk-/persriool 205 km. 
  Hoofd- en minigemalen 1.009 st. 

 Bergbezinkbassin 8 st. 

   

Openbaar gebied 
De openbare ruimte is de buitenruimte (groen en grijs) 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.  
 
Groen  
Hoogeveen heeft ongeveer 477 hectare openbaar groen en ruim 57.000 bomen in onderhoud. In 
2007 heeft de raad het onderhoudsniveau van deze arealen vastgesteld op het niveau 'basis' vanuit 
het Beheerplan Openbare Ruimte (BOR). Door bezuinigingen is in 2012 het onderhoudsniveau voor 
een aantal onderdelen naar het niveau 'laag' teruggebracht. 
 
Uit de schouwresultaten van 2019 blijkt dat 94% van het totale groenareaal minimaal voldoet aan 
het BOR-basisniveau. 
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Voor het opstellen van het groenbeheerplan in 2018 is een groeninspectie uitgevoerd om de 
kwaliteit en vitaliteit van alle groenvakken in beeld te brengen. Uit deze inspectie is gebleken dat de 
kwaliteit en vitaliteit van het openbaar groen redelijk is, maar dat een aantal groentypen in een 
slechte conditie verkeren waarbij regulier onderhoud onvoldoende voldoet.  
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2020 2021 

Onderhoud openbaar groen 1.396 1.870 

 
Speelvoorzieningen 
Speeltoestellen moeten veilig zijn volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Hierbij 
geldt voor nieuwe toestellen dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. 
Hoogeveen bezit ongeveer 160 formele speelplekken met bijna 850 speeltoestellen.  
Verder zijn er zestien informele speelplekken, acht speeltuinen en negen schoolpleinen hebben na 
schooltijd een openbaar karakter.  
Om te beoordelen of deze speeltoestellen veilig zijn, vindt jaarlijks een veiligheidsinspectie plaats 
waarbij de speelplaats, het toestel en de speelzone gekeurd worden. Op basis van deze inspectie 
wordt jaarlijks het noodzakelijke onderhoud aan de speeltoestellen bepaald. Naast een 
veiligheidsinspectie wordt er jaarlijks ook minimaal één functionele inspectie uitgevoerd, waarbij de 
functionaliteit en stabiliteit van het toestel wordt gecontroleerd, 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. 
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2020 2021 

Onderhoud openbare speelterreinen 50 101 

 
Speeltuinverenigingen 
In 2009 heeft de gemeente met de speeltuinverenigingen een beheerovereenkomst afgesloten. 
Conform deze afspraak voert de gemeente de inspecties uit en zijn de afzonderlijke verenigingen 
verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de maatregelen die moeten worden genomen naar 
aanleiding van de inspecties. Hiervoor ontvangen ze jaarlijks een vergoeding. 
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2020 2021 

Diverse kosten 15 15 

 
Wegen 
Beleidskader 
Het college heeft het wegenbeheersplan 2019-2023 in maart 2019 vastgesteld. 
 
Vastgesteld kwaliteitsniveau 
Hoogeveen heeft anno 2020 ongeveer 3,9 miljoen m² verharding te onderhouden.  
 
Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan wegen is door de raad bepaald en vastgesteld 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-waarden (zeer hoog - hoog - basis - laag - zeer 
laag). 
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Actuele staat van onderhoud 
Om de stad (Hoogeveen), de voorzieningen, de bedrijventerreinen, de wijken en de dorpen goed en 
veilig bereikbaar te kunnen houden is een goed en doelmatig onderhoud van de wegen, fietspaden 
en voetpaden van essentieel belang. Op basis van een goed wegenbeheersplan kan, indien 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, planmatig (preventief) onderhoud worden gepleegd. 
Goed en tijdig onderhoud is bepalend voor de levensduur van het wegenareaal en het voorkomt 
kapitaalvernietiging en aansprakelijkheden. 
 
Uit het wegenbeheersplan 2019-2023 blijkt dat het grootste deel van de wegen op kwaliteitsniveau A 
(hoog) en B (basis) ligt, maar dat het aantal wegen op kwaliteitsniveau C en D (laag en zeer laag), 
door de reeds bestaande achterstanden en de eerdere bezuinigingsmaatregelen toeneemt.  
Om de wegvakken met het kwaliteitsniveau C en D (laag en zeer laag) weer op een BOR- Basis niveau 
te kunnen brengen, is extra onderhoudsbudget nodig.  
 
Het wegenbeheersplan 2019-2023 is destijds vastgesteld, maar de extra gevraagde financiële 
middelen werden niet beschikbaar gesteld. Uit recente inspecties blijkt dat de voorspelde 
achteruitgang werkelijkheid is geworden en dat er jaarlijks aan kapitaal wordt vernietigd. 
 
Beschikbare onderhoudsbudgetten 
Binnen Hoogeveen kennen we twee categorieën wegen: onderhoudswegen (exploitatie) en 
investeringswegen (asfalt investeringen).  
 
Met onderhoudswegen worden de verschillende wegvakken bedoeld die onder het 
onderhoudsprogramma wegen vallen. Dit onderhoud wordt betaald uit het exploitatiebudget.  
 
Investeringswegen zijn wegen die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen en zo slecht zijn 
dat ze niet meer vanuit het onderhoudsprogramma wegen kunnen worden onderhouden. Om deze 
wegen weer op het afgesproken niveau te kunnen krijgen is een complete reconstructie en of 
herinrichting (inclusief fundatie) nodig. Deze investeringen worden betaald uit het 
asfaltinvesteringsprogramma. In Hoogeveen zijn meerder wegen aan het einde van hun levensduur 
en moeten volledig vervangen worden. Het investeringsbudget wegen is niet voldoende groot om dit 
allemaal in één keer aan te pakken, daarom worden deze fasegewijs opgepakt. Als de schades aan 
deze wegen in de tussen liggende periode een gevaar opleveren voor de weggebruiker dan wordt er 
vanuit het exploitatiebudget een noodreparatie uitgevoerd. 
 
Investeringen x € 1 miljoen 2020 2021 

Asfaltprogramma - wegen 0,8 0,8 

 
Met het exploitatiebudget worden de overige (reguliere) onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Op 
basis van de jaarlijkse visuele inspectie wordt de totale werkvoorraad van het reguliere onderhoud 
voor dat jaar bepaald. Op basis van prioriteit wordt bepaald welk onderhoud waar nodig is en dat 
wordt dan voor zover het budget reikt uitgevoerd. 
  
Exploitatiebudgetten x €1.000 2020 2021 

Onderhoud 1.349 2.874 

 
Kunstwerken (bruggen en viaducten) 
Het onderhoudsniveau van de civiele kunstwerken is door de raad vastgesteld op het BOR-
basisniveau.  
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Dit houdt in dat de kunstwerken altijd veilig en functioneel moeten zijn, dat noodzakelijk onderhoud 
tijdig wordt gepleegd en dat schades die de levensduur fors beïnvloeden snel moeten worden 
verholpen. Voor het aanzien en de toonbaarheid van de kunstwerken is bij onderhoud op 
basisniveau weinig aandacht.  
 
Om de drie jaar wordt de kwaliteit getoetst aan het BOR-basisniveau. Binnen de gemeente hebben 
we iets meer dan honderd kunstwerken, met een gezamenlijke vervangingswaarde van € 38 miljoen, 
in onderhoud. Voor de uitvoering van het onderhoud is het Onderhoudsplan Kunstwerken 2017 – 
2021 vastgesteld. Ook binnen het onderhoud aan kunstwerken is een scheiding tussen de budgetten 
van investering en exploitatie. 
 
Een groot verschil met onderhoud wegen is dat de kunstwerken die geheel worden vervangen 
(investering) vaak ook een andere vorm krijgen (reconstructie). 
 
Investeringen x € 1.000 2020 2021 

Fietsbruggen Toldijkbrug (oost & west) 0 112 

 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2020 2021 

Diverse kosten (Beheer kunstwerken) 544 63 

 
Riolering en water 
Op 18 februari 2016 is in het kader van de regionale samenwerking in de waterketen het 
watertakenplan Fluvius 2016-2021 vastgesteld. Het watertakenplan bestaat uit een hoofdrapport 
opgesteld voor zes gemeenten en het voormalige waterschap Reest en Wieden (nu: waterschap 
Drents Overijsselse Delta) en uit specificaties per gemeente en het waterschap. In het 
hoofddocument wordt de gezamenlijke visie op de waterketen en de visie op de samenwerking 
binnen Fluvius beschreven. Met als doel om kostenbesparing te realiseren en de kwaliteit en de 
robuustheid van het beheer van de waterketen te verbeteren.  
 
De specificatie watertakenplan Fluvius 2016-2021 voor Hoogeveen beschrijft de wettelijke 
gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In de specificatie 
staan de activiteiten en maatregelen die in het kader van de zorgplichten worden uitgevoerd en geeft 
inzicht in de financiële en personele middelen om het rioleringsbeheer doelmatig te kunnen 
uitvoeren. In 2021 wordt het watertakenplan geactualiseerd. 
 
Actualisatie basisrioleringsplannen  
Periodiek worden rioolstelsels hydraulisch doorgerekend om te beoordelen of deze nog voldoende 
robuust en klimaatbestendig zijn. Ook in 2021 worden enkele rioolstelsels opnieuw doorgerekend. 
 
Inspecties/onderhoud 
In het kader van planmatig onderhoud wordt riolering geïnspecteerd om inzicht te krijgen in de 
technische staat van de riolering.  
De camera inspecties worden uitgevoerd in riolering die minimaal 35 jaar oud is. Vervolgens is de 
inspectiefrequentie elke tien jaar. De schades die worden geconstateerd, worden in 2021 
gerepareerd of, indien nodig, wordt het riool vervangen. 
 
Reiniging 
Voor een goede afstroming in de vrijvervalriolering wordt jaarlijks een deel gereinigd. De 
vuilwaterriolering (droogweerafvoer en gemengd) wordt circa een keer per tien jaar gereinigd, de 
hemelwaterriolering wordt een keer per twintig jaar gereinigd. 
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Kolken worden afhankelijk van de locatie een of twee keer per jaar gereinigd. Gemalen en mini 
gemalen worden tenminste een keer per jaar gecontroleerd en gereinigd.  
 
Exploitatiekosten 
De jaarlijkse exploitatiekosten om bovengenoemde water- en rioleringstaken te kunnen uitvoeren, 
worden opgevangen vanuit de rioolheffing en de voorziening riolering. 
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2020 2021 

Onderhoudsbudget riolering 962 1.003 

Baggerplan 232 232 

 
Vastgoed 
Vastgoedbeleid 
Eind 2016 is de kadernota vastgoedbeleid vastgesteld. In 2017 zijn de vastgoedprocessen 
beschreven, is het verkoopprotocol tot stand gekomen en zijn de vastgoedsystemen 'Vastgoedmaps' 
en 'Gemmanager' verder vervolmaakt. Vastgoedmaps stopt echter per 2021. Een nieuwe 
strategische tool is in ontwikkeling. Met deze instrumenten geven we sturing aan ons vastgoed en de 
ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Dit betreft ook de herontwikkeling van locaties.  
 
Vastgoedportefeuille 
De gemeente heeft 111 gebouwen (peildatum 1 januari 2020) in haar bezit. Daarnaast heeft zij het 
economisch claimrecht op 33 schoolgebouwen. Dit houdt in dat wanneer een school haar 
bestemming verliest het eigendom van het gebouw terugvalt naar de gemeente. Verder zijn er nog 
een aantal (tijdelijke) units bij speeltuin-/ijsbaanverenigingen. In overleg met de verenigingen 
worden deze overgedragen of gesloopt. 
 
Verzekeringen 
In 2019 heeft er een aanbesteding voor de uitgebreide brandverzekering plaatsgevonden. Voor het 
afsluiten van de polis zijn in 2020 verplicht alle gemeentelijke objecten getaxeerd. Uitkomst van deze 
taxaties is dat de verzekerde waarde ruim 30% hoger uit valt. Verklaring hiervoor is dat er lange tijd 
niet is getaxeerd en daarnaast de bouwkosten de laatste jaren ook met ruim 30% zijn verhoogd. Er va 
uitgaande dat de verzekeringspremies daarmee ook 30% stijgen, betekent dat op basis van de 
huidige verzekeringspremies stijging van zo’n € 87.000. Dat is dus een flink bedrag en moet dus wel 
in de begroting verwerkt worden.  
 
Onderhoud 
Om de gebouwen goed te kunnen onderhouden, worden er eens in de vier jaar 
onderhoudsinspecties uitgevoerd. Aan de hand daarvan worden meerjarenonderhoudsprogramma's 
opgesteld. Op basis van de onderhoudsprogramma’s wordt het vastgoed onderhouden. Voor het 
onderhoudsniveau hanteren we, op basis van de NEN 2767 norm, conditiescore 3 wat staat voor 
redelijk onderhoud.  
In 2016 is de laatste onderhoudsinspectie uitgevoerd. In verband met de bezuinigingen is de 
herinspectie in 2020 uitgesteld. Deze vindt nu in 2021 plaats. 
 
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. 
 
Integraal Accommodatiebeleid (IAB) 
Vanaf 2010 stelt de gemeente jaarlijks een IAB op voor alle accommodaties onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid.  
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De nadruk in het IAB ligt op clustering en delen van voorzieningen en op samenwerking, met als doel 
‘talentontwikkeling’ en ‘meedoen’.  
In het IAB gaat het om vier accommodatiesoorten: onderwijs (beperkt tot basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs), binnensport, peuterspeelzalen en 
buurtaccommodaties. Vanaf 2012 zijn de buitensportaccommodaties toegevoegd aan het IAB en 
later in 2012 volgden de cultuuraccommodaties.  
Het IAB kent een meerjarige variant (vier jaar) en een jaarprogramma (een concrete vertaling voor 
het eerstvolgende jaar), met dezelfde opbouw. De meerjarige variant wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad bij de programmabegroting. Het jaarprogramma wordt aan het einde van het jaar 
vastgesteld door het college en geeft de concrete investeringsplanning. 
In het IAB staat welke accommodaties worden gerenoveerd of vernieuwd, welke multifunctionele 
ontwikkelingen gerealiseerd worden, welk onderhoud wordt uitgevoerd en welke overige 
huisvestingswerkzaamheden aan de orde zijn. Ook de kosten worden in het IAB genoemd. Het IAB 
beschrijft dus wat er moet gebeuren, wat het gaat kosten en wat het budget is.  
Beleidsuitgangspunten liggen aan de basis voor het plannen van werkzaamheden aan 
accommodaties, zoals de voorrangspositie van onderwijs, mogelijkheden voor clustering, staat van 
het gebouw en van achterstandsgebieden. 
 
Ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed 
Er zijn diverse ontwikkelingen van invloed zijn op de maatschappelijke accommodaties.  
 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
- betaalbaarheid in het beheer en onderhoud; 
- beperkte ruimte voor investeringen in renovaties en nieuwbouw; 
- wijzigingen in de bevoegdheden van onderwijshuisvesting; 
- uitgangspunten zijn clusteren en delen en van stenen naar inhoud, waarbij clustering en delen op 

natuurlijke momenten plaatsvindt. 
 
Kindcentrum Wolfsbos 
Het kindcentrum Wolfsbos is in juni 2020 opgeleverd. Het is één van de duurzaamste 
schoolgebouwen in onze gemeente.  Schoolgebouw is gasloos. Beheer en onderhoud ligt volledig bij 
de schoolbesturen.  
 
Sporthallen/gymzalen 
Bij sport zijn vier categorieën kapitaalgoederen te onderscheiden: zwembad, sporthallen, 
kleedaccommodaties (sportcomplexen al dan niet met opstallen) en gymlokalen. Voor zowel de 
binnen- als buitensport is er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat 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. Ook inspecteren we sportvloeren regelmatig en hiervoor is een 
meerjarig renovatieplan vastgesteld.  
 
Zwembad 
Op 19 september 2019 besloot de gemeenteraad om de aanbestedingsprocedure voor het project 
kunstijsbaan-zwembad te beëindigen. Daarmee is er een streep gehaald door het project. Door dit 
besluit zal het huidige zwembad De Dolfijn nog een aantal jaren openblijven voor gebruik. Om een 
veilig en verantwoord gebruik te kunnen garanderen is er in 2020 een nieuwe onderhoudsinspectie 
opgesteld.  
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Vanaf 2021 zullen de onderhoudswerkzaamheden die hierin zijn benoemd worden uitgevoerd bij 
beschikbaarheid van voldoende financiële middelen.  Daarnaast wordt het bedrijfsplan voor De 
Dolfijn geactualiseerd.  
 
Buitensport 
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.  
In 2018 is er een sporttechnische keuring verricht van bestaande kunstgrasvelden. Op basis van deze 
onderzoeken is besloten om in de gemeentelijke begroting investeringen op te nemen voor de 
aanleg van nieuwe kunstgrasvelden in de dorpen en het renoveren van bestaande kunstgrasvelden in 
Hoogeveen. In de paragraaf investeringen staan deze investeringen opgenomen en toegelicht.   
 
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 eigendom zijn van stichtingen of verenigingen.  
 
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.  
Onderhoud wordt begroot op basis van de vier jaarlijkse onderhoudsinspectie/-rapportages van een 
extern bureau.  
 
Cultuurgebouwen 
De Tamboer 
Er is sprake van achterstallig onderhoud in De Tamboer. De verwachting is dat een bedrag van circa 
1,3 miljoen nodig is om dit aan te pakken. De afwegingen daarover worden betrokken bij de discussie 
over de investeringen (zie Kort bestek). 
 
Samen onder één dak, werken aan het definitief ontwerp 
De stichting Cultuurhuis Hoogeveen, De Bibliotheek, Scala, de Historische Kring Hoogeveen en de 
gemeente werken samen aan de invulling van het cultureel cluster in het centrum van Hoogeveen als 
belangrijk onderdeel van de herinrichting van het centrumgebied. Er wordt gewerkt aan het definitief 
ontwerp.  
 
Podium en Markt 6 
We stimuleren de ontwikkeling van popcultuur (zie programma Bruisend Hoogeveen).  Indien Het 
Podium volgens de plannen verhuist naar de Markt 6 ontstaat er een poppodium van 
regionale/provinciale betekenis. Het huidige pand van Het Podium valt dan vrij en kan worden 
verkocht of herontwikkeld. 
 
Overig vastgoed 
Naast het vastgoed dat valt onder het IAB heeft de gemeente ook nog ander vastgoed. Zoals de 
gemeentelijke kantoorgebouwen, de groenonderkomens, nog enkele gemeentelijke huurwoningen, 
de brandweerkazerne en strategisch en ontwikkelvastgoed.   
 
Voor gemeentelijke huurwoningen geldt dat zij in het verleden te koop zijn aangeboden aan de 
zittende huurder. Voor huurders die niet wilden of konden kopen, is de huur voortgezet. Voor deze 
woningen geldt dat ze worden verkocht zodra de huur wordt opgezegd.  
 



Programmabegroting 2021-2024 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Gemeente Hoogeveen 127 
 

Strategisch en ontwikkelvastgoed is vastgoed dat is aangekocht om een bepaalde ontwikkeling tot 
stand te kunnen brengen of vastgoed dat haar bestemming verloren heeft en kan worden 
herontwikkeld, bijvoorbeeld oude schoolpanden.  
 
Exploitatiebudgetten x € 1.000 2020 2021 

Preventief onderhoud   

Binnensportaccommodaties 558 444 

Buitensportaccommodaties 34 34 

Buurtaccommodaties 184 367 

Cultuuraccommodaties 194 495 

Overige accommodaties 574 817 

   

Totaal 1.544 2.157 

 
In bovenstaande tabel zijn de onderhoudsbudgetten voor het gemeentelijk vastgoed opgenomen. 
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Financiering 

De paragraaf Financiering wil de organisatie en het beheer van de geldmiddelen en alle risico’s die de 
gemeente daarbij loopt, in beeld brengen. Kern van de zaak is het beheersen van de risico’s. 
 
Paragraafhouder Derk Reneman 
 
Inleiding 
De financieringsfunctie van de gemeente omvat alle activiteiten die voorzien in de 
vermogensbehoefte van de gemeente. Het gaat daarbij om het aantrekken van leningen en het 
uitzetten van tijdelijk overtollig geld. Verder gaat het om de beheersing van de financiële risico’s die 
gepaard gaan met de geldstromen, de financiële posities en de vermogenswaarden. Het 
financieringsbeleid is nodig om de rente die de gemeente moet betalen op de aangetrokken leningen 
te beheersen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken. Binnen de wettelijke kaders ligt 
de invulling van het beleid bij het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties uit hoofde 
van de publieke taak bij de gemeenteraad. 
 
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 verwachte verloop van de langlopende vaste geldleningen. 
 

Jaar 
(bedragen x € 1.000) Stand per 1-1 Opgenomen Aflossing Stand per 31-12 

2021 143.155 10.000 8.624 144.531 

2022 144.531 10.000 9.024 145.507 

2023 145.507 10.000 9.374 146.233 

2024 146.233 15.000 9.775 151.458 
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Herfinanciering en aanvullende financiering 
Voor het jaar 2021 is er een financieringsbehoefte van ruim € 9,6 miljoen, dit wordt gedekt door € 10 
miljoen lang geld aan te trekken. Van deze € 9,6 miljoen is ruim € 8,6 miljoen bestemd voor 
herfinanciering (lees: aflossingen langlopende geldleningen), de overige € 1 miljoen gebruiken we om 
een deel van de investeringen voor 2021 te financieren. De jaren 2022-2024 is de 
financieringsbehoefte hoger, namelijk voor 2022 en 2023 ruim € 12 miljoen en 2024 ruim € 14 
miljoen (het betreft hier grotendeels herfinanciering). 
 
Financieringsbeleid 
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe 
financieringsmiddelen 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 vreemd 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. 
 
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 
De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de ECB 
(Europese Centrale Bank). Tot maart 2015 was de rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal 
een jaar) nog positief, daarna werd de rente negatief, met andere woorden, er werd rente vergoed 
bij het aantrekken van een kortetermijnlening (kasgeldlening). In 2014 startte de ECB een 
opkoopprogramma van obligaties, met als doel het aanjagen van de inflatie, eind 2018 is dit 
opkoopprogramma beëindigd. Uitvoering van het opkoopprogramma moest ertoe leiden dat er meer 
geld in de economie komt, wat zal resulteren in een hogere inflatie. Tot nu toe heeft het 
opkoopprogramma niet het gewenste effect opgeleverd. Het doel was een inflatie van rond de 2%. 
Naast het beleid van de ECB zijn ook andere macro-economische effecten van belang voor de 
renteontwikkeling. De verwachting is dat in 2021 de rente op de geldmarkt negatief blijft en latere 
jaren zich uit de min zal werken, maar het zal niet extreem gaan stijgen.  
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De rente op de kapitaalmarkt (kredieten langer dan een jaar) zal een fractie stijgen, maar blijft 
evenals de rente op de geldmarkt op een laag niveau. Omdat de rente op de kapitaalmarkt kan gaan 
oplopen, kiezen we daarom om langlopende geldleningen aan te trekken met een langere looptijd.  
Met betrekking tot de geld- en kapitaalmarkt volgen wij, naast eigen visie en waarneming ook 
adviezen van de sector 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 
De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bedraagt de maximale omvang van de kortgeldpositie in 
enig jaar. Voor 2021 is het begrotingstotaal(lasten) € 189 miljoen, dus de toegestane kasgeldlimiet is 
ruim € 16 miljoen.  
 
Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, zolang we maar binnen de kasgeldlimiet 
blijven, zoveel mogelijk met kort geld gefinancierd (lagere rente) wordt, totdat lang geld goedkoper 
wordt.  
 

  
Berekening kasgeldlimiet (bedragen in miljoen 
euro’s) 

 1e 
kwartaal 

 2e 
kwartaal 

 3e 
kwartaal 

 4e 
kwartaal 

1 Toegestane kasgeldlimiet         

  - In procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

  - In bedrag (x € 1 miljoen) 16 16 16 16 

2 Omvang vlottende schuld 15 20 10 20 

3 Vlottende middelen 3 4 1 6 

  Toets kasgeldlimiet         

4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 12 16 9 14 

  Toegestane kasgeldlimiet (1) 16 16 16 16 

  Ruimte 4 - 7 2 

 
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 
De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
groter dan of gelijk aan een 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 lastentotaal van de begroting bij 
aanvang van het boekjaar. In bedragen betekent dit een renterisiconorm van 38 miljoen. In 
onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie.in bedragen is te zien dat we 
voor de jaren 2021 t/m 2023 zitten op 29 miljoen en in 2024 op 28 miljoen. Conclusie: we voldoen 
ruimschoots aan de risiconorm.    
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  Berekening renterisiconorm          

  (bedragen in miljoen euro’s) 2021 2022 2023 2024 

1 Renteherzieningen 0 0 0 0 

2 Betaalde aflossingen 9 9 9 10 

3 Renterisico (1+2) 9 9 9 10 

5a Ruimte onder renterisiconorm (4-3) 29 29 29 28 

5b Overschrijding renterisiconorm (3-4)         

  Berekening renterisiconorm         

4a Begrotingstotaal 189 190 189 189 

4b Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage  20% 20% 20% 20% 

4 Renterisiconorm 38 38 38 38 

 
Kredietrisico’s 
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. 
 
Kredietrisico op verstrekte gelden (bedragen in miljoen euro's) 
  
 Risicogroep                                                                     

Begrote boekwaarde 
1-01-2021 

Begrote boekwaarde 
31-12-2021 

Aandelen en deelnemingen (o.a. nutsbedrijven)  1,0 1,0 

Deelneming SVn 2,2 2,2 

Leningen aan woningbouwcorporaties 0,5 0,5 

Hypothecaire geldleningen ambtenaren 0,8 0,8 

Geldlening SWO De Wolden Hoogeveen 3,3 3,3 

Geldlening via SVn aan particulieren/corporaties 6,5 6,5 

Overige geldleningen  0,2 0,2 

Totaal 14,5 14,5 

 
We gaan ervan uit dat we per 31 december 2021 € 14,5 miljoen hebben uitgeleend. Het kredietrisico 
bij de leningen aan woningbouwcorporaties is gering, doordat ze zijn aangesloten bij het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Wsw), welke garant staat voor deze leningen. Ook voor de 
leningen van SVn aan particulieren/corporaties wordt niet zoveel risico gelopen, omdat een 
verliesdeclaratie bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan worden ingediend. Voor leningen na 
2013 moet de geldgever 10% voor eigen rekening nemen. Het bestuur van SVn heeft besloten dat 
SVn deze 10% voor 2014, 2015 en 2016 draagt, in plaats van deze door te belasten aan de 
deelnemers en samenwerkingspartners, vanaf 1 januari 2017 komen deze kosten voor rekening van 
de deelnemers 
 
Interne rente 
In deze programmabegroting gaan we uit van een interne rente van 1,5%. De rentelasten worden 
toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen. Het 
verschil tussen de betaalde en ontvangen rente en de interne doorberekende rente wordt bij de 
algemene dekkingsmiddelen verantwoord. 
 
  



Programmabegroting 2021-2024 Financiering 

 

132 
Gemeente Hoogeveen 

 

Hieronder de huidige rentetoerekening van 2021: 
Renteschema:   

a. Rentelasten lang lopende geldleningen 2.937.378 

 Rentelasten kortlopende geldleningen 129.007 

b. Rentebaten langlopende geldlening SWO De Wolden-Hoogeveen -81.509 

 Rentebaten hypothecaire geldleningen ambtenaren -25.000 

   
 Saldo rentelasten en -baten 2.959.876 

   
c. Rente doorberekend aan grondexploitatie -559.007 

   

 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 2.400.869 

   
d. Rente over voorzieningen contante waarde - 

   

 Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 2.400.869 

   
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%) 2.454.651 

   

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury 53.782 

 
Schatkistbankieren 
Alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) zijn verplicht om hun overtollige middelen in de 
schatkist aan te houden. 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. De 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. Dit houdt voor Hoogeveen in dat er ruim € 1,4 miljoen in de gemeentekas mag 
blijven voordat tot schatkistbankieren moet worden overgegaan. Over het dagelijkse saldo wordt de 
daggeldrente (Eonia) vergoed. 
 
Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) 
In de wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) wordt de Nederlandse uitwerking van Europese 
afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën geregeld. Op basis van de wet Hof en de geldende 
begrotingsregels leveren het Rijk en de medeoverheden een gelijkwaardige inspanning bij het 
terugdringen van het begrotingstekort. Over de bijdrage van de medeoverheden aan de Europese 
doelstellingen wordt aan het begin van elke kabinetsperiode bestuurlijk overleg gevoerd. Het Rijk en 
de VNG hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. 
 
EMU-saldo 
Zie bijlage C 
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Verbonden partijen 

Paragraafhouder college 
 
Inleiding 
Deze paragraaf verschaft inzicht in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeente 
bij verbonden partijen. 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. De verantwoording moet 
zodanig zijn 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. 

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een 
bestuurlijk én een financieel belang heeft. Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of 
ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij 
plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente 
middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement van de 
organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de 
gemeente. 

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 aandelenkapitaal 

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 zouden 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 hierbij 
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 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

De Bank Nederlandse Gemeenten vervult een bankfunctie van en voor overheden 
en instellingen voor het maatschappelijk belang en draagt duurzaam bij aan het 
belang aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen 
voor de burger 

Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

BNG-bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de 
financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, 
liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een 
uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer 
worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het 
maatschappelijk belang 

Activiteiten 2021 Bankfunctie en kredietverlening in algemene zin 

Financieel belang Hoogeveen bezit 17.550 (0,03%) van de 55.690.720 aandelen. Dividend 2019, 
uitbetaald in 2020: € 22.288 (primair begroot € 50.015). Voor 2021 is € 22.288 
begroot. 
 
Eigen vermogen 
01-01-2019: € 4.991.000 
31-12-2019: € 4.887.000 
 
Vreemd vermogen 
01-01-2019: € 132.518.000 
31-12-2019: € 144.802.000 
 
Achtergestelde schulden 
01-01-2019: € 32.000.000 
31-12-2019: € 33.000.000 
 
Resultaat: 
31-12-2019: € 163.000.000 

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 

 

2. NV Rendo 

Vestigingsplaats Meppel 

Partners Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, 
Westerveld, De Wolden en Zwartewaterland. 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

RENDO is een regionaal netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor een adequate 
distributie van gas, elektriciteit, warmte en data in Zuid-Drenthe en Noord-
Overijssel. RENDO streeft ernaar om haar huidige sterke positie als netbeheerder 
en netwerkbedrijf (aardgas, groen gas, elektriciteit, data en warmte) voortdurend 
te verbeteren. RENDO wil als netwerkbedrijf actief zijn bij de nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie 
naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare 
en veilige energienetwerk is steeds het vertrekpunt. Daarnaast wil RENDO een 
maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen voor haar stakeholders als het gaat 
om duurzaamheid en energietransitie in de regio.  

Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

De in het programma Duurzamer Hoogeveen aangegeven doelen als: 
- een CO2-neutrale organisatie in 2025; 
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- de hele gemeente in 20240 CO-2 neutraal.  

Activiteiten 2021 De focus ligt de komende jaren op de overgang van fossiele brandstoffen naar 
duurzame brandstoffen; de energietransitie. Dat is voor RENDO een omvangrijke 
opgave waarvoor de onderneming de komende jaren € 70 tot € 100 miljoen denkt 
te gaan lenen. Daarnaast wil RENDO de komende jaren het aantal glasvezel 
aansluitingen uitbreiden naar 100.000 plus en de verdere ontwikkeling van het 
bijbehorende beheersorganisatie Re-Net bv. 

Financieel belang Hoogeveen bezit 334 aandelen van de in totaal 991 aandelen. Voor 2021 en 
volgende jaren is € 2,5 miljoen aan dividend in de begroting opgenomen.  
 
Eigen vermogen: 
31-12-2019: € 74.600.000 
31-12-2018: € 72.404.000 
 
Lang Vreemd vermogen: 
31-12-2019: € 72.651.000 
31-12-2018: € 61.833.000     
 
Resultaat: 
31-12-2019: €   9.501.000 
31-12-2018: € 10.001.000 

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 

 

3. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

Vestigingsplaats Assen 

Partners Provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

Gewaarborgde levering van water 

Bestuurlijk belang Stemrecht in de AvA 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

- 

Activiteiten 2021 De WMD is bezig niet-drinkwater gerelateerde activiteiten af te stoten en zich 
volledig te focussen op haar kerntaak: het leveren van betrouwbaar, veilig en 
betaalbaar drinkwater. Onderdeel hiervan is het vervangen van verouderde 
infrastructuur.  

Financieel belang Hoogeveen bezit 122 van de 1.946 geplaatste aandelen. Maatschappelijke 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 
31-12-2019: € 38.773.000 
31-12-2018: € 34.225.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2019: € 131.584.000 
31-12-2018: € 130.283.000 
 
Resultaat 
31-12-2019: € 2.181.000 
31-12-2018: -/- € 10.519.000 
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Risico's Er zijn voor de gemeente Hoogeveen als aandeelhouder in de WMD weinig risico's. 
De risico's voor de WMD zitten voornamelijk in de niet-drinkwater activiteiten. 
Deze zijn nagenoeg allemaal afgebouwd. WMD is financieel solide met een stevige 
financiële beheersing.    

 

4. AREA Reiniging N.V. 

Vestigingsplaats Emmen 

Partners Coevorden en Emmen 

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. 

Bestuurlijk belang Lidmaatschap (elk 1 lid) in de algemene vergadering van aandeelhouders 

Bijdrage aan het 
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. 

Activiteiten 2021 Area beraadt zich al enkele jaren op haar toekomst strategie. In 2021 geeft Area 
uitvoering aan het strategisch plan. 

Financieel belang De gemeente Hoogeveen is aandeelhouder van Area Reiniging N.V. Diensten 
worden afgenomen op basis van de productovereenkomst. 
 
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. Over 2019 is een positief resultaat behaald na belastingen 
van € 659.836. De Algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 23 april 
2020 een besluit genomen over het uit te keren dividend.  
 
Eigen vermogen  
31-12-2018: € 6.032.070 
31-12-2019: € 6.338.608       
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 14.650.349 
31-12-2019: € 15.440.027 

Risico's Aandelenkapitaal + dividend 

 

5. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Vestigingsplaats Assen 

Partners 12 Drentse gemeenten 

Visie/doelstellingen 
(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 van stemmen 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. 

Bijdrage aan het 
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. 
De GGD levert een bijdrage aan de preventie van ziekten en aandoeningen. Ze 
stimuleert een gezonde leefstijl en bevordert de gezondheidsvaardigheden van 
kwetsbare inwoners. 
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Activiteiten 2021 Beschermen 
Activiteiten ten behoeve van infectieziektebestrijding (inclusief de 
verantwoordelijkheid voor Covid 19), seksuele gezondheid, crises, rampen en 
incidenten, technische hygiënezorg, milieu en gezondheid, OGGz vangnet en advies 
en tuberculosebestrijding. 
 
Bevorderen 
Activiteiten ten behoeve van gezondheidsbevordering (preventieve integrale 
ouderenzorg, gezonde leefomgeving, nationaal preventieakkoord, advisering 
gemeenten) 
 
Bewaken 
Activiteiten ten behoeve van epidemiologie (onder andere volwassenen- en 
ouderen onderzoek, deelname in academische werkplaatsen) 
 
Jeugd 
Activiteiten ten behoeve van jeugdgezondheidszorg (onder andere periodieke 
screening gezondheid van kinderen tot 18 jaar, gezonde leefstijl) 
 
Additioneel 
Activiteiten ten behoeve van Veilig Thuis Drenthe, logopedie, prenatale zorg, 
uitvoeringscoördinatie jeugdzorg. 

Financieel belang Voor 2021 is een bijdrage begroot van € 2.731.907 verdeeld over 
jeugdgezondheidszorg € 1.538.153, algemene gezondheidszorg € 558.413 en Veilig 
Thuis Drenthe € 635.341. 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 

Risico's Geen directe risico's 

 

6. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 

Partners 12 Drentse gemeenten 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

De 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. 

Bestuurlijk belang Lidmaatschap 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. 

Bijdrage aan het 
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 
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Activiteiten 2021  Crisisbeheersing 

• Uitbreiden en onderhouden crisisnetwerk door contact te leggen met nieuwe 
organisaties 

• De crisisorganisatie is voorbereid om flexibel en wendbaar te voldoen aan de 
vraag vanuit gemeenten en netwerkpartners in de aanpak van crises 

 
Brandweerzorg 
Paraatheid op orde: nu en in de toekomst, waarbij 

• Het werken met vrijwilligers de basis blijft voor de brandweerzorg in Drenthe 
en specialistische taken worden uitgevoerd door (parttime)beroeps. 

• De verdeling van specialistische taken wordt afgestemd op de risico's die een 
gebied loopt en; 
- de opkomsttijden van de eerste brandweerauto blijven gehandhaafd 
- er wordt meer gebruik gemaakt van de vrijwillige energie in de 

samenleving om elkaar te helpen bij brand 
- een verandertempo wordt gehanteerd dat past bij een organisatie die voor 

een groot deel bestaat uit vrijwilligers en recht doet aan het opgebouwde 
vertrouwen bij de medewerkers en in de samenleving. 

Financieel belang Voor 2021 is een bijdrage begroot van € 2.578.990 
 
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 
 

Risico's Geen directe risico's 

 

7. Werkvoorzieningsschap Stark 

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Midden-Drenthe en De Wolden 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en streven naar een 
inclusieve arbeidsmarkt door werkzoekenden vanuit de Participatiewet, WW etc. 
een traject aan te bieden 

Bestuurlijk belang Lidmaatschap met stemrecht. Unanimiteit is nodig voor een besluit. Het bestuur 
bestaat uit 6 leden. Hoogeveen vervult het voorzitterschap. De gemeenteraad kan 
een zienswijze op begroting geven. 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

We streven naar een passend aanbod voor elke werkzoekende, ook voor de meest 
kwetsbare inwoners. Stark biedt dit binnen de beschutte en ‘veilige’ omgeving. Er 
worden trajecten en werkzaamheden opgestart die zoveel mogelijk passend zijn bij 
de interesses en kwaliteiten van de werkzoekenden en die aansluiten bij wat de 
markt vraagt. Voor een groot gedeelte van de populatie moet Stark dienen als 
springplank naar het reguliere bedrijfsleven. 

Activiteiten 2021 Er wordt verder uitvoering gegeven aan het bedrijfsplan van Stark dat in het najaar 
van 2018 door de drie gemeenteraden is vastgesteld. Daarbovenop komt dat Stark, 
naast de al bekende dienstverlening aan de drie gemeenten, wat meer 
commerciële activiteiten wil gaan uitvoeren. Ook voor overige gemeenten.  
Daarnaast gaat Stark inzetten op extra detacheringen vanuit de Wsw. Wsw’ers 
worden dan gedetacheerd vanuit Stark naar het reguliere bedrijfsleven. 
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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) 
 

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) 

Risico's Oplopende exploitatiekosten als gevolg van veranderende wetgeving en 
veranderingen in de rijksbijdrage per aja.  

 

8. Recreatieschap Drenthe 

Vestigingsplaats Diever 

Partners 12 Drentse gemeenten en 1 Friese gemeente 
Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

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

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Het Recreatieschap versterkt de recreatief-toeristische sector in geheel Drenthe en 
specifiek in Hoogeveen. 

Activiteiten 2021 Belangrijke activiteiten zijn: 

• Kennisdeling (big)data  

• Instandhouding routestructuur  

• Proactief adviseren trends en ontwikkelingen  

• Stimuleren samenwerking stakeholders recreatie en toerisme  

• Stimuleren gastheerschap/ ondernemerschap  

• Verhogen kennis recreatie bij eigen inwoners  

• Stimuleren kwaliteitsslag evenementen  

Financieel belang Voor 2021 is een bijdrage begroot van € 80.836. 
 

Eigen vermogen 
31-12-2018: € € 665.088 
31-12-2019: € 696.641 
 

Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 1.222.424 
31-12-2019: € 704.768  
 
Resultaat 
31-12-2018: € 5.055 
31-12-2019: € 4.140 

Risico's Geen risico's van grote materiële betekenis 
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9. Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 

Partners Assen, Hoogeveen en Meppel 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

Op maatschappelijk 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 DB bestaan uit 1 wethouder van elke partner. Assen vervult het 
voorzitterschap. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begroting geven. 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Door de uitvoering van schuldsanering en bewindvoering 

Activiteiten 2021 Belangrijke activiteiten zijn: 

• Werkgebied stabiliseren en vasthouden 

• Binnen de dienstverleningsovereenkomsten afspraken toevoegen die de 
risico's voor de GKB verminderen 

• Binnen het huidige werkgebied een prominentere positie innemen als de 
gemeentelijke aanbieder van schuldhulpverlening 

• De mogelijkheid van regionale samenwerking verkennen 

• Actief blijven meewerken aan de zoektocht naar een alternatief voor de 
uitgaven van gemeenten voor bewind aan marktpartijen via de bijzondere 
bijstand  

Financieel belang Voor 2021 is een bijdrage begroot van € 660.194. 
 
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 
31-12-2019: -/- € 406.201 
31-12-2018: -/- € 520.451 

Risico's De gemeenschappelijke regeling GKB is in een ver verleden voortgekomen uit de 
gemeentelijke volkskredietbanken. Hoogeveen, Assen en Meppel zijn uit oogpunt 
kostenefficiency en vermindering van kwetsbaarheid gaan samenwerken. De 
organisatie is de afgelopen 30 jaar fors gegroeid door ook te werken voor een flink 
aantal andere gemeenten. Deze zogenaamde DVO-gemeenten 
(Dienstverleningsovereenkomst) nemen wel dienst af maar zijn geen deelnemer in 
de GR. Door opkomst van commerciële partijen op het vlak van de bewindvoering 
en de schuldhulpverlening is de marktpositie van de GKB onder druk komen te 
staan.  
 
Daarnaast kiezen we er als gemeente(n) nadrukkelijk voor om meer preventief te 
werken en daarvoor het zogenaamde voorveld te versterken. Het loket geldzaken is 
in Hoogeveen het loket waar inwoners met schuldenproblematiek terecht kunnen. 
Deze beweging, die we ook zien in Assen en Meppel, heeft gemaakt dat de GKB 
steeds meer de specialistische 2e-lijns organisatie is geworden op het gebied van 
schuldenproblematiek. 
 
Het lijkt erop dat de corona-crisis effect gaat hebben op de schuldenproblematiek. 
Steeds vaker zien we berichten dat het aantal mensen met schulden fors toeneemt. 
Voor de GKB zal dit altijd een na-ijleffect hebben, omdat zij niet als eerste worden 
benaderd.  
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De omvang en impact daarvan is op dit moment nog niet in te schatten 
 
De GKB heeft in boekjaar 2018 en 2019 negatieve resultaten en negatieve eigen 
vermogen. Er is onvoldoende beschikbare weerstandscapaciteit voor de afdekking 
van risico's.  

 

10. Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 

Partners 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe 

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. 

Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe bestaat uit een algemeen en 
dagelijks bestuur. Hoogeveen heeft alleen zitting in het AB. Daarnaast wordt er 
gewerkt met een raad van opdrachtgevers (adviescommissie bestaande uit een 
aantal secretarissen) en ambtelijke werkgroep. 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Het realiseren van een duurzame leefomgeving. 

Activiteiten 2021 Het uitvoeringsprogramma voor 2021 wordt nog opgesteld. 
Het uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van de milieutaken die in 2021 
worden uitgevoerd. Het betreft de terreinen: vergunningverlening milieu, 
milieutoezicht, milieuhandhaving en milieuadvies. 

Financieel belang De bijdrage voor 2021 is vooralsnog begroot op € 1.086.000. Dit bedrag is niet 
geheel toereikend om aan de bijdrage aan de RUD te voldoen vanaf 2021. De 
stijging van de bijdrage van € 61.187 is deels meegenomen in dit bedrag, voor een 
deel van € 28.000. Het restant zal eventueel middels een begrotingswijziging 
moeten worden meegenomen. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat in de Drentse Maat op een aantal onderdelen 
het aantal producten per deelnemer niet overeenkomt met de aantallen uit de 
praktijk. In het jaarprogramma 2020 zijn deze aantallen meer in overeenstemming 
met de uitvoeringspraktijk gebracht waarbij er voor de urenbesteding van de 
Drentse Maat nog wel steeds is uitgegaan van de uren zoals deze in de voorgaande 
jaren voor deze producten beschikbaar waren. Dit laatste is een onderdeel dat 
wordt meegenomen in de evaluatie van de Drentse Maat.  
 
Daarnaast is voor de taken die vallen onder de niet-Drentse Maat in het 
jaarprogramma 2020 de urenraming meer op de realiteit afgestemd waarbij per 
deelnemer is bepaald hoeveel uren er de laatste drie jaren (2017, 2018 en 2019) 
gemiddeld zijn geleverd. Dit gemiddelde aantal uren is in het jaarprogramma 2020 
verwerkt. Dit betekende voor Hoogeveen een verhoging van de Niet-Drentse Maat 
uren ten opzichte van 2019. Aangezien de begroting 2020 RUD al eerder was 
vastgesteld zijn de financiële consequenties van deze doorgevoerde aanpassingen 
nog niet per deelnemer aangepast. Ook in de begroting 2021 RUD die gebaseerd is 
op het jaarprogramma 2020 zijn de deelnemersbijdragen daar nog niet op 
aangepast. De verhoging van € 61.187 voorziet hierin waarbij de bijdrage in 
overeenstemming is met het jaarprogramma. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 797.316 
31-12-2019: € 173.355 
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Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 5.687.315 
31-12-2019: € 5.711.411 
 

Resultaat 
2019: € -25.617 

Risico's Bij de RUD speelt de komende jaren een aantal ontwikkelingen die voor onze 
gemeente van invloed zijn. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht: 
Zowel de evaluatie van de Drentse Maat als de actualisatie van het 
inrichtingenbestand en de herijking van de verrekensystematiek zullen effect gaan 
hebben op de deelnemersbijdragen.  
De komst van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is een belangrijke beleidsmatige 
ontwikkeling die zorgt voor nieuwe opgaven, waardoor er de komende jaren veel 
van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten zal worden gevraagd.  
Parallel aan de invoering van de Omgevingswet wordt een beleidsvernieuwing op 
het gebied van bodembeleid doorgevoerd. Deze beleidsvernieuwing brengt een 
verschuiving van taken tussen provincie en gemeenten met zich mee.  
Er komt een nieuw landelijk programma Versterking omgevingsveiligheid 2021-
2024. Een wezenlijke verandering vanaf 2021 is dat de provincie (provinciefonds) 
en alle individuele Drentse gemeenten (gemeentefonds) de middelen voor 
uitvoering van deze taken via een decentralisatie uitkering ontvangen.  
Ten behoeve van de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij de 
provinciale inrichtingen is in 2019 door de drie noordelijke omgevingsdiensten 
FUMO (Friesland), ODG (Groningen) en de RUD Drenthe een projectplan opgesteld. 
Specifiek willen de provincies voor 1 januari 2021 per inrichting inzage hebben in 
de aanwezige, gebruikte en naar lucht geëmitteerde ZZS. Om te bepalen op welke 
wijze met ZZS door de gemeenten moet worden omgegaan is de volgende stap. 
Deze ontwikkeling leidt in de toekomst mogelijk tot een verhoging van de 
deelnemersbijdrage aan de RUD.   
Daarnaast gaat de RUD bezig met de doorontwikkeling van het Risicogericht 
toezicht, verbetering van de bodeminformatievoorziening en het digitaliseren van 
dossiers. Het risico bestaat dat ook komende jaren de bijdrage dient te worden 
verhoogd. 

 

11. Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) 

Vestigingsplaats Hoogeveen en Zuidwolde 

Partners Gemeente Hoogeveen en Gemeente De Wolden 

Visie/doelstellingen 
(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. 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van gemeentelijke taken. 
 

Activiteiten 2021 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.  

Financieel belang De bijdrage van gemeente Hoogeveen aan deze regeling voor het jaar 2021 is 
begroot op € 41.983.813.  
 

Eigen vermogen 
31-12-2019: € 501.000 
31-12-2018: € 211.000 
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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 

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

 

12. Coöperatie ParkeerService U.A. 

Vestigingsplaats Amersfoort 

Partners In totaal 14 gemeenten waaronder Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, 
Barneveld, Gouda, Hilversum, Lelystad, Nieuwegein, Nijkerk, Woerden, IJsselstein, 
Zandvoort en Zeist 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

ParkeerService is een uitvoeringsorganisatie die parkeertaken voor gemeenten/ 
leden uitvoert. 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. ParkeerService heeft tot doel optimale service tegen een 
maatschappelijk verantwoord tarief te verlenen Het dienstenpakket strekt zich 
onder andere uit tot het verstrekken vergunningen en abonnementen, handhaven 
het parkeerbeleid, beheren apparatuur en bewaken parkeergarages. 

Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV) 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Door deelname wordt de gemeente beter in staat gesteld efficiënt parkeerbeleid 
uit te voeren en draagt door regulering parkeren bij aan de leefbaarheid, 
ondernemerschap en aantrekkelijkheid van het centrum. 

Activiteiten 2021 Uitvoering geven aan het in 2020 ontwikkelde parkeerbeleid. 

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. Daarnaast betaalt de gemeente voor de "indirecte" kosten een 
bedrag per gereguleerde parkeerplaats en een lidmaatschapsbijdrage. De bijdrage 
voor 2021 aan ParkeerService bedraagt € 177.368. De tarieven worden elk jaar 
(voorafgaand aan het komende jaar) vastgesteld door de ALV. 
 
Eigen vermogen: 
31-12-2019: € 1.844.000 
31-12-2018: € 2.588.000 
 
Lang Vreemd vermogen: 
31-12-2019: € 2.160.000 
31-12-2018: € 2.197.000     
 
Resultaat: 
31-12-2019: €   156.362 
31-12-2018: €   322.306 

Risico's Geen financieel risico; het betreft hier een coöperatie met uitgesloten 
aansprakelijkheid. Er is hooguit sprake van een continuïteitsrisico wanneer de 
coöperatie in (financiële) problemen zou geraken.   
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13. Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 

Partners Alle gemeenten uit Groningen en Drenthe en het ov-bureau 
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. 

Bestuurlijk belang De GR is in districten verdeeld. Gemeente Hoogeveen zit in de regio Zuidwest 
Drenthe. 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Goed en toegankelijk openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid van 
Hoogeveen voor iedereen 

Activiteiten 2021 Publiek Vervoer is een bedrijfsvoering organisatie die voor haar deelnemers de 
volgende taken uitvoert: 

• Contractmanagement van de gecontracteerde opdrachtnemers inzake vervoer 
in de gebieden; 

• Inkoop- en aanbestedingstrajecten voor het vervoer en de bijkomende 
diensten en leveringen; 

• Adviseren over beleidsontwikkelingen, bevorderen innovatie en advisering 
over doorontwikkeling; 

• Ondersteunende taken op gebied van bedrijfsvoering. 

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage in 2021 is € 41.223 exclusief btw. 

Risico's Door de samenwerking met alle gemeenten in Drenthe en Groningen is het risico 
voor Hoogeveen beperkt.  

 
Overige vormen van relaties met partijen 
Grondexploitatie Erflanden 
De grondexploitatie Erflanden wordt, op basis van een samenwerkingsovereenkomst, uitgevoerd met 
BPD Ontwikkeling B.V. en Heijmans Vastgoed B.V. 
 
Gesubsidieerde stichtingen 
Het belang dat gemoeid is met de hierna genoemde gesubsidieerde stichtingen is groot. Uit het 
oogpunt van good governance vinden wij het belangrijk in die subsidierelaties inzicht te verschaffen.  
 
Culturele instellingen 
In het kader van het samenwerkingstraject van vijf culturele organisaties (C5) worden op termijn de 
budgetten van de Tamboer en Het Podium samengevoegd tot één budget. Dit geldt ook voor de 
budgetten van de Bibliotheek en de Verhalenwerf. In de tabel zijn nu nog de afzonderlijke bedragen 
vermeld. 
 
Stichting Welzijnswerk en scholen voortgezet onderwijs 
Naast de culturele instellingen kennen we de stichtingen die taken uitvoeren op het gebied van 
maatschappelijk werk en onderwijs.  
 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen 

Theater De Tamboer  

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Gemeente Hoogeveen 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

De Tamboer levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Hoogeveen en biedt 
naast professioneel theater veel ruimte voor initiatieven vanuit de Hoogeveense 
bevolking (van, voor en door Hoogeveen). 

Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
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Bijdrage aan het 
programmadoel 

De Tamboer biedt professionele en amateurvoorstellingen, ontwikkelt de 
popcultuur, biedt een podium voor Hoogeveense initiatieven en ondersteunt het 
verenigingswerk voor een totaal aan 97.000 bezoekers. 

Activiteiten 2021 Stadstheater, professioneel theater, programmering en productie. Inhoudelijke 
bijdrage organisatie festival. Ondersteuning culturele initiatieven. 

Financieel belang Subsidie 2021: € 1.057.000; 2022: € 1.057.000; 2023: € 1.057.000; 2024: 
€ 1.057.000 (structureel deel van bijdrage aan Tamboer) 
Het gezamenlijk resultaat Tamboer en Podium over het boekjaar 2019: -€ 6.448 

Risico's Geen directe risico's 

Het Podium  

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Gemeente Hoogeveen 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

Het Podium wil jongeren kennis laten maken met (pop)cultuur vooral door het zelf 
te laten doen en ervaren. Daarnaast programmeert ze popconcerten.  

Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Het Podium biedt jongeren de mogelijkheid om een kunst- of cultuurvorm actief te 
beoefenen en organiseren of er aan deel te nemen. Hoogeveen is de enige 
gemeente die structureel pop subsidieert en het Poppodium en bezit de C-status. 
Dit betekent onder andere dat ze beroep kan doen op het fonds podiumkunsten. 
De provinciale betekenis van het Podium wordt ook (financieel) gedragen door de 
provincie.  

Activiteiten 2021 Het betreft onder andere organisatie popconcerten, bieden van oefenruimte, 
verzorgen van workshops en een substantiële inhoudelijke bijdrage leveren aan het 
ontwikkelen van het provinciaal netwerk Poppunt Drenthe. 

Financieel belang Subsidie 2021 € 147.000; 2022 € 147.000; 2023 € 147.000; 2024 € 147.000 

Risico's Geen directe risico's 

 

Scala 

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Alle PO-, VO-scholen in de gemeente Hoogeveen, de bibliotheek en Tamboer. Scala 
heeft ook locaties in Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden. 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

Scala is samen met de bibliotheek de centrale speler voor cultuureducatie en 
amateurkunst. 

Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 

Bijdrage aan het 
programmadoel 

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

Activiteiten 2021 Verzorgen cultuureducatie op alle PO- en VO-scholen in Hoogeveen, 
talentontwikkeling binnen- en buitenschools in verschillende kunstdisciplines. 

Financieel belang Subsidie 2021: € 462.000; 2022: € 0; 2023: € 0; 2024: € 0. 
In het kader van de bijsturingen is besloten te stoppen met de subsidie aan Scala 
met ingang van 2022.  
Over het boekjaar 2019 is een resultaat van -€ 96.073 behaald. 

Risico's Geen directe risico's 

 

Bibliotheek 

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Gemeente Hoogeveen, Biblionet Drenthe 

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. 

Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
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Bijdrage aan het 
programmadoel 

De bibliotheek levert een bijdrage aan de programmadoelen van Blijven meedoen 
en talentontwikkeling en van Bruisend Hoogeveen. Dit gebeurt zowel in de centrale 
bibliotheek als op locaties (bijvoorbeeld de scholen). 

Activiteiten 2021 Uitvoering geven aan koersdocument ‘Bibliotheek Hoogeveen, op weg naar de 
toekomst’. 

Financieel belang Subsidie 2021 € 1.750.234; 2022 € 1.750.234; 2023 € 1.750.234; 2024 € 1.750.234 
(Hierin is de bijsturing m.i.v. 2021 van € 190.000 verwerkt). 
Over het boekjaar 2019 is een resultaat van -€ 389.538 behaald.  

Risico's Geen directe risico's 

 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Gemeente Hoogeveen en andere lokale organisaties 

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

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

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

Bestuurlijk belang Stichting voert zorgplicht van de gemeente uit 

Bijdrage aan het 
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. 

Activiteiten 2021 1. Aanbieden van laagdrempelige eerstelijns psychosociale hulpverlening in 
wijken, bij huisartsenpraktijken en op scholen. 

2. Ondersteuning van de informele zorg. 
3. Ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 
4. Aanbieden van opvoed- en opgroeiondersteuning. 
5. Stimulering en ondersteuning van bewonersinitiatieven en vooral initiatieven 

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

Financieel belang Subsidie 2020 € 4.129.102 

Risico's Geen directe risico's 
 

Scholen VO 

Vestigingsplaats Hoogeveen 

Partners Gemeente Hoogeveen, Roelof van Echtencollege en RSG Wolfsbos  

Visie/doelstellingen 
(openbaar belang) 

Voor iedere kind is er capaciteit en aanbod op een reguliere school voor voortgezet 
onderwijs en is er sprake van continuïteit van het openbaar onderwijs.  

Bestuurlijk belang Scholen voeren zorgplicht van de gemeente uit ten aanzien van huisvesting.  

Bijdrage aan het 
programmadoel 

Partners in het voortgezet onderwijs dragen in belangrijke mate bij in het bieden 
van een succesvolle toekomst van onze jongeren, het ontwikkelen van talenten, 
het genereren van kansen voor de toekomst en het kunnen meedoen in de 
samenleving. 

Activiteiten 2021 Uitvoering geven aan overeengekomen huisvestingsplannen  

Financieel belang Subsidie onderwijshuisvesting 2020 € 1.929.594 voor geheel VO. Het bedrag wordt 
jaarlijks verhoogd met de prijsindex gezinsconsumptie. Als bijsturingsmaatregel 
wordt de subsidie op jaarbasis met € 300.000 verlaagd in verband met de daling 
van het aantal leerlingen. De maatregel gaat in vanaf oktober 2021 (effect in 2021 
 -€ 75.000, in 2022 en verder -€ 300.000). Over het boekjaar 2018 heeft het Roelof 
van Echtencollege een resultaat behaald van € 99.571 (de gegevens over 2019 zijn 
nog niet bekend).  
Het RSG Wolfsbos heeft over 2019 een resultaat behaald van € 725.093. 

Risico's Geen directe risico's 
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Grondbeleid 

De paragraaf 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 Derk Reneman 
 
Beleidsontwikkelingen  
In de nota Grondbeleid zijn de beleidskaders vastgelegd voor de wijze waarop de gemeente het 
instrument grondbeleid strategisch wil inzetten om de beleidsdoelen op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling, volkshuisvesting, economie en dergelijke te realiseren. Deze beleidsvelden geven met 
de structuurvisie antwoord op de vraag welke ruimtelijke ingrepen waar en wanneer plaatsvinden. 
De nota Grondbeleid geeft antwoord op de vraag welke (beleids- en wettelijke) instrumenten 
hiervoor ingezet kunnen worden.  
 
In de notitie ‘Ontwikkel- en uitgiftestrategieën’ is uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn om te 
komen tot ontwikkeling. Iedere locatie kent zijn eigen specifieke en veelal bepalende 
omstandigheden waardoor steeds maatwerk moet worden geleverd.  
 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-1-2022. Als de Omgevingswet van 
kracht wordt, dan zal alle voor het grondbeleid relevante wetgeving worden gebundeld.  
Indien dit noodzaakt tot aanpassing van het gemeentelijk beleid, zullen we daar de Nota grondbeleid 
op aanpassen. 
 
In de Nota grondbeleid is bepaald dat het college de grondprijzen jaarlijks actualiseert en vaststelt.  
De actualisatie vindt plaats in het vierde kwartaal van 2020, zodat zij op 1 januari 2021 van kracht 
zijn.  
In 2020 was het voornemen de Nota grondbeleid te actualiseren. Echter door de ontstane politieke 
situatie is deze planning niet gehaald. Voor de actualisatie van beleid is immers (politiek) bestuurlijke 
afstemming en vaststelling nodig. Om die reden schuift dit door naar 2021.  
 
Bij de locaties voor werken merken we marktonzekerheid als gevolg van Corona. Kavelverkoop voor 
bedrijventerreinen is conjunctuurgevoelig. Dit uit zich met name in voorzichtiger besluitvorming bij 
bedrijven over aankoop van kavels. Waarbij er een verschil per sector opvalt. Vooral de 
kantorenmarkt is onzeker. De woningmarkt heeft tot nu toe geen negatieve gevolgen ondervonden 
van de Coronacrisis. Hoe de marktonzekerheid op de wat langere termijn zal uitwerken is moeilijk te 
zeggen. Veel hangt af van de lengte van de maatregelen om het virus in te dammen en de bereidheid 
van de rijksoverheid om bedrijven en burgers te compenseren voor hun verlies aan inkomsten.  
 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) en Vennootschapsbelasting (VPB)  
Het grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus. Conform het 
besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is in de begroting en in de 
jaarrekening een afzonderlijke paragraaf over grondbeleid opgenomen.  
 
Voor gemeenten bestaat de plicht om over de “winst” die we 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 hoeverre de grondexploitaties 
belastingplichtig zijn volgens de wet op de Vennootschapsbelasting, wordt jaarlijks bekeken.  
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Grondexploitaties  
De bouwgronden in exploitatie (ook wel BIE/ grondexploitaties/grexen genoemd) bestaan per 1 
januari 2020 uit twintig projecten. Het betreft projecten waarvoor een grondexploitatie door de raad 
is vastgesteld. Aan deze projecten wordt momenteel gewerkt.  
 
Hierna wordt een beeld geschetst van de lopende exploitaties, met daarbij de verwachte resultaten, 
uitgedrukt in netto contante waarden per 1 januari 2020. Een negatieve contante waarde betekent 
een positief resultaat. Voor de exploitaties met een tekort zijn voorzieningen getroffen op basis van 
de netto contante waarden. De nominale waarde betreft het saldo van de grondexploitatie zonder de 
effecten van inflatie en rente. 
 

Complex  
Eindwaarde  

1-1-2020 
NCW 

 1-1-2020 
Verwachte einde 

ontwikkeling 31-12 
Werken 
Noord B 

-880 -766 2026 

Noord B oost -379 -364 2021 

BVI -2.252 -1.848 2029 

BV II noordelijk blok 16.870 14.686 2026 

Stationsgebied A 3.654 3.245 2025 

Stationsgebied D 2.761 2.551 2023 

Mauritsplein 623 587 2022 

Schutlanden Oost -430 -397 2023 

Aldi De Weide (geopend in 2019) -4 -4 2021 
 
Wonen 
Erflanden -1.095 -1.053 2021 

Park Dwingeland (geopend in 2019) -459 -416 2024 

Beukemaplein  -126 -124 2020 

Sneeuwbesstraat (gestart in 2018) -2 -2 2020 

Stuifzand 90 76 2028 

Nieuw Moscou 108 104 2021 

Pesse 158 129 2029 

Tiendeveen -172 -141 2029 

Nieuwlande Koster -111 -107 2021 

Nieuweroord Trambaan  -284 -252 2025 

Nieuwlande Boerdijk (geopend in 2019) -295 -246 2028 

Totaal          17.774                     15.657    
 

Werken  
De projecten Noord B, Noord B Oost, Buitenvaart I en II noordelijk blok zijn bedrijventerreinen. De 
projecten Schutlanden en Station deel A en D zijn kantorenlocaties.  
 
Noord B en Noord B Oost 
Noord B en Noord B Oost bevinden zich op de Wieken. Op deze terreinen zijn nog enkele kavels te 
koop. Op Noord B Oost is in 2020 de laatste kavel verkocht. Dit complex kan per 1-1-2021 worden 
afgesloten. 
 
Buitenvaart I en Buitenvaart II N.B. 
Buitenvaart I is een modern bedrijventerrein. Een deel van het terrein moet nog woonrijp gemaakt 
worden. Buitenvaart II noordelijk blok is een bedrijventerrein in ontwikkeling, waarbij alleen het deel 
“de Turbine” nog in de verkoop is. Er is redelijke belangstelling voor deze terreinen. De prognose 
voor 2020 lijkt te worden gehaald.    
 
Stationsgebied A&D 
Zijn bedoeld als kantorenlocaties, maar er wordt ook gekeken om de locaties in te vullen met andere 
functies. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld wonen als dan niet gecombineerd met wonen. 
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Schutlanden 
Schutlanden is een gemengd plan. Het betreft een kantorenlocatie en een deel dat bestemd is voor 
woningbouw. Op dit moment zijn nog twee kavels voor kantoren beschikbaar. 
 
Aldi de Weide 
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van Winkelcentrum De Weide. Om dit mogelijk te maken 
wordt eerst de huidige dierenartsenpraktijk verplaatst. De ontwikkelaar heeft hier overeenstemming 
bereikt met de dierenartspraktijk. Daarna kan de Aldi op de huidige plaats van de dierenartsen-
praktijk worden gevestigd. Er is beroep aangetekend tegen het plan bij de Raad van State. De 
indieners van het beroepschrift stellen de verkeersveiligheid, het parkeren en het DPO (distributie-
planologisch onderzoek) ter discussie. Het DPO geeft inzicht in de kwantitatieve uitbreidingsruimte 
van het winkelcentrum. De indieners van het beroep zijn het niet eens met de conclusies van het 
rapport. We zien de uitspraak in de beroepsprocedure met vertrouwen tegemoet. Er is echter nog 
geen zittingsdatum bekend, waardoor de planning en realisatie van het plan onzeker is.  
 
Wonen  
Stuifzand  
Het bestemmingsplan Stuifzand biedt de mogelijkheid tot de ontwikkeling van zes twee onder een 
kap en elf vrijstaande woningen. De gronden zijn eigendom van de gemeente. Het plan is bouwrijp 
en kavels zijn op dit moment in de verkoop. Er zijn inmiddels twee kavels voor een twee onder een 
kap verkocht en vijf kavels voor een vrijstaande woning. 
 
Nieuw Moscou  
Het project Nieuw Moscou heeft betrekking op een uitbreiding met een woningbouwlocatie in de 
vorm van een erfbebouwing speciaal voor starters. Ook een andere invulling voor niet starters, 
behoort eventueel tot de mogelijkheden. Er wordt in overleg met Dorpsbelangen een nieuwe 
invulling aan het bouwplan gegeven. 
 
Pesse (1e fase)  
Dit project is gelegen aan de zuidrand van het dorp. De gronden zijn bouwrijp gemaakt. Gronduitgifte 
is gepland voor de komende jaren. Ook wordt gedacht om het resterende gedeelte bouwrijp te 
maken. De korfbalvereniging is inmiddels verhuisd.  
 
Mauritsplein  
In deze exploitatie lopen de verkopen voorspoedig. De woonwerkkavels aan de Industrieweg blijven 
hierin wat achter. Daarvan is er nu een van de 4 verkocht. 
 
Erflanden  
Het betreft een woningbouwontwikkeling op basis van een samenwerking (SOK) van de gemeente, 
BPD Ontwikkeling en Heijmans Vastgoed. Het grootste deel hiervan is gerealiseerd. De uitgifte van de 
resterende kavels staat gepland voor de komende jaren. Er is een herontwikkeling voor de kavels aan 
de Boommarter geweest. De verkoop van deze kavels vindt plaats in 2020, het woonrijp maken in 
2021. 
Daarnaast loopt er een bestemmingsplanprocedure om de bouw van vier zogenoemde walwoningen 
aan het Damhert te realiseren.  
 
Beukemaplein 
De kavels in het plan Beukemaplein zijn alle verkocht. Het woonrijp maken van het laatste gedeelte 
zal plaatsvinden nadat de laatste kavel is bebouwd. Dit zal waarschijnlijk in 2021 zijn.  
 
Sneeuwbesstraat 
De ontwikkeling aan de Sneeuwbesstraat is in 2020 afgerond.  
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Anjerstraat 
Aan de Anjerstraat is de locatie van de voormalige school in ontwikkeling. Woningstichting Domesta 
ontwikkelt hier een woningbouwplan. De verkoop en realisatie is voorzien voor 2021/2022. 
 
Korhoenlaan 
Door de ingebruikname van het kindcentrum Wolfsbos is de locatie aan de Korhoenlaan vrijgekomen 
voor herontwikkeling. Op de locatie is de bouw van een huisartsenpraktijk annex apotheek voorzien, 
een woonzorgcomplex en een aantal sociale huurwoningen. Realisatie is voorzien in 2021/2022. 
 
Tiendeveen  
Dit project ligt aan de rand van het dorp. De gemeente verkoopt de bouwkavels. Het plan voorziet in 
de realisatie van een woningbouwprogramma verdeeld in twee fasen. Verkopen gaan langzaam. Er 
wordt een gedeelte gereserveerd voor levensloopbestendige woningen die ook elders in de 
gemeente goed verkocht worden. 
 
Nieuweroord Trambaan  
Langs de Trambaan aan de zuidkant van Nieuweroord kunnen maximaal veertien woningen worden 
gebouwd. In juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. De huizen 
komen op royale kavels te staan. Het wonen, kan eventueel worden gecombineerd met kleinschalige 
bedrijvigheid. Er zijn inmiddels vijf kavels verkocht en ook voor de andere kavels blijft belangstelling. 
 
Nieuwlande (Koster)  
Het plangebied grenst aan de oostzijde, aan het nieuwe multifunctionele centrum van Nieuwlande. 
De ontwikkelaar realiseert in dit plan maximaal zestien woningen voor eigen rekening en risico en zal 
bouwrijpe grond afnemen van de gemeente. De verkoop is in 2020 gestart. 
 
Nieuwlande (Boerdijk) 
Het project Boerdijk is opgezet in samenwerking met een aantal belangstellenden uit het dorp. Deze 
zijn afgehaakt vanwege de langdurige procedure. In 2020 wordt het plan bouwrijp gemaakt en is de 
eerste kavel verkocht. In totaal zijn er dertien kavels. 
 
Spaarbankbosch 
Het project Spaarbankbosch is in 2020 op de markt gebracht en heeft daarmee per 1-1-2020 geen 
boekwaarde. In samenwerking met de provincie mag er op deze locatie gebouwd worden voor een 
bijzonder woonmilieu. Daar is vorm aan gegeven door het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan. 
Het plan is eind 2020 bouwrijp en de eerste kavels zijn onder optie. De verwachting dat alle kavels in 
2020 verkocht worden lijkt te optimistisch te zijn. Er was een grote lijst van belangstellenden, maar 
die zijn vrijwel allemaal afgehaakt. De markt wordt nu uitgebreider benaderd. 
 
Budgetten  
Met het vaststellen van de exploitaties worden de kredieten toegekend.  
De kredieten voor 2021 tot en met 2024 m.u.v. de grexen welke in 2020 zijn vastgesteld zijn: 
 

Lasten (bedragen x € 1,000)   2021-2024 

Verwerving                             156  

Civiel                         1.195  

Plankosten                             275  

Diversen                              269  

Financieringskosten                         1.810  

Totaal                          3.705  
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Het verwervingskrediet, inclusief sloopkosten is voornamelijk voor beheer en onderhoud gedurende 
de exploitatieperiode. Bijstelling van de budgetten vindt plaats bij de jaarlijkse actualisatie van de 
grondexploitaties. 
 
Baten (bedragen x € 1,000)   2021-2024 

Woningbouw                          4.513  

Niet woningbouw                          7.321  

Bijdragen                                 -    

Totaal                         11.046  

 
De bovenstaande tabellen betreffen de te realiseren kosten op opbrengsten van alle grexen tezamen 
m.u.v. de grexen welke in 2020 zijn vastgesteld. Dit zijn dan ook de budgetten die nodig zijn om de 
resultaten te behalen. 
 
Immateriële vaste activa 
Voorbereidingskosten van nieuwe ontwikkelingen mogen met bestuurlijke instemming maximaal 5 
jaar geactiveerd worden onder de immateriële vaste activa. Binnen deze periode moet een 
grondexploitatie worden vastgesteld dan wel moeten de voorbereidingskosten worden afgeboekt. 
Het college is door de raad gemandateerd hiertoe te besluiten. 
 
Te nemen winsten 2021-2024 
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 verwachte winstnemingen voor de jaren 2021-2024 zien. 
 
Nog te nemen winsten (bedragen x € 1.000)       

Complex 2021 2022 2023 2024 
Noord B         126             126             126             126  

Noord B-Oost            179     
Buitenvaart I            315             315             315             315  

Schutlanden-Oost            102             102             102   
Erflanden            313     
Erflanden Mega     
Sneeuwbesstraat               23     
Beukemaplein     
Tiendeveen WBD               17                17                17                17  

Nieuwlande (Kosterlocatie)               54     
Nieuweroord Kanalenzone (Trambaan)               25                25                25                25  

Totaal         1.153             585             585             483  

 
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.  
 



Programmabegroting 2021-2024 Grondbeleid 

 

152 
Gemeente Hoogeveen 

 

Op basis van de risicoanalyse is een totaal risicobedrag van circa € 740.000 berekend. Dit 
risicobedrag moet worden opgevangen in het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel zijn de 
bepaalde risicobedragen per project weergegeven. 
 

Complex (bedragen x € 1.000)  Benoemd risico Risico in geld 

    per 1-1-2020 
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 
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Rechtmatigheid 

In deze paragraaf staat de zorg die elk jaar wordt besteed aan het getrouwe beeld en de 
rechtmatigheid van de jaarrekening. Het betreft de interne toetsing van de getrouwheid van de 
informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen (en de 
vastlegging daarvan in de administratie). 
 
Paragraafhouder college 
 
Algemeen   
Rechtmatigheid in dit kader betekent het handelen in overeenstemming met de begroting en de 
geldende in- en externe wet- en regelgeving. Op grond van artikel 213 Gemeentewet moet in het 
kader van de jaarrekening onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid worden 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 steunt bij het oordeel over de rechtmatigheid op de waarborgen die wij bieden op het 
vlak van de naleving van de in- en externe wet- en regelgeving. Het streven is dat onze eigen interne 
controle bruikbare informatie oplevert voor de accountant. Daarom betrekken we de accountant elk 
jaar als adviseur bij de invulling van de interne controle. Om zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te 
geven aan de interne controle wordt met de accountant afgestemd welke normen we dienen te 
hanteren en welke financiële processen we minimaal moeten onderzoeken.  
 
Met ingang van het verslagjaar 2021 gaan colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten 
zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen gaat worden in de jaarrekening. 
 
Drie documenten 
Elk jaar worden drie documenten voor de beoordeling van de jaarstukken opgesteld. Dat zijn het 
normenkader, het controleprotocol en het interne controleplan. Het normenkader en het 
controleprotocol worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie accountant. Het interne 
controleplan wordt besproken met de accountant. 
 
Normenkader  
Het normenkader geeft inzicht in de bestaande externe wet- en regelgeving, de verordeningen en de 
kaderstellende besluiten van de gemeenteraad voor zover ze bepalingen bevatten over financiële 
beheershandelingen. Dit geeft aan op basis van welke wet- en regelgeving de accountant de 
jaarrekening moet controleren.  
 
Controleprotocol 
Het controleprotocol geeft gevolg aan de uitvoering van artikel 213 Gemeentewet. Dit 
controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte 
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de gemeente 
Hoogeveen. 
 
Intern controleplan 
In het intern controleplan beschrijven we hoe we kunnen vaststellen dat de gemeente en de 
uitvoeringsorganisatie (de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden 
Hoogeveen, de SWO) rechtmatig en getrouw handelt en hoe we het niveau daarvan kunnen 
behouden. Het uiteindelijke doel is governance: het zoveel mogelijk beperken van verrassingen.  
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Het intern controleplan is opgesteld onder het motto dat, als de processen (‘de lijn’) op orde zijn, er 
zo min mogelijk in- en externe controle nodig is. Zijn de processen op orde dan vindt de interne 
beheersing al daarbinnen plaats en kan de toetsing achteraf beperkt blijven. 
Sinds 2015 hebben we een gezamenlijk controleplan voor zowel de gemeenten Hoogeveen en De 
Wolden als voor de SWO. 
 
Ontwikkelingen 
Eind 2019 is het project ‘vernieuwing AO/IC’ opgeleverd en van start gegaan per 2020. Deze 
vernieuwde werkwijze houdt in om meer systeemgericht in plaats van gegevensgericht te 
controleren. Door meer risico- en procesgericht te kijken, kunnen aan de voorkant processen worden 
voorzien van beheersingsmaatregelen, waardoor deze processen beter verlopen en minder controle 
achteraf nodig is. Dat bevordert niet alleen de efficiency, op die manier draagt het ook bij aan een 
kwaliteitsverbetering van de processen in plaats van constateringen achter af. 
 
Niet-financiële rechtmatigheid 
De SWO geeft namens Hoogeveen invulling gegeven aan de niet-financiële rechtmatigheid. Dit 
gebeurt onder de noemer juridische kwaliteitszorg. Juridische kwaliteitszorg omvat het geheel van 
maatregelen en voorzieningen die zijn gericht op het verbeteren en op peil houden van de juridische 
kwaliteit van besluitvorming en handelen. Uitgangspunten zijn: 

• nadruk op juridische advisering vooraf en tijdens in plaats van controleren en meten achteraf; 

• ontwikkeld vertrouwen;  

• nadruk op soft tools in plaats van hard tools. 
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Overzicht van baten en lasten 

Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten     

Blijven meedoen en 
talentontwikkeling 

39.244 41.130 38.445 37.107 35.927 34.931 

Gezond en vitaal 33.627 32.335 31.695 32.276 31.583 31.658 

Werken aan werk 49.078 56.600 50.353 50.803 49.681 49.238 

Bruisend Hoogeveen 3.211 3.849 3.349 2.655 2.535 2.626 

Aantrekkelijk wonen 11.906 8.329 9.358 9.477 9.451 9.455 

Krachtige wijken en dorpen 6.522 6.269 6.764 6.770 6.323 6.484 

Veilige bereikbaarheid 7.593 7.659 8.946 9.363 9.432 9.471 

Duurzamer Hoogeveen 11.353 13.611 10.973 11.011 10.508 10.069 

Veilig Hoogeveen 3.592 3.619 3.910 3.934 3.916 3.935 

Zichtbaar en transparant 
bestuur 

5.598 4.447 5.098 5.020 4.836 4.706 

Totaal lasten 171.723 177.848 168.892 168.416 164.191 162.572 

       

Baten     

Blijven meedoen en 
talentontwikkeling 

3.242 3.824 2.602 2.602 2.602 2.602 

Gezond en vitaal 3.625 2.943 2.699 2.536 2.547 2.604 

Werken aan werk 24.272 31.531 26.162 27.424 27.382 27.520 

Bruisend Hoogeveen 186 378 148 150 151 151 

Aantrekkelijk wonen 9.706 7.225 5.961 5.597 5.625 5.537 

Krachtige wijken en dorpen 1.277 1.182 1.070 1.070 1.070 1.070 

Veilige bereikbaarheid 3.102 2.490 3.017 3.018 3.019 3.020 

Duurzamer Hoogeveen 11.997 14.324 12.185 12.231 11.646 11.106 

Veilig Hoogeveen 56 43 13 13 13 13 

Zichtbaar en transparant 
bestuur 

844 1.206 808 821 835 843 

Totaal baten 58.306 65.147 54.665 55.463 54.891 54.468 

       

Saldi     

Blijven meedoen en 
talentontwikkeling 

36.002 37.305 35.843 34.505 33.324 32.329 

Gezond en vitaal 30.002 29.392 28.996 29.740 29.036 29.054 

Werken aan werk 24.806 25.069 24.191 23.379 22.299 21.718 

Bruisend Hoogeveen 3.025 3.470 3.201 2.505 2.384 2.474 

Aantrekkelijk wonen 2.200 1.104 3.398 3.879 3.826 3.918 

Krachtige wijken en dorpen 5.244 5.087 5.694 5.701 5.253 5.414 

Veilige bereikbaarheid 4.491 5.169 5.929 6.345 6.413 6.451 

Duurzamer Hoogeveen -644 -712 -1.213 -1.220 -1.138 -1.037 

Veilig Hoogeveen 3.536 3.576 3.897 3.921 3.902 3.922 

Zichtbaar en transparant 
bestuur 

4.754 3.240 4.290 4.199 4.001 3.862 

Totaal saldi 113.417 112.701 114.226 112.954 109.300 108.104 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldi programma's 113.417 112.701 114.226 112.954 109.300 108.104 

Saldi algemene 
dekkingsmiddelen 

-123.303 -128.533 -132.938 -133.730 -131.617 -129.203 

Overhead 17.541 19.474 16.847 16.531 16.073 16.164 

Mutaties reserves -3.836 -1.672 2.038 3.849 5.856 4.451 

Resultaat (- = voordelig) 3.819 1.969 174 -396 -387 -484 

 

Voor de bepaling van het structurele begrotingssaldo wordt het resultaat gecorrigeerd voor de 
incidentele lasten en baten: 
 

Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel, - = voordeel         

Eindstand 174 -396 -387 -484 

Incidentele lasten -2.144 -1.535 -1.085 -983 

Incidentele baten 2.859 1.015 835 733 

Saldo structurele baten en lasten 889 -916 -637 -734 
 

Mutaties ten opzichte van programmabegroting 2020-2023 
 

In onderstaande tabellen zijn de mutaties ten opzichte van de vorige programmabegroting per 
programma opgenomen en daaronder voorzien van een toelichting. 
Daarnaast zijn er mutaties (budgettair neutraal) geweest in de toerekening van eigen salariskosten 
aan de programma’s, die niet afzonderlijk zijn genoemd. Op basis van de BBV-voorschriften moeten 
de lasten die direct samenhangen met een bepaald taakveld (onderdeel programma) ook direct ten 
laste van dat taakveld gebracht worden. Voor de begroting 2021 heeft hiervoor een actualisatie van 
de verdeelsystematiek plaatsgevonden. Hierdoor zijn de cijfers per programma niet meer te 
vergelijken met de cijfers van de begroting 2020 of jaarrekening 2019. 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

420 Voortgezet Onderwijs 99 99 99 99 

420 Indexering en verhoging OZB 126 148 120 83 

430 Vervoer leerlingen -5 -5 -5 -5 

560 Bibliotheek 25 25 25 25 

560 Bibliotheek 100 100 100 100 

610 Wet kinderopvang -4 -4 -4 -4 

430/610/620 SWW, Indexatie 87 87 87 87 

671 Schuldhulpverlening 58 58 58 58 

672 Jeugdzorg 1.071 1.111 1.111 1.111 

672 Jeugdzorg 1.195 595 595 595 

682 Geëscaleerde jeugdzorg 595 595 595 595 

682 Veilig Thuis Drenthe 110 110 110 110 

710 Jeugdgezondheidszorg 11 11 11 11 

710 Jeugdgezondheidszorg  42 42 42 42 

Totaal lasten 3.510 2.972 2.944 2.907 
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Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Bijsturing     

420 Onderwijs huisvesting -75 -300 -300 -300 

430 Peuterspeelzalen -60 -60 -60 -60 

560 Bibliotheek -190 -190 -190 -190 

430 Leren werken -20 -20 -20 -20 

430 Jong Hoogeveen -50 -50 -50 -50 

610 Jeugdactiviteiten -1 -1 -1 -1 

610 Algemene voorzieningen jeugd -50 -50 -50 -50 

630 Stichting Omzien Naar Elkaar -3 -3 -3 -3 

671 Preventie schuldhulpverlening -101 -101 -101 -101 

672 Jeugdzorg -500 -1.000 -2.000 -3.000 

Totaal bijsturing -1.050 -1.775 -2.775 -3.775 

     

Totaal lasten na bijsturing  2.460 1.197 169 -868 

     

Baten     

430 Vervoer leerlingen 6 6 6 6 

560 Bibliotheek -100 -100 -100 -100 

630 Bijdrage GBLT 15 15 15 15 

Totaal baten -79 -79 -79 -79 

     

Bijsturing     

     

Totaal bijsturing     

     

Totaal baten na bijsturing -79 -79 -79 -79 

     

Saldo 2.381 1.118 90 -947 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
420 Subsidie scholen voortgezet onderwijs 
Op grond van de overeenkomst Meerjarenfinanciering Huisvesting, wordt de subsidie aan de 
Voortgezet onderwijsscholen voor kosten onderwijshuisvesting jaarlijks geïndexeerd.  
Door de prijsindex 2020 en 2021 verwachten we dat de subsidie voor de scholen van het voortgezet 
onderwijs € 99.000 hoger uitvallen.  
 
420 Indexering en verhoging OZB 
De indexering en verhoging onroerendezaakbelasting betekent een extra last van € 126.000 voor 
2021, € 148.000 voor 2022, € 120.000 voor 2023 en € 83.000 voor 2024. 
 
430 Vervoer leerlingen 
De lasten voor leerlingenvervoer vallen op basis van de realisatiecijfers € 5.000 lager uit dan begroot.  
 
560 Bibliotheek 
Op basis van de realisatiecijfers is het opgenomen budget in de begroting voor de subsidie aan de 
bibliotheek niet toereikend. Het budget 2021 wordt daarom met € 25.000 opgehoogd.  
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560 Bibliotheek 
Vanuit de provincie is voor vier jaren (2019-2022) een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar 
voor toegankelijkheid en spreiding van bibliotheken. Voor de jaren 2021 en 2022 is dit met een 
begrotingsvoorbehoud. Voorwaarde aan deze subsidie is dat deze ook feitelijk wordt besteed aan het 
doel (toegankelijkheid en spreiding). 
Tegenover deze lasten staat hetzelfde bedrag bij de baten van de bibliotheek.  
 
610 Wet kinderopvang 
Op basis van de realisatiecijfers verwachten we dat de lasten voor het uitvoeren van de wet 
kinderopvang € 4.000 lager uitvallen.  
 
430/610/620 SWW, indexatie 
In de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk) is een 
onderhandelaarsakkoord 1 juli 2019 - 1 juli 2021 gesloten dat leidde tot een structurele loonstijging 
van 3,25% per 1 september 2019 en 3,25% per 1 juli 2020. Wij hebben deze stijging onvoldoende 
gecompenseerd. Continuering van de huidige dienstverlening vraagt van dit programma € 87.000, 
van Gezond en vitaal € 104.000 en van Krachtige wijken en dorpen € 9.000, in totaal € 200.000. 
 
671 Schuldhulpverlening 
Op basis van de realisatiecijfers verhogen we de kosten voor schuldhulpverlening met € 58.000 naar 
€ 660.000 vanaf 2021.  
 
672 Jeugdzorg/682 Geëscaleerde jeugdzorg 
De kosten jeugdzorg (taakveld 672+682) vallen in 2021 € 2.861.000 (€ 1.071.000 + € 1.195.000 + 
€ 595.000) hoger uit. Deze bedragen zijn als volgt opgebouwd.  
 
Eenmalige casus € 600.000 nadeel; in 2021 hebben we incidenteel te maken met 1 cliënt die 
aanzienlijke kosten met zich mee brengt.  
 
Indexering € 450.000 nadeel; met ingang van 1 januari 2021 zullen de prijzen conform contract 
geïndexeerd worden. De indexering is verwerkt conform 2020. 
 
Volledige realisatie eerdere bijsturingen € 550.000 voordeel. In 2020 is gestart met een aantal 
bijsturingen. Deze bijsturingen hebben in 2020 nog niet voor het volledige rendement gezorgd omdat 
sommige bijsturingen later zijn gestart onder andere door corona en het uitzetten van de 
aanbesteding. Met ingang van 2021 is de verwachting dat we dit wel gaan realiseren. Dit betreft 
onder andere de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen, een toezichthouder jeugd en 
meeleefgezinnen.  
 
Solidariteit € 900.000 nadeel; In 2018 zijn op regionaal niveau solidariteitsafspraken gemaakt voor de 
zorgkosten op interventieniveau 8. Gemeente Hoogeveen heeft hiervoor in 2018 € 900.000 
ontvangen. In 2019 zijn de afspraken gestopt wat leidt tot een toename in kosten voor gemeente 
Hoogeveen.  
 
Toename zorgkosten € 1.450.000 nadeel; de zorgkosten zijn toegenomen.  
Deze toename bestand uit 3 onderdelen.  

• Toename kosten module gezond zijn € 700.000; het aantal cliënten is licht gestegen, maar vooral 
de zorgkosten per cliënt zijn toegenomen.  

• Toename kosten gecertificeerde instellingen € 450.000; het aantal cliënten is gelijk gebleven, 
maar de zorgkosten per cliënt zijn toegenomen (de tarieven zijn fors gestegen).  

• Toename kosten cliëntgebonden overeenkomsten € 300.000; het aantal cliëntgebonden 
overeenkomsten is toegenomen.  
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De kosten jeugdzorg zijn door bovenstaande mutaties als volgt verwerkt in de begroting 2021.  

Product Aantal voorzieningen Prijs Begroting 2021 

LTA's 8 87.500 700.000 

Pleegzorg 115 9.409 1.082.042 

Meedoen en zelfredzaamheid 560 4.688 2.625.000 

Gezond zijn 1.214 4.190 5.087.454 

Gezond opgroeien 544 9.749 5.300.000 

Dyslexie 150 1.793 269.000 

Niet gecontracteerde zorgaanbieders 40 12.528 501.116 

Gecertificeerde instellingen 260 6.385 1.660.000 

PGB 78 9.000 700.000 

 2.969 6.038 17.924.612 
 

682 Veilig Thuis Drenthe 
De totale kosten van Veilig Thuis Drenthe worden verdeeld op basis van het aantal meldingen over 
de kosten huiselijk geweld (18+) en kindermishandeling (18-). Op basis van de werkelijke verdeling in 
2020 is de bijdrage 18- ten opzichte van de begroting € 110.000 hoger. Hiertegenover staat een 
voordeel in het programma Gezond en Vitaal.  
  
710 Jeugdgezondheidszorg 
In juni 2020 is de begroting 2021 van GGD Drenthe vastgesteld. Door de hierin verwerkt indexering 
zullen de kosten € 11.000 hoger uitvallen.  
 
Daarnaast worden de huisvestingskosten (€ 41.000) van de consultatiebureaus sinds vorig jaar 
separaat in rekening gebracht.  
 
Bijsturing 
420 Onderwijs huisvesting 
Conform de overeenkomst die we met het voortgezet onderwijs hebben gesloten brengen we onze 
vergoeding voor huisvesting in lijn met de actuele leerlingenaantallen. We zien dat het aantal 
leerlingen structureel fors daalt en onze vergoeding niet meer aansluit op dit lager aantal leerlingen. 
Hierdoor betalen we structureel te veel geld en komen de middelen niet meer overeen met de 
vergoedingen die we hiervoor van het Rijk ontvangen. We gaan het gesprek aan met het voortgezet 
onderwijs om de huisvesting te actualiseren op deze leerlingaantallen en het invullen van de lagere 
gemeentelijke vergoeding. Op basis van de overeenkomst met het voortgezet onderwijs moeten we 
hier wel overeenstemming over bereiken.  
 
430 Peuterspeelzalen 
Het budget voor de subsidie aan peuterspeelzalen kan verlaagd worden met € 60.000. De subsidie 
aan de peuterspeelzalen wijzigt niet, maar de dekking zal plaatsvinden vanuit de rijksmiddelen voor 
onderwijsachterstandenbeleid.  
 
560 Bibliotheek 
De subsidie aan de bibliotheek wordt verlaagd met € 190.000. Dit betekent dat er minder activiteiten 
uitgevoerd kunnen worden en/of dat het niveau van dienstverlening omlaaggaat.  
 
430 Leren werken 
Door de bijdrage aan "Vrienden van de Techniek" te schrappen kunnen we een bijsturing realiseren 
van structureel € 20.400.  
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430 Jong Hoogeveen 
Door de bijsturing van € 50.000 op Jong Hoogeveen gaan we stoppen met een aantal activiteiten of 
activiteiten minder intensief uitvoeren.  Daarnaast zetten we in op het zoeken naar andere 
financieringsbronnen dan de gemeente om de hoge ambities te kunnen waarmaken.  
 
610 Jeugdactiviteiten 
In 2020 is besloten de subsidie op jeugdactiviteiten te stoppen. Op dit budget resteert nog een 
bedrag van € 1.000 die vrijvalt in 2021.  
 
610 Algemene voorzieningen jeugd 
De opvang van het Leger des Heils is per 2020 gestopt. De financiële effecten van € 50.000 zijn alleen 
in 2020 meegenomen, maar zijn structureel van toepassing.  
 
630 Stichting Omzien Naar Elkaar 
Door de subsidie aan Stichting Omzien Naar Elkaar niet meer te verstrekken kan een structurele 
bijsturing gerealiseerd worden van € 3.400.  
 
671 Preventie schuldhulpverlening 
Door bij preventieve schuldhulp meer gebruik te maken van het vrijwilligersaanbod, en daarmee 
minder aan te bieden vanuit de gemeente zelf kan een structurele bijsturing gerealiseerd worden van 
€ 100.000. Praktisch gezien houd dit in dat voorlichting en communicatie als middel van preventie 
minder ingezet zullen worden. Uitgangspunt voor de gemeente blijft dat preventie van schulden een 
belangrijk onderdeel vormt bij de aanpak van schuldenproblematiek in het algemeen. Om toch een 
sluitend aanbod hierin te bieden onderhoudt de gemeente intensief contact, en stemt zij af, met 
vrijwilligersorganisaties die op het gebied van preventie een rol spelen.   
 
672 Jeugdzorg 
De bijsturing in het kader van de paradigmashift sociaal domein is voorlopig voor 50% opgenomen bij 
Jeugdzorg. De andere 50% is opgenomen bij de Wmo in het programma Gezond en Vitaal. 
 
Baten 
430 Vervoer leerlingen 
De baten voor leerlingenvervoer vallen op basis van de realisatiecijfers € 6.000 lager uit dan begroot.  
 
560 Bibliotheek 
Vanuit de provincie is voor vier jaren (2019-2022) een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar 
voor toegankelijkheid en spreiding van bibliotheken. Voor de jaren 2021 en 2022 is dit met een 
begrotingsvoorbehoud. Tegenover deze baten staat hetzelfde bedrag bij de lasten van de 
bibliotheek.  
 
630 Bijdrage GBLT 
Op basis van de realisatiecijfers verwachten we dat de bijdrage vanuit GBLT in 2021 €15.000 lager 
zullen uitvallen.  
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Gezond en vitaal 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel         

Lasten         

520 Zwembad, energielasten 55 55 55 55 

520 Zwembad, personele lasten 331 331 331 331 

520 Verhoging OZB 54 64 52 36 

520 Sportaccommodatie Zuiderbreedte en Terpweg 31 31 31 31 

610 SWW, indexatie 104 104 104 104 

610 Bijdrage Hartveilig Drenthe 5 5 5 5 

610 Wvggz 41 41 41 41 

620 Uitvoeringskosten Wmo -17 -17 -17 -17 

660 Wmo-voorzieningen 880 880 880 880 

660 Wmo-voorzieningen, autonome volumestijging 161 334 518 715 

671 Wmo-vervoer -262 -262 -262 -262 

671 Wmo-huishoudelijke hulp 547 547 547 547 

671 Wmo-huishoudelijke hulp, autonome volumestijging 412 852 1.324 1.828 

671 Wmo- begeleiding 300 300 300 300 

671 Wmo-begeleiding, autonome volumestijging 260 520 801 1.094 

671 Wmo-begeleiding, doorstroom vanuit 
maatschappelijke opvang 

275 275 275 275 

710 Algemene gezondheidszorg 45 45 45 45 

681 Veilig Thuis Drenthe (VTD) -115 -115 -115 -115 

Totaal lasten 3.107 3.990 4.915 5.893 

          

Bijsturing         

510 Uitvoering Hoogeveens Sportakkoord -50 -50 -50 -50 

520 Zwembad, openingstijden -40 -40 -40 -40 

520 Binnensportaccommodaties -15 -15 -15 -15 

520 Buitensportaccommodaties -43 -43 -43 -43 

610 Algemene voorzieningen Wmo -54 -109 -109 -109 

610 Activiteiten verstandelijke gehandicapten -2 -2 -2 -2 

610 Vrijwillige thuiszorg en mantelzorg -34 -34 -34 -34 

610 Ouderenactiviteiten -24 -24 -24 -24 

610 Maatschappelijke dienstverlening -3 -5 -5 -5 

610 Mantelzorg, logeerkring   -25 -25 -25 -25 

610 Onderhoud digitale sociale kaart -6 -6 -6 -6 

620 Eerste lijnsloket Wmo -3 -3 -3 -3 

620 Uitvoeringskosten Wmo -3 -3 -3 -3 

710 EHBO -5 -5 -5 -5 

710 Alcohol- en drugsbestrijding -5 -10 -10 -10 

671 Wmo, Paradigmashift sociaal domein -500 -1.000 -2.000 -3.000 

Totaal lasten bijsturing -812 -1.374 -2.374 -3.374 

          

Totaal lasten na bijsturing 2.295 2.616 2.541 2.519 

          

Baten         

520 Verhuur sportaccommodaties -11 -11 -11 -11 

681 Beschermd wonen -275       

Totaal baten -286 -11 -11 -11 
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Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel         

Bijsturing         

520 Zwembad, ticketprijs -10 -20 -20 -20 

520 Verhuur binnensportaccommodaties  -25 -50 -75 -100 

520 Verhuur buitensportaccommodaties -32 -64 -95 -127 

          
Totaal baten bijsturing -67 -134 -190 -247 

          

Totaal baten na bijsturing -353 -145 -201 -258 

          

Saldo 1.942 2.471 2.340 2.261 
 

Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
520 Zwembad, energielasten 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren verhogen we de energielasten voor gas- en 
elektra met € 55.000. 
 
520 Zwembad, personele lasten 
Jaarlijks is er afhankelijk van de exploitatie een groter of kleiner tekort. Op basis van de 
realisatiecijfers van afgelopen jaren moeten de personele lasten structureel verhoogd worden met 
€ 331.000. 
 
520 Indexering en verhoging OZB 
De indexering en verhoging onroerendezaakbelasting betekent een extra last van € 54.000 voor 
2021, € 64.000 voor 2022, € 52.000 voor 2023 en € 36.000 voor 2024. 
 
520 Sportaccommodatie Zuiderbreedte en Terpweg 
De kosten zijn verhoogd met de jaarlijkse exploitatievergoeding voor Stichting Beheer Brede Scholen 
Zuiderbreedte van € 20.000 en de jaarlijkse beheersvergoeding voor Korfbalvereniging Thrianta van 
€ 11.000. 
 
610 SWW, indexatie 
In de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk) is een 
onderhandelaarsakkoord 1 juli 2019 - 1 juli 2021 gesloten dat leidde tot een structurele loonstijging 
van 3,25% per 1 september 2019 en 3,25% per 1 juli 2020. Wij hebben deze stijging onvoldoende 
gecompenseerd. Continuering van de huidige dienstverlening vraagt van dit programma € 104.000, 
van Blijven meedoen en talentontwikkeling € 87.000 en Krachtige wijken en dorpen € 9.000, in totaal 
€ 200.000. 
 
610 Bijdrage Hartveilig, Drenthe 
De kosten zijn verhoogd met een bijdrage van € 5.000 aan Hartveilig Drenthe voor training van 
vrijwilligers en een landelijk oproepsysteem Hartslag.nu. 
 
610 Wvggz 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. De wet 
vervangt de huidige Wet opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). 
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Deze wet biedt handvatten om meer preventief en ambulant hulp te bieden aan mensen met 
psychische problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. Iedereen moet zijn zorgen over een 
medeburger bij de gemeente kunnen melden en dat de gemeente die melding ook moet 
onderzoeken en tijdig afhandelen. 
Voor de Wvggz is in totaal € 57.000 opgenomen in de begroting, waarvan € 41.000 voor het 
meldpunt en verkennend onderzoek, in het programma Gezond en Vitaal en € 16.000 voor de kosten 
van het horen, in het programma Veilig Hoogeveen. 
 
620 Uitvoeringskosten Wmo 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren kunnen de kosten voor advies en diversen met 
€ 17.000 verlaagd worden. 
 
660 Wmo-voorzieningen 
De kosten voor rolstoelen, vervoer en woningaanpassingen stijgen. Deze stijging is deels gelegen in 
de toenemende vergrijzing en deels in de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Gezien 
de realisatiecijfers van de voorgaande jaren moeten de kosten Wmo-voorzieningen verhoogd 
worden met € 880.000. 
Daarnaast wordt jaarlijks een indexatie van 7% toegepast conform het advies van de VNG over de te 
verwachten landelijke stijging van de zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Voor de Wmo-
voorzieningen bedraagt deze kostenstijging € 161.000 in 2021, € 333.700 in 2022, € 517.599 in 2023 
en € 714.831 in 2024. 
 
671 Wmo-vervoer 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren kunnen de kosten voor Wmo-vervoer met  
€ 262.000 verlaagd worden. Bij het programma ‘Veilige bereikbaarheid’ is ervoor gekozen om de 
subsidie voor het vrijwilligersvervoer te laten vervallen per 2021. Dit vrijwilligersvervoer was 
voorliggend op een voorziening als Wmo-vervoer. Het risico op stijging van de Wmo-vervoerskosten 
is dan ook aanwezig.   
 
671 Wmo-huishoudelijke hulp 
De kosten moeten verhoogd worden met € 547.000 om de volgende redenen: 
- Als gevolg van een cao-wijziging stijgen de tarieven met zo’n 4%. Dat betekent een kostenstijging 

van € 300.000 op jaarbasis 
- In 2020 was rekening gehouden met een besparing van € 300.000 als gevolg van een extra 

uitstroom vanuit de Wmo richting de Wlz bovenop de reguliere uitstroom. We hebben nu een 
maximum aan uitstroom bereikt bovenop de reguliere uitstroom. Een besparing van € 100.000 is 
mogelijk haalbaar. Hierdoor stijgen de kosten thuishulp met € 200.000. 

- In 2020 was rekening gehouden met een besparing van € 2.000.000 als gevolg van een nieuw 
normenkader voor thuishulp en de herindicaties voor thuishulp. Aan de hand van het inmiddels 
vastgestelde normenkader wordt een besparing van een half uur per huishouden gerealiseerd 
i.p.v. een uur. Daarmee wordt een besparing gerealiseerd van € 1.400.000. Hierdoor stijgen de 
kosten thuishulp met € 600.000 op jaarbasis. 

- Voor de realisatie van deze besparing worden extra uitvoeringskosten gemaakt ter grootte van 
€ 168.700. Deze zijn verwerkt middels verlaging van de post Wmo-huishoudelijke hulp in 2021. 

- Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren kunnen de kosten voor thuishulp PGB met 
€ 384.000 verlaagd worden. 

- Jaarlijks wordt een indexatie van 7% toegepast conform het advies van de VNG over de te 
verwachten landelijke stijging van de zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Voor de Wmo-
huishoudelijke hulp bedraagt deze kostenstijging € 411.824 in 2021, € 852.466 in 2022, 
€ 1.323.966 in 2023 en € 1.828.466 in 2024. 
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671 Wmo-begeleiding 
Net als bij de thuishulp stijgen de kosten van Wmo-begeleiding met gemiddeld € 300.000 in verband 
met een aangekondigde stijging van de tarieven (indexatie) met zo’n 4%.  
Daarnaast wordt jaarlijks een indexatie van 4% toegepast voor de te verwachten autonome 
volumestijging. Voor de Wmo-begeleiding bedraagt deze kostenstijging € 260.000 in 2021, € 520.000 
in 2022, € 801.000 in 2023 en € 1.093.500 in 2024. 
Conform de lijn die met bijlage F van de begroting 2020 is ingezet blijven we wel sturen (en 
monitoren) op het ‘strakker indiceren’ van de Wmo begeleiding. 
 
671 Wmo-begeleiding, doorstroom vanuit maatschappelijke opvang 
Tot en met 2020 wordt de inzet van het Leger des Heils voor inwoners van Hoogeveen betaald door 
centrumgemeente Assen onder de noemer "begeleiding maatschappelijke opvang". Vanaf medio 
2020 wordt begeleiding maatschappelijke opvang maximaal voor een half jaar geïndiceerd en daarna 
moeten cliënten doorstromen naar beschermd wonen of Wmo. De kosten voor Wmo-begeleiding 
zijn verhoogd met € 275.000 voor deze doorstroom. 
 
710 Algemene gezondheidszorg 
De GGD Drenthe heeft in haar kaderbrief 2021 een indexering aangekondigd. Voor het programma 
Gezond en Vitaal leidt dit tot een kostenstijging van € 13.000. 
Daarnaast moeten de kosten met € 32.000 verhoogd worden voor de wettelijke verplichte 
onvoorziene inspecties kinderopvang. Deze taak wordt door de GGD uitgevoerd. 
 
681 Veilig Thuis Drenthe (VTD) 
De totale kosten van Veilig Thuis Drenthe worden verdeeld op basis van het aantal meldingen over 
de posten huiselijk geweld (18+) en kindermishandeling (18-). Op basis van de werkelijke verdeling in 
2020 is de bijdrage 18+ in het programma Gezond en vitaal € 115.000 lager.  
 
Bijsturing Lasten 
510 Uitvoering Hoogeveens Sportakkoord 
We verminderen de ondersteuning bij sport- en beweegactiviteiten en besparen hiermee € 50.000. 
Deze besparing realiseren we door de volgende maatregelen: 
- Stoppen met de gerichte verenigingsondersteuning van SportDrenthe aan sportverenigingen. 

Hiermee besparen we € 15.000. 
- Stoppen met de jaarlijkse subsidie van € 20.000 aan de Stichting Sport & Beweeg voor sport en 

beweegactiviteiten voor kwetsbare ouderen. 
- Verlagen van de inzet van sportfunctionarissen. Hiermee besparen we € 15.000. Met deze 

verlaging komt ook 40% cofinanciering van het Rijk te vervallen waardoor we in totaal € 25.000 
moeten besparen om de netto besparing van € 15.000 te kunnen realiseren.  

 
520 Zwembad, openingstijden 
Door het zwembad op onrendabele dagen/uren eerder te sluiten kunnen we een besparing op de 
personeelslasten realiseren. Het voorstel is om de zondagmiddagen het zwembad om 14.00 uur i.p.v. 
van 16.00 uur te sluiten en op de doordeweekse dagen het zwembad om 21.00 uur i.p.v. om 22.00 
uur te sluiten. 
Hiermee kunnen we met 1 fte (garderobe medewerker) minder het rooster rond krijgen; een 
besparing van € 40.000. 
 
520 Binnensportaccommodaties 
Een bedrag van € 5.000 kan bespaard worden op schoonmaak van het Activum. Het niveau wordt 
teruggebracht naar basis. 
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Reparaties en vervanging van sporttoestellen geschiedt uitsluitend volgens de KVLO-norm. Aan 
overige wensen voor extra toestellen voor verenigingen en scholen kan niet meer voldaan worden. 
Hierdoor dalen de kosten sporttoestellen met € 10.000. 
 
520 Buitensportaccommodaties 
Het verwijderen van afval wordt efficiënter geregeld. Daarmee is een besparing van € 2.500 te 
verwachten op de stortkosten sportvelden. 
 
Met de aanleg van een groot aantal kunstgrasvelden de laatste jaren, nemen de kosten voor het 
onderhoud van de natuurgrasvelden af. Onderhoud aan kunstgrasvelden is lager omdat de gemeente 
Hoogeveen over eigen machines beschikt. Hierdoor kan een bedrag van € 40.000 bespaard worden 
op beplanting sportvelden. Incidenteel groot onderhoud/renovatie van velden is uit deze post 
gehaald. 
 
610 Algemene voorzieningen Wmo 
De subsidie voor de inloopvoorziening van Cosis in de Bentinckskerk wordt beëindigd. Dit betreft een 
niet wettelijke taak. De inloop is een algemene voorziening waar mensen met een psychische 
beperking gebruik van kunnen maken zonder indicatie. De doelgroep kan er terecht voor sociaal 
contact, ontspanningsactiviteiten en hulp. De voorziening is voorliggend aan Wmo-dagbesteding. 
Een financieel risico is dat de doelgroep eerder en meer gebruik gaat maken van Wmo-dagbesteding. 
Door deze bijsturing worden de kosten algemene voorzieningen Wmo verlaagd met € 54.372 in 2021 
en vanaf 2022 met € 108.744. 
 
610 Activiteiten verstandelijke gehandicapten 
Het subsidiebudget van € 1.630 voor ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een 
beperking wordt beëindigd. In 2019 is alleen subsidie verleend aan het Eetcafé voor Verstandelijk 
Gehandicapten. De bijsturing leidt tot een beperkte verhoging van de eigen bijdrage van de 
deelnemers. 
 
610 Vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 
Het subsidiebudget Informele Zorg wordt beëindigd. Dat betekent dat vrijwilligersorganisaties op het 
gebied van mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg/ondersteuning en lotgenotenhulp geen 
subsidie meer krijgen voor hun activiteiten. Het betreft organisaties als Humanitas, Toon Hermans 
Huis, Kaum Ama Ama, Alzheimercafé, St. Welzijn Doven, St. Zelfhelp (verslaafden) en Contactpunt 
Mantelzorg. 
Het financiële risico bestaat dat een groter beroep wordt gedaan op professionele hulp zoals 
maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en verslavingszorg. 
Door de bijsturing worden de kosten met € 33.852 verlaagd. 
 
610 Ouderenactiviteiten 
Het subsidiebudget voor ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor ouderen van € 24.000 wordt 
beëindigd. De bijsturing leidt tot een beperkte verhoging van de eigen bijdrage van de deelnemers. 
 
610 Maatschappelijke dienstverlening 
Het subsidiebudget voor Tegen Je Wil van € 5.211 wordt verlaagd met € 2.606 in 2021 en vanaf 2022 
beëindigd. Tegen Je Wil is een anonieme telefonische hulpdienst van getrainde vrijwilligers voor 
mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt op geestelijk, lichamelijk en/of 
seksueel gebied. 
Het financiële risico bestaat dat een groter beroep wordt gedaan op professionele hulp als de 
ongewenste situatie langer voortduurt. 
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610 Mantelzorg, logeerkring 
De bijdrage van € 25.000 aan de Logeerkring van Mee Drenthe wordt beëindigd. Logeerkring Drenthe 
koppelt thuiswonende kinderen en (jong) volwassenen met een lichte beperking en jonge 
mantelzorgers aan een vrijwillig gastgezin of een maatje. Het doel is om mantelzorgers te ontlasten. 
Het financiële risico bestaat dat er een groter beroep wordt gedaan op Wmo-dagbesteding en Wmo-
respijtzorg. 
 
610 Onderhoud digitale sociale kaart 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de app Ongehinderd. Door de bijsturing worden de kosten voor 
onderhoud digitale sociale kaart verlaagd met € 6.270. 
 
620 Eerste lijnsloket Wmo 
De inkoop van de Training “KIES” bij Mee Drenthe wordt beëindigd. Dit is een training voor kinderen 
in echtscheidingssituaties. Het jeugd- en schoolmaatschappelijk werk van de SWW biedt 
ondersteuning aan kinderen bij echtscheidingen. 
Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van € 2.625 op de post Eerste lijnsloket Wmo.  
 
620 Uitvoeringskosten Wmo 
De subsidie aan het Gehandicaptenplatform Hoogeveen wordt verlaagd met € 3.000. Hiermee wordt 
de verleende subsidie in overeenstemming gebracht met die aan vergelijkbare organisaties. De 
adviesfunctie van het gehandicaptenplatform is overgenomen door de Adviesraad Sociaal Domein. 
Het gehandicaptenplatform heeft daardoor dezelfde rol gekregen als het Seniorenplatform: 
gesprekspartner van de gemeente voor een specifieke doelgroep. 
 
710 EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) 
De subsidies aan EHBO-verenigingen van in totaal € 4.732 worden stopgezet. EHBO-verenigingen 
organiseren EHBO-cursussen en herhalingslessen voor leden en bieden hulpverlening bij 
evenementen. Het gevolg is dat de contributie voor leden stijgt met maximaal € 8. 
 
710 Alcohol- en drugsbestrijding 
Het subsidiebudget aan VNN van € 9.661 wordt verlaagd met € 4.830 in 2021 en vanaf 2022 
beëindigd. De subsidie wordt aangewend voor preventieactiviteiten t.a.v. alcohol, drugs en gamen: 
trainingen vroeg signalering voor sociale teams, voorlichting aan jongeren, interventies voor 
risicojongeren en opvoedingsondersteuning voor ouders.  
 
671 Wmo 
De bijsturing in het kader van de paradigmashift sociaal domein is voorlopig voor 50% opgenomen bij 
de Wmo. De andere 50% is opgenomen bij de Jeugdzorg in het programma Blijven Meedoen en 
Talent Ontwikkeling. 
 
Baten 
520 Verhuur sportaccommodaties 
De gemeentelijke tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De index van 2% leidt tot een verhoging van 
de huuropbrengsten van € 11.000. 
 
681 Beschermd wonen 
Door uitstel en temporisering van de doordecentralisatie van beschermd wonen wordt er in 2021 
een overschot van € 275.000 verwacht.  
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Bijsturing Baten 
520 Zwembad, ticketprijs 
De abonnementsgelden van het zwembad in Hoogeveen liggen lager dan die van de ons omringende 
zwembaden. Voorbeeld: in Hoogeveen diploma A-B-C € 560, in Emmen € 618, in Assen € 648 en in 
Coevorden € 766. 
Een verhoging van de abonnementsprijs en de entreeprijs met 10% leidt tot een hogere opbrengst 
van € 10.000 in 2021 en € 20.000 vanaf 2022. 
 
520 Verhuur binnensportaccommodaties 
Een aantal jaren zijn de tarieven voor huur van binnensportaccommodaties niet verhoogd. De 
kostendekkendheid van de binnensportaccommodaties bedraagt op dit moment 30%. Door 
tariefsverhoging wordt de kostendekkendheid van de binnensportaccommodaties in 4 jaar tijd 
verhoogd naar 35%. Dit leidt tot een verhoging van de huuropbrengsten van € 25.000 in 2021, 
€ 50.000 in 2022, € 75.000 in 2023 en € 100.000 in 2024. 
 
520 Verhuur buitensportaccommodaties 
De kostendekkendheid van buitensportaccommodaties bedraagt op dit moment 21% en wordt in 4 
jaar tijd verhoogd naar 30%. Dit leidt tot een verhoging van de huuropbrengsten van € 31.750 in 
2021, € 63.500 in 2022, € 95.250 in 2023 en € 127.000 in 2024. Deze taakstelling is op meerdere 
manieren te realiseren, zoals een tariefsverhoging of meer verantwoordelijkheid bij verenigingen 
voor beheer en onderhoud. De sportverenigingen krijgen de ruimte om gezamenlijk met de 
gemeente tot een invulling van de taakstelling te komen. 
 
Werken aan werk 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

630 Inkomensregelingen  3.320 5.699 5.837 5.975 

630 Inkomensregeling BBZ -594 -594 -594 -594 

650 Arbeidsparticipatie -563 -750 -750 -750 

310 It-hub 250 250 250 250 

310 Actieplan werk   -50 -50 

640 Bijdrage STARK 541 378 187 -404 

Totaal lasten 2.954 4.983 4.480 4.427 

     

Bijsturing     

330 Investeringsregeling Dutch TechZone -21 -22 -22 -22 

330 Subsidie organisatie STiB -25 -50 -75 -75 

330 Ondernemend Hoogeveen -3 -5 -7 -8 

330 Kennispoort Drenthe -20 -20 -20 -20 

310 Economische ontwikkeling, Ondernemercollectief -25 -25 -25 -25 

330 Centrummanagement -6 -6 -6 -6 

Totaal lasten bijsturing -100 -128 -156 -156 

     

Totaal lasten na bijsturing 2.854 4.855 4.324 4.271 

  



Programmabegroting 2021-2024 Overzicht van baten en lasten 

 

168 
Gemeente Hoogeveen 

 

Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Baten     

330 Marktgelden 20 20 20 20 

630 Inkomensregelingen -978 -2.420 -2.558 -2.696 

630 Inkomensregelingen BBZ 540 540 540 540 

Totaal baten -418 -1.860 -1.998 -2.136 

     

Bijsturing     

330 Marktgelden -6 -6 -6 -6 
 

Totaal baten bijsturing -6 -6 -6 -6 

     

Totaal baten na bijsturing -424 -1.866 -2.004 -2.142 

     

Saldo 2.430 2.989 2.320 2.129 

 
Toelichting op de cijfers 
 
630 Bijstand, inkomensregelingen 
In de meerjarenbegroting was een reductie van 15% op de uitkeringskosten verwerkt. Door de 
gewijzigde conjunctuur als gevolg van COVID-19 is deze reductie niet meer realistisch/haalbaar. 
Hierdoor nemen de uitkeringskosten toe in de komende jaren. Hiertegenover staat dat we bij de 
baten ervan uit gaan dat ook de rijksbijdrage BUIG naar boven wordt bijgesteld op basis van de 
conjunctuur na COVID-19. We nemen hierbij als uitgangspunt dat de rijksbijdrage gelijk is aan de 
uitgaven. 
 
De loonkostensubsidie is bijgesteld naar de laatste inzichten. Dit betekent in de jaren 2021 en 2022 
lagere uitgaven en vanaf 2023 hogere uitgaven door het toenemend aantal mensen met een Bab 
indicatie (Baan afspraak baan).  
 
De bijzondere bijstand laat al een aantal jaren een tekort zien van € 370.000 ten opzichte van het 
beschikbare budget. In het kader van realistisch begroten stellen we de begroting met dit bedrag bij. 
 
650 Arbeidsparticipatie 
Om de opgave van 15% reductie op de uitkeringskosten te realiseren is er uitvoeringsbudget 
opgenomen. Nu de opgave is komen te vervallen is ook het extra uitvoeringsbudget komen te 
vervallen. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 562.800 in 2021 en vanaf 2022 € 750.000 per jaar. 
 
310 Economische ontwikkeling IT-hub 
Op basis van ervaring met eerdere innovatiehubs in de provincie wordt de totale investering voor de 
IT-hub 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. Vanuit Hoogeveen is de 
totale bijdrage € 1 miljoen in de jaren 2021 t/m 2024. 
 
310 Economische ontwikkeling Actieplan werk 
In de meerjarenraming is vanaf 2023 een budget opgenomen voor actieplan Werk. Dit budget van 
€ 50.000 komt met ingang van 2023 te vervallen. 
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640 Bijdrage Stark 
De meicirculaire laat een hogere rijksbijdrage zien voor de Wsw. Deze hogere rijksbijdrage staat 
opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. Binnen het programma Werken aan Werk betekent 
dit dat de doorbetaling van de rijksbijdrage aan Stark € 615.000 hoger is in 2021. De exploitatie van 
Stark verbetert door deze hogere bijdrage. Hierdoor kan de begrote bijdrage aan Stark in 2021 met 
€ 75.000 verlaagd worden.  Ook in de jaren na 2021 vinden er bijstellingen plaats van de budgetten. 
 
330 Marktgelden 
De opbrengsten van Marktgelden zijn structureel € 20.000 lager dan begroot.  
 
Bijsturing lasten  
310 Economische ontwikkeling 
We schrappen grotendeels het werkbudget voor het ontwikkelen en ondersteunen van economische 
activiteiten. Hiermee besparen we € 25.289.  
Er wordt vanaf 2020, vanuit de marktgelden, jaarlijks een bedrag van € 6.000 overgemaakt aan 
stichting centrummanagement.  Centrummanagement dient vanuit haar budget, de BIZ, de inzet van 
middelen te bepalen. De bijdrage van € 6.000 kan derhalve komen te vervallen.   
 
330 Investeringsregeling Dutch TechZone 
We stoppen met de subsidie voor Skills4Future. Vanaf 2021 wordt de subsidie van € 20.000 geheel 
stopgezet. Dit kan omdat het initiatief ondergebracht is in de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.  
Ook stoppen met de subsidie voor Dag van de techniek. We bouwen de subsidie gefaseerd af. In 
2021 verlagen we de subsidie met € 750, in 2022 met € 1.500 en vanaf 2023 wordt de subsidie van  
€ 2.250 geheel stopgezet.  
 
330 Ondernemend Hoogeveen  
We stoppen met de subsidie voor Ondernemend Hoogeveen. We bouwen de subsidie gefaseerd af. 
In 2021 verlagen we de subsidie met € 2.500, in 2022 met € 5.000, in 2023 met € 6.500 en vanaf 2024 
wordt de subsidie van € 7.500 geheel stopgezet.  
 
330 Kennispoort Drenthe 
We stoppen met de subsidie voor Kennispoort. Vanaf 2021 wordt de subsidie van €20.000 geheel 
stopgezet.  Dit kan omdat het initiatief ondergebracht is bij IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer). Dit 
programma wordt bekostigd door de provincie Drenthe.   
 
330 Starters in business (STiB) 
We stoppen met de subsidie voor starters in business (STiB). We bouwen de subsidie gefaseerd af. In 
2021 verlagen we de subsidie met € 25.000, in 2022 met € 50.000 en vanaf 2023 wordt de subsidie 
van € 75.000 geheel stopgezet.  
 
Bijsturing baten 
330 Marktgelden  
De Marktgelden zijn de afgelopen jaren minimaal geïndexeerd.  De tarieven voor een plaats op de 
markt zullen met circa 9,5% stijgen waardoor de opbrengsten met € 5.600 stijgen.   
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Bruisend Hoogeveen 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

340 Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform -5 -5 -5 -5 

530 Verhoging/indexering OZB 6 7 6 4 

570 Recreatiegebied Schoonhoven   
 

 15 

Totaal lasten 1 2 1 14 

     

Bijsturing     

340 Marketing Hoogeveen -52 -59 -59 -64 

530 Subsidie Scala  -462 -462 -462 

Totaal lasten bijsturing -52 -521 -521 -526 

     

Totaal lasten na bijsturing -51 -519 -520 -512 

     

Baten     

340 Lagere opbrengst regioboards 7 7 7 7 

Totaal baten 7 7 7 7 

     

Bijsturing     

340 Volksfeesten gebruik stroomkasten  0 -2 -3 -3 

Totaal baten bijsturing 0 -2 -3 -3 

     

Totaal baten na bijsturing 7 5 4 4 

     

Saldo -44 -514 -516 -508 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
340 Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform (TROP) 
Door de opheffing van TROP vervalt de betreffende jaar subsidie. Hierdoor kan de begroting 
structureel met € 5.000 worden verlaagd. 
 
530 Verhoging en indexering ozb 
De indexering en verhoging onroerendezaakbelasting betekent een extra last van € 6.000 voor 2021, 
€ 7.000 voor 2022, € 6.000 voor 2023 en € 4.000 voor 2024. 
 
570 Recreatiegebied Schoonhoven  
In 2015 is een groot gedeelte van het recreatiegebied Schoonhoven verkocht aan Stichting Het 
Drentse Landschap. Uitsluitend de openbare gedeelten waar de gemeente, vanuit haar 
publiekrechtelijke taak, een verantwoording heeft, blijven in beheer bij de gemeente. Het gaat hier 
voornamelijk om behoud van de zwemkwaliteit.  Eens in de twee jaar moet het slib uit de kleine 
vijver worden verwijderd. Om deze werkzaamheden uit te voeren in 2024 moet hiervoor € 15.000 
worden opgenomen. 
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Bijsturing lasten 
40 Marketing Hoogeveen 
De activiteiten van Marketing Hoogeveen worden met ingang van 2021 gestopt. De volledige 
besparing op het marketingbudget van € 64.328 zal naar verwachting vanaf 2024 te realiseren zijn. 
Gezien de opzegtermijn van de huur van het pand (6 maanden) gaan we ervan uit dat we in 2021 nog 
een half jaar huurlasten hebben voor een bedrag van € 6.250. Verder loopt er een contract tot en 
met 2023 voor de Regioboards voor evenementen met jaarlijkse kosten van € 5.640.   
 
530 Subsidie Scala  
De subsidie aan Scala wordt stopgezet. Dit gebeurt gefaseerd omdat er sprake is van een langdurige 
subsidierelatie. Eerste effecten zijn op zijn vroegst in 2022. 
 
Baten 
340 Inkomsten regioboards (digitale infoborden) Evenementen 
Er is in 2018 een nieuw contract afgesloten voor de regioboards Evenementen. Op basis van het 
nieuwe contract zijn de inkomsten € 7.000 lager dan de jaren ervoor. Deze verlaging was nog niet in 
de begroting verwerkt. 
 
Bijsturing baten 
340 volksfeesten inkomsten gebruik stroomkasten -€ 3.000 
Voor een betere kostendekkendheid van het gebruik van de gemeentelijke stroomkasten zullen de 
tarieven worden geïndexeerd. Het volledige effect wordt in 2023 verwacht, vanwege minder 
evenementen in 2021 door Corona. 
 
Aantrekkelijk wonen 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

830 Advieskosten -10 -10 -10 -10 

Totaal lasten -10 -10 -10 -10 

     

Totaal lasten na bijsturing -10 -10 -10 -10 

     

Baten     

810 Bijdragen bestemmingsplannen 47 47 47 47 

830 Leges omgevingsvergunningen 80 80 80 80 

830 Verkoop onroerend-goed 200 200 200 200 

Indexering inkomsten (2%) -23 -23 -23 -23 

Totaal baten 304 304 304 304 

     

Bijsturing     

830 Leges omgevingsvergunningen  -25 -25 -25 -25 

830 Leges omgevingsvergunningen -49 -75 -102 -117 

810 Leges planologische procedures -4 -6 -8 -9 

Totaal baten bijsturing -78 -106 -135 -151 

     

Totaal baten na bijsturing 226 410 169 153 

     

Saldo 216 400 159 143 
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Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
830 Advieskosten 
Deze uitgaafpost heeft een relatie met de onder de baten aangepaste lagere legesopbrengst. Met 
name het ontbreken van grotere bouwprojecten betekent in de praktijk ook dat we minder een 
beroep hoeven te doen op met name technische adviesbureaus. Daardoor kan deze uitgavenpost 
met € 10.000 worden verlaagd.    
 
Baten 
810 Bijdragen bestemmingsplannen   
De legesopbrengsten voor planologische procedures en bijdragen bestemmingsplannen worden met 
€ 47.000 in neerwaartse zin aangepast. Er lopen slechts een paar initiatieven, waarvoor leges in 
rekening gebracht kunnen worden. Doordat voor het buitengebied van Hoogeveen nu 
beheersverordeningen gelden, zijn er geen legesopbrengsten meer uit wijzigingsplannen. Dit wordt 
nu geregeld met omgevingsvergunningen. Hiervoor worden andere leges in rekening gebracht, die 
op een andere kostenplaats en kostensoort worden geboekt. Er lopen ook een aantal 
bestemmingsplanprocedures waarvan de gemeente de initiatiefnemers is. Hiervoor kunnen geen 
leges in rekening worden gebracht.  Er lopen slechts een paar kleine particuliere initiatieven, 
waarvoor een beperkte bijdrage in de kosten per project in rekening wordt gebracht.  
Gezien de huidige Coronacrisis en de daaruit volgende verslechterde economische situatie is de 
verwachting dat deze situatie de komende jaren niet zal veranderen. 
 
830 Leges omgevingsvergunningen  
Voor 2021 passen we de te verwachten opbrengsten aan op de gemiddelde opbrengst van 
voorgaande jaren. Met name grote bouwprojecten zijn bepalend voor het jaarresultaat, voor 2021 
zien we onvoldoende ontwikkelingen om een hogere opbrengst te begroten. 
De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zorgt voor een herziening van het legesstelsel. 
De financiële effecten zijn nog niet bekend en is afhankelijk van de keuzes die dan gemaakt worden. 
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor verschuiving van werk en verantwoordelijkheid 
van de gemeente naar de markt. Dit betekent ook dat we voor dat deel van het werk geen leges in 
rekening mogen brengen. Het precieze financiële effect is nog niet te bepalen, we gaan voor nu uit 
van een minderopbrengst van 25% (€ 80.000). 
 
830 Verkoop onroerend goed 
Er was een taakstellende opdracht om ieder jaar € 200.000 opbrengst te behalen uit de verkoop van 
gemeentelijk vastgoed. De afgelopen jaren is veel gemeentelijk vastgoed verkocht of in 
herontwikkeling genomen.  Daar waar mogelijk zullen we deze lijn voortzetten maar op voorhand 
hier een structurele opbrengst te ramen is niet mogelijk.  Er zijn nog slechts enkele gemeentelijke 
woningen die kunnen worden verkocht en die op dit moment worden verhuurd. Verkoop is mogelijk 
maar dan moeten er wel tijdrovende procedures in gang worden gezet.  
Bij herontwikkeling van vastgoed is het maar de vraag of de verkoopopbrengst de boekwaarde en/of 
sloopkosten overstijgt. Een structurele verkoopopbrengst is dan ook niet realistisch. 
 
Indexering inkomsten 2% 
De inkomsten voor omgevingsvergunningen en diverse huuropbrengsten en erfpachten zijn 
geïndexeerd met 2%. 
 
Bijsturing baten 
Extra inhaalslag komende 3 jaar ten aanzien van opbrengst leges planologische procedures. 
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830 leges omgevingsvergunningen 
- Vanaf 2021 worden er leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van concept 

aanvragen en principeverzoeken. Dit gebeurde tot op heden niet terwijl hiervoor wel door de 
medewerkers tijd in wordt gestoken. Te verwachten opbrengst € 15.000. Daarnaast worden de 
tarieven aangepast naar het gemiddelde tarief van de HEMA (Hoogeveen Emmen Meppel en 
Assen) gemeenten. Verwachte meeropbrengst € 10.000. In totaal derhalve meeropbrengst van 
€ 25.000. 

- Extra inhaalslag komende 3 jaar ten aanzien van opbrengst leges omgevingsvergunningen. 
      

Krachtige wijken en dorpen 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

570 Openbaar groen, stortkosten 27 27 27 27 

570 Openbaar groen, onderhoud 169 177 177 177 

570 Openbaar groen, index SWW 9 9 9 9 

570 Openbaar groen, verzekering -1 -1 -1 -1 

570 Openbaar groen, speeltuinen -2 -2 -2 -2 

610 Verhoging/indexering OZB 6 7 6 4 

Totaal lasten 208 217 216 214 

     

Bijsturing     

570 Openbaar groen, onderhoud -45 -45 -45 -45 

570 Openbaar groen, wijkbudget wijkbeheer -14 -14 -14 -14 

610 Wijkteams, buurtwerk 0 -50 -200 -350 

Totaal lasten bijsturing -59 -109 -259 -409 

     

Totaal lasten na bijsturing 149 108 -43 -195 

     

Baten     

570 Openbaar groen, verkoop brandhout 25 25 25 25 

750 Begraafplaatsen, erfpacht -1 -1 -1 -1 

Totaal baten 24 24 24 24 

     

Bijsturing     

     

Totaal baten bijsturing     

     

Totaal baten na bijsturing 24 24 24 24 

     

Saldo 173 132 -19 -171 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
570 Openbaar groen, stortkosten 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren verhogen we de stortkosten met € 27.000. 
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570 Openbaar groen 
Sinds de bezuinigingsronde in 2011 worden een aantal maatregelen binnen het onderhoud van het 
openbaar groen uitgevoerd op het onderhoudsniveau laag, in plaats van het in 2008 afgesproken 
onderhoudsniveau basis. Om deze werkzaamheden weer op een basis onderhoudsniveau te kunnen 
beheren, op basis van het groenbeheerplan, dient het exploitatiebudget te worden verhoogd met 
€ 79.000. 
 
Om het onderhoud, volgens het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen (blijven) uitvoeren, is het 
noodzakelijk dat de beschikbare budgetten met € 74.000 worden verhoogd.  
 
Door uitvoering van de projecten Hoofdstraat (fase1) en Kerkplein, Crerarstraat, Beukemaplein en 
Park Dwingeland is het areaal gewijzigd. Om deze reden dienen in 2021 de exploitatielasten 
incidenteel te worden verhoogd met € 16.000. In 2022 dienen de exploitatielasten structureel te 
worden verhoogd met € 24.000. 
 
570 Openbaar groen, verzekering 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren kunnen de kosten met € 1.000 verlaagd worden. 
 
570 Openbaar groen, speeltuinen 
De speeltuinverenigingen ontvangen jaarlijks een vergoeding voor algemene kosten, beheer en 
onderhoud van het terrein en een vergoeding voor onderhoud aan de speeltoestellen. 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren kunnen de kosten met € 2.000 verlaagd worden. 
 
610 Verhoging en indexering OZB 
De indexering en verhoging onroerendezaakbelasting betekent een extra last van € 6.000 voor 2021, 
€ 7.000 voor 2022, € 6.000 voor 2023 en € 4.000 voor 2024. 
 
Baten 
570 Openbaar groen, verkoop stam- en snipperhout 
Op basis van realisatiecijfers van afgelopen jaren verlagen we de inkomsten met € 25.000. 
 
750 Begraafplaats Fluitenberg, erfpacht 
Op basis van de overeenkomst van een perceel grond voor het crematorium annex uitvaartcentrum 
kan de erfpachtcanon met € 1.000 worden verhoogd. 
 
Bijsturing lasten 
570 Verlaging werkbudget wijkbeheer  
Het werkbudget voor wijkbeheerders wordt met 25% verlaagd (€ 13.779), waardoor minder 
burgerinitiatieven kunnen worden ondersteund.  
 
570 Geen herplant zieke essen 
Aangetaste essen worden door de dienst groenbeheer gekapt. Er worden geen nieuwe bomen 
aangeplant waardoor we jaarlijks € 45.000 besparen. De ontstane gaten in verharding worden dicht 
gestraat. 
 
610 Buurtwerk algemeen 
De verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk- buurt en dorpshuizen laten 
we meer over aan inwoners en maatschappelijke partners. Hierdoor gaan we vanaf 2022 € 50.000 in 
2023 € 200.000 en vanaf 2024 jaarlijks € 350.000 minder uitgeven aan het beheer en in stand houden 
van de wijk-, buurt -en dorpshuizen. De exacte invulling gaat in overleg met de wijk-, buurt -en 
dorpshuizen. 
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Veilige bereikbaarheid 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

210 Verkeer en vervoer 1.400 1.400 1.400 1.400 

220 Verhoging en indexering OZB 14 17 14 9 

250 Publiekvervoer 2 2 2 2 

Totaal lasten 1.416 1.419 1.416 1.411 

     

Bijsturing     

210 Verkeer en vervoer -565 -565 -520 -520 

220 Parkeren -93 -105 -105 -105 

Totaal lasten bijsturing -658 -670 -625 -625 

     

Totaal lasten na bijsturing 758 749 791 786 

     

Baten     

Bijsturing     

063 Parkeerbelasting -100 -100 -100 -100 

Totaal baten bijsturing -100 -100 -100 -100 

     

Totaal baten na bijsturing -100 -100 -100 -100 

     

Saldo 658 649 691 686 

     

Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
210 Verkeer en vervoer 
Het budget voor onderhoud wegen wordt opgehoogd met € 1.400.000 op jaarbasis. Met deze 
financiële middelen wordt een start gemaakt om het aantal wegen met het laagste kwaliteitsniveau 
(d) weer op het afgesproken onderhoudsniveau basis te krijgen.  
 
220 Verhoging en indexering OZB 
De indexering en verhoging onroerendezaakbelasting betekent een extra last van € 14.000 voor 
2021, € 17.000 voor 2022, € 14.000 voor 2023 en € 9.000 voor 2024. 
 
Bijsturing lasten 
210 verkeer en vervoer 
Opschuiven vervanging verkeersborden  
Door het vervangen van de verkeersborden 2 jaar op te schuiven, kan er in de eerste 2 jaren € 35.000 
bespaard worden en daarna € 10.000 per jaar. Als gevolg van deze bezuiniging zullen er in 2021 en in 
2022 geen verkeersborden vervangen worden.  De arbeidsuren die hierdoor vrijvallen zullen worden 
ingezet voor de vervanging van de ledarmaturen.   
 
Personeel belast met plaatsing verkeersborden inzetten voor vervanging led-armaturen  
Omdat in 2021 en 2022 geen verkeersborden worden vervangen, komen arbeidsuren beschikbaar.  
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Door deze arbeidsuren in te zetten voor de vervanging van de led-armaturen, hoeven deze 
werkzaamheden niet uitbesteed te worden. Daardoor kan er op de openbare verlichting de komende 
2 jaren een bezuiniging worden gerealiseerd van € 20.000. 
 
Budget onderhoud wegen met 30% verlagen  
Het onderhouden van de wegen op een landelijk vastgesteld minimumniveau is een wettelijke 
verplichting. Het percentage wegen dat in Hoogeveen onder het wettelijk onderhoudsniveau zit, is 
mede door de bezuiniging in 2020 verder gestegen. Het onderhoudsbudget nu structureel met 
€ 510.000 (=30%) per jaar verlagen, zal als consequentie hebben dat het percentage wegen dat 
onder het wettelijk onderhoudsniveau zit (nu 20%) verder zal stijgen. Veilig weggebruik kan dan niet 
voor alle wegen meer worden gegarandeerd. De kapitaalvernietiging loopt verder op en ook de 
aansprakelijkheidsstellingen en claims zullen toenemen. Door minder onderhoud van het openbaar 
gebied, waaronder ook de wegen, fiets- en voetpaden vallen, daalt het straatbeeld en slaat de 
verloedering toe. In de wijken en dorpen zien we dat het en der ontstaan. Het imago van de 
gemeente Hoogeveen leidt daar onder. 
 
Dankzij het extra budget van € 1.400.000 dat in deze begroting is opgenomen om een start te maken 
met het wegwerken van het achterstallig onderhoud, worden de hierboven genoemde gevolgen 
deels weggenomen. Per saldo is er door deze bezuiniging echter niet € 1.400.000 per jaar 
beschikbaar voor het inlopen van het achterstallig onderhoud, maar € 890.000. Het wegwerken van 
het achterstallig onderhoud zal daardoor aanzienlijk langer duren en duurder worden dan is 
beschreven in het wegenbeheersplan 2019-2023. 
 
220 parkeren 
Door enkel nog de mogelijkheid te bieden om bij de parkeerautomaten digitaal te betalen, dus met 
pin of met parkeerapp, worden de exploitatielasten met € 36.000 verminderd. Dit komt doordat de 
onderhoudskosten lager worden, er geen tickets meer geprint hoeven te worden en de kosten voor 
het ophalen van het muntgeld vervallen. Bijkomend voordeel is dat er ook minder aanleiding is voor 
vandalisme. Bovendien zal het eigen personeel door vermindering van het onderhoudswerk meer 
uren kunnen besteden aan de parkeercontrole en is minder inhuur van personeel nodig. Hierdoor 
ontstaat op het onderdeel personeel een besparing van € 25.000. 
Om deze structurele besparing mogelijk te maken, is in het eerste jaar een eenmalige uitgave van 
€ 12.000 nodig voor het ombouwen van de parkeerautomaten. De besparing is daarom het eerste 
jaar € 12.000 lager.  
Gevolg van deze bijsturing is dat het niet langer mogelijk is om de parkeergelden met contant geld de 
parkeergelden te voldoen. Hier zullen niet alle gebruikers blij mee zijn. Ervaring van andere 
gemeenten laat zien dat gebruikers hier snel aan gewend raken. 
 
Einde bewaakte fietsenstalling  
Door Stark niet langer de bewaking van de fietsenstalling te laten verzorgen, wordt een besparing 
van € 43.000 behaald.  Gevolg is dat er in het stadscentrum geen mogelijkheid meer zal zijn om 
fietsen bewaakt te stallen. Het centrummanagement zal gevraagd worden of zij kans ziet deze 
voorziening van de gemeente over te nemen. Indien dit niet tot de mogelijkheid behoort, kan de 
fietsenstalling blijven staan, maar dan zonder bewaking. Onderhoud zal dan op termijn wel nodig 
zijn. Alternatief is de fietsenstalling weghalen, wat ook kosten met zich mee zal brengen. 
 
Bijsturing baten 
063 parkeerbelasting 
Verhogen tarieven parkeervergunning medewerkers SWO 
 
Om te komen tot een meeropbrengst op het onderdeel parkeervergunningen, is besloten tot een 
tariefsverhoging van de parkeervergunning voor medewerkers van de SWO.  
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Deze maatregel kan als gevolg van het nieuwe parkeerbeleid nog veranderen of bijgesteld worden. 
Het proces van het parkeerbeleid kost meer tijd dan voorzien. Om in 2021 toch de gewenste 
meeropbrengst te behalen worden de parkeertarieven geïndexeerd, zoals we dat op andere 
terreinen ook doen en zullen aanvullend daarop de tarieven voor de parkeervergunningen voor de 
medewerkers van de SWO worden verhoogd. Deze bijsturing leidt mogelijk tot extra parkeeroverlast 
voor de omliggende woonstraten. 
 
Duurzamer Hoogeveen 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

120 Opvang zwerfdieren 23 23 23 23 

740 Bijdrage RUD 28 28 28 28 

730 Afval 138 138 138 138 

Totaal lasten 189 189 189 189 

     

Bijsturing     

740 Milieubeheer-Scholennetwerk NME 0 0 -17 -17 

730 Afval   -500 -960 

Totaal lasten bijsturing 0 0 -517 -977 

     

Totaal lasten na bijsturing 51 51 -466 -926 

     

Baten     

720 Riolering 8 3 9 -25 

730 Afval (aanp. Area begroting) -29 -32 73 187 

730 Afvalstoffenheffing -885 -885 -885 -885 

Totaal baten -906 -915 -803 -723 

     

Bijsturing     

730 Afval   500 960 

Totaal baten bijsturing   500 960 

     

Totaal baten na bijsturing -906 -915 -303 237 

     

Saldo -855 -864 -769 -689 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
Opvang zwerfdieren 
Ten opzichte van voorgaande jaren worden er meer zwerfkatten opgevangen en zal het budget 
hiervoor moeten worden verhoogd met structureel € 23.000. 
 
Bijdrage RUD 
Op basis van realisatiecijfers van voorgaande jaren is het budget met € 28.000 verhoogd 
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Afval 
De lasten op afval zijn en opzichte van de vorige begroting met circa € 138.000 toegenomen. Deze 
toename komt met name door de volgende ontwikkelingen: 
1. Op de wereldwijde markt is de prijs van het OPK (oud papier en karton) onder de afgesproken 

garantieprijs gekomen. Hierdoor moet de gemeente een aanvulling dan van circa € 125.000. 
2. De gemeente heeft per 31 maart 2020 besloten het PMD niet meer zelf te vermarkten en zich 

slechts te focussen op de inzameling. Hierdoor zijn de kosten voor verwerking nagenoeg 
vervallen. Dit resulteert in een voordeel van circa € 445.000 

3. Er wordt meer ton restafval opgehaald waardoor de kosten voor de verbrandingsbelasting fors 
hoger uitvallen. Het nadeel is afgrond € 195.000 

4. Conform gelden afspraken met Area nemen de kosten jaarlijks toe met een vaste indexatie en 
aanpassing op basis van realisatiecijfers. De meerkosten zijn in 2020 afgerond € 263.000 

  
Bijsturing lasten 
Bijdrage scholennetwerk NME 
Vanuit de bezuinigingsronde 2020 wordt de bijdrage voor het scholennetwerk NME afgeschaft vanaf 
2023. 
 
Afval 
Door te stoppen met AREA of de afvalinzameling anders in te regelen nemen de kosten af en 
daarmee evenredig ook de heffing baten.  
 
Baten 
Riolering 
De wijziging van de toerekening van personeelskosten wordt verrekend met de 100% kostendekking 
van riolering. Dit wordt verrekend met de egalisatievoorziening. 
 
Afval 
De baten afvalstoffenheffing nemen ten opzichte van de vorige begroting met € 885.000 toe. Dit is 
echter een 'na-ijleffect' van de beslissing die de gemeenteraad in december 2019 heeft genomen om 
de afvalstoffenheffing te laten stijgen. Met vaststelling van deze begroting wordt de heffing 
structureel geraamd wat niet leidt tot een toename of afname van de afvalstoffenheffing.  
Er is besloten de toegerekende btw structureel te verhogen met afgerond € 550.000.  
Vanwege een nieuw contract per 1-4-2020 is er een afname van de opbrengsten van afgerond 
€ 215.000 wat komt door lagere opbrengst per ton ingezamelde PMD. 
Tot slot wordt er in 2021 een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 255.000 om 100% 
kostendekkend te zijn. Vanaf 2022 hebben we hiervoor een taakstelling opgenomen van € 257.000 
welke afloopt naar € 36.000 in 2024. Bij de begroting 2022 moeten we voor dat jaar bekijken of het 
tarief moet worden aangepast of dat we daarvoor lagere kosten in kunnen begroten. 
Voor een nadere toelichting op het tarief en de verhoging van de btw wordt verwezen naar de 
paragraaf lokale heffingen. 
 
Bijsturing baten 
Afval 
Door te stoppen met AREA of de afvalinzameling anders in te regelen nemen de kosten af en 
daarmee evenredig ook de heffing baten. De bezuiniging wordt gecreëerd door gebruik te maken van 
de woonlasten benadering waarmee een verlaging van de afvalstoffenheffing wordt gecompenseerd 
met een stijging van de OZB. In Algemene dekkingsmiddelen nemen de OZB-opbrengsten toe. 
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Veilig Hoogeveen 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

110 Bijdrage VRD 93 93 93 93 

120 Openbare orde en veiligheid 16 16 16 16 

120 Fietsendiefstal -5 -5 -5 -5 

120 Cameratoezicht -5 -5 -5 -5 

620 Bijdrage Veiligheidshuis 70 70 70 70 

Totaal lasten 169 169 169 169 

     
Bijsturing     

120 woninginbraken -10 -10 -10 -10 

120 Bureau Halt -8 -8 -8 -8 

120 Subsidie KVO-stadscentrum -1 -1 -1 -1 

Totaal lasten bijsturing -19 -19 -19 -19 

     
Totaal lasten na bijsturing 150 150 150 150 

     

Baten     

120 Leges kinderopvang -1 -1 -1 -1 

620 Bijdrage Veiligheidshuis 10 10 10 10 

Totaal baten 9 9 9 9 

     

Bijsturing     

     
Totaal baten bijsturing     

     

Totaal baten na bijsturing 9 9 9 9 

     

Saldo 159 159 159 159 

 
Toelichting op de cijfers 
 
110 Crisisbeheersing en brandweer 
Op basis van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio (VRD) is de bijdrage aan de VRD verhoogd 
met € 93.000. 
 
120 Openbare orde en veiligheid  
Het budget is met € 16.000 verhoogd in verband met noodzakelijke in te winnen adviezen met 
betrekking tot verwarde personen. Het budget voor fietsendiefstal en cameratoezicht zijn op basis 
van realisatiecijfers afgeraamd met € 5.000.  
 
Bijsturing 

• De acties met betrekking tot preventie en voorlichting rondom woninginbraken worden 
stopgezet. Dit levert een besparing op van € 10.000. Dat heeft mogelijk tot gevolg dat we onze 
ambities niet realiseren. 

• De bijdrage aan bureau Halt wordt met ingang van 2021 stopgezet. Dat heeft tot gevolg dat 
vooral preventieve activiteiten wegvallen. 

• Stoppen subsidie KVO-stadscentrum (€ 1.500). 
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620 Wijkteams 
Zoals ook in de GemRap 2020 is gemeld, is de bijdrage aan het Veiligheidshuis niet juist opgenomen 
in de begroting. 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
 
Product               bedragen x €1.000  2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel      

Lasten      

010 Gemeenteraad 
010 Burgemeester & Wethouders 
010 Gewezen wethouders 
010 Commissies 
010 Accountant 

 -10 
60 

403 
22 
43 

 
60 

310 
22 
43 

-10 
60 

260 
22 
43 

-10 
60 

127 
22 
43 

020 Verkiezingen 
020 Leges gemeentewinkel 

 16 
2 

16 
2 

 
2 

 
2 

610 AZC  170 170 170 170 

Totaal lasten  706 623 547 414 

      
Bijsturing      

010 Wethouders 
010 Opzeggen lidmaatschap M50 

  
-4 

 
-4 

-168 
-4 

-168 
-4 

010 Diensten EBDD  
010 Stedenband Martin 
020 Bijdrage kosten verdeling SWO 
020 Kosten m.b.t. huwelijken 
020 Onderhoud straatnaamborden/huisnummering 
Totaal lasten bijsturing      

 
Totaal lasten na bijsturing 

 

 -5 
-12 
-39 

-3 
-10 
-73 

 
633 

-5 
-12 
-39 

-3 
-10 
-73 

 
550 

-5 
-12 
-39 

-3 
 

-231 
 

316 

-5 
-12 
-39 

-3 
 

-231 
 

183 

Baten      

020 Leges reisdocumenten  36 36 36 36 

Totaal baten  36 36 36 36 

       
Bijsturing      

020 Leges gemeentewinkel  -21 -36      -51 -63 

Totaal baten bijsturing  -21 -36      -51 -63 

      

Totaal baten na bijsturing  15 0 -15 -27 

      

Saldo  648 550 301 156 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
010 Bestuur 
Gemeenteraad 
Er is rekening gehouden met salarisstijging van 2%. In het verkiezingsjaar 2022 wordt het 
opleidingsbudget met € 10.000 verhoogd in verband met het introductieprogramma nieuwe 
raadsleden. Hiertegenover heeft een aframing plaats gevonden op de overige budgetten van   
€ 20.000 op basis van realisatiecijfers. 
 
 



Programmabegroting 2021-2024 Overzicht van baten en lasten 

 

Gemeente Hoogeveen 181 
 

Burgemeester en wethouders 
Als gevolg van de aanpassing van de salarissen voor de wethouders is voor de komende jaren de 
begroting op dit onderdeel met € 23.000 opgehoogd. De pensioenpremie stijgt met € 37.000. 
 
Gewezen wethouders 
Een zakencollege vervangt, in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen 2022, het huidige 
college. De kosten voor de 'gewezen wethouders' nemen daardoor fors toe. De begroting wordt 
daarom op dit onderdeel - per jaar - naar boven bijgesteld zoals bovenstaand staat weergegeven. 
 
Commissies 
Op basis van de realisatie tot nu toe, verwachten wij voor het onderdeel Commissies € 22.000 meer 
uit te geven dan was begroot. De begroting is op dit onderdeel dan ook conform aangepast.  
 
Accountant 
Wij hebben in 2020 een nieuwe accountant aanbesteed, de extra hiervoor te maken kosten voor de 
komende jaren worden geschat op € 43.000, de begroting is hiervoor conform aangepast.  
 
Bijsturing lasten 'Bestuur'  
- Er is een voorstel ingediend voor het aanstellen van 3 i.p.v. 4 wethouders, dit zou een besparing 

moeten realiseren van € 168.000 op jaarbasis voor de jaren 2023 + 2024. Indien er toch 4 
wethouders komen vervalt deze besparing. 

- We beëindigen het lidmaatschap van de M50, hiermee kan voor 2021 t/m 2024 een besparing 
van € 4.000 per jaar worden gerealiseerd.   

- Met het opzeggen van het lidmaatschap van het EBDD, besparen we € 5.000 per jaar.  
- We stoppen met de 'stedenband met Martin'. Dit levert een besparing op van € 12.000 per jaar 

voor de komende jaren. 
 
020 Burgerzaken  
Verkiezingen 
Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus moeten de stembureaus zodanig worden 
aangepast dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. Het RIVM zal 
adviezen gaan geven over te nemen (extra) maatregelen. Wij verwachten dat hiermee een extra 
bedrag van € 16.000 gemoeid zal zijn voor 2021 en 2022.  
 
Leges gemeentewinkel 
De kosten voor de leges Gemeentewinkel vallen op basis van de realisatiecijfers 2020 € 2.000 hoger 
uit dan begroot.  
 
Bijsturing lasten 'Burgerzaken'  
- Door te bezuinigen op de personeelskosten van de 'samenwerkingsorganisatie' denken we in de 

komende jaren structureel een bedrag van € 39.000 per jaar te besparen. 
- Met een aanpassing in het 'gratis trouwen' kunnen we op jaarbasis € 3.000 besparen. 
- We schorten het vervangen van straatnaamborden voor 2 jaar op, we realiseren hier een 

besparing voor 2021 + 2022 van € 10.0000. 
 
610 AZC  
Voor de exploitatie en instandhouding van het AZC Hoogeveen verwachten wij o.b.v. de gemaakte 
kosten hiervoor in de afgelopen jaren structureel een bedrag uit te geven van ongeveer € 170.000. 
Deze kosten zijn voornamelijk; huur gebouwen t.b.v. onderwijs en personeelskosten. Om deze kosten 
te dekken ontvangen wij jaarlijks via het Gemeentefonds hiervoor een uitkering van het COA.  
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Baten 
020 Burgerzaken 
Door de uitbraak van het corona virus en de negatieve reisadviezen naar diverse landen is de 
verkoop van reisdocumenten veel lager dan verwacht. Als gevolg hiervan is de begroting van de te 
ontvangen gemeenteleges met € 36.000 naar beneden bijgesteld.    
 
Bijsturing Baten 'Burgerzaken'  
Door de gemeentelijke leges op dit onderdeel te verhogen, kunnen we een hogere opbrengst 
genereren. In totaal denken we hiermee voor de jaren 2021 - 2024 een meeropbrengst oplopend tot 
€ 63.000 te realiseren.   
 
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

Mutatie kapitaallasten (afschrijving en rente), inclusief bijsturing -655 -870 -995 -1.249 

Ruimte voor vervangingsinvesteringen (kapitaallasten)  750 2.500 4.250 

Totaal lasten -655 -120 1.505 3.001 

     

Totaal lasten na bijsturing -655 -120 1.505 3.001 

     

Baten     

Actualisatie rente/dividenduitkering 37 36 46 46 

OZB-opbrengsten (indexering) -251 -251 -251 -251 

Gemeentefonds, o.b.v. uitkomsten meicirculaire 2020 -5.296 -6.303 -5.799 -6.023 

Totaal baten -5.510 -6.518 -6.004 -6.228 

     

Bijsturing     

OZB (WOZ-signalering) -15 -100 -100 -100 

OZB (verhoging na verlaging afvalstoffenheffing)   -500 -960 

OZB (verhoging uit Schone lei) -3.542 -4.191 -3.367 -2.257 

Toeristenbelasting -8 -8 -8 -8 

Forensenbelasting -27 -27 -27 -27 

Totaal baten bijsturing -3.592 -4.326 -4.002 -3.352 

     

Totaal baten na bijsturing -9.102 -10.844 -10.006 -9.580 

     

Saldo -9.757 -10.964 -8.501 -6.579 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Lasten 
Mutatie kapitaallasten (afschrijving en rente) 
De mutatie op de rente en afschrijving is hier opgenomen onder de Algemene Dekkingsmiddelen, 
maar treft verschillende programma's. Hierin is ook de bijsturing opgenomen van stop zetten van 
investeringen. Daarnaast is er vanaf 2022 ruimte voor kapitaallasten opgenomen voor 
vervangingsinvesteringen, onderwijshuisvesting en vanaf 2023 voor verhoging van het 
investeringsplafond voor grote investeringen. 
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Baten 
Actualisatie rente/dividenduitkering 
Op basis van realisatiecijfers is de te ontvangen dividenduitkering van BNG en WMD verlaagd met 
€ 28.000.  Daarnaast zitten er mutaties in de te ontvangen rente voor uitgezette geldleningen aan 
deelnemingen en hypothecaire geldleningen voor ambtenaren van € 9.000 oplopend naar € 18.000 
in 2024. 
 
OZB 
Rekening is gehouden met een indexering van de tarieven van 2%. 
 
Gemeentefonds 
De gemeentefondsuitkering is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2020. De ontwikkelingen 
van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven. 
 
Bedragen x 1.000   2021 2022 2023 2024 

Opgenomen in MJB 2020 (o.b.v. meicirculaire 2019)   111.456   111.096   111.588   111.588  
      
Stand Decembercirculaire 2019    113.724    113.748    114.013    114.440  

Mutaties uit Decembercirculaire 2019       2.268        2.652        2.425       2.852  
      
Stand Meicirculaire 2020   116.752   117.399   117.387   117.611  
      

Mutatie MJB 2021       -5.296       -6.303       -5.799      -6.023  

 
De cijfers laten voordelige resultaten zien mede veroorzaakt door positieve accressen, toevoeging 
van middelen voor taakmutaties, de positieve invloed van de overheveling van het BTW 
Compensatiefonds en loon- en prijsmutatie Sociaal Domein.  
 
De vertaling van het nieuwe verdeelstelsel komt in de decembercirculaire 2020 met ingangsjaar 
2022. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 beschikken we over het nieuwe 
verdeelstelsel. 
 
Bijsturing 
OZB 
- Door geautomatiseerd mutatiesignalering uit te voeren, wordt een hogere opbrengst OZB 

verwacht van € 15.000 in 2021 en vanaf 2022 € 100.000. De mutatiesignalering wordt door 
middel van het vergelijken van de digitale luchtfoto met de BAG-pandenkaart, de BGT kaart en 
de WOZ-deelobjecten uitgevoerd. 

- De verlaging van de afvalstoffenheffing vanaf 2023 compenseren door een verhoging van de OZB 
(2023: € 500.000, vanaf 2024: € 960.000). 

- In het rapport 'op weg naar een Schone lei voor Hoogeveen' is aangegeven dat een verhoging 
van de OZB onontkoombaar is voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting. De verhoging 
zoals voorgesteld in het rapport hebben we overgenomen. Dit betreft een verhoging voor 2021 
van 28%, 2022 33%, 2023 27% en voor 2024 van 18%. Dit is een verhoging ten opzichte van 2020. 

 
Toeristenbelasting 
Bijsturing 
Per saldo een verhoging van de opbrengst toeristenbelasting van € 8.000. De verhoging van het tarief 
toeristenbelasting naar € 1,50 per persoon per overnachting geeft een hogere opbrengst van 
€ 20.000. Daarnaast zal door invoering van forensenbelasting de opbrengst toeristenbelasting met 
€ 12.000 afnemen. 
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Forensenbelasting 
Bijsturing 
Invoering forensenbelasting. De invoering van deze belasting zal ca. € 27.000 bedragen. 
 
Overzicht overhead 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

Bijdrage SWO 1.383 1.569 1.476 1.598 

Public relations -3 -3 -3 -3 

Totaal lasten 1.380 1.566 1.473 1.595 

     
Bijsturing     

Ondersteuning wethouder   -39 -39 

Gemeentewinkel, werken op afspraak -39 -39 -39 -39 

Parkeren, minder inhuur handhaving -25 -25 -25 -25 

Talentontwikkeling kind, vervallen projectleider -80 -80 -80 -80 

Sportfunctionaris -15 -15 -15 -15 

Stoppen marketing Hoogeveen -200 -200 -200 -200 

Smartphones   -23 -23 

Werklunches -24 -24 -24 -24 

Drukwerk -30 -30 -30 -30 

Carillon -12 -12 -12 -12 

Aanvullende taakstelling SWO -536 -786 -1.013 -1.263 

     
Totaal lasten bijsturing -961 -1.211 -1.500 1.750 

     
Totaal lasten na bijsturing 419 355 -27 -155 

     
Baten     

     
Totaal baten     

     
Bijsturing     

     
Totaal baten bijsturing     

     
Totaal baten na bijsturing     

     

Saldo 380 316 -27 -155 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Bijdrage SWO 
In de begroting van de SWO is € 1,2 miljoen aanvullend budget opgenomen. Dit is voor aanpassing 
naar de jaarschijf 2021, periodieken personeel, besluiten vanuit 2020 die nog niet in de begroting 
vertaald waren, structureel te lage kosten voor software/licentiekosten en schoonmaakkosten en 
hogere kapitaallasten als gevolg van noodzakelijke investeringen in de bedrijfsvoering. Van deze 
verhoging komt 71,17% voor rekening van de gemeente Hoogeveen. 
 
Daarnaast is in de begroting 2021 van de SWO nog geen rekening gehouden met de cao-ontwikkeling 
2021. Wij hebben een cao-stijging van 2% opgenomen voor 2021. 
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Public relations 
Op basis van de realisatiecijfers van afgelopen jaren kunnen de kosten met € 2.500 verlaagd worden 
voor public relations. 
 
Bijsturing 
- Een wethouder minder levert een besparing op in de ondersteuning (€ 39.000) 
- Het continueren van werken op afspraak levert een besparing op van € 39.000 
- Het ombouwen van parkeerautomaten naar digitaal vergt minder inzet van eigen personeel 

(€ 25.000). 
- Door minder inzet op talentontwikkeling kind kan de functie van projectleider vervallen 

(€ 80.000). 
- Door minder inzet op sport- en beweegactiviteiten voor ouderen wordt een besparing 

gerealiseerd op de functie sportfunctionaris seniorensport (€ 15.000). 
- Het stoppen met marketing Hoogeveen levert een besparing op van € 200.000. 
- Door over te gaan op goedkopere smartphones kan vanaf 2023 een besparing worden 

gerealiseerd van € 23.000. 
- Stoppen met het beschikbaar stellen van lunches voor medewerkers van SWO (€ 24.000) 
- Drukwerk reduceren en mailingen digitaal verzenden (€ 30.000) 
- Het stoppen met het bespelen van het carillon levert een besparing op van € 12.000 
- Er is een aanvullende taakstelling opgenomen om te komen tot de volgende besparingen: 

• 2021: € 1.000.000 

• 2022: € 1.250.000 

• 2023: € 1.500.000 

• 2024: € 1.750.000 
 
Reserves 
 
Product               bedragen x €1.000 2021 2022 2023 2024 

+ = nadeel en - = voordeel     

Lasten     

Algemene reserve 2.500 3.500 5.000 5.000 

Reserve IAB 53 159 710  

Totaal lasten 2.553 3.659 5.710 5.000 

     
Bijsturing     

     
Totaal lasten bijsturing     

     
     

Totaal lasten na bijsturing 2.553 3.659 5.710 5.000 

     
Baten     

Reserve IAB -408 -159  -626 

Totaal baten -408 -159  -626 

     

Bijsturing     

Reserve structuurvisie -1.000    

Totaal baten bijsturing -1.000    

     
Totaal baten na bijsturing -1.408 -159  -626 

     
Saldo 1.145 3.500 5.710 4.374 

 



Programmabegroting 2021-2024 Overzicht van baten en lasten 

 

186 
Gemeente Hoogeveen 

 

Toelichting op de cijfers 
 
Algemene reserve 
Om de algemene reserve weer op voldoende peil te brengen zijn hiervoor in de jaren 2021-2024 
reservering voor opgenomen oplopend van € 2,5 miljoen tot € 5 miljoen in 2024. 
 
Reserve IAB 
Als gevolg van mutaties in het onderhoud zijn de stortingen en onttrekkingen aangepast. 
 
Reserve structuurvisie 
Voor 2021 wordt eenmalig een onttrekking gedaan ten behoeve de exploitatie. 
 

Beoogde onttrekkingen en stortingen reserves per programma 
 
Onttrekkingen aan reserves 
 

Programma/Reserve 
Omschrijving                                 
(bedragen x 1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Bruisend Hoogeveen     

Algemene reserve Extra subsidie Tamboer 200 200 200 200 

Structuurvisie Visie/uitvoering landelijk gebied 50 50 50 50 

 Totaal 250 250 250 250 

Aantrekkelijk wonen      

Reserve stadscentrum Stadscentrum 189 189 189 189 

 Totaal 289 189 189 189 

Krachtige wijken en dorpen      

Reserve IAB Onderhoud gem. gebouwen 558 309 150 776 

 Totaal 558 309 150 776 

Algemene dekkingsmiddelen      

Reserve structuurvisie Onttrekking t.b.v. exploitatie 1.000    

 Totaal 1.000    

Overhead      

Reserve raadszaal Raadszaal 50 50 50 17 

 Totaal 50 50 50 17 

      

Storting in reserves 
 

Programma/Reserve 
Omschrijving                                 
(bedragen x 1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Krachtige wijken en dorpen      

Reserve IAB Onderhoud gemeentelijke gebouwen 231 362 710  

 Totaal 231 362 710 0 

Aantrekkelijk wonen      

Structuurvisie Storting vanuit grondexploitatie 1.154 585 585 483 

 Totaal 1.154 585 585 483 

 
Algemene dekkingsmiddelen 

     

Algemene reserve Reservering 200 200 200 200 

Algemene reserve Reservering 2.500 3.500 5.000 5.000 

 Totaal 2.700
0 

3.700 5.200 5.200 
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Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves 
 

Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Algemene reserve     

Storting 2.700 3.700 5.000 5.000 

     
Reserve IAB     

Storting 231 362 710  

Onttrekking -558 -309 -150 -776 

     
Reserve raadszaal     

Onttrekking -50 -50 -50 -17 

     
Reserve Stadscentrum     

Onttrekking -188 -189 -189 -189 

     
Overzicht incidentele lasten en baten 
 

Programma 
Omschrijving                
(bedragen x 1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Incidentele lasten      

Werken aan Werk      

Bijdrage IT HUB  250 250 250 250 

Regiodeal Zuid Oost Drenthe  450 450   

Bruisend Hoogeveen      

Extra subsidie Tamboer  200 200 200 200 

Visie/uitvoering landelijk gebied  50 50 50 50 

Aantrekkelijk wonen      

Leefomgeving  40    

Reservering resultaat grondexploitatie  1.154 585 585 483 

Totaal incidentele lasten  2.144 1.535 1.085 983 

 
Toelichting 
Bijdrage IT-hub 
Op basis van ervaring met eerdere innovatiehubs in de provincie wordt de totale investering voor de 
IT-hub 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. Vanuit Hoogeveen is de 
totale bijdrage € 1 miljoen in de jaren 2021 t/m 2024. 
 
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 
Aan de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe wordt voor de jaren 2020-2022 een cofinanciering verstrekt 
van € 450.000. 
 
Extra subsidie Tamboer 
Besloten is om gedurende de transitieperiode tot de beoogde renovatie is gerealiseerd een extra 
subsidie te verlenen van € 200.000 ten laste van de Algemene reserve. 
 
Visie/uitvoering landelijk gebied 
Voor onder meer de projecten Leader Zuidwest Drenthe, Gastvrijheid en streekeigen ondernemen 
Zuidoost Drenthe en Vitale Parken Drenthe wordt in de vorm van cofinanciering (€ 50.000) verstrekt 
voor de jaren 2021-2024 ten laste van de reserve Structuurvisie. 
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Leefomgeving 
Voor maatwerk dienstverlening op het gebied van de leefomgeving is incidenteel een budget van  
€ 40.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 en 2021. 
 

Reservering resultaat grondexploitatie 
Dit betreft de geraamde winstnemingen van de grondexploitaties die gestort worden in de reserve 
Structuurvisie. 
 

Programma 
Omschrijving                              
(bedragen x 1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Incidentele baten      

Gezond en Vitaal      

Beschermd wonen  -275    

Werken aan Werk      

Regiodeal Zuid Oost Drenthe  -180 -180   

Aantrekkelijk Wonen/Werken 
aan Werk  

    

Resultaat grondexploitatie  -1.154 -585 -585 -483 

Reserves     

Onttrekking Algemene reserve t.b.v.:     

Extra subsidie Tamboer  -200 -200 -200 -200 

Onttrekking reserve structuurvisie      

Visie/uitvoering openbare ruimte  -50 -50 -50 -50 

Onttrekking reserve 
structuurvisie  

    

Onttrekking ten behoeve van 
exploitatie  

-1.000    

Totaal incidentele baten  -2.859 -1.015 -835 -733 

 
Toelichting 
Beschermd wonen 
Door uitstel en temporisering van de doordecentralisatie van beschermd wonen wordt er in 2021 
nog een overschot van € 275.000 verwacht.  
 
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 
Voor de jaren 2020-2022 kunnen personele kosten (projectleiding etc.) voor uit te voeren projecten 
in de regiodeal worden doorbelast aan de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. 
 
Extra subsidie Tamboer 
Besloten is de extra subsidie tot de realisatie van de renovatie wordt onttrokken aan de Algemene 
reserve.  
 
Visie/uitvoering openbare ruimte 
Besloten is het budget voor de jaren 2021-2024 te onttrekken aan de reserve Structuurvisie. 
 
Onttrekking ten behoeve van de exploitatie 
Besloten is om eenmalig voor het jaar 2021 een beroep te doen op de reserve Structuurvisie. 
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Uiteenzetting van financiële positie 

De uiteenzetting betreft de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid dat in de 
programma’s is opgenomen en gebeurt aan de hand van arbeidskosten, financiering, reserves en 
voorzieningen. 
 
Programmahouder Derk Reneman 

 
VASTE ACTIVA 
De stand van materiële vaste activa (investeringen met economisch nut, met maatschappelijk nut en 
gronden in erfpacht) is per 31 december 2019 € 133,8 miljoen. De stand van de financiële vaste 
activa is per 31 december 2018 € 14,51 miljoen. 
 
RESERVES EN VOORZIENINGEN 
Hieronder per reserve de stand per 31/12 weergegeven. Voor het gespecificeerde verloop van de 
reserves verwijzen wij naar de bijlage Overzicht reserves. 
 

Reserves   (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Begrote stand op 31/12         

Algemene reserve 702 4.202 9.202 14.202 

Reserve Structuurvisie 2.102 2.637 3.172 3.605 

Reserve risico en stimulering 255 255 255 255 

Reserve IAB 28 81 641 -135 

Reserve Stimuleringsplan Bouw 57 57 57 57 

Reserve Wijk- en dorpsgericht werken 340 340 340 340 

Reserve Dutch TechZone 5 5 5 5 

Reserve Kapitaallasten Stadscentrum 6.793 6.604 6.415 6.226 

Reserve Kapitaallasten Raadszaal 236 186 136 119 

Totaal reserves 10.518 14.367 20.223 24.674 

 
Voorzieningen 
 

Voorziening egalisatie reiniging   (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 0 0 0 0 

Onttrekkingen      

Stortingen      

Stand op 31/12 0 0 0 0 

 

Voorziening egalisatie riolering   (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 1.854 1.466 1.043 589 

Onttrekkingen 388 423 454 489 

Stortingen      

Stand op 31/12 1.466 1.043 589 100 

 

Voorziening Appa Plan Kapitaal   (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 3.956 3.788 3.620 3.452 

Onttrekkingen 168 168 168 168 

Stortingen      

Stand op 31/12 3.788 3.620 3.452 3.284 
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ARBEIDSGERELATEERDE VERPLICHTINGEN 
 
Onder arbeid gerelateerde verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige 
uitkeringen door het huidig dan wel voormalig personeel. Feitelijk heeft de organisatie een schuld 
aan hen.  
 

Omschrijving                                                                                   
2021 

(bedragen x € 1.000) 

Wachtgelden/pensioenen wethouders 524 

Voormalig personeel 103 

 
Wachtgelden/pensioenen wethouders 
Door wethouders wisselingen zijn wachtgeldverplichtingen voor de komende jaren ontstaan, de 
verplichtingen zijn opgenomen in de begroting van baten en lasten.  
  
Voormalig personeel 
De lasten betreffen de kosten van FPU, FLO en wachtgeld/suppletie UWV-USZO zijn jaarlijks 
opgenomen in de begroting van baten en lasten. 
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Vaststelling 

De programmabegroting wordt als financieel kader beschikbaar gesteld door de gemeenteraad aan 
het college. Bij vaststelling van de begroting door de raad zijn tevens de kredieten voor de in bijlage A 
genoemde investeringen voor 2021 beschikbaar gesteld. De saldi van de Programmabegroting 2021-
2024 worden verrekend met de Algemene reserve. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen  
die is gehouden op 3 december 2020. 

 
 
 
 
 

 De griffier,           De voorzitter, 
 
 
 
 

 C. Elken - van Mierlo        K.B. Loohuis 
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Bijlage A: Overzicht investeringen 

Inleiding 
Bij het opstellen van de begroting is het bij de investeringen gebruikelijk dat we het lopende jaar (2020) ook opnemen. Het uitgangspunt van de 
investeringen is begroting 2020-2023. Hierin zijn onderstaande mutaties bij opgenomen: 

• Restantkredieten 2019 toegevoegd aan 2020 

• Investeringen die in 2020 zijn stopgezet vanwege de uitgavenstop, zijn toegevoegd aan 2021 

• Bijsturingen 

• Toevoeging personeelskosten aan investeringen. (O.b.v. BBV-voorschriften moet interne uren ook worden opgenomen onder de investeringen) 
 
Voor onderstaande mutaties zijn de kapitaallasten onder de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Omdat er nog geen inhoudelijke keuzes zijn gemaakt 
in deze investeringen zijn deze niet opgenomen in de investeringslijst. 

• Extra ruimte voor vervangingsinvesteringen   Vanaf 2021 circa € 5 miljoen per jaar 

• Extra ruimte voor onderwijshuisvesting    Vanaf 2021 circa € 2 miljoen per jaar 

• Verhogen investeringsplafond, grote investeringen Vanaf 2022 circa € 10 miljoen per jaar 

• Toevoegen Jaarschijf 2024        € 6,7 miljoen 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos 2020         734.036        112.370                18.450          864.856          864.856   

 Totaal         734.036        112.370                18.450          864.856          864.856                      -    

           

IAB: Kindcentrum Wolfsbos 2020      5.444.138       -112.370                15.750       5.347.518       5.347.518   

 Totaal      5.444.138       -112.370                15.750       5.347.518       5.347.518                      -    

           

IAB: 1e inrichting de Atlas 2020            43.000                        600             43.600             43.600   

 Totaal            43.000                        600             43.600             43.600   

           

IAB: Integraal accommodatiebeleid 2022         744.000             744.000          744.000   

 2023      2.000.000          2.000.000       2.000.000   

 Totaal      2.744.000          2.744.000       2.744.000                      -    
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Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

MFC Nieuwlande 2020            42.901                42.901             42.901   

 Totaal            42.901                    -                           -               42.901             42.901                      -    

           

IAB: Huisvesting Villa Kakelbont 2020         375.000                    1.200          376.200          376.200   

 Totaal         375.000                    -                    1.200          376.200          376.200   

 
Gezond en vitaal 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Bentinckspark 2020            35.540                35.540             35.540   

 Totaal            35.540                                       35.540             35.540   

           

Kunstgrasvelden dorpen 2020            70.507                70.507             70.507   

 2020         999.772                    6.675       1.006.447       1.006.447   

 Totaal      1.070.279                                      6.675       1.076.954       1.076.954   

           

Renoveren bestaande kunstgrasvelden 2020         350.000                    1.950          351.950          351.950   

 2021         600.000        -600.000                        -      

 2022         550.000        -550.000                        -      

 2023         700.000        -700.000                        -      

 Totaal      2.200.000     -1.850.000                                     1.950          351.950          351.950   

 
Aantrekkelijk wonen 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Visie Stadscentrum (fase 2) 2020      3.770.178        399.834  257.850 4.427.862 3.172.965      1.254.897  

 2021      1.950.000     -1.950.000       

 Totaal      5.720.178     -1.950.000       399.834  257.850 4.427.862 3.172.965      1.254.897  

           

Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 2020         399.834       -399.834                       -      

 Totaal         399.834       -399.834                       -      
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Toelichting 
Een van de opgaven voor het stadscentrum is het compacter maken van het winkelgebied. Vanuit het Binnenstadsfonds werken we momenteel aan de 
transitie om winkels zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en houden. We blijven vanuit de beschikbare middelen vanuit het Binnenstadsfonds investeringen 
doen. Als we nu stoppen verstoren we dit proces. Daarnaast gebruiken we hiervoor € 2 miljoen van de Provincie die we anders grotendeels moeten 
terugbetalen als we deze niet gaan inzetten. 
 
Bijsturing: Een andere opgave voor het stadscentrum is een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte (KOR). Hiervoor was in de begroting nog € 1,95 miljoen 
voor 2021 beschikbaar om o.a. de Hoofdstraat-zuid een kwaliteitsimpuls te geven. Met de voorbereiding en uitvoering hiervan maken we een pas op de 
plaats, waardoor dit bedrag in de jaarschijf 2021 vervalt.   
 
Krachtige wijken en dorpen 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Budget begraafplaatsen 2020            65.200                  15.225             80.425             80.425   

 Totaal            65.200                  15.225             80.425             80.425   

           

Budget speelvoorzieningen 2020            80.000                    9.600             89.600             89.600   

 2021            79.000                    9.600             88.600             88.600   

 2022         110.000                    9.600          119.600          119.600   

 2023         100.000                    9.600          109.600          109.600   

 Totaal         369.000                  38.400          407.400          407.400   

           

Reconstructies openbaar groen 2020         125.245        -120.654               4.591  4.591  

 2021         122.000        -122.000                        -      

 2022         122.000        -122.000                        -      

 2023         122.000        -122.000                        -      

 Totaal         491.245        -486.654               4.591 4.591  
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Veilige bereikbaarheid 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Asfaltprogramma - wegen 2020         800.000                  21.375          821.375          821.375   

 2021         800.000                  18.000          818.000          818.000   

 2022         800.000                  18.000          818.000          818.000   

 2023         800.000                  18.000          818.000          818.000   

 Totaal      3.200.000                  75.375       3.275.375       3.275.375   

           

Asfaltprogramma - fietspaden 2022         300.000    15.000         315.000  315.000  

 2023         300.000    15.000         315.000  315.000  

 Totaal         600.000    30.000         630.000  630.000  

           

VRI Middenveldweg - Toldijk 2020      1.069.320    -1.009.320              60.000             60.000   

 2021                     -       1.009.320                90.000       1.099.320          599.320          500.000  

 Totaal      1.069.320                  90.000       1.159.320          659.320          500.000  

           

VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 2020         646.498                  15.000          661.498          661.498   

 Totaal         646.498                                    15.000          661.498          661.498   

           

Reconstructie Kanaalweg-Vos van  2023      1.000.000     -1.000.000                        -      

Steenwijklaan Totaal      1.000.000     -1.000.000                        -      

           

Rondweg Hollandscheveld 2020            66.000                    1.500             67.500             67.500   

 Totaal            66.000                    1.500             67.500             67.500   

           

Damwand industriehaven 2020         938.815                    5.250          944.065          944.065   

 Totaal         938.815                    5.250          944.065          944.065   

           

Fietsbruggen Toldijkbrug (oost & west) 2021         112.000                    6.375          118.375          118.375   

 Totaal         112.000                    6.375          118.375          118.375   
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Duurzamer Hoogeveen 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020         407.834        -382.822               25.011  25.011  

 Totaal         407.834        -382.822                   -                           -    25.011 25.011  

           

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden 
waterstructuur 2020         130.000  -119.063              10.937             10.937   

 2021         130.000   -130.000  0 0  

 2022         130.000    15.000 145.000 145.000  

 2023 0  130.000 15.000 145.000 145.000  

 Totaal 390.000 -119.063 - 30.000 300.937 300.937  

 
Toelichting 
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
De investering is in 2020 uitgesteld. Dit als bezuinigingsmaatregel en om nadere keuzes te maken in nieuwe maatregelen. In de aanpak van de 
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. Hiervoor is wel eerst geld nodig. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke duurzaamheidsambitie moet worden 
bijgesteld. 
 
Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur 
Om een robuust en duurzaam watersysteem te realiseren wordt 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. 
Deze investering is voor de bergingsgebieden en bovengrondse inrichting van de waterstructuur, bijvoorbeeld speeltuinen, inrichting, landschappelijke 
inpassingen etc. Als gevolg van corona hebben andere projecten rondom Griendtsveenweg/ Westerkim en rondom de Bilderdijklaan vertraging opgelopen, 
waardoor de inrichting van de bergingsgebieden rondom de waterstructuur ook doorschuiven. 
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Veilig Hoogeveen 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Cameratoezicht 2020            50.000         -50.000                       -      

 2021            50.000              50.000             50.000   

 Totaal            50.000                    -                50.000             50.000   

           

Brandweerkazerne 2021      2.500.000     -2.500.000                        -      

 2022      2.500.000     -2.500.000                        -      

 Totaal      5.000.000     -5.000.000                        -      

 
Overzicht overhead 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Algemene 
exploitatie  

 Bijdragen 
derden  

Aanpassing Compagniehuis 2020            85.761           -67.251               18.511             18.511   

 Totaal            85.761           -67.251                   -                           -               18.511             18.511   

 
Toelichting 
Aanpassing Compagniehuis 
Project is gerealiseerd. De niet bestede middelen van € 67.000 vallen vrij. 
 
Totaaloverzicht 
Investeringen buiten het investeringsplafond 

Omschrijving Jaar 
 Investering 

MJB 2020  
 Bijsturing   

 Mutatie 
MJB 2021  

 Doorverdeling 
personeel  

 Investering 
MJB 2021  

 Exploitatie 
Riolering  

 Bijdragen 
derden  

Budget rioleringswerkzaamheden 2020 2.058.120         2.058.120       2.058.120   

 2021 1.020.000         1.020.000       1.020.000   

 2022 1.420.000         1.420.000       1.420.000   

 2023 1.070.000         1.070.000       1.070.000   

  Totaal      5.568.120             5.568.120       5.568.120    
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Bijlage A2: Actualisatie investeringen meerjarenbegroting 2021-2024 

Inleiding 
Voor de meerjarenbegroting wordt ieder jaar de lijst met investeringen geactualiseerd. In het voorjaar van 2020 is het project Hoogeveen Financieel Gezond 
uitgevoerd. Het doel van dit project was om in het lopende jaar 2020 oplopende tekorten te beperken en het financiële tij voor de meerjarenbegroting 
2021-2024 te keren. In dit proces is ook de notitie “Actualisatie investeringen 2020-2024” vastgesteld door het college van B&W. Op basis van deze notitie 
zijn diverse investeringen voor 2020 uitgesteld en is in kaart gebracht welke keuzes er voorliggen in reeds geplande investeringen voor 2021-2024 en welke 
investeringen nieuw zijn.  
 
Vervolgens is in de zomer van 2020 het proces Schone lei uitgevoerd. In dit proces heeft de gemeenteraad diverse bijsturingen bepaald voor de 
meerjarenbegroting 2021-2024. Dit betreft ook de investeringen. Diverse investeringen komen te vervallen of worden uitgesteld. Ook zijn er nieuwe 
investeringen opgevoerd.  
Deze oplegger geeft inzicht in de mutaties die de gemeenteraad heeft bepaald. Per investering wordt een beschrijving gegeven. In deze oplegger is de 
toevoeging personeelskosten (BBV-voorschriften) aan investeringen achterwege gelaten.  
 
Bijsturing investeringen 2020 
Voor de investeringen die in 2020 niet meer doorgaan of uitgesteld worden geldt het onderscheid in investeringen die voor 2020 niet meer doorgaan maar 
die in het kader van Hoogeveen Financieel Gezond al zijn bepaald. De gemeenteraad heeft op 10 september via een begrotingswijziging (GEMRAP) deze 
wijzigingen vastgesteld. Tabel 1 laat zien welke investeringen voor 2020 geschrapt zijn. In deze tabel staat niet de investering van de VRI Middenveld-Toldijk. 
Deze investering verschuift naar 2021.  
 
Tabel 1: Bijsturingen investeringen 2020 

Investering 
Investering Bijsturing 

MJB 2020 Restant 
2019 

Totaal Alg. exploitatie Bijdrage derden 

Reconstructies groen € 122.000 € 3.245 € 125.245 - € 110.000 - 

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen € 300.000 € 107.834 € 407.834 € 383.000 - 

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur € 130.000 - € 130.000 € 119.063 - 

Aanpassing Compagniehuis - € 85.761 € 85.761 € 67.000 - 

 
Reconstructies groen 
Deze investering is bedoeld voor het vervangen van groenvakken, het renoveren van gazons en opnieuw aanplanten van bomen in plantsoenen.  
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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. 
 
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
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. 
 
Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur 
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 en het nakomen van de aangegane verplichtingen. 
 
Aanpassing Compagniehuis 
Project is gerealiseerd kan afgesloten worden.  
 
Bijsturing investeringen 2021-2023 
In het informatieproces in de zomer 2020 heeft de gemeenteraad keuzes gemaakte in de investeringsbegroting 2021-2023. Tabel 2 geeft inzicht in de 
investeringen die in de 2021-2024 bijgesteld worden. 
 
Tabel 2: Bijsturingen 2021-2023  

Investering 
Bijsturing investering  

MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 Totaal 

Visie Stadscentrum -KOR € 1.950.000 - - € 1.950.000 

Reconstructies groen € 122.000 € 122.000 € 122.000 € 366.000 

Renoveren bestaande kunstgrasvelden € 600.000 € 550.000 € 700.000 € 1.850.000 

Reconstructie Kanaalweg – Vos van Steenwijklaan - - € 1.000.000 € 1.000.000 

Brandweerkazerne € 2.500.000 € 2.500.000 - € 5.000.000 
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Visie stadscentrum  
Een van de opgaven voor het stadscentrum is het compacter maken van het winkelgebied. Vanuit het Binnenstadsfonds werken we momenteel aan de 
transitie om winkels zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en houden. We blijven vanuit de beschikbare middelen vanuit het Binnenstadsfonds investeringen 
doen. Als we nu stoppen verstoren we dit proces. Daarnaast gebruiken we hiervoor € 2 miljoen van de Provincie die we anders grotendeels moeten 
terugbetalen als we deze niet gaan inzetten. 
Een andere opgave voor het stadscentrum is een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte (KOR). Hiervoor was in de begroting nog € 1,95 miljoen voor 2021 
beschikbaar om o.a. de Hoofdstraat-zuid een kwaliteitsimpuls te geven. Met de voorbereiding en uitvoering hiervan maken we een pas op de plaats, 
waardoor dit bedrag in de jaarschijf 2021 vervalt.  
 
Reconstructies groen 
In 2019 is voor de reconstructies openbaar groen een bezuiniging van € 75.000 aangedragen met als voorwaarde dat hiervoor een investering in het leven 
werd geroepen. Deze investering wordt gebruikt voor het vervangen van groenvakken, het renoveren van gazons en opnieuw aanplanten van bomen in 
plantvakken. Uit de groeninventarisatie die is uitgevoerd voor het opstellen van het groenbeheerplan bleek dat veel beplantingsvakken oud en versleten zijn 
óf dat sprake is van verdringing door onkruiden. Eén van de oorzaken hiervan is dat de afgelopen 10 jaren het beschikbare budget voor de vervanging van 
uitgevallen beplanting (inboet) is wegbezuinigd. Het uitvoeren van de reguliere onderhoudswerkzaamheden alleen is niet voldoende om de afgesproken 
onderhoudskwaliteit Basis voor deze groenvakken te waarborgen. Vervanging van deze groenvakken is noodzakelijk. Om deze reden is de beschikbare 
investering van € 75.000 m.i.v. 2020 verhoogd tot € 122.000.  
De enige wijze waarop beplanting op dit moment nog wordt vernieuwd is door middel van reconstructies (het vervangen van oude groenvakken). Indien 
deze investering vanaf 2021 structureel wordt geschrapt, dan wordt niet meer voldaan aan de technische kwaliteit van het groen op het afgesproken Basis 
onderhoudsniveau. Hierdoor ontstaan veel kale plekken in het openbaar groen, waardoor het onderhoud van de beplantingsvakken dan voor een groot deel 
bestaat uit het schoffelen van zwarte grond i.p.v. de beplantingsvakken. Op andere plekken wordt beplanting zodanig overwoekerd door onkruiden dat 
reguliere onderhoudswerkzaamheden niet meer afdoende zijn. Het schrappen van deze investering tast de kwaliteit en uitstraling van de leefomgeving in 
negatieve zin aan. 
 
Renoveren bestaande kunstgrasvelden 
Na jaren van voorbereiding en onderzoek stelde de gemeenteraad van Hoogeveen in 2009 de plannen voor de herontwikkeling van het Bentinckspark vast. 
De aanleiding hiervoor was de sterke veroudering van de aanwezige sportvoorzieningen. In de uitgangspunten voor de herontwikkeling werd als kader 
opgenomen dat het Bentinckspark een bovenregionale uitstraling moest krijgen als een van de uithangborden van Hoogeveen. Het plan moest kwalitatief 
hoogwaardig worden ingericht en de voorzieningen moesten modern en toekomstbestendig zijn. Het doel van deze herontwikkeling was dat Hoogeveen 
een aantrekkelijke regionale gemeente is met goede voorzieningen om in te wonen, leven en werken. Daarnaast moest het bijdragen aan de positieve 
ontwikkeling van inwoners richting een gezonde en actieve leefstijl en talentontwikkeling. 
 
In de herontwikkeling van het Bentinckspark zijn vanaf 2008 zes kunstgrasvelden voor voetbal gerealiseerd en er liggen twee kunstgrasvelden voor hockey. 
De beleidslijn in Hoogeveen is dat er voor kunstgras wordt gekozen wanneer er ruimtegebrek is om velden in natuurgras te realiseren en wanneer er sprake 
is van multifunctioneel gebruik. In het Bentinckspark zijn veel velden gerealiseerd vanwege multifunctionaliteit. Het Bentinckspark wordt overdag gebruikt 
door circa 2000 leerlingen van het voortgezet onderwijs en ’s avonds door sportverenigingen. Natuurgrasvelden kunnen deze belasting niet aan.  
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Aangezien de eerste generatie kunstgrasvelden in 2008 is gerealiseerd komen vervangingsinvesteringen nu in beeld. Een kunstgrasveld heeft een levensduur 
van gemiddeld 10-12 jaar. Bij een minder intensief gebruikt is hier nog één of meerdere jaren winst te behalen. Om de kwaliteit van het Bentinckspark en de 
continuïteit in bewegingsonderwijs en sport te kunnen borgen zijn vervangingsinvesteringen opgenomen van de kunstgrasvelden: 
- 2021: € 600.000 (vervanging veld 10 voetbal en hockeyveld 1 Bentinckspark) 
- 2022: € 550.000 (vervanging veld 2 en veld 6 voetbal Bentinckspark) 
- 2023: € 550.000 (vervanging veld 1 en veld 3 voetbal Bentinckspark) 
 
Deze investeringen zijn in het bijsturingsvoorstel Schone lei geschrapt. Hierdoor kunnen de bestaande kunstgrasvelden niet vervangen worden. Velden 
worden afgekeurd en daarmee is een veilig en verantwoord gebruik niet gegarandeerd. Dit zet de continuïteit van sport en bewegingsonderwijs onder druk. 
Het staat daarbij ook haaks op de nieuwe taakstelling tarieven voor sportaccommodaties te verhogen. Verenigingen moeten meer gaan betalen maar 
krijgen er minder producten en diensten voor terug. Of deze investeringen onderdeel vormen van de nieuwe investeringsruimte voor 
vervangingsinvesteringen is niet bekend.  
 
Reconstructie Kanaalweg – Vos van Steenwijklaan 
De verkeersregelinstallatie (vri) op dit kruispunt is oud en afgeschreven en geeft veel storingen. Het kost veel geld om de storingen steeds opnieuw ter 
verhelpen. Om de verkeersveiligheid en doorstroming op dit kruispunt te verbeteren, moet een rotonde worden aangelegd. Dit betekent een complete 
reconstructie van het kruispunt. De kosten van deze investering zijn wat nader uitgewerkt en worden nu geschat op € 550.000, exclusief de kosten van 
eventuele bodemverontreiniging. Om de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden, is voor deze investering SPV-subsidie aangevraagd bij het 
Rijk. En omdat deze subsidieregeling stapeling van subsidie toelaat, kan dit project ook voor BDU-subsidie worden aangedragen bij de provincie Drenthe. 
Het project voldoet aan de voorwaarden van beide subsidieregelingen maar of er daadwerkelijk subsidie wordt verstrekt, is afhankelijk van de beschikbare 
middelen in de subsidieregelingen. Of de SPV-subsidie wordt toegekend is nog onbekend, maar de subsidie zal zeker niet komen als de gemeente niet 
aantoonbaar de cofinanciering heeft geregeld in haar meerjarenbegroting. De subsidiebeschikking SPV wordt half oktober verwacht. 
De vri is oud en versleten en zal op korte termijn vervangen moeten worden. De vervanging van een vri is duur (zo’n € 400.000) en niet subsidiabel. Een 
rotonde daarentegen is wel subsidiabel (SPV en BDU), omdat deze de verkeersveiligheid en de doorstroming verbetert. Bovendien is een rotonde 
duurzamer dan een vri. Een rotonde heeft een langere levensduur en de kosten voor energieverbruik en het onderhoud van de vri vervalt. Als zowel de SPV 
als de BDU-subsidie maximaal worden toegekend, komen de kosten voor de gemeente uit op € 135.000. Dat is aanzienlijk goedkoper dan de kosten die de 
vervanging van alleen de vri met zich meebrengt. Belangrijk om te melden is nog dat de SPV-subsidie een eenmalige subsidieregeling is.  
Als we de subsidievraag moeten intrekken omdat de gemeente de cofinanciering niet rond krijgt, kunnen we in een later stadium de subsidieaanvraag niet 
opnieuw indienen. 
 
NB. Er worden kansen gezien dit project te combineren met de noodzakelijke vervanging van de damwand/beschoeiing Kanaalweg (zie voor nadere 
informatie onder ‘nieuwe investeringen’), waardoor er werk met werk gemaakt kan worden, waardoor de kosten mogelijk lager zullen worden). 
 
Brandweerkazerne 
De kazerne is in 1972 gebouwd (en in 1982 uitgebreid) en is inmiddels sterk verouderd. In 2018 is samen met de Veiligheidsregio Drenthe onderzocht wat de 
staat van het gebouw is kijkende naar de functie van het gebouw.  
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De conclusies waren helder: naast de kosten die moeten worden gerekend voor het compleet nieuw aanbrengen van de werktuigbouwkundige- en 
elektrotechnische installaties moet bij renovatie ook rekening worden gehouden voor het in kaart brengen van de huidige riolering ter plaatse van het 
terrein, waarbij de kans reëel wordt geacht dat deze volledig moet worden vervangen. Verder moet rekening worden gehouden met kosten ten behoeve 
van het verplaatsen van de nutsvoorzieningen voor water, elektra en eventueel aardgas. Om hier te kunnen voldoen aan de huidige geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van binnenklimaat en energieprestatie en de gewenste uitgangspunten uit het visie-document is nagenoeg op slopershoogte.  
De gehele hoofddraagconstructie, dakconstructie, gevels en alle installatietechnische componenten zullen dan moeten worden vervangen. Daarnaast biedt 
de huidige indeling van de ruimten van de brandweerkazerne weinig tot geen flexibiliteit. Eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de indeling van de 
ruimten zal veel werkzaamheden en tijd en derhalve dus ook kosten met zich meebrengen. Ook hier zal het nagenoeg noodzakelijk zijn om het interieur 
geheel te strippen tot aan het casco en dan opnieuw op te bouwen.  
De huidige locatie biedt daarnaast geen mogelijkheden tot uitbreiding op het terrein zelf. De enige mogelijkheid tot uitbreiding zou een extra verdieping op 
de laagbouw zijn. Hierbij ben je echter wel afhankelijk van de maximale belasting van de huidige constructie. Dit is vooralsnog niet berekend.  
Bij een eventuele renovatie van het huidige gebouw dient tevens rekening te worden gehouden met tijdelijke huisvesting van de kazerne elders. Het gebruik 
van de huidige locatie zal niet mogelijk zijn gedurende een renovatie. Een tijdelijke huisvesting zal ook kosten met zich meebrengen. Kortom: schrappen van 
deze investering zal betekenen dat de Veiligheidsregio Drenthe haar dagelijkse werkzaamheden, waaronder de brandweerzorg, in onze gemeente niet kan 
uitvoeren.  
 
Nieuwe investeringen 2021-2024 
Uit het informatieproces zijn nieuwe investeringen ontstaan die in tabel 3 staan weergegeven. 
Deze investeringen zijn nog exclusief personeelskosten (BBV). Op het moment dat er concrete projecten zijn aangewezen kan de personele inzet worden 
bepaald die nodig is voor realisatie. De investeringen moeten dan uitgebreid worden met deze kosten. Op dit moment kan nog niet beantwoord worden of 
hier voldoende capaciteit en dekking voor is. Dit zal per project inzichtelijk moeten worden gemaakt en vooraf worden meegenomen in de besluitvorming.  
 
Tabel 3: Nieuwe investeringen 2021-2024 

Investering 
Bijsturing investering  

MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024 Totaal 

Vervangingsinvesteringen € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 20.000.000 

Onderwijshuisvesting € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 10.000.000 

Grote investeringen  € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 30.000.000 

 
Vervangingsinvesteringen 
In de notitie ‘actualisatie investeringen’ is aangegeven dat er onvoldoende aandacht is voor vervangingsinvesteringen. Bestaande voorzieningen moeten in 
de begroting mee concurreren met nieuwe investeringen. Voor de komende begroting 2021-2024 wordt in het rapport Schone lei voorgesteld om jaarlijks 
€ 5 miljoen te reserveren voor vervangingsinvesteringen.  
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In het rapport wordt genoemd aangehaald dat vervangingsinvesteringen onder andere gaan over investeringen in wegen, kunstwerken, 
onderwijshuisvesting, sportvelden en sociaal-culturele voorzieningen. Er is echter geen exacte reikwijdte aangegeven van de vervangingsinvesteringen. Wel 
wordt de aanbeveling gedaan om een planning te maken voor de komende 10 jaar voor vervangingsinvesteringen en een planning voor nieuwe 
investeringen/nieuwe ambities. Dit betekent dat op dit moment er geen planning gemaakt kan worden voor vervangingsinvesteringen. Er zal eerst een 
analyse moeten worden gemaakt van de bestaande situatie, de reikwijdte en vervolgens de opgave om bestaand areaal te vervangen of te vernieuwen. 
Deze analyse kan dan vertaald worden in kaders en ambities bepaald om zo de invulling van vervangingsinvesteringen te kunnen bepalen. Tot slot kan op 
basis hiervan een meerjarenplanning gemaakt. Benadrukt wordt dat het essentieel is om kaders en ambities te bepalen. Anders bestaat het risico dat de 
‘pot’ met vervangingsinvesteringen een verzameling wordt van lukrake investeringen waarvoor geen geld is en er wederom een concurrentiestrijd ontstaat 
tussen investeringen. In dit kader moet ook nog aandacht gegeven worden aan vervangingsinvesteringen die nu geschrapt zijn zoals de kunstgrasvelden. De 
vraag zal beantwoord moeten worden of we het niet meer als een gemeentelijke taak zien om kunstgrasvelden te vervangen of dat deze investering juist 
thuishoort bij vervangingsinvesteringen. Dit sluit aan bij de opmerking om de reikwijdte te bepalen. 
 
Onderwijshuisvesting 
De schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs en de gemeente willen komen tot afspraken voor een structurele jaarlijkse bijdrage voor 
toekomstbestendige huisvesting in het belang van kinderen in Hoogeveen. Aanleiding hiervoor is dat 75% van de schoolgebouwen 40 jaar of ouder is en van 
mindere kwaliteit zijn. Ook hebben gemeente en schoolbesturen gezamenlijk geconcludeerd dat de huidige systematiek van verordening en 
huisvestingsplan niet passend is bij de opgave. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de opgave is niet geborgd en de criteria voor vernieuwing zijn 
achterhaald. Een andere systematiek is gewenst met langjarige duidelijke afspraken over wanneer op welk moment geïnvesteerd wordt in welke 
schoolgebouwen.  
Het proces om tot afspraken te komen is met tussenpauzes sinds 2015 gaande. Het is een moeizaam proces omdat de belangen uiteenlopen (tussen de 
scholen onderling en tussen de scholen en de gemeente).  
Het advies is als gemeentebestuur de procesregie te pakken. Het voorstel  Schone lei om in de meerjarenbegroting 2021-2024 jaarlijks een investering van 
€ 2 miljoen, op te nemen is een eerste stap in het nemen van de regie. Echter, om tot realisatie over te gaan moet de bestaande visie (gemeenteraad 
februari 2020) vertaald worden naar inhoudelijke keuzes, met deze keuzes een concept huisvestingsplan te maken met de financiële opgave die ook weer 
past bij de financiële mogelijkheden van de gemeente. Hierbij moeten ambities en huisvestingsplan apart vastgesteld worden van de financiën. Vervolgens 
kan het bestuur het gesprek hierover aangaan met de schoolbesturen om te proberen overeenstemming te krijgen.  
 
Grote investeringen 
In het rapport Schone lei is ruimte gevonden om vanaf 2022 jaarlijks € 10 miljoen te investeren in ‘grote investeringen’. In het rapport is niet geduid wat 
onder definitie valt van grote projecten. Hierbij wordt uitgegaan van ontwikkelingen zoals het cultuurcomplex en het zwembad. Dit zijn op dit moment 
bekende opgaven waarvan eerder is aangegeven dat de realisatie een grote investering vraagt.  
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Om tot keuzes te komen voor grote investeringen die in de meerjarenbegroting ook beheersbaar zijn wordt dezelfde lijn voorgesteld zoals bij de 
vervangingsinvesteringen eerder is benoemd. De volgorde is alleen niet helemaal gelijk. Bij vervangingsinvesteringen analyseer je eerst de opgave vanuit je 
bestaande areaal. Bij grote investeringen gaat het om het maken van een analyse van Hoogeveen en het bepalen van ambities. Welke positie heeft 
Hoogeveen heeft en welke positie wil het hebben. Vervolgens moet op basis daarvan geduid worden wat daar vervolgens voor nodig is om deze ambitie te 
realiseren. Als we bijvoorbeeld een aantrekkelijke gemeente en stad met regionale functie willen zijn, welke voorzieningen horen daar dan wel en niet bij. 
Op basis van deze ambities worden kaders bepaald waar we met grote investeringen op gaan inzetten en wat financieel ook haalbaar is. Zoals in Schone lei 
wordt benoemd moet dit vertaald worden in een investeringsplanning van 10 jaar.  
 
Nieuwe investeringen – mutaties 2021-2024 
Naast de bijsturingen die vanuit de gemeenteraad zijn gekomen vanuit het informatieproces zijn er ook nieuwe investeringen en wijzigingen die al 
verzameld waren in Hoogeveen Financieel Gezond. Zie hiervoor de eerdergenoemde notitie over actualisatie van investeringen. Deze ontwikkelingen in 
investeringen moeten integraal afgewogen worden voor de investeringsbegroting 2021-2024. Tabel 4 geeft een overzicht van deze nieuwe investeringen. 
Onder deze tabel wordt de status van deze investeringen besproken. 
 
Tabel 4: Inventarisatie (mogelijk) nieuwe investeringen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• IT-hub  
De investering van de IT-hub wordt geschrapt in de lijst van investeringen omdat in het rapport Schone lei de investering is opgenomen in de exploitatie 
en dit zal als zodanig voorgesteld worden in de meerjarenbegroting 2021-2024.  
 
 

Investering Prioriteit Investering Beoogd jaar Effect exploitatie 

IT Hub 2 € 1 miljoen 2021-2024 Niet bekend 

Zwembad 2 € 200k - € 22 miljoen 2020-2021 Scenario afhankelijk 

Cultuur Complex  3 Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

Stadscentrum (KOR) 3 € 0,65 – 4,4 miljoen 2021-2024 Niet bekend 

IAB 2 - 2021-2024 Niet bekend 

Kunstwerken en bruggen  2 - 2021-2024 Niet bekend 

Noordzijde damwand industriehaven 
 

2 € 1,8 miljoen 2021-2024 Niet bekend 

Beschoeiing/damwand Kanaalweg 2 € 500k 2021-2022 Niet bekend 

Fietsoversteek Zuidwoldigerweg 2 € 30.000 2020 Niet bekend 

Begraafplaatsen 2 € 150k- 250k 2021 Niet bekend 
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• 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 € 
200.000 om noodzakelijke wettelijke aanpassingen te doen aan het huidige zwembad tot en met € 22 miljoen voor nieuwbouw.  
 
In het rapport Schone lei wordt niets gezegd over de toekomst van het zwembad. Wel is er ingaande 2023 € 10 miljoen extra ruimte voor het verhogen 
van het investeringsplafond voor grote investeringen. De investering kan dan in 2022 starten. Wat er in de tussentijd met het zwembad wordt gedaan is 
onbekend.  
  

• Cultuurcomplex  
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. De vraag is of deze investering in de categorie ‘grote investeringen’ valt waarvoor in de begroting nieuwe 
investeringsruimte wordt opgenomen. De  

 

• 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. 
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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 miljoen extra benodigd, exclusief de geschrapte € 1,95 miljoen in jaarschijf 2021). Dat betekent dat voor deze variant € 6,35 miljoen benodigd 
is. 

2. Uitvoering KOR in ‘basiskwaliteit’: € 1,8 miljoen extra benodigd, exclusief de geschrapte € 1,95 miljoen in jaarschijf 2021. Dat betekent voor deze 
variant € 3,75 miljoen benodigd is. 

3. Uitvoering KOR in ‘versobering’: € 0,65 miljoen extra benodigd, exclusief de geschrapte € 1,95 miljoen in jaarschijf 2021. Dat betekent dat bij deze 
variant € 2,6 miljoen benodigd is. 

 
Het Strategisch overleg Stadscentrum adviseert het college/raad om voor variant 2 te gaan. Binnen deze variant heeft al een afweging plaatsgevonden 
om bepaalde deelprojecten niet uit te voeren (bijvoorbeeld Schutsplein en Reviusplein) en de overige deelprojecten rondom het door de gemeenteraad 
aangewezen winkelgebied als basiskwaliteit conform het Masterplan stadscentrum uit te voeren.  
 
Met het afronden van het voorlopig-ontwerp voor Hoofdstraat-Zuid en de start van de realisatie hebben we een pas op de plaats gemaakt in afwachting 
van de keuzes die de raad maakt voor wat betreft de investeringen. 

 

• IAB  Vervangingsinvesteringen 
In de investeringen is de afgelopen jaren gemiddeld € 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor investeringen voor het Integraal Accommodatiebeleid 
(IAB). In 2009 is het IAB vastgesteld door de gemeenteraad. In het IAB is een meerjarenplanning opgenomen om voorzieningen zoals scholen, 
buurthuizen en binnensportaccommodaties te vernieuwen. Het uitgangspunt was daarbij zoveel mogelijk logische clusteringen te maken. De planning 
van het IAB is nooit gerealiseerd. Nu in deze begroting nieuwe investeringen voor onderwijshuisvesting en vervanging worden opgenomen bestaat de 
vraag of er nog nieuwe investeringen voor het IAB moeten worden opgenomen. Echter, zoals eerder in deze notitie genoemd is de invulling van nieuwe 
investeringen voor onderwijs en vervangingen nog niet uitgewerkt. Daarom is het moeilijk af te wegen hoe om te gaan met de investeringen van het IAB 
en of dit beleidskader nog blijft bestaan. Op basis van onderwijshuisvesting en vervangingsinvesteringen moet besloten worden over een nieuw 
beleidskader en of dit beleidskader die van het IAB vervangt.  

 

• Beheersplan kunstwerken en bruggen  
Onder de civieltechnische kunstwerken vallen de verkeersbruggen, viaducten, de fiets-, en voetgangersbruggetjes, de vissteigers, tunnels, damwanden, 
dammen, kademuren en remmingswerken. Het beheer van (civieltechnische) kunstwerken is belangrijk omdat zij onderdeel zijn van de 
(water)wegenstructuur, die veilig en goed begaanbaar moet zijn. Bovendien betreft het de publieke ruimte en heeft het om die reden directe invloed op 
de beleving van ons woon-, leef- en werkklimaat.  
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Ook zijn er contractuele afspraken met de provincie over het beheer en onderhoud aan de bruggen om de doorgang van de vaarwegen te waarborgen.  
De gemeenteraad heeft in 2008 besloten dat alle kunstwerken op een BOR-basisniveau moeten worden onderhouden. Ter uitvoering daarvan wordt 
eens in de 4 jaren een ‘Beheersplan kunstwerken’ opgesteld, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke onderhoudswerkzaamheden er in de komende 
vier jaren uitgevoerd moeten worden en welke investeringen moeten worden gedaan. Het ‘Beheersplan kunstwerken’ moet in 2021 worden herzien. Uit 
het nieuwe Beheersplan kunstwerken zullen investeringen en onderhoudskosten voortvloeien die opgenomen moeten worden in de 
meerjarenbegroting 2022 -2025.  
 
Noordzijde damwand industriehaven 
Wat zeker in het nieuwe Beheersplan kunstwerken opgenomen zal gaan worden in de vervanging van de damwand aan de noordzijde van de 
industriehaven. Zoals uw raad bekend, was het beschikbare budget van 2019 onvoldoende om de damwand aan beide zijden van de industriehaven te 
vervangen. Om die reden is toen eerst de Zuidzijde aangepakt en is bij uw raad aangegeven dat in de nabije toekomst nieuw budget nodig zal zijn om 
ook de noordzijde van de industriehaven aan te kunnen pakken. Aan de noordzijde zal vanwege de ontbrekende fysieke ruimte geen natuurlijke oever 
kunnen worden aangelegd. Over de volledige lengte zal een stalen damwand geslagen moeten worden. Daardoor zullen de kosten voor de noordzijde 
hoger liggen dan de kosten die zijn gemaakt voor de zuidzijde. De kosten voor de noordzijde worden geschat op € 1.800.000. 
 
Beschoeiing/damwand Kanaalweg 
Uit een recente inspectie door onze medewerkers is gebleken dat de beschoeiing/damwand van het water in de Kanaalweg zeer slecht is. Het talud is al 
op meerdere plekken weggezakt en het is een kwestie van tijd dan ook het wegdek zal gaan verzakken. Dit is zeer zorgelijk en er zullen op korte termijn, 
in 2021 of uiterlijk in 2022 maatregelen genomen moeten worden (en dan maar hopen dat er in de tussentijd niets gebeurt). Om te toetsen of de zorgen 
terecht zijn, is er een opdracht gegeven voor een onderzoek door een extern bureau; er wordt nu gewacht op de uitkomsten van dit onderzoek. Het 
bureau is ook gevraagd aan te geven wat de kosten zullen zijn om de beschoeiing/damwand te vervangen. Onze eigen techneuten schatten de kosten 
op zo’n € 500.000. 
Door dit project te combineren met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Kanaalweg/Vos van Steenwijklaan, ontstaan er mogelijk financiële 
voordelen, omdat er dan werk met werk gemaakt kan worden.  
 

• Fietsoversteek Zuidwoldigerweg   
Er steken veel fietsers en wandelaars de Zuidwoldigerweg over naar de Koedijk. Met de komst van de recreatievoorziening Nijstad is dit vooral in de 
zomermaanden flink toegenomen. Er wordt hard gereden op de Zuidwoldigerweg en de weg is vrij breed, waardoor het oversteken gevaarlijk is. 
Hierover zijn meerder klachten binnengekomen. De verkeersveiligheid kan worden verbeterd door een fietsoversteek met midden geleider op de weg 
aan te brengen. Deze maatregel is ook benoemd als noodzakelijke maatregel in de fietsnota. De maatregel vergt een investering van € 75.000 die niet 
uit de bestaande budgetten betaald kan worden. Er is dus geen budget beschikbaar. Om het investeringsbedrag voor de gemeente zo laag mogelijk te 
maken, is voor deze maatregel een SPV-subsidie aangevraagd bij het rijk en BDU bij de provincie Drenthe. Deze maatregel past prima bij de doelstelling 
van deze subsidieregelingen en om die reden is er goede hoop dat de aanvraag wordt gehonoreerd.   
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Half oktober wordt een subsidiebeschikking SPV verwacht en eind november de beschikking van de BDU. Dan is duidelijk of de subsidies voor deze 
maatregel wel of niet toegekend wordt. Harde voorwaarde voor de subsidies is cofinanciering door de gemeente. Met de subsidies is er gemeentelijke 
investering nodig van plusminus € 20.000. Wordt het investeringsbedrag niet beschikbaar gesteld, dan komt er ook geen subsidie en dus ook geen 
veilige fiets- en voetoversteek.  
 

• Begraafplaats Hollandscheveld  
In 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 
2020 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. Op basis van deze voorbereidingen 
dient in 2021 een investeringsmaatregel te worden opgenomen van € 260.000 incl. btw en exclusief kosten voor personele inzet. 
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Bijlage B: Overzicht reserves 

Algemeen 
In artikel 8 van de Financiële verordening gemeente Hoogeveen staat dat de nota reserves en 
voorzieningen periodiek wordt geactualiseerd. De informatie over de reserves en voorzieningen 
nemen we nu voortaan op in de programmabegroting.  
Hierbij is per reserve aangegeven: 
- Het specifieke doel van de reserve 
- De voeding van de reserve 
- De maximale hoogte van de reserve 
- De maximale looptijd 
De reserves worden onderscheiden naar de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een 
bestemmingsreserve is een reserve waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven.  
 
Conform de BBV-voorschriften worden over de reserves en voorzieningen geen rentevergoeding 
berekend. 
  
Hieronder per reserve het gespecificeerde verloop van de reserves: 
 
Algemene reserve 

Doel: Reserve ter dekking van (on)voorziene risico's die niet op een andere 
wijze zijn op te vangen. 

Aard: Risicoreserve 

Voeding: Onder andere saldi jaarrekening 

Omvang: Het minimaal weerstandsvermogen is gesteld op € 13,955 miljoen. 

Looptijd: n.v.t. 

Bevoegdheid: Raad 

     

Algemene Reserve                        (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 -1.798 702 4.202 9.202 

Onttrekkingen:      

Asbestsanering Tamboer      

Extra subsidie Tamboer -200 -200 -200 -200 

Resultaat programmabegroting     

Totaal onttrekkingen -200 -200 -200 -200 

      

Stortingen:      

Reservering Algemene reserve 200 200 200 200 

Reservering Algemene reserve 2.500 3.500 5.000 5.000 

Resultaten programmabegroting      

Totaal stortingen 2.700 3.700 5.200 5.200 

Stand op 31/12 702 4.202 9.202 14.202 

      

Weerstandsvermogen, zie paragraaf Weerstandsvermogen     13.955 

Stand Eind 2024 na aftrek weerstandsvermogen     247 
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Bij het begrote bestand 1/1 2021 is ervan uit gegaan dat het tekort over 2020 € 2,5 miljoen wordt 
conform uitgangspunt Op weg naar een Schone lei voor Hoogeveen. Na aftrek van het 
weerstandsvermogen is de stand van de Algemene reserve eind 2024 € 0,247 miljoen.  
 
Reserve Structuurvisie 

Doel: Reserve ter dekking van structuurvisieprojecten. De achtergrond is dat 
winstgevende projecten verliesgevende projecten financieren. 

Aard: Bestemmingsreserve 

Voeding: Winstneming vanuit de grondexploitaties 

Omvang: Niet bepaald 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve Structuurvisie (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 1.999 2.102 2.637 3.172 

Onttrekkingen:      

Visie/uitvoering landelijk gebied -50 -50 -50 -50 

Onttrekking t.b.v. exploitatie -1.000    

Totaal onttrekkingen -1.050 -50 -50 -50 

      
Stortingen:      

Resultaten grondverkopen 1.153 585 585 483 

Totaal stortingen 1.153 585 585 483 

Stand op 31/12 2.102 2.637 3.172 3.605 

 
Gelet op de stand van de Algemene reserve wordt voorgesteld de saldi van de reserve Structuurvisie 
voor de komende 4 jaar beschikbaar te houden ten behoeve van het benodigde 
weerstandsvermogen. Dit betekent dat aan de saldi van deze reserve geen andere bestemming kan 
worden gegeven de komende 4 jaar. Afhankelijk van de ontwikkeling van de Algemene reserve zal in 
2024 worden bezien in hoeverre het saldo moet worden overgeheveld naar de Algemene reserve ten 
behoeve van het benodigde weerstandsvermogen. In 2021 wordt eenmalig € 1 miljoen onttrokken 
ten behoeve van de exploitatie. 
 
Overige reserves 
Reserve risico en stimulering 

Doel: Reserve ter stimulering van werkgelegenheid 

Aard: Bestemmingsreserve 

Voeding: De reserve wordt gevoed vanuit de grondexploitatie 

Omvang: Niet bepaald 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 
 

Reserve risico en stimulering            (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 255 255 255 255 

Onttrekkingen     

Totaal onttrekkingen     

Stand op 31/12 255 255 255 255 
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Reserve bodemsanering 

Doel: Reserve voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten 

Aard: Bestemmingsreserve 

Voeding: - 

Omvang: Niet bepaald 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve bodemsanering                      (bedragen x 1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand op 1/1 0    

     
Stand op 31/12 0    

 
Reserve IAB 

Doel: Reserve voor kosten onderhoud m.b.t. accommodaties 

Aard: Bestemmingsreserve: voor opvang van mutaties in het onderhoud 

Voeding: Jaarlijks wordt bezien of een storting of onttrekking aan de reserve wordt gedaan 

Omvang: Niet bepaald 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve onderhoud IAB                        (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 355 28 81 641 

Onttrekkingen:      

Egalisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen -558 -309 -150 -776 

Totaal onttrekkingen -558 -309 -150 -776 

      
Stortingen:      

Egalisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen 231 362 710  

Totaal stortingen 231 362 710 0 

      
Stand op 31/12 28 81 641 -135 

 
 
Reserve Stimuleringsplan Bouw 

Doel: Reserve voor stimuleringsbijdragen energiebesparingen 

Aard: Bestemmingsreserve 

Voeding: De reserve is gevoed vanuit de Algemene reserve 

Omvang: € 0,687 miljoen 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve Stimuleringsplan Bouw      (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 57 57 57 57 

Onttrekkingen:      

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

Stand op 31/12 57 57 57 57 
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Reserve Wijk- en dorpsgericht werken 

Doel: Reserve in kader van de Smederijen 

Aard: Bestemmingsreserve: voor uitvoering projecten Smederijen 

Voeding: Vanuit exploitatie voor toegezegde projecten die in het lopende jaar niet kunnen worden uit gevoerd. 

Omvang: Niet bepaald 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 
Reserve Wijk- en dorpsgericht werken           (bedragen x 
1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 340 340 340 340 

Onttrekkingen:      

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0 

      

Stortingen:      

Totaal stortingen 0 0 0 0 

Stand op 31/12 340 340 340 340 

 
Reserve effecten rijksbeleid 

Doel: Reserve voor opvang schommelingen rijksbijdragen 

Aard: Bestemmingsreserve: opvang effecten rijksbezuinigingen 

Voeding: In 2020 wordt nog € 200.000 onttrokken. Daarmee is de reserve uitgeput. 

Omvang: Niet bepaald 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve effecten rijksbeleid                  (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 0    

Onttrekkingen:      

Totaal onttrekkingen     

Stand op 31/12 0    

 
Reserve Dutch TechZone 

Doel: Reserve voor investeringsregelingen i.h.k.v. Vierkant voor Werk 

Aard: Bestemmingsreserve: Samenwerking binnen de Dutch TechZone 

Voeding: De reserve is in 2017 incidenteel gevoed vanuit de Algemene reserve. 

Omvang: € 1,4 miljoen 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve Dutch TechZone                  (bedragen x 1.000) 2020 2021 2022 2023 

Stand op 1/1 5 5 5 5 

Onttrekkingen: 0 0 0 0 

Stand op 31/12 5 5 5 5 
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Reserve kunstijsbaan 

Doel: Reserve voor het realiseren van een kunstijsbaan 

Aard: Bestemmingsreserve: dekking kapitaallasten kunstijsbaan 

Voeding: De reserve is incidenteel gevoed vanuit de Algemene reserve. 

 De reserve is in 2019 voor een groot deel ingezet. Het restant is bij de jaarrekening  

 2019 overgeheveld naar de Algemene reserve. Hiermee komt de reserve te  

 vervallen. 

Omvang: € 2 miljoen 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve kunstijsbaan                  (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 0    

Onttrekkingen:      

Totaal onttrekkingen 0    

Stand op 31/12 0    

 
Reserve kapitaallasten Stadscentum 

Doel: Reserve voor het realiseren van investeringen in Stadscentrum 

Aard: Bestemmingsreserve: dekking kapitaallasten Stadscentrum 

Voeding: De reserve is gevoed vanuit de reserve structuurvisie. 

Omvang: € 7,48 miljoen 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid Raad 

  
Reserve Kapitaallasten Stadscentrum                
(bedragen x 1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 6.982 6.793 6.604 6.415 

Onttrekkingen:      

Afschrijvingslasten 189 189 189 189 

Totaal onttrekkingen 189 189 189 189 

Stand op 31/12 6.793 6.604 6.415 6.226 

 
Reserve kapitaallasten Raadszaal 

Doel: Reserve voor het aanpassen van de raadzaal 

Aard: Bestemmingsreserve: dekking kapitaallasten raadzaal 

Voeding: De reserve is gevoed vanuit de Algemene reserve. 

Omvang: € 0,389 miljoen 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

Reserve Kapitaallasten Raadszaal         (bedragen x 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 286 236 186 136 

Onttrekkingen:      

Afschrijvingslasten -50 -50 -50 -17 

Totaal onttrekkingen -50 -50 -50 -17 

Stand op 31/12 236 186 136 119 
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Reserve herontwikkeling zwembadlocatie 

Doel: Reserve voor stimuleringsplan zwembadlocatie 

Aard: Bestemmingsreserve 

Voeding: De reserve is gevoed vanuit de Algemene reserve 

 Bij de jaarrekening 2019 de voeding teruggestort in de algemene reserve. 

 Hiermee komt de reserve te vervallen. 

Omvang: € 1 miljoen 

Looptijd: Niet bepaald 

Bevoegdheid: Raad 
 

 
 
Reserve herontwikkeling zwembadlocatie                       
(bedragen x 1.000) 

2021 2022 2023 2024 

Stand op 1/1 0    

     

Stand op 31/12 0    

 
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Omschrijving                                 (bedragen x 1.000) 2021       2022 2023 2024 

Algemene reserve     

Storting  2.700 3.700 5.200 5.200 

Reserve IAB     

Storting  231 362 710  

Onttrekking -558 -309 -150 -776 

Reserve raadszaal     

Onttrekking -50 -50 -50 -50 

Reserve stadscentrum     

Onttrekking -188 -189 -189 -189 
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Bijlage C: EMU Saldo 

Berekening EMU-saldo 
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de 
gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het 
actuele jaar en het volgende jaar. Deze programmabegroting 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. 
 
Hieronder de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Hoogeveen. In het overzicht is het 
EMU-saldo berekend voor de jaren 2020 tot en met 2022, zoals dat voortvloeit uit deze begroting.  
Onderstaand format is voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 

 
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de EMU-
norm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog hebben het Rijk en 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 het bestuurlijk overleg 
worden stil gestaan bij de belangrijke ontwikkelingen in de financiële positie van het Rijk en de 
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 EMU-norm. 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. 
 
 

Gemeente Hoogeveen 2020 2021 2022 

 
Vraag 

volgens 
begroting (*€ 

1.000) 

volgens 
begroting 
(*€ 1.000) 

volgens 
meerjaren-

raming  
(*€ 1.000) 

  
+
1 

 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking 
uit reserves (zie BBV, artikel 17c)? -3.642    -2.032 264 

 
-
2 

 
Mutatie (im)materiële vaste activa 

9.553 -3.960 -4.247 
 
+
3 

 
Mutaties voorzieningen 

18 -388 -432 
  
-
4 

 
Mutaties voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 

-2.626 -2.147 -2.750 

 
-
5 

 
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 
verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste 
activa    

Berekend EMU-saldo -10.551 3.687 6.829 



Programmabegroting 2021-2024 Bijlage C: EMU Saldo 

 

216 
Gemeente Hoogeveen 

 

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. Bij een sluitende begroting kan een gemeente 
daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.  
 
In de jaren tot en met 2015 werden er een individuele referentiewaarden van het EMU-tekort 
vastgesteld. Vanaf 2016 zijn er geen EMU-referentiewaarde per individuele decentrale overheid 
vastgesteld.  
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Bijlage D: Lijst met afkortingen 

Lijst met afkortingen per programma 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
GKB Gemeentelijk kredietbank 
GGD  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
VVE Voor en Vroegschoolse Educatie 
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
 
Gezond en Vitaal 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Zvw Zorgverzekeringswet 
SWW Stichting Welzijnswerk 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
VNN Verslavingszorg Noord-Nederland 
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Wlz Wet langdurige zorg 
HATI Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie 
SPvE Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
 
Werken aan werk 
DTZ Dutch TechZone 
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersvereniging 
BUIG Budgetten gebundelde uitkeringen 
AMRD Advanced Mobility Research and Development 
 
Bruisend Hoogeveen 
AZC Asielzoekerscentrum 
SWO Samenwerkingsorganisatie 
 
Aantrekkelijk Wonen 
SWO Samenwerkingsorganisatie 
(C)po (Collectief) particulier opdrachtgeverschap 
 
Duurzamer Hoogeveen 
CO₂ Koolstofdioxide 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
RES regionale energiestrategieën 
 
Veilig Hoogeveen 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
CIG Centrum Integrale Gezinszorg 
IVP Instituut voor Psychotrauma 
VTD Veilig Thuis Drenthe 
VNN Verslavingszorg Noord-Nederland 
PGA Persoonsgerichte aanpak 
VRD Veiligheidsregio Drenthe 
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Zichtbaar en transparant bestuur 
SWO Samenwerkingsorganisatie 
RtC Right to Challenge 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VDG Vereniging Drentse Gemeenten 
 
Paragrafen 
SWO Samenwerkingsorganisatie 
BOA Bijzondere opsporingsambtenaar 
OZB Onroerendzaakbelasting 
WOZ Waarde onroerende zaken 
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden 
BBV Besluit begroting en verantwoording 
VPB Vennootschapsbelasting 
POC Percentage of completion 
ICT Informatietechnologie 
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek 
Fido wet Financiering decentrale overheden 
HOF wet Houdbaarheid OverheidsFinanciën 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe  
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Bijlage E: Overzicht beleidsdocumenten 

Beleidsdocumenten 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
• Nota jeugdhulp Hoogeveen 2017-2020(2017) 
• Uitvoeringskader Toegang (2014) 
• Calamiteitenplan jeugd (2019) 
• Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2020 
• Bestuurlijk transformatieakkoord Jeugd Drenthe 2019 - 2022 
• Beleidsnota Maatschappelijke participatie (2013) 
• Nota Aanpak armoede en schulden 2016 - 2020 

 
Gezond en vitaal 
• Sociale Structuurvisie (2008)Actieplan Sport en Bewegen in Hoogeveen 2009-2013 (2009)Van 

Verzorgingsstaat naar Eigen Verantwoordelijkheid en Participatiesamenleving. Visie op het Sociale 
Domein in de Gemeente Hoogeveen (2013)Zorgvisie voor de Gemeenten 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) 
• IHP Binnensport (2009) 
• IHP Buitensport (2011) 
• Notitie sportvloeren (2017) 
• Toekomstvisie (2018) 
 

Werken aan werk 
• ToekomstvisieDetailhandelsstructuurvisie (2008) 
• Decentralisatie Participatie. Beleidsplan re-integratie en participatie 2015-2018 (2014) 
• Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015 Beleidsplan re-integratie en 

participatie 2015-2018: versie juni 2014 
• Beleidsnota maatschappelijke participatie: versie van mei 2013 Beleidsregels beschut 

werkenAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hoogeveen 2015 
• Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven (2012) 
 

Bruisend Hoogeveen 
Cultuur 
• Kader Cultuur Gemeente Hoogeveen 2013 Routekaart binnenschoolse cultuureducatie Zuidwest-

Drenthe (2013) 
 
Recreatie en toerisme  
• Evenementenbeleid 2018 - 2022  
• Recreatie en toerisme 2018 - 2022  
• Concept Uitvoeringsplan recreatie en toerisme 2019-2022 
 

 
 
 

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/5
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2016/December_2016/BenW_voorstel_Aanpak_armoede_en_schuldhulpverlening_2016_2020/Aanpak_armoede_en_schuldhulpverlening_2016_2020
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/17
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/17
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/17
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/18
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/18
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/14
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2016/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/7
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/12
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/13
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiUqsHmqbzcAhVE6qQKHXJACLAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hoogeveen.nl%2Fbis%2Fdsresource%3Fobjectid%3D9bc44aa3-4e91-430e-9f6a-e94ff001ff3a&usg=AOvVaw0wIpY8WtT6Q4pmvp3gltKt
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Toekomstvisie/Toekomstvisie.org
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Toekomstvisie
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/2
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/12
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hoogeveen/342900/CVDR342900_2.html
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Juli/BenW_voorstel_Beschut_werken/Beleidsregels_beschut_werken
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Juli/BenW_voorstel_Beschut_werken/Beleidsregels_beschut_werken
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hoogeveen/344446/CVDR344446_1.html
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/22
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/4
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/19
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/19
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/8
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/9
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Aantrekkelijk Wonen 
• Fysieke structuurvisie (2004), actualisatie 2012 en Toekomstvisie (Visie op de omgeving 2017) 
• Woonvisie Hoogeveen 2017 - 2021Ontwikkelingsvisie stadscentrum, actualisatie 2017 
• Regionale Woonvisie Zuidwest-Drenthe 2012 
• Nota Grondbeleid 2015 - 2019Verkoopprotocol 2017 
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
• Prestatieafspraken Hoogeveen 2018 - 2022 /actualisatie 2020 
• Detailhandelstructuurvisie 2008 
• Oost-west-as (Backbone) 2008 
• Notitie Hoogbouw 2009 
• Ontwikkelnota Paardenhouderijen 2011 
• Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe 2013 
 

Krachtige wijken en dorpen 
• Visie, missie, doelstellingen De Smederijen 2013 Koersdocument Smederijen "De waarde van 

WirWar" 
• Toekomstvisie Hoogeveen 2018 
• Groenstructuurvisie (2010) 
• Buitenspelen in Hoogeveen, uitvoeringsnotitie Speelruimtebeleid 2005 
• Lijst beschermwaardige bomen (2012)  
• Nota Begraven in Hoogeveen (2011) 
• Protocol werkwijze bestaande graven, urnennissen en –kelders Hoogeveen (2013)Visie landelijk 

gebied (2008) 
• Groen beheerplan 2020-2023 (2019) 
 

Veilige bereikbaaarheid 
• Mobiliteitsvisie 2017 - 2026 
• Parkeernota 2011, deel 1, 2 en 3 
• Fietsplan 2019 (in afrondende fase) 
• Gladheidbestrijdingsplan (jaarlijks)  

• Beleidsplan onderhoud wegen 2019-2023 

• Onderhoudsplan Kunstwerken 2017 t/m 2021 

• Beleidsplan Openbare verlichting 2012 

• Baggerplan 
 

Duurzamer Hoogeveen 
• De groene draad, uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017 – 2021 Aangepast afwegingskader 

zonne-energie  

• 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 

• Klimaatmonitor Hoogeveen 2015 

• Afvalstoffenverordening 2005 
 

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/11
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2017/4
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/14
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2017/1
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/2
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/3
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/2
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/10
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/7
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/9
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/3
http://www.hoogeveen.nl/
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2016/Mei/BenW_voorstel_Doorontwikkeling_naar_De_Smederijen_3_0
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2016/Mei/BenW_voorstel_Doorontwikkeling_naar_De_Smederijen_3_0
https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?objectid=d5146ab8-0ab3-401b-b420-0e2fa96276b9
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Wijken_en_dorpen/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Wijken_en_dorpen/12
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/5
http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Wonen/Begraven/Protocol_werkwijze_bestaande_graven_urnenissen_kelders/Protocol_werkwijze_bestaande_graven_urnenissen_en_kelders_in_Hoogeveen
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/15
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi8gcKf45_iAhXQy6QKHciDC7wQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hoogeveen.nl%2Fbis%2Fdsresource%3Fobjectid%3D4f195bf1-68bd-43c4-8496-3a26231134da&usg=AOvVaw1Xk4EUQRU1hDx1P1XLTtjK
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/20
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/11
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/4
http://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2015/December/BenW_voorstel_Baggerplan/Baggerplan
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2017/7
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Energievisie
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Energievisie
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/6
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/5
http://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2015/December/BenW_voorstel_Baggerplan/Baggerplan
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/28
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/7
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/21
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/12
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/13
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Energiemonitor_Hoogeveen
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Regelgeving/Verordeningen_overige_regelingen_en_beleidsregels/Verordeningen_overige_regelingen_en_beleidsregels_op_alfabet
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Veilig Hoogeveen  
• Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2020-2023 

• Regionaal Beleidsplan Noord Nederland 2019 
 

Zichtbaar en transparant bestuur 
• Collegeprogramma 2018-2022 

• Toekomstvisie Hoogeveen 2018 & verder 

• Visie op Informatieveiligheid - gemeente Hoogeveen, maart 2018 

• Integraal beleid informatieveiligheid - gemeente Hoogeveen, maart 2018 
 

Paragraaf Handhaving 
• Drank- en Horecawet; Preventieplan alcohol 2019-2023 

• Handhavingsuitvoeringsprogramma Hoogeveen 2019-2020 

• Kadernota Handhaving 2015-2018 (2015) 

• Nota Prioriteitsstelling Handhaving (2011) 

• Handhavingsuitvoeringsprogramma (2017) inclusief opdrachtverstrekking aan RUD 
 

 
 
  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/27
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/28
https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?type=pdf&objectid=c3705927-8d9d-4a6a-b5f6-c7997ece3b91&versionid=&subobjectname=
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisiOufrrzcAhUFYVAKHWopCs4QFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hoogeveen.nl%2FActueel%2FHet_Torentje%2FTer_inzage%2FOverige_besluiten%2FToekmomstvisie_gemeente_Hoogeveen%2FToekomstvisie_Hoogeveen.org&usg=AOvVaw3T3vJXI_TVCvtrojGABX_J
http://web1/intranet/Samenwerkingsorganisatie/Hoe_werkt_het_werkwijzer/Hoe_werkt_het_werkwijzer/Informatieveiligheid
http://web1/intranet/Samenwerkingsorganisatie/Hoe_werkt_het_werkwijzer/Hoe_werkt_het_werkwijzer/Informatieveiligheid
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Veilig/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Veilig/7
https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?objectid=5899df8c-f08e-4b08-a467-f7fc2b0ee720
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Bijlage F: Sociale structuur 

  2018 2019 2020* 2021** 

Cijfers per 1 januari werkelijk werkellijk werkelijk verwachting 

SOCIALE STRUCTUUR        
Leeftijdsopbouw bevolking:        
00 t/m 03 jaar 2.315 2.216 2.217 2.213 
04 t/m 11 jaar 5.210 5.190 5.193 5.184 
12 t/m 17 jaar 4.146 4.103 4.106 4.098 
18 t/m 26 jaar 5.467 5.541 5.545 5.534 
27 t/m 50 jaar 16.531 16.348 16.359 16.329 
51 t/m 65 jaar 11.086 11.141 11.148 11.128 
66 t/m 75 jaar 6.269 6.402 6.406 6.394 
76 jaar en ouder 4.653 4.721 4.724 4.715 
Totaal 55.677 55.662 55.699 55.596 
         
Totaal in particuliere huishoudens 54.340 54.342 54.349 54.248 
Personen in institutionele huishoudens 1.337 1.320 1.350 1.348 
Totaal personen in huishoudens 55.677 55.662 55.699 55.596 
         
Thuiswonend kind 15.489 15.485 15.493 15.466 
Alleenstaand 8.052 8.050 8.055 8.040 
Totaal samenwonende personen 28.412 28.404 28.423 28.371 
Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen 2.796 2.795 2.797 2.792 
Partner in gehuwd paar zonder kinderen 12.132 12.129 12.137 12.114 
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 2.676 2.675 2.677 2.672 
Partner in gehuwd paar met kinderen 10.808 10.805 10.812 10.792 
Ouder in eenouderhuishouden 1.719 1.719 1.720 1.716 
Overig lid huishouden 668 668 668 667 
Personen in institutionele huishoudens 1.335 1.335 1.336 1.333 
Bron sociale structuur: CBS;         
         
Aantal uitkeringsgerechtigden 1.335 1.286 1.221 1.269 

Bron: MaRap bedrijfsbureau D&B       
         

INWONERAANTALLEN CBS-wijk-buurtindeling        
Hoogeveen kern 25.320 25.214 25.196 25.150 
De Weide 14.210 14.325 14.315 14.289 
Fluitenberg 505 510 510 509 
Elim 2.355 2.412 2.410 2.406 
Hollandscheveld 4.435 4.473 4.470 4.462 
Noordscheschut 2.115 1.901 1.900 1.896 
Nieuwlande 1.370 1.350 1.349 1.347 
Nieuweroord 950 988 987 985 
Tiendeveen 655 751 750 749 
Stuifzand 600 619 619 617 
Pesse 1.830 1.812 1.811 1.807 
Zuideropgaande Nieuw Moscou 590 591 591 589 
Industriegebied 520 573 573 572 

Verspreid gebied 200 219 219 218 

Totaal aantal inwoners 55.677 55.738 55.699 55.596 
Bron: CBS (door afronding op vijftallen kunnen verschillen ontstaan)    
Woningen (incl. woonw.) 23.655 23.755 24.055 24.235 
Wooneenheden/bijzondere woongebouwen 1.678 1.726 1.786 1.786 
Recreatiewoningen 237 237 239 239 
Totaal woonruimten 25.570 25.718 26.080  26.260 
Bron: ontwikkeling en grondbedrijf        

*  De bevolking per 1-1-2020 is verbijzonderd naar de wijken en leeftijd op basis van de verdeling 2019 

**  Totaal inwoners meting GBA 31-8-2020; is verbijzonderd naar de wijken en leeftijd op basis van de 
 verdeling 2019. De woningbouwcijfers zijn gebaseerd op de cijfers per 1 augustus 2020 en de verwachte 
 oplevering over de rest van 2020. 



Programmabegroting 2021-2024 Bijlage G: Toelichting op verplichte beleidsindicatoren 

 

Gemeente Hoogeveen 223 
 

Bijlage G: Toelichting op verplichte beleidsindicatoren 

Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + mbo) 
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 
startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 
Bron: Trendbureaudrenthe.nl 
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: trendbureaudrenthe.nl 
 
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: trendbureaudrenthe.nl 
 
Jongeren met jeugdhulp 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (2e halfjaar 2019) 
 
Gezond en vitaal 
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 (2e halfjaar 2019) 
 
Niet-sporters 
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder.  
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM 2016. Elke vier jaar 
organiseren de GGD'en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. 
 
Werken aan werk 
Banen 
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl (2019) 
 
Vestigingen 
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl (2019) 
 
Netto arbeidsparticipatie 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) 
beroepsbevolking. 
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl (2019) 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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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: https://www.waarstaatjegemeente.nl (2019) 
 
Aantal re-integratievoorzieningen 
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar 
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl  
 
Bijstandsuitkering 
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners 
Bron: CBS – Participatie Wet (2019) 
 
Bruisend Hoogeveen 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig 
 
Aantrekkelijk Wonen 
Nieuwbouwwoningen 
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 
Bron: ABF – Systeem Woningvoorraad (2019) 
 
WOZ waarde woningen 
Betreft gemiddelde WOZ waarde woningen. 
Bron: CBS-Statistiek Onroerende Zaken (2019) 
 
Gemeentelijke woonlasten 
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 1 persoonshuishouden en een 
meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 
Bron: Coelo (2020) 
 
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 (2020) 
 
Krachtige wijken en dorpen 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig 
 
Veilige bereikbaarheid 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig 
 
Duurzamer Hoogeveen 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 
 
Veilig Hoogeveen 
Winkeldiefstal 
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2018) 
 
 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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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 misdrijven tegen de openbare orde 
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 (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 (2e 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 (2e halfjaar 2019) 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig 
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Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Gezond en vitaal 
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Blijven meedoen en talentontwikkeling 

Nummer:  2033  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

De subsidies voor jeugdactiviteiten van de diverse dorps- wijk- en speeltuinverenigingen niet meer 
verstrekken.  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C: de subsidie betreft geen wettelijke verplichting 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Voor de jaren 2021 en verder geen subsidie meer verstrekken. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De subsidie voor de diverse jeugdactiviteiten draagt bij aan sociale cohesive, een goede leefomgeving 
en de ontwikkeling van de kinderen binnen de gemeente. Wanneer dit weg valt zullen diverse 
verenigingen, voor zover mogelijk, vanuit eigen middelen activiteiten moeten organiseren of zaken 
aanschaffen. In de huidige meerjarenbegroting is de vermindering op de uitgaven voor de komende 
Jaren al verwerkt van ruim 18.000 naar 624 euro.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061030100/44388100  -624     -624 -624        -624 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Nee.  

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Mogelijk moeten buurtverenigingen hun activiteiten aanpassen of kunnen ze bepaalde zaken minder 
goed onderhouden/uitvoeren.  
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Nummer:  2040  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie ONE beëindigen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C, betreft een niet wettelijke subsidie 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Keuze voor de gemeenteraad.  
Betreft subsidie aan Stichting One. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Stichting One ondersteunt de minima die niet bij de gemeente terecht kunnen voor een wettelijke 
voorziening zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. De ondersteuning is hoofdzakelijk in natura 
(bijvoorbeeld verstrekken boodschappen of een tweedehands koelkast).  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4063020400/44388100 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Stichting One is afhankelijk van giften van de gemeente en derden. Mogelijk dat ze ook zonder de 
subsidie van de gemeente kunnen blijven bestaan. Echter ze kunnen dan financieel in aantal minder 
inwoners ondersteunen. Mogelijk krijgen inwoners hierdoor meer (financiële) problemen.  
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Nummer:  2048  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie beëindigen. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Niet wettelijk.  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Keuze voor de raad. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Versobering van de preventie van schuldhulpverlening. Kans op meer aanvragen voor de 
schuldhulpverlening/GKB.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4067130000/44388102 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer:  2052  
Eenheid:  D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Versobering preventieve aanpak schuldhulpverlening 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Keuze voor de raad.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Een versobering m.b.t. de preventie aanpak schuldhulpverlening. Hierdoor minder 
preventieactiviteiten voor de schuldhulpverlening aan de voorkant.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4067130100/43808101 -87.500 -87.500 -87.500 -87.500 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Minimaal.  

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Meer aanmeldingen burgers voor de schuldhulpverlening.  
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Nummer:  2108  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Voorziening is reeds vervallen. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Per 2020 is de opvang van het Leger des Heils gestopt. De financiële effecten hiervan zijn alleen in 
2020 meegenomen, maar zijn structureel van toepassing.  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Niets, budget kan vervallen.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

n.v.t. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061050000/44368116 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Geen  
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Nummer: 2569  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Lagere vergoeding voor huisvesting verlagen VO o.b.v. actuele leerlingenaantallen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

A. Dit betreft een actualisatie 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Gesprek aangaan met VO om de huisvesting te actualiseren en deze ontwikkelingen invullen voor de 
lagere gemeentelijke vergoeding. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4042040100/44368116 -259.223 -259.223 -259.223 -259.223 
4042050100/44368116 -40.777  -40.777 -40.777 -40.777 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4042040100/44368116 -75.000 -259.223 -259.223 -259.223 
4042050100/44368116    -40.777 -40.777 -40.777 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer: 2677  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie peuterspeelzalen verminderen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

A Dekking kan op andere wijze ingevuld worden 
Actie: programma controller en beleidsmedewerkers SBC 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Onderzoeken of een deel van de rijsmiddelen ingezet kunnen worden voor dekking onderzoeken of 
sober ingevuld kan worden en te betalen uit geoormerkt budget OAB. Vraagt afstemming met 
onderwijspartners. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Stopzetten heeft tot gevolg dat vooral kinderen uit kansarme gezinnen belemmerd worden in hun 
ontwikkeling. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4043000000/ 44388114 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Betreft grotendeels dekkingsverhaal. Mogelijk groter beroep op jeugdhulp. 
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Nummer:  2680  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidiebedrag verlagen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

A, maar kan op een andere manier uitgevoerd worden 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

A.d.h.v. kernboodschap onderzoeken welke taken wel/niet in aanmerking komen voor subsidie.  
Actiepunt beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Door wegvallen door bibliotheek verstrekte kennis en informatie maakt ze burgers minder 
zelfredzaam en stimuleert deze minder tot actieve participatie op de arbeidsmarkt. Een goed 
alternatief kan dit effect dempen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4056000020/44368116 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Bezuinigingen kunnen consequenties hebben voor de bijdrage van de provincie 
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Uit een notitie van het VNG over de WSOB (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen); 
 
Is de gemeente verplicht een bibliotheek te subsidiëren? Nee. Het subsidiëren van een lokale 
bibliotheek is gebaseerd op een eigen beleidskeuze: er bestaat hiertoe geen wettelijke verplichting in 
de Wsob. De Wsob legt geen verplichting op aan gemeenten om een bibliotheek in stand te houden. 
Wel is vastgelegd dat bij de sluiting van de bibliotheekvoorziening overleg moet worden gevoerd met 
belanghebbenden, waaronder de ingezetenen, met als inzet de toegang tot de openbare bibliotheek 
te borgen 
 
Overleg bij opheffing lokale bibliotheek  
De gemeente besluit over het bekostigen van een bibliotheekvoorziening en de hoogte daarvan. 
Het is mogelijk dat de gemeente de subsidie aan de lokale bibliotheek zodanig verlaagt, dat deze 
redelijkerwijs niet meer aan de wettelijke eisen kan voldoen of dat de gemeente het besluit neemt 
de bibliotheek te sluiten. In dit geval is de gemeente volgens artikel 6 lid 4 verplicht voorafgaand aan 
het besluit overleg te voeren met partijen op wie het besluit van invloed kan zijn, zoals de 
omliggende gemeenten, de desbetreffende bibliotheekorganisatie, een aanpalende 
bibliotheekorganisatie en mogelijk ook de Provinciale Serviceorganisatie. Het kan immers zo zijn dat 
inwoners van de gemeente waar geen openbare bibliotheek meer aanwezig is gebruik gaan maken 
van de diensten van bibliotheken in de regio. Tevens dient met de ingezetenen te worden overlegd. 
Dit overleg moet de garantie bieden dat bewust wordt nagedacht over de gevolgen en dat afspraken 
gemaakt kunnen worden over de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor de 
desbetreffende inwoners.  
 
Voor het afbouwen van het bibliotheekwerk zijn in de Wsob procedures geformuleerd, die moeten 
borgen dat inwoners de toegang tot een bibliotheek behouden. Voorafgaand aan het besluit moet 
overlegd worden met buurgemeenten en andere belanghebbende partijen, waaronder 
ingezetenen. 
 
Conclusie: het is een wettelijke taak maar die kan op verschillende manieren ingevuld worden. 
Subsidiëring is niet strikt noodzakelijk maar je kunt als gemeente niet zomaar zeggen we stoppen 
ermee. De gemeente moet de toegang tot de bibliotheek wel hebben geborgd. 
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Nummer:  2692  
Eenheid:  SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Er is een jaarlijks budget van € 20.400 voor de bijdrage aan “Vrienden van de Techniek”. In 2020 
hebben we deze geschrapt in het kader van de uitgavenstop. Dit kan dan ook structureel. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen aanvullende nieuwe opdrachten, bijdragen toezeggen.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4043010500/ 44365106 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  2709 
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie verminderen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C, deze subsidie heeft een preventief/voorliggend doel 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen uitgaven doen die niet passen in kernboodschap kinderen en jongeren. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Wegvallen van de verbindende, integrale aanpak om een betere toekomst voor onze kinderen te 
kunnen realiseren. Hoogeveen wil een kindvriendelijke gemeente zijn, waarin kinderen en jongeren 
alle kansen krijgen om succesvol op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
4043010300/44201110 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Overhead  
4004060000/44338110 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Functie projectleider vervalt. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Betreft langjarig project. Afspraken met maatschappelijke partners onder druk. Vertrouwen in 
overheid krijgt knauw. Achterstanden kinderen blijven. Mogelijke toename beroep op jeugdhulp 
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Gezond en vitaal 

Nummer:  2748 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Beperken openingstijden recreatief zwemmen De Dolfijn 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C Niet wettelijk verplicht 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

- Op onrendabele tijden het recreatie bad sluiten. 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 21:00 uur bad sluiten i.p.v. 22:00 uur zondag bad 
sluiten om 14:00 uur i.p.v. 16:00 uur totaal levert dit 1 Fte op 

- 1 Fte herplaatsen. 
- Kan op korte termijn worden ingevoerd 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Beperkt mogelijkheid om recreatief te kunnen zwemmen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023      2024 
4052099999/44338111 -40.000  -40.000  -40.000  - 40.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

1 FTE - inleenkrachten contract beëindigen of aanpassen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer: 2758  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

De subsidie voor de inloopvoorziening van Cosis stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C betreft een niet wettelijke taak 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De subsidie voor de jaren 2021 en verder beëindigen. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De subsidie betreft het financieren van een inloopvoorziening. Deze voorziening wordt gebruikt als 
voorliggende voorziening van Wmo-dagbesteding en biedt inwoners de kans op sociale contacten en 
meer dagelijkse structuur. Het maatschappelijke effect zal dan ook zijn dan mensen vereenzamen en 
dat er minder snel kan worden gesignaleerd of iemand meer zorg nodig heeft.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061090400/44368115 -108.744 -108.744 -108.744 -108.744 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4061090400/44368115 -54.372 -108.744 -108.744 -108.744 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Omdat de voorziening wordt gebruikt als een voorliggende voorziening voor Wmo dagbesteding 
bestaat de kans dat er meer Wmo dagbesteding moet worden geïndiceerd. 
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Nummer:  2766  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie stichting gehandicaptenplatform verminderen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidiebeschikking aanpassen door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen want primaire taak is overgenomen door adviesraad sociaal domein 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4062030000/44388100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  2770  
Eenheid: D&A 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

De Kies training van MEE stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C, dit betreft een niet wettelijke training 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen kies- training meer afnemen van MEE. Betreft een contractuele aangelegenheid. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

KIES staat voor ‘Kinderen in een scheiding. De Kiestraining is er om kinderen te leren omgaan met de 
situatie rondom de scheiding van hun ouders. Bij het wegvallen van de cursus zullen inwoners zelf 
moeten voorzien in het opvangen van de gevolgen van een scheiding bij kinderen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4062040000/43416109 -2.625 -2.625 -2.625 -2.625 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

De risico’s zijn dat er mogelijk een verschuiving plaats vindt naar de inzet van betaalde jeugdzorg. 
Echter, in welke mate dit zal zijn valt moeilijk te voorspellen. 
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Nummer:  2822  
Eenheid: DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie voor ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een beperking stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Hogere bijdrage deelnemers omdat de organisaties de kostenverhoging doorberekenen in de eigen 
bijdrage van de deelnemers. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061060700/44386101 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer:  2823  
Eenheid: DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen subsidie EHBO 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Voorkom dure professionele inzet 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4071010200/44388100 -4.732 -4.732 -4.732 -4.732 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer:  2828 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Budget inventaris sporttoestellen verminderen met € 10.000 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Niet wettelijk verplicht 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Budget verlagen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021  2022   2023    2024 
4052000000/43804109  -10.000  -10.000  -10.000  -10.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen, gaan met deze actie op basisniveau zitten 
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Nummer:  2839  
Eenheid: FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Verhoging kostendekkendheid binnensport 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De kostendekkendheid van binnensportaccommodaties bedraagt op dit moment 30%. We hebben al 
een aantal jaren de tarieven niet verhoogd. We willen de kostendekkendheid van de 
binnensportaccommodaties in 4 jaar tijd verhogen naar 35% en hanteren daarvoor een taakstellend 
budget van € 100.000. In tegenstelling tot de buitensport zijn de mogelijkheden om deze taakstelling 
te realiseren beperkt. De taakstelling wordt gerealiseerd door middel van een tariefsverhoging.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De tariefsverhoging zal doorwerken in de contributie die verenigingen vragen van hun leden. Dit kan 
mogelijk daling van het aantal leden tot gevolg hebben.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort   2021 2022 2023 2024 
4052000000/53604102  -25.000   -50.000   -75.000    -100.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Dit heeft geen directe gevolgen in personele sfeer 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Risico bestaat dat de tariefsverhoging   leidt tot terugloop van leden aantallen. Dit kan weer gevolgen 
hebben voor verenigingen i.c. leegstand in de binnensportaccommodaties.  
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Nummer:  2925 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Budget schoonmaakkosten Activum verminderen met € 5.000 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Niet wettelijk verplicht 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Budget verlagen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort  2021 2022 2023  2024 
4052000009/43804106 -5.000   -5.000   -5.000    -5.000    

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen, gaan met deze actie op basisniveau zitten 
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Nummer:  3111 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Budget stortkosten sportvelden verlagen  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Budget verlagen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4052010000/43802111 -2.500    -2.500    -2.500    -2.500 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen, gaan met deze actie op basisniveau zitten 
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Nummer: 3112 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Budget beplanting (levering derden) voor sportterreinen verlagen  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Budget verlagen 

 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
40520100000/43802118 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Geen, gaan met deze actie op basisniveau zitten 
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Nummer:  3123 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Verhoging kostendekkendheid buitensport 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De kostendekkendheid van buitensportaccommodaties bedraagt op dit moment 21%. We willen de 
kostendekkendheid van de buitensportaccommodaties in 4 jaar tijd verhogen naar 30% en hanteren 
daarvoor een taakstellend budget van € 127.000. Deze taakstelling is op meerdere manieren zoals 
een tariefsverhoging of meer verantwoordelijkheid in beheer en onderhoud door de verenigingen. 
We geven de sportverenigingen de ruimte om gezamenlijk met ons tot een invulling van de 
taakstelling te komen en gaan met hen hierover het gesprek aan. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Eventuele tariefsverhoging zal leiden tot hogere contributies bij de buitensportverenigingen. 
Mogelijk kan dit leiden tot een vermindering van het aantal leden.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021  2022 2023  2024 
4052010000/53602102 -31.750   -63.500      -95.250    -127.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Afhankelijk van de afspraken die te maken zijn met de verenigingen kan dit gevolgen hebben voor 
het beheer- en onderhoudspersoneel. Dit zal afhangen of er taken worden overgenomen die door 
eigen personeel worden uitgevoerd of taken die extern worden weggezet. In het eerste jaar (2021) 
zal hier nog weinig van te merken zijn.   

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Risico kan zijn dat door contributieverhoging het aantal leden van de verenigingen af zal nemen met 
daarbij mogelijk consequenties voor het gebruik. Daarnaast kan het niet goed uitvoeren van de 
beheer en onderhoudswerkzaamheden achterstallig onderhoud ontstaan. 
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Nummer:  3334 
Eenheid:  FLO  
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Verhogen prijs zwemkaartje met 10% 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Gemeente bepaald tarief  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Tarief verhogen en dit communiceren. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Beperkt maar voor een deel van de bevolking zal de prijs te hoog worden en zullen niet meer gaan 
zwemmen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021  2022    2023    2024 
4052000200/53802111  -20.000   -20.000   -20.000   -20.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Nihil 

  
 

Wat zijn de risico’s? 

• Zwemvaardigheid jeugd Hoogeveen zal afnemen 

• Gezondheid van vooral ouderen en zal afnemen 
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Nummer:  3343  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen bijdrage VNN 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C Alleen als lidmaatschap VDG ook wordt opgezegd. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Minder preventie ambulante verslavingszorg 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4071010100/44386109 -9.661 -9.661 -9.661 -9.661 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4071010100/44386109 -4.830 -9.661 -9.661 -9.661 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  3345  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen subsidie aan vrijwilligersorganisatie 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Minder stimulans zelfredzaamheid 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061060000/44388102 -33.852 -33.852 -33.852 -33.852 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer:  3352.a   
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie voor sport- en beweegactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Verantwoordelijkheid voor ouderensport wordt bij de ouderen zelf neergelegd. Contributie wordt 
hoger. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
Gezond en vitaal 
4051000010/44368115 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4051000010/44368115 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 
Overhead 
4004060000/44338110 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Stichting Sport en Bewegen kan het aanbod financieel niet meer rond krijgen of deelnemers kunnen 
de hogere kosten van het aanbod niet meer betalen. Hierdoor kan de deelname van kwetsbare 
ouderen aan deze sport- en beweegactiviteiten afnemen. Dit kan nadelige effecten op een gezonde 
leefstijl en af name van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Hierdoor kan er ook een 
verschuiving ontstaan van meer curatieve zorg in plaats van preventief handelen.  
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Nummer:  3352.b 
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie voor verenigingsadvisering stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Verenigingen moeten gewenste ondersteuning zelf inschakelen en betalen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4051000010/44368115 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Dat verenigingen hier geen budget voor hebben en de vitaliteit van verenigingen hierdoor zal 
afnemen.  
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Nummer:  3355  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie voor ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor ouderen stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten door beleidsmedewerker SBC en uitzoeken of ouderenorganisaties gratis gebruik 
kunnen maken van buurthuizen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Hogere eigen bijdrage omdat organisaties de kostenverhoging doorberekenen in de eigen bijdrage 
van de deelnemers 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061060500/44388105 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Dat door de bezuinigingen de buurthuizen worden afgestoten 
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Nummer:  3363  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie Tegen je Wil stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stoppen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen anonieme telefonische hulpdienst  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061060600/44388103 -5.211 -5.211 -5.211 -5.211 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4061060600/44388103 -2.605 -5.211 -5.211 -5.211 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Minder zelfredzaamheid 
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Nummer:  3370  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie logeerkring Mee Drenthe stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Hierdoor worden mantelzorgers minder ontlast 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061090600/43416109 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Dat mantelzorgers overbelast raken 
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Nummer:  3414  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

App ongehinderd.nl is vervallen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Niets 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061090500/43808101 -6.270 -6.270 -6.270 -6.270 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Werken aan werk 

Nummer: 1263 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

De Marktgelden zijn de afgelopen jaren minimaal geïndexeerd.  Daarnaast is de begrote opbrengst 
niet reëel en moet deze bijgesteld worden naar € 60.000.   
 
Het tarief per m1 bedraag t in Hoogeveen € 2,33. De tarieven per m1 bedragen in Emmen € 2,30, 
Meppel € 2,75 en Assen € 2,45.  Gelet hierop is het voorstel de komende 3 jaar een inhaalslag te 
maken en in 2021 een tarief van € 2,55 te hanteren en vervolgens jaarlijks aan te sluiten bij het CPI-
indexcijfer. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De vaststelling van de verhoging vindt plaats door het vaststellen van de marktgeldverordening voor 
het volgend jaar in december 2020 bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021. Dit op 
voorstel opgemaakt door de eenheid Dienstverlening/team Belastingen. De organisatie zal op basis 
hiervan in 2021 de vastgestelde tarieven hanteren. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De tarieven voor een plaats op de markt zullen met circa 9,5% stijgen.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022  2023          2024 
4033020000/53700009                        -5.600  -5.600   - 5.600   - 5.600 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Niet van toepassing 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer: 1335 
Eenheid:  FLO 

Bijsturingsmogelijkheid: 

1. Afbouwen subsidie Ondernemend Hoogeveen  
2. Afbouwen bijdrage jaarlijkse dag van de techniek 
3. Skills4future onderbrengen in de Regiodeal 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Ad 1.   Verlagen jaarlijkse bijdragen in de beschikking, vanaf 2021 
Ad 2.    Verlagen jaarlijkse bijdragen in de beschikking, vanaf 2021  
Ad 3.   Lobbyen door team Economische Zaken, vanaf 2021 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Verslechtering van het economisch klimaat doordat we geen aansluiting op de regio hebben. Dit 
betekent ook dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verslechtert met alle gevolgen 
van dien.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021                2022 2023 2024 
  

Ad 1.         Staffel  -2.500 -5.000 -6.500 -7.500  

Ad 2.         Staffel                         -750            -1.500         -2.250     -2.250  

Ad 3.                                                          -20.000  -20.000 -20.000      -20.000  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Geen personele consequenties  

 
 

Wat zijn de risico’s? 

•  Verslechtering economisch klimaat  

•  Verslechtering aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 

•  Verslechtering vestigingsklimaat  

•  Onvoldoende geschoolde beroepsbevolking  

•  Géén innovatie bevordering  

•  Géén bedrijfsnetwerk op regionaal niveau  

•  Géén kennisuitwisseling en samenwerking tussen bedrijven onderling /bedrijven-  
Ad2. Opzegging heeft géén maatschappelijk effect (voor economie) omdat voor de regio Zwolle 
 géén uitvoeringscapaciteit beschikbaar is gesteld. Ook is er tot op heden door de 
 organisatie geen visie en uitvoeringsplan inclusief rollen/taken ontwikkeld. Het 
 lidmaatschap heeft hierdoor nog niet in effecten geresulteerd.  
Ad3. Verslechtering van relatie tussen ondernemers en gemeente  
           Verzwakking van de economische structuur  
           Géén gezamenlijke economische agenda 
           Weinig aansluiting met MKB in de gemeente  
          Afname zichtbaarheid  
Ad4. Idem als ad 3 aangevuld met:  
           Afname innovatiekracht als gevolg van vermindering kennisdeling 



Programmabegroting 2021-2024 Werken aan werk 

 

264 
Gemeente Hoogeveen 

 

Ad 5.  Jeugd wordt niet actief geïnspireerd en geactiveerd om voor een technische opleiding te 
 kiezen. 
            Heeft negatief effect op de maakindustrie  
Ad 6.  Géén maatschappelijk effect op bijsturing.  
 

•  Géén deel meer uitmaken van een sterk samenwerkingsverband voor o.a. innovatie- en  
 lobbytrajecten. 

•  Niet mee kunnen liften op nieuwe ontwikkelingen/kennisnetwerk.  

•  Niet aan kunnen haken op subsidietrajecten, o.a. Regiodeal.  

•  Géén zichtbaarheid bij provincie Drenthe en regionale onzichtbaarheid. 

•  Géén rol van betekenis in regionale en provinciale ontwikkelingen kunnen spelen. 

•  Minder innovatieprojecten.  

•  Geen toekomstgerichte arbeidsmarkt. 

•  Onvoldoende kunnen anticiperen op rijksinitiatieven zoals grensoverschrijdende projecten. 

•  Géén ondernemersplatform meer en daardoor ook geen lokale economische 
 gesprekspartner voor de gemeente.  
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Nummer:  1337  
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Verlaging bijdrage Kennispoort Drenthe 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Schriftelijk bevestigen dat wij de bijdrage per 2021 halveren. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

• Afname werkgelegenheid  

• Verslechtering economisch klimaat  

• Geen toekomstbestendige arbeidsmarkt  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023  2024 
4033050100/44368116  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000   

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Nihil 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

• Mogelijk stijging werkloosheid 

• Minder aandacht /mogelijkheden voor lokale ondernemers om gebruik te maken van het aanbod 
van de kennispoort en kennissessies.  

• Géén invloed op het aanbod van de Kennispoort voor lokaal maatwerk 

• Minder innovatiekracht en verslechtering economisch klimaat 
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Nummer:  1346 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Opzeggen lidmaatschappen en waar mogelijk subsidies afbouwen.  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Vanaf 2021 lidmaatschappen en deelname aan netwerken stopzetten waaronder het ambassadeurs 
netwerk (door de burgemeester).  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Onzichtbare overheid 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4031010100/43808103 -6.808 -6.808 -6.808 -6.808 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Géén directe personele consequenties.  

 
 

Wat zijn de risico’s? 

• Verplaatsing van grote bedrijven zonder dat gemeente hiervan op de hoogte is.  
Toename werkloosheid kan hiervan een gevolg zijn.  

• Gemeente is onvoldoende op de hoogte van lokale ontwikkelingen.  

• Verslechtering van het economisch klimaat 

• Afname van kennisniveau medewerkers EZ 

• Ontbreken van het multipliereffect doordat accountmanagers geen verbindende rol op zich 
kunnen nemen omdat zij zich niet begeven in relevante netwerken.  

• Geen mogelijkheden om adequaat en snel in te kunnen spelen op economische ontwikkelingen 
en het benutten van kansen.  
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Nummer: 1355  
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Afbouwen bijdrage NOM voor extra acquisitie 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Jaarlijkse bijdrage in drie jaar, met ingang van 2021, afbouwen.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Hoogeveen niet in beeld voor landelijke acquisitie.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022  2023  2024 
4033040000/44368116  -2.500 -5.000 -7.770  -7.770  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Géén directe personele consequenties.  

 
 

Wat zijn de risico’s? 

• Mislopen van grote (inter)nationale bedrijfsvestgingen 

• Niet meegenomen worden in de landelijke acquisitie  

• Hoogeveen wordt onzichtbaar als vestigingslocatie 

• Géén verkoop van bedrijfskavels  
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Nummer:  1374  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Er is een jaarlijks budget van € 35.289. Voor de bijdrage aan het Hoogeveens Ondernemers collectief 
blijft een budget beschikbaar van € 10.000. Het overige is “handgeld” voor bijvoorbeeld actualisering 
van structuurvisie. Dit is de komende jaren niet nodig. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen aanvullende nieuwe opdrachten, bijdragen toezeggen.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4001030200/3808101 -25.289 -25.289 -25.289 -25.289 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer: 1382  
Eenheid:  SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Er is een jaarlijks budget van € 75.000 voor een subsidie aan STiB. STiB is een niet-commerciële 
stichting, die wordt gesubsidieerd door de gemeente Hoogeveen om ondernemers binnen de 
gemeente te ondersteunen en daarmee de economische bedrijvigheid te bevorderen. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Afbouwen van subsidie in 3 jaar. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Minder ondersteuning voor ondernemers en mogelijk minder economische bedrijvigheid. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4033000000/43806123 -25.000 -50.000 -75.000 -75.000  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Bruisend Hoogeveen 

Nummer:  3459 
Eenheid: A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen met marketing Hoogeveen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen evenementen meer organiseren 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Ontevreden inwoners en minder bezoekers stadscentrum 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4034000800/43808103 -64.328 -64.328 -64.328 -64.328 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4034000800/43808103 -52.438 -58.688 -58.688 -64.328 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

3,17 fte  
Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4004060000/44338110 -200.149 -200.149 -200.149 -200.149 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer:  3469 
Eenheid:  DV 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

100% kostendekkendheid voor het gebruik van de gemeentelijke stroomkasten. Door de tarieven te 
indexeren gelijk aan de ander 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De opgave is om de jaarlijkse uitgaven voor de stroomkasten, het verbruik (€ 24.234 in 2019) te 
verrekenen met de gebruikers. 
Hiertoe dienen de tarieven (tarieventabel regeling tarieven sport en diversen) te worden aangepast 
met de belastingvoorstellen 2021. 
In het handhaving uitvoeringsprogramma zal prioriteit moeten worden gegeven aan de controle 
ervan. Hiervoor moeten bestuurlijke keuzes gemaakt worden. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Enerzijds zullen de gebruikers hogere tarieven ervaren. Met het risico op het niet gebruiken van de 
stroomkasten, maar voor een alternatief te zoeken. Zoals een aggregaat. Anderzijds zal met meer 
controle het gevoel van eerlijkheid toenemen, als dan alle gebruikers betalen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021  2022  2023 2024 
4034000100/53804103  -3.000   -3.000   -3.000   -3.000 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4034000100/53804103     -1.500   -3.000  -3.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

In het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) zal prioriteit moeten worden gegeven aan de 
controle. Indien dit binnen de huidige formatie moet plaatsvinden, zullen hierin keuzes gemaakt 
moeten worden omtrent inzet van medewerkers. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Dit is exclusief de kosten voor beheer en onderhoud. Deze zijn niet meegenomen in de begroot. 
Hogere tarieven kan ook zorgen voor meer ontduiking van de regels, door minder aansluitingen op te 
geven dan feitelijk worden gebruikt. 
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Nummer:  3524  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Verhuizen Podium naar Markt 6 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

We zien mogelijkheden om de regionale functie van het Podium als het gaat om popmuziek te 
versterken in een andere accommodatie die in ons bezit is aan de Markt 6. Hiermee kunnen we het 
Podium faciliteren in de uitbreiding van bezoekerscapaciteit en de programmering die past bij de C 
status die het Podium heeft verkregen.  
Er is vanuit de markt belangstelling voor het gebouw aan de Schutstraat en dit pand kunnen we 
verkopen. Met de opbrengst kunnen we de boekwaarde vereffenen. Daarnaast blijft er met een 
provinciale subsidie voldoende budget over om de verhuizing te financieren. Door het vervallen van 
de locatie aan de Schutstraat besparen we jaarlijks € 41.500 op de exploitatie- en kapitaallasten. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Nihil 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4053010900/47101101 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4053010900/47101101 pm pm pm pm 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  3587 
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Scala 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Stopzetten subsidie, gefaseerd omdat er sprake is van een zeer langdurige subsidierelatie. Eerste 
effecten op zijn vroegst in 2022. Gesprek met bestuur Scala en C5 partners (cultureel cluster) 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Verschraling aantrekkelijke stad. Beëindiging aanbod van amateurkunst en cultuureducatie aan de 
Hoogeveense inwoners en dan vooral doelgroep kinderen en jongeren tot 18 jaar. Verlies van een 
herkenbare plek en huisvesting Scala. 
Scala bedient tot heden (7-9-2020) alle kinderen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs plus 
de mbo-opleidingen met leerlijnen cultuureducatie, dagprogramma’s en voorstellingen. Deze horen 
bij het curriculum van de scholen. Scholen zullen deze leerlijnen nu zelf moeten uitzetten en 
bemensen. 
De in een 10-tal jaren ontwikkelde infrastructuur tussen onderwijs en culturele instellingen met een 
bereik van duizenden leerlingen komt onder grote druk te staan. Actieplan Cultuur (geaccordeerd 
door de raad in 2019) kan niet worden uitgevoerd. 
Het beleven en beoefenen van cultuur wordt alleen toegankelijk voor inwoners met een gevulde 
beurs. 
Scala participeert en is een belangrijke partner voor De Tamboer en bibliotheek in bijv. Uitdagend, 
het Hartje Winter Festival en daarnaast is het de uitvoerende partij voor het convenant Meer Muziek 
in de Klas Lokaal Drenthe waar de gemeente Hoogeveen en alle scholen in Drenthe voor getekend 
hebben.  
 
De stichting Cultuurhuis Hoogeveen, De Bibliotheek, Scala, de Historische Kring Hoogeveen en de 
gemeente werken samen aan de invulling van het cultureel cluster van het centrum van Hoogeveen 
als belangrijk onderdeel van de herinrichting van het centrumgebied. Er wordt gewerkt aan het 
definitief ontwerp. Die ontwikkeling stagneert c.q. stopt. 

 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4053010100/44368116 0 -462.420 -462.420 -462.420 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Niet voor SWO. Wel voor Scala als organisatie. 
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Wat zijn de risico’s? 

Financieel juridische gevolgen van het besluit tot stopzetten van de subsidie zijn mogelijk hoog en 
moeten worden onderzocht. 
Ontwikkeling cultureel cluster loopt gevaar. Kan niet los gezien worden van bibliotheek en De 
Tamboer. De bezuiniging heeft ook grote gevolgen voor de (buurt)gemeenten Meppel, Westerveld, 
Steenwijkerland en Staphorst. Deze gemeenten hebben ook een (subsidie)relatie met Scala en zijn 
voor hun cultuureducatieaanbod tevens van Scala afhankelijk. Bij omvallen staan ook zij met lege 
handen. 
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Fysieke pijler 

 
Aantrekkelijk wonen 
Krachtige wijken en dorpen 
Veilige bereikbaarheid 
Duurzamer Hoogeveen 
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Aantrekkelijk wonen 

Nummer:  322b  
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

1) Leges voor behandeling van conceptaanvragen/principeverzoeken in rekening brengen. 
2) Veelgebruikte tarieven voor afwijken van bestemmingsplan/beheersverordening op 

gemiddelde van HEMA-gemeenten brengen. 
 
 

 
 
Opmerking: dit staat los van het voorstel voor indexering van alle leges.  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

B. Het behandelen van een conceptaanvraag is opgenomen in het omgevingsloket en is 
vooruitlopend op de wettelijke taak voor het behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen. 
Het afhandelen van Wabo aanvragen is een wettelijke taak. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

- Tarieven opnemen in de legesverordening 2021; 
- Proces in sxo inregelen voor het opstellen van de legesverordening en factuur; 
- Informeren van onze vaste aanvragers en de medewerkers; 
- Aanpassen van de sjablonen. 
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Dit kan in december worden ingeregeld door eigen medewerkers zodra de belastingvoorstellen met 
de tarieven door de raad zijn vastgesteld. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

1) Hierdoor wordt voor de tijd die medewerkers gebruiken voor het behandelen van een 
conceptaanvraag of principeverzoek leges in rekening gebracht. We verwachten dat met name 
de serieuze initiatiefnemers de plannen doorzetten. En hiervoor een gemachtigde (architect) 
inschakelen om e.e.a. uit te werken. Aan de andere kant zal er een toename zijn van algemene 
vragen, van klanten die niet een conceptaanvraag willen doen maar wel de haalbaarheid willen 
weten.  

2) Voor initiatiefnemers wordt het duurder om een plan te ontwikkelen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
 4083000000/53702103                       -25.000  -25.000    -25.000  -25.000 
De opbrengsten van de principeverzoeken worden geschat op € 15.000. De aanpassing van de 
tarieven naar het gemiddelde van de HEMA-gemeenten levert ongeveer € 10.000 op. Totaal 
€ 25.000. Deze financiële effecten zijn een aanname op basis van geen teruggave door verrekening 
bij definitieve indiening en vergelijkbare tarieven als De Wolden hanteert. Opbrengst is erg 
afhankelijk van de hoeveelheid ingediende initiatieven. Dit hangt mede af van hoeveel 
ontwikkellocaties er zijn.  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Geen. Dit kan binnen de huidige formatie. 

 
 

 Wat zijn de risico’s? 

1) Klanten verwachten ‘waar voor het geld’, dus meer druk op een afhandeling binnen redelijke 
termijn. Meer legesbezwaarschriften. En meer algemene vragen met verzoek tot haalbaarheid 
van een initiatief, die niet kan worden beantwoord zonder dat hiervoor leges in rekening worden 
gebracht. 

2) De ontvangen leges over een jaar zijn afhankelijk van de ingediende aanvragen. Met name de 
grote bouwprojecten zijn bepalend voor het uiteindelijke resultaat.  

 
De legesopbrengsten mogen maximaal kostendekkend zijn. Dit is niet precies te berekenen, omdat 
de interne kostenverrekening niet wordt doorgevoerd. Op basis van een quick scan en de 70-30 
verhouding t.o.v. loonsom van de wabovergunningverleners zijn de loonkosten ongeveer de 
verwachte opbrengsten. 
In 2022 treden naar verwachting de omgevingswet en de wet private kwaliteitsborging in werking. 
Deze wetten hebben nog onbekende gevolgen voor de legessystematiek, het personeel en daarmee 
op de opbrengsten. 
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Krachtige wijken en dorpen 

Nummer:  3677  
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Met ingang van 2019 is structureel € 50.000 beschikbaar gesteld voor de Essentaksterfte. Voor dit 
budget worden aangetaste essen gekapt en nieuwe bomen aangeplant. Door te bezuinigen worden 
de essen door de eigen dienst gekapt en worden geen nieuwe bomen aangeplant. Met het 
restantbudget wordt voor het kappen van de bomen een hoogwerker ingehuurd en worden verder 
de ontstane gaten in verharding dicht gestraat. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

n.v.t. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Minder aantrekkelijke openbare ruimte 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4057000100/43802110  -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Nihil 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  3987 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Beperken werkbudget wijkbeheer. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Werkbudget verlagen naar € 40.000 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Er zal minder ingezet kunnen worden op ondersteuning van burgerlijke initiatieven 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort  2021 2022 2023 2024 
4057040300/43802103  -13.779  -13.779  -13.779   - 13.779    

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Omdat de realisatiekracht afneemt zal de motivatie bij betrokken inwoners afnemen. 
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Nummer:  3996  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

De verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk- buurt en dorpshuizen 
overlaten aan inwoners en maatschappelijke partners 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Volgens de meerjarenbegroting vanaf 2021 besteden jaarlijks circa 1,17 mln. aan wijk- buurt en 
dorpshuizen. Deze uitgaven zijn grofweg verdeeld in € 700.000 exploitatielasten en € 470.000 
kapitaallasten. We zien dat er in algemene zin veel maatschappelijke activiteiten worden 
georganiseerd in diverse accommodaties en niet alleen in wijk, buurt en dorpshuizen. We vinden het 
daarom belangrijk dat maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden maar we zien het niet als 
onze verantwoordelijk om alle accommodaties hiervoor in stand te houden. De verantwoordelijkheid 
voor het beheer en in stand houden van wijk- buurt en dorpshuizen laten we meer over aan 
inwoners en maatschappelijke partners. Hiermee kunnen we € 350.000 aan uitgaven besparen. Als 
inwoners en verenigingen deze taak niet kunnen of willen overnemen dan zien we dat er voldoende 
ruimte is om accommodaties te clusteren en te delen. Dit heeft wel als gevolg dat sommige 
accommodaties sluiten. Hierbij willen we net als bij de buitensportaccommodaties wel ruimte in het 
proces geven om de exacte invulling van de bezuinigingsmaatregel uit te werken in overleg met de 
wijk-, buurt en dorpshuizen. Waarbij de taakstelling vast staat en de keuzes dus nog onderwerp van 
gesprek zijn. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Dit heeft wel als gevolg dat sommige accommodaties sluiten 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4061000000/43809201 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4061000000/43809201  -50.000 -200.000 -350.000 
 
NB vooralsnog op kostensoort taakstelling geboekt 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Veilige bereikbaarheid 

Nummer:  1744  
Eenheid: A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Tarief parkeerkaart medewerkers gelijktrekken met inwonerstarief. 500 x € 200 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Afstemmen met LO en personeel in kennis stellen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Ontevreden medewerkers en meer medewerkers zullen kiezen voor parkeren in de omgeving van 
Raadhuis/Compagnieshuis 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4004060000/44338110 -100.000 -100.000 -100.0000 -100.000 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4004060000/44338110 -93.000 -93.000 -93.0000 -93.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer: 1760 en 1766 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Ombouwen parkeerautomaten naar digitaal 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Ombouwen van automaten door een externe partij vergt een investering van € 12.032. De 
kapitaallasten hiervan bedragen € 2.500. De ombouw maakt een structurele besparing mogelijk van 
€ 36.000. Deze besparing wordt veroorzaakt door minder onderhoud, geen tickets meer printen en 
geen muntgeld meer laten ophalen door Brinks.   
Dit betekent echter ook dat er minder inzet door eigen personeel welke belast is met 
eerdergenoemd onderhoud. Deze uren kunnen nu ingezet worden op handhaving.  Resultaat is meer 
inzet op handhaven door vast personeel en dus structureel minder inhuur hierop. Voordeel naar 
schatting van   € 25.000 (bezuiniging inhuur) jaar. Dit levert een structurele besparing op van 
€ 25.000 op inhuur en € 36.000 -/- € 2.500 = € 33.500 op exploitatiekosten. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Bezoekers van het centrum moeten hun parkeerbelasting digitaal voldoen. Dat betekent met behulp 
van de bankpas of middels een parkeerapp. Dit kan op weerstand stuiten bij sommige groepen. Door 
een goede implementatie en vooral ook communicatie kan deze weerstand verminderen. 
Verwachting is wel dat op de langere duur men het normaal gaat vinden. Je ziet ook in het land 
steeds meer de trend van digitaal je parkeerbelasting voldoen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022  2023  2024 
Veilige bereikbaarheid 
4022000000/43804131  
Overhead       -23.968 -36.000 -36.000 -36.000                    
4004060000/44338110 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Minder inhuur; andere inzet van medewerkers.   

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen  

 
  



Programmabegroting 2021-2024 Veilige bereikbaarheid 

 

Gemeente Hoogeveen 283 
 

Nummer:  1797  
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Afstoten fietsenstalling Hoofdstraat  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

 De huidige fietsenstalling aan de Hoofdstraat afstoten of overdragen aan centrummanagement. Het 
is een bewaakte fietsenstalling waarvoor een bedrag wordt betaald aan werkvoorzieningsschap Stark 
i.v.m. de bewaking en bemensing van de fietsenstalling. De stalling kan ook blijven zonder dat deze 
bewaakt is. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Naast het feit dat bezoekers het veiliger vinden om hun fiets te stallen in de bewaakte fietsenstalling, 
zorgen we met de inhuur via Stark ook voor een maatschappelijke doelstelling. Bij opheffen of 
afstoten komt dit mogelijk te vervallen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort  2021 2022  2023 2024 
4022000500/43804131 - 43.000  - 43.000 - 43.000  - 43.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen directe personele consequenties – inhuur personeel Stark 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  1832 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Opschuiven vervanging waarschuwingsborden met 2 jaar en daarna gefaseerder vervangen.  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Voor het beheer en onderhoud van de Waarschuwingsborden hebben wij Hoogeveen verdeeld in 12 
gebieden, normaal gesproken vervangen wij elk jaar 1 gebied met nieuwe Waarschuwingsborden 
borden. Omdat de reflectie klasse op de waarschuwingsborden 12 jaar mee gaan zijn we op deze 
manier van werken altijd gewaarborgd. 
Op dit moment zijn de waarschuwingsborden in geheel Hoogeveen in goede staat. 
We zouden het vervangen van waarschuwingsborden 2 jaar op kunnen schuiven. En in 2023 en 2024 
gefaseerd vervangen. 
Op deze post wordt het onderhoud van belijning en markeringen ook geboekt en met het restant van 
het budget kunnen wij de belijning en markeringen wel in goede staat houden zodat de 
verkeersveiligheid gewaarborgd kan blijven. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4021010000/43804131         -35.000 - 35.000  -10.000 -10.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Ja, Door het vervangen van waarschuwingsborden 2 jaar op te schuiven krijgen wij voor 1 FTE-ruimte 
en deze FTE kunnen we in gaan zetten voor het vervangen van led armaturen wat normaal wordt 
uitgevoerd door een aannemer en zo kunnen wij op de post Openbare verlichting ook bezuinigen. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  1870/1871 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Budget wegenonderhoud jaarlijks met 30% verlagen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Niet wettelijk verplicht 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Budget verlagen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Doordat de wegen slechter onderhouden zullen gaan worden komen er meer schadeclaims, 
materiële- en letselschade.  Niet meer kunnen voldoen aan de met de raad afgesproken 
onderhoudsniveau van de wegen.  

 

Wat is het financieel effect? 

Budget jaarlijks met 30% verlagen 
Kostenplaats/kostensoort 2021  2022 2023 2024 
4021000000/43802106  - 168.530  -168.530  -168.530  -168.530 
    Idem         /43802107  - 341.470  -341.470 - 341.470 - 341.470 
                             Totaal - 510.00  - 510.000  - 510.000  - 510.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen; betreft hoofdzakelijk werk door derden   

  
 

Wat zijn de risico’s? 

Huidig budget is al ontoereikend om de wegen te onderhouden. Verlagen van het budget zal 
betekenen dat de onderhoudstoestand verder achteruitgaat en er gevaarlijke situatie kunnen gaan 
ontstaan. 
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Nummer: 1923 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Personeel van eigen buitendienst inzetten voor het vervangen van ledarmaturen (is combinatie met 
voorstel rondom opschuiven van vervanging waarschuwingsborden met twee jaar). 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Het onderhoud van de openbare verlichting is uitbesteed aan een aannemer. 
Sinds 2012 heeft de gemeente Hoogeveen het beheer en Onderhoud in eigen beheer genomen, 
voorheen lag het beheer en onderhoud bij Netwerkbeheerder. Door het beheer en onderhoud in 
eigen beheer te nemen treedt op deze post sinds 2012 al een bezuiniging. 
Maar omdat wij het beheer en onderhoud over kregen met een enorme kwaliteit achterstand en wij 
volgens het energieakkoord voor 2020, 20 % en in 2030 50 % moeten bezuinigen t.a.v. 2011 kunnen 
wij normaal niet bezuinigen op deze post. 
Maar als wij het vervangen van waarschuwingsborden en straatnaamborden 2 jaar opschuiven kan 
het vervangen van Led armaturen uitgevoerd worden door eigen dienst. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort  2021  2022  2023 2024 
402100800/43804131  -20.000  - 20.000  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Nee 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Door deels eigen dienst in te zetten zijn er geen risico’s. 
Als dit niet mogelijk is kan er op deze post niet worden bezuinigd. 
Moet de bezuiniging ongeacht worden doorgevoerd wordt het energieakkoord niet gehaald. 
Het onderhoudsniveau gaat omlaag en het aantal storingen zal verhogen, er zal steeds meer uitval op 
gaan treden, dit gaat leiden tot meer klachten van bewoners, onveilige verkeerssituaties, onveilig 
gevoel van burgers en het aantal inbraken zal toenemen. 
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Duurzamer Hoogeveen 

Nummer:  1549  
Eenheid:  FLO/A&C 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Afvalinzameling goedkoper maken door Area te laten samenwerken/fuseren met een andere partij. 
Daardoor kunnen afvalstoffenheffing naar beneden, vervolgens via woonlastenbenadering OZB 
verhogen. 
Ter vergelijk: in De Wolden is de afvalstoffenheffing bijna € 40 per aansluiting lager. Uitgaande van 
24.000 aansluiting dus een opbrengstpotentie van € 960.000. En wellicht kan het nog goedkoper. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

A/B/C. Inzameling van huishoudelijk afval als zodanig is wettelijk, de wijze waarop dat gebeurt niet. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

In aandeelhoudersverband gesprekken gaan voeren over de toekomst van Area. Eenzijdig uittreden 
is niet aantrekkelijk, dat kost 5 a 10 miljoen euro. Met name met aandeelhouder Emmen moet dit 
goed worden doorgesproken. Want Area is voor Emmen niet alleen afvalinzamelaar, maar ook een 
belangrijk werkgever ‘aan de onderkant van de arbeidsmarkt’. 
Bij hoe de huidige stand van zaken en verhoudingen is het niet mogelijk om dit op korte termijn te 
effectueren. Hoe snel precies is niet te zeggen. Ik ga er in onderstaande berekening vanuit dat als er 
nu (najaar 2020) mee gestart wordt wellicht de eerste revenuen in 2023 kunnen worden  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen, afval kan net zo goed door andere partijen worden ingezameld. Lagere afvalstoffenheffing 
compenseren met hogere ozb (woonlastenbenadering), leidt ertoe dat er voor inwoners geen effect 
is (wel individueel). 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023  2024 
Duurzaam Hoogeveen 
4073000700/ 43802112    -500.000  -960.000 
Algemene dekkingsmiddelen 
4006100000/52211104   -400.000  -768.000 
4006200000/52211104   -100.000  -192.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Voor de SWO geen consequenties. Voor Area mogelijk wel. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Dit kan alleen als de 3 aandeelhouders in Area gezamenlijk op (blijven) trekken. Dat is niet 
gegarandeerd. 
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Nummer: 1586 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Schrappen bijdrage voor Natuur en Milieueducatie 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Beëindigen bijdrage scholennetwerk NME 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Minder bewustwording van de kinderen van de natuur en milieu 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021  2022  2023 2024 
4074000300/44365112  - 17.000  -17.000  -17.000  -17.000 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4074000300/44365112    -17.000  -17.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen directe gevolgen personeel 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen risico’s bekend 

 
 

Mogelijk effect voor De Wolden (incl. beheersmaatregel) 

Geen  
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Veilig Hoogeveen 

Nummer:  4144 
Eenheid: DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Afschaffen bijdrage bureau Halt 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. Zover bekend is er geen bestuurlijke regionale overeenkomst of wettelijke verplichting. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

- Overeenkomst bureau Halt uitzoeken (zomer 2020). 
- Opzeggen overeenkomst (na politiek besluit) 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Bureau Halt richt zich op voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Afschaffen van de 
bijdrage houdt in dat voor gemeente Hoogeveen bureau Halt niet meer kan worden ingezet hiervoor.  
Wanneer gebruik gemaakt wordt van Halt krijgt een jeugdige overtreder geen aantekening in het 
dossier waardoor een afgifte van een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (bij werk/stage etc.)  geen 
probleem is.  Ingeval geen verwijzing naar Halt kan ontstaat er wel een aantekening. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4012020000/44368116  -8.403  -8.403   -8.403   -8.403 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Geen  

  
 

Wat zijn de risico’s? 

Zie onder maatschappelijk effect. 
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Nummer:  4174 
Eenheid:  DV  
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Heroverwegen bijdragen aan stichting centrummanagement en de markt. 
 
Stichting centrummanagement 2019 
Noorderlichtjesparade        14.000 
Bijdrage marktgelden        12.500 
BIZ-subsidie (137.500+68.750+68.750)   275.000 
Bijdrage stadssafari        2.000 
Bestickering Hoofdstraat 223      550,55 
Subsidie KVO stadscentrum Hoogeveen 2019  1.500 
 
De jaarlijkse bijdrage marktgelden aan stichting centrummanagement is voor de periode 2020-2024 
op € 6.000 afgesproken. Voor wat betreft de markt zie het specifieke formulier (format) hierover. 
 
Naast de afdracht van de geinde BIZ-bijdrage welke we kosteloos innen voor de stichting 
Centrummanagement draagt de gemeente ook nog € 25.000 bij als subsidie. Dit op basis van de 
overeenkomst 2020-2024. Voor eventuele bijsturing op dit moment niet haalbaar.  
 
De afzonderlijke bijdragen voor de Noorderlichtjesparade, stadssafari en KVO-stadscentrum kan 
beëindigd worden (€ 17.500). Uitgangspunt hanteren dat in ieder geval voor kleinere projecten geen 
beroep kan worden gedaan op de gemeente maar er een BIZ is van waaruit zaken gefinancierd 
kunnen worden. 
 
De jaarlijkse bijdrage/subsidie aan de BIZ vanuit de gemeente kan heroverwogen worden door 
overeenkomst open te breken. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Eerst een fundamentele keuze welke rol het centrummanagement heeft en welke (financiële) 
bijdragen hierbij horen. Informeren betrokkenen inzake standpunt evenementen. Nadat er keuzes 
zijn gemaakt zal het gesprek moeten worden aangegaan met het centrummanagement.   

 
 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Het stadscentrum met de markt zijn belangrijke economische factoren voor Hoogeveen.  De beide 
organisaties werken nauw samen met de gemeente. 
Het centrum en de markt zullen zelf financiële middelen moeten organiseren, dan wel 
uitgavenpatroon aanpassen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Minder uitgaven: 
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Kostenplaats/kostensoort 2021  2022  2023 2024 
4012020700/43808101 (subsidie kvo) -17.500 -17.500 -17.500  -17.500                                              
 
Is afhankelijk van lopende afspraken. 
De bijdragen kvo stadscentrum, bestickering en stadssafari zijn uitgaven die niet zijn begroot. Door 
de reeds ingestelde uitgavenstop mag worden aangenomen dat dergelijke uitgaven niet meer 
plaatsvinden.  
Zoals gemeld is de bijsturing op het subsidie aan stichting centrummanagement gelet op de 
overeenkomst in deze periode niet mogelijk  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Minder reuring in de stad. En wellicht minder reclame voor de markt. 
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Nummer:  4183  
Eenheid:  DV  
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Afschaffen preventie woninginbraken 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Alle acties stopzetten rondom preventie en voorlichting rondom woninginbraken. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Het doel is het informeren van de inwoners, zodat preventieve maatregelen worden genomen. Nu 
dit niet meer gebeurt, kun je verwachten dat het aantal inbraken toeneemt. Hierdoor kan de 
waardering van een veilige woonomgeving veranderen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4012021100/43808101 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Coördinerende werkzaamheden zijn belegd binnen team AOV, uitvoering door externen, 
burgemeester en politie. De uren van AOV zijn verder niet geraamd. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Zie onder maatschappelijk effect. 
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Zichtbaar en transparant bestuur 

Nummer:  4.2  
Eenheid:  A&C 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Opzeggen lidmaatschap M 50 (voorheen platform middelgrote gemeenten) 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

• Besluit college tot opzegging lidmaatschap M50. 

• Uitgaande brief met opzegging ondertekend door de burgemeester 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen direct maatschappelijk effect. Wel indirect maatschappelijke effect.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4001020200/44368109  -4.000  -4.000  -4.000 -4.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

De M50 is een platform voor middelgrote gemeenten in Nederland die vaak een centrumfunctie in 
de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben (30.000-
80.000 inwoners). Het platform staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen experimenteren en 
de middelgrote gemeenten op de kaart zetten. De M 50 zal na opzeggen van het lidmaatschap door 
Hoogeveen zich niet specifiek inspannen voor gemeente Hoogeveen. Hoogeveen profiteert wel mee 
van collectieve belangenbehartiging door de M 50. Hoogeveen kan ook niet meer via de 
ledenvergaderingen invloed uit kunnen oefenen op de besluitvorming van de M50. Hoogeveen zal 
verder geen gebruik kunnen maken van specifieke diensten die de M50 aanbiedt aan de leden, 
bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. 
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Nummer:  25 
Eenheid: A&C 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Een wethouder minder  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Een wethouder minder benoemen 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4001010100/41100100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
4001010100/41100119 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
4001010100/43800103 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 
4001010100/43800105 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4001010100/41100100     -100.000 -100.000 
4001010100/41100119     -25.000 -25.000 
4001010100/43800103     -1.824 -1.824 
4001010100/43800105   -2.500 -2.500 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Programma bedrijfsvoering algemeen 
0,67 fte bestuursondersteuning € 38.500 
Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
5010020100/41100100 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
5010020100/41100100    -38.500 -38.500 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Nummer:  87  
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Leges voor behandeling aanvragen evenementen. Met differentiatie van a, b en c evenementen. 
In de huidige legesverordening is hiervoor geen tarief bepaald, en wordt het algemene basistarief in 
rekening gebracht. Het idee was om aan te sluiten bij het gemiddelde van de HEMA-gemeenten, 
echter in Emmen en Meppel worden geen leges in rekening gebracht. 
 

 
 
(dit voorstel staat los van de extra algemene indexering). 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. De behandeling van de aanvragen is een wettelijke taak, het bepalen van de hoogte van het tarief 
is autonoom. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De vaststelling van de verhoging vindt plaats door het vaststellen van de legesverordening voor het 
volgend jaar in december 2020 bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021. Dit voorstel 
wordt opgemaakt door de eenheid Dienstverlening/team Belastingen. De organisatie hanteert op 
basis hiervan in 2021 de vastgestelde tarieven. 
 
Daarnaast moet in de lijn van het nog vast te stellen evenementenbeleid de categorie-indeling 
worden bepaald tussen de a, b en c evenementen. Voorgesteld wordt om dezelfde criteria aan te 
houden als in De Wolden wordt gedaan. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De kosten voor het verkrijgen van een vergunning voor een evenement worden hoger. Wellicht 
worden daardoor minder evenementen georganiseerd. 
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Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4002010800/53702105  -1.500  -1.500  -1.500   -1.500   
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4002010800/53702105    -500  -1.500   -1.500 
De exacte meeropbrengst is niet te bepalen, doordat niet bekend is hoeveel aanvragen we krijgen. 
Dit is een schatting 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Geen  

  
 

Wat zijn de risico’s? 

Zie onder maatschappelijk effect. 
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Nummer:  104 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

De gemeentelijke leges zijn de afgelopen jaren minimaal geïndexeerd met veelal 1%. De indexering 
ligt onder de gemiddelde CPI-prijsindex voor lonen en prijzen. Uit de belastingparagraaf bij de 
begroting blijkt dat de kostendekking van leges Burgerzaken 44% bedraagt.  Gelet hierop is het 
voorstel de komende 3 jaar een inhaalslag te maken en vervolgens aan te sluiten bij het CPI-
indexcijfer voor daaropvolgende jaren als volgt: 
 

Gemeenteleges* 2020 2021 2022 2023 2024 

Verhoging 
Incl. 
bijstelling 6% 3% 3% 

CPI-
1,7% 

Wabo-leges 815 864 890 917 932 

Leges Burgerzaken-beïnvloedbaar 271 287 296 305 310 

Leges Burgerzaken-niet beïnvloedbaar-wel 
index  350 356 362 368 374 

Leges planologische procedures 61 65 67 69 70 

Leges Telecommunicatiewet 33 35 36 37 38 

 1530 1.607 1.650 1.695 1.724 

      
Meeropbrengst t.o.v. voorgaand jaar   77 44 45 29 

Meeropbrengst cumulatief   77 120 165 194 

* bedragen x1000       

 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C  

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De vaststelling van de verhoging vindt plaats door het vaststellen van de legesverordening voor het 
volgend jaar in december 2020 bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021. Dit op voorstel 
opgemaakt door de eenheid Dienstverlening/team Belastingen. De organisatie zal op basis hiervan in 
2021 de vastgestelde tarieven hanteren. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De kosten van de dienstverlening worden voor inwoners hoger.  
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Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort    2021        2022           2023    2024 
Aantrekkelijk Wonen 
4083000000/53702103 -49.000 -75.000 -102.000 -117.000 
4081000100/53702146 -4.000 -6.000 -8.000 -9.000 
 
Veilige bereikbaarheid 
4021000200/53702103 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
4002010000/53702105 -3.235 -4.950 -6.716 -7.746 
4002010100/53702105 -3.291 -5.342 -7.247 -8.360 
4002010200/53702105 -174 -353 -536 -664 
4002010300/53702105 -4.965 -10.054 -15.270 -18.905 
4002010400/53702105 -827 -1.674 -2.543 -3.148 
4002010500/53702105 -1.457 -2.950 -4.481 -5.548 
4002010800/53702103 -960 -1.498 -1.992 -2.298 
4002010800/53702106 -270 -413 -561 -647 
4002010800/53702107 -138 -211 -286 -330 
4002010800/53701108 -328 -502 -681 -786 
4002010800/53702110 -52 -79 -107 -124 
4002010800/53702115 -138 -211 -286 -330 
4002010800/53702153 -375 -574 -778 -898  

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Niet van toepassing 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer: 132 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 
Op grond van de wet is de gemeente verplicht om de gelegenheid te geven om kosteloos te kunnen 
trouwen/een partnerschapsregistratie te kunnen doen. Dit vanuit een oogpunt dat iedereen moet 
kunnen trouwen (dus ook met een laag inkomen). Dit doen we op 2 momenten in de week op de 
vroege ochtend. De afgelopen jaren zien we dat de belangstelling voor een kosteloze ceremonie 
toeneemt. Daarbij constateren we ook dat er daarnaast regelmatig een uitgebreid eigen 
huwelijksfeest gehouden wordt. Hiermee maken meer mensen gebruik van de regeling dan waarvoor 
deze bedoeld is. Dit is echter niet te voorkomen met een inkomenstoets. 
 
In de gemeente Hoogeveen bieden we op dit moment voor deze ceremonies de trouwambtenaar, 
bode en de trouwzaal aan. Gezien de financiële positie van de gemeente geven deze extra’s voor een 
kosteloze ceremonie een verkeerd beeld af. Dit heeft een extra aanzuigende werking op de vraag 
hiernaar. Daarnaast verwacht men ook nog een redelijke ceremonie/toespraak. Echter niet alle 
bruidsparen hebben de behoefte aan een uitgebreide ceremonie. 
 
Voorstel is om de kosteloze huwelijken soberder uit te voeren en daarnaast een alternatieve 
eenvoudige ceremonie in te voeren. In veel gevallen willen bruidsparen bij een kosteloos huwelijk 
geen ceremonie. Er zijn ook bruidsparen die een volledige ceremonie niet zien zitten (gelet op de 
kosten) maar wel graag iets meer zouden willen dan alleen het ja-woord uitspreken tijdens een 
korte, kosteloze huwelijksvoltrekking in een “vergaderkamer”. Te denken valt aan bruidsparen die 
bijvoorbeeld voor de 2e keer trouwen. Bij de voorgestelde “eenvoudige huwelijksvoltrekking” in de 
trouwzaal wordt toch kort iets gezegd, is er sprake van een korte ceremonie waarbij een beperkt 
aantal personen aanwezig kunnen zijn. Het voorstel is om hiervoor leges te berekenen van € 160. 
 
De kosteloze huwelijken/registraties worden dan voltrokken door ambtenaren burgerlijke stand en 
niet meer door onze trouwambtenaren. De ceremonies vinden plaats in de ondertrouwkamer in 
aanwezigheid van een beperkt aantal aanwezigen (bruidspaar en getuigen). Trouwambtenaren 
krijgen wel weer een rol in de eenvoudige ceremonies. 
 
In het kader van een realistische begroting en een eventueel effect van keuze bruidsparen wordt er 
niet vanuit gegaan dat de opbrengst moet worden bijgesteld. Indien deze 2 voorstellen niet 
doorgaan, dient de legesopbrengst structureel af geraamd te worden met € 5.000. 
 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

A. Uitvoering terugbrengen naar minimale/verplichte dienstverlening. Alleen de officiële ceremonie 
vindt plaats in de ondertrouwkamer met bruidspaar en getuigen. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Team Burgerzaken moet zorgen voor implementatie van nieuwe werkwijzen dit i.o.m. 
trouwambtenaren en team facilitair. Daarnaast communiceren dat nieuwe werkwijze bekend wordt. 
Hierop anticiperen met plannen afspraken in 2021. 
 
De vaststelling van de leges vindt plaats door het vaststellen van de legesverordening voor het 
volgend jaar in december 2020 bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021. Dit voorstel 
wordt opgemaakt door de eenheid Dienstverlening/team Belastingen.  
Op basis hiervan in 2021 de vastgestelde tarieven hanteren. 
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Benoem het maatschappelijk effect. 

Mensen met een laag inkomen/degene die kiezen voor een kosteloos huwelijk zullen alleen een 
formele huwelijksceremonie krijgen zonder gasten. Voor bruidsparen ontstaat de mogelijkheid om in 
plaats van een uitgebreide ceremonie te kiezen voor toch iets meer dan een formele ceremonie met 
een klein aantal gasten. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4002010000/41100100                           - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Minder inzet babsen en bodes op kosteloze huwelijken. Wel inzet babsen op eenvoudige 
ceremonies. We verwachten de inzet op kosteloze huwelijken door ambtenaren burgerlijke stand op 
te vangen zijn binnen de formatie van de eenheid Dienstverlening. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Gemeente Hoogeveen 

 

Nummer: 184 
Eenheid:  FLO 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

2 jaar opschuiven vervangen straatnaamborden. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Voor het beheer en onderhoud van de straatnaamborden hebben wij Hoogeveen verdeeld in 12 
gebieden, normaal gesproken vervangen wij elk jaar 1 gebied met nieuwe Straatnaamborden. 
Op dit moment zijn de straatnaamborden in geheel Hoogeveen in goede staat. 
We zouden het vervangen van straatnaamborden 2 jaar op kunnen schuiven. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen maatschappelijke effecten  

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023  2024 
4002000000/43804131 -10.000 -10.000    0     0 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar in 2021? 

Geen personele consequenties 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Door het niet tijdig vervangen van de straatnaamborden wordt op den duur de leesbaarheid minder 
waardoor straten slechter vindbaar zijn voor o.a. hulpdiensten, pakketbezorgers enz. 
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Nummer:  261    
Eenheid:  SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Er wordt jaarlijks € 5.000 bijgedragen aan “stedenkring Zwolle-Emsland”. Dit is niet verplicht en kan 
stopgezet worden. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Opzeggen lidmaatschap door beleidsmedewerker-SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Niet bekend 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4001030200/43808101 - 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  264   
Nummer: 80  
Eenheid: SBC en A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Jaarlijks ontvang Martin een subsidie van € 4.545. Dit is geen wettelijke verplichting en kan worden 
beëindigd. 
Naast deze subsidie worden er ook kosten gemaakt voor het bezoek aan of de ontvangst van 
delegaties. Deze kosten worden geboekt op het budget representatie en huldeblijken  
4001020000/43808101. In 2018 € 8.000 en in 2019 € 6.800.  
Voor het budget representatie en huldeblijken is begroot € 23.986. Dit budget bijstellen naar 
€ 17.000 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Bestuur Martin in kennis stellen door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4001030100/44388100 -4.545 -4.545 -4.545 -4.545 
4001020000/43808101 -6.986 -6.986 -6.986 -6.986 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  835.3a 
Eenheid: A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen met het beschikbaar stellen van lunches voor bestuur gemeente Hoogeveen. Ook stoppen 
met de hapjes na de raadsvergaderingen van gemeenten Hoogeveen. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

Autonoom 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De organisatie op de hoogte stellen dat deze artikelen niet langer kunnen worden besteld.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
Werklunches college intern      
4001010100/ 43800111 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid   
4001010100/ 43800111     -1.750 -1.750 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Overhead 

Nummer:  62 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Verbeteren van de dienstverlening door het continueren van werken op afspraak. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

B/C. De producten van de gemeentewinkel zijn wettelijke taken. Hoe wij onze dienstverlening 
aanbieden is een autonome verantwoordelijkheid. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Het college is akkoord met het voorstel van het werken op afspraak en deelt de voordelen (betere 
dienstverlening). Hierdoor kan er verdere uitvoeringen aan worden gegeven. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Werken op afspraak is een van de maatregelen die zijn getroffen i.v.m. de corona crisis. De impact 
voor de inwoners is laag m.b.t. het maken van een afspraak versus vrije inloop. Het gaat om 
continueren van deze maatregel.    

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort  2021 2022 2023 2024 
4002099999/44338112 -38.549  -38.459  -38.459  -38.459 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen consequenties voor huidige personeelsbestand. Het wordt opgevangen door het niet invullen 
van vacature ruimte.   

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen 
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Nummer:  835.2 
Eenheid:  A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Overgaan op goedkopere smartphones. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De smartphones die beschikbaar worden gesteld zijn gemaximaliseerd op € 500 (ex btw). Hiervoor 
zijn de nieuwste topmodellen niet verkrijgbaar, maar overjarige (top) modellen wel. Op dit moment 
wordt bijvoorbeeld de IPhone SE en Samsung Galaxy S10 aangeboden.  
Door het budget per toestel te reduceren tot 400,- per stuk, vallen deze types af. Apple zal in zijn 
geheel niet meer tot de mogelijkheden behoren, maar van Samsung zijn andere type smartphones 
beschikbaar die wel voldoen aan de eisen. Naast Samsung zal er een ander merk, bijvoorbeeld LG of 
Huawei worden toegevoegd. 
De eerstvolgende vervanging van ongeveer 33% van de toestellen vindt plaats in 2021. De effecten in 
de kapitaallasten zijn daarom vanaf 2022 merkbaar. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Het levert een positieve bijdrage op voor het milieu. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4004060000/44338110 0 0 23.000 23.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

We zijn een paar jaar geleden overgestapt naar duurdere modellen omdat goedkopere types niet aan 
de eisen voldeden die we stellen aan informatiebeveiliging. Dit is echter te voorkomen door vooraf 
hierop goed te selecteren. Het beperkt wel sterk de mogelijkheden. 
Een ander probleem was de levensduur van goedkopere types.  
Die bleek vaak rond de twee jaar te liggen, terwijl de overjarige topmodellen wel drie jaar meegaan. 
Er is daarom besloten om de overjarige topmodellen in te gaan zetten met een afschrijftermijn van 
drie jaar i.p.v. goedkopere toestellen met een afschrijftermijn van 2 jaar.  Door weer terug te gaan 
naar goedkopere toestellen bestaat het risico dat de afschrijftermijn van drie jaar weer te lang blijkt 
te zijn en dat er voortijdig afgeschreven moet worden. Per saldo wordt het dan niet goedkoper, 
terwijl de tevredenheid van medewerkers en bestuur kan verminderen. 
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Nummer:  835.3  
Eenheid: A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen met het beschikbaar stellen van lunches voor medewerkers SWO en bestuur gemeente 
Hoogeveen. Ook stoppen met de hapjes na de raadsvergaderingen van gemeenten Hoogeveen. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De organisatie op de hoogte stellen dat deze artikelen niet langer kunnen worden besteld.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Geen 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
Werklunches college intern           
4001010100/ 43800111 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 
4004060000/ 44338110 
Diverse Kostenplaatsen/ 
soorten gebaseerd op verbruik 2019. 
Hapje en drankje na  
raadsvergadering -2.400 -2.400 -2.400 -2.400  
 (scheelt ook inzet van bode na elke raadsvergadering) 
Werklunches college intern         -8.000 -8.000 -8.000 -8.000   
Werklunches medewerkers -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
 

Wat zijn de risico’s? 

Ontevredenheid bij medewerkers en bestuurders. 
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Nummer: 835.4  
Eenheid: A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Drukwerk reduceren en mailingen digitaal verzenden i.p.v. op papier waar mogelijk. 
Er wordt nog vrij veel drukwerk geleverd: 
- Smederijen    3.000  Specifiek Hoogeveen 
- Visitekaartjes   1.000  Hoogeveen en De Wolden 
- Marketing       500   Specifiek Hoogeveen 
- Zwembad (folders) 3.500  Specifiek Hoogeveen 
- P&C-cyclus    8.800  Specifiek Hoogeveen 
- SKIK     pm   Hoogeveen en De Wolden  
       16.800 
Naast bovenstaande terugkomend drukwerk ontstaat er vanuit diverse projecten ook veel drukwerk. 
Denk hierbij aan projecten als waterstof wijk Erflanden.  Wellicht kan hiervoor een digitale variant 
worden ingezet. 
 
Veel mailingen gaan nog fysiek op papier. Hiervoor zijn drukkosten, bezorgingskosten (portokosten). 
Misschien kan hiervoor een digitale variant worden gevonden. 
 
Let op:  
Er moet specifiek worden gekozen welk drukwerk niet langer wordt uitgevoerd om het budget dat 
daarmee is gemoeid te reduceren.  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Bepalen welke drukwerkartikelen niet meer worden geproduceerd. 
Omdat het hier gaat om een centraal budget dat decentraal wordt uitgenut, is het van groot belang 
dat de verantwoordelijk team/medewerker op de hoogte wordt gesteld dat deze artikelen niet 
langer kunnen worden besteld.  
Voor mailingen moet er worden nagedacht of het noodzakelijk is en of het digitaal kan.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Niet iedereen kan misschien digitaal worden bereikt, waardoor niet iedereen de informatie bereikt 
die wel nodig is.  
Het levert een positieve bijdrage op aan duurzaamheid. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4004060000/44338110 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 
(indien zowel al het drukwerk als alle mailingen worden gestopt).  
Kp in SWO 5040010100/43804112 
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Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

De informatieverstrekking vanuit de gemeente verslechterd. 
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Nummer:   835.8  
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen met het bespelen van het carillon op elke donderdag van 11:00 – 12:00 uur.  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Werk naar werk traject instellen voor de Beiaardier.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Het bespelen van het carillon is van culturele waarde voor Hoogeveen. De beiaardier is 1 van de 3 
beiaardiers die er nog in Drenthe zijn. Het carillon kan automatisch blijven spelen om het half uur. Dit 
gaat wel ten koste van de authenticiteit van het carillon een beiaardier. Tevens zou de automaat 
ingesteld en onderhouden moeten worden. Hiervoor is jaarlijks € 2.000 nodig. 
Tot slot worden geen culturele vruchten gepulkt van de recente restauratie van de klokkentoren. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022  2023     2024 
4004060000/44338110  -12.000  -12.000 -12.000   -12.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Beiaardier is sinds januari 2020 in dienst van de SWO t.b.v. gemeente HGV (daarvoor enkele jaren op 
payroll basis, bij overgang naar vast contract is het college geconsulteerd). Begroot voor 7,6 uur per 
week. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Zou nader onderzocht moeten worden. Denkend aan onderhoud van het carillon en het 
onderhouden en instellen van de automaat. Deze worden ingeschat op € 2.000,- per jaar. 
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Nummer:  864  
Eenheid:  A&C 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Geen budget meer beschikbaar stellen voor reisje van gepensioneerde medewerkers van de 
gemeente Hoogeveen.  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Personeelsvereniging meedelen dat budget m.i.v. 2021 vervalt.  

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Mogelijk minder betrokkenheid van gepensioneerde medewerkers van Hoogeveen bij de gemeente. 
NB: dit is een soort ‘sterfhuis’, want deze regeling is alleen beschikbaar voor voormalig medewerkers 
van de gemeente Hoogeveen. Oud-medewerkers van de SWO maken hierop geen aanspraak. Er vindt 
derhalve geen nieuwe instroom meer plaats. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
 4004050000/ 43800120 -5.000  -5.000  -5.000  -5.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

n.v.t. 
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Nummer: 1760 en 1766 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Ombouwen parkeerautomaten naar digitaal 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Ombouwen van automaten door een externe partij vergt een investering van € 12.032. De 
kapitaallasten hiervan bedragen € 2.500. De ombouw maakt een structurele besparing mogelijk van 
€ 36.000. Deze besparing wordt veroorzaakt door minder onderhoud, geen tickets meer printen en 
geen muntgeld meer laten ophalen door Brinks.   
Dit betekent echter ook dat er minder inzet door eigen personeel welke belast is met 
eerdergenoemd onderhoud. Deze uren kunnen nu ingezet worden op handhaving.  Resultaat is meer 
inzet op handhaven door vast personeel en dus structureel minder inhuur hierop. Voordeel naar 
schatting van   € 25.000 (bezuiniging inhuur) jaar. Dit levert een structurele besparing op van 
€ 25.000 op inhuur en € 36.000 -/- € 2.500 = € 33.500 op exploitatiekosten. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Bezoekers van het centrum moeten hun parkeerbelasting digitaal voldoen. Dat betekent met behulp 
van de bankpas of middels een parkeerapp. Dit kan op weerstand stuiten bij sommige groepen. Door 
een goede implementatie en vooral ook communicatie kan deze weerstand verminderen. 
Verwachting is wel dat op de langere duur men het normaal gaat vinden. Je ziet ook in het land 
steeds meer de trend van digitaal je parkeerbelasting voldoen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022  2023  2024 
Veilige bereikbaarheid 
4022000000/43804131  
Overhead       -23.968 -36.000 -36.000 -36.000                    
4004060000/44338110 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Minder inhuur; andere inzet van medewerkers.   

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Geen  
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Nummer:  2709  
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie verminderen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C deze subsidie heeft een preventief/voorliggend doel 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen uitgaven doen die niet passen in kernboodschap kinderen en jongeren. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Wegvallen van de verbindende, integrale aanpak om een betere toekomst voor onze kinderen te 
kunnen realiseren. Hoogeveen wil een kindvriendelijke gemeente zijn, waarin kinderen en jongeren 
alle kansen krijgen om succesvol op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
4043010300/44201110 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Overhead  
4004060000/44338110 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Functie projectleider vervalt. 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Betreft langjarig project. Afspraken met maatschappelijke partners onder druk. Vertrouwen in 
overheid krijgt knauw. Achterstanden kinderen blijven. Mogelijke toename beroep op jeugdhulp 
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Nummer:  3352.a   
Eenheid: SBC 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Subsidie voor sport- en beweegactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen stopzetten 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Subsidie stopzetten door beleidsmedewerker SBC 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Verantwoordelijkheid voor ouderensport wordt bij de ouderen zelf neergelegd. Contributie wordt 
hoger. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
Gezond en vitaal 
4051000010/44368115 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
Bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4051000010/44368115 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 
Overhead 
4004060000/44338110 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Stichting Sport en Bewegen kan het aanbod financieel niet meer rond krijgen of deelnemers kunnen 
de hogere kosten van het aanbod niet meer betalen. Hierdoor kan de deelname van kwetsbare 
ouderen aan deze sport- en beweegactiviteiten afnemen. Dit kan nadelige effecten op een gezonde 
leefstijl en af name van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Hierdoor kan er ook een 
verschuiving ontstaan van meer curatieve zorg in plaats van preventief handelen.  
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Nummer:  3459 
Eenheid: A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Stoppen met marketing Hoogeveen 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

Geen evenementen meer organiseren 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Ontevreden inwoners en minder bezoekers stadscentrum 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4034000800/43808103 -64.328 -64.328 -64.328 -64.328 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

3,17 fte  
Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4004060000/44338110 -200.149 -200.149 -200.149 -200.149 

 
  

Wat zijn de risico’s? 
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Algemene dekkingsmiddelen 

Nummer:  1473 en1488  
Eenheid:  A&S 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Extra opbrengsten OZB  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C. 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

WOZ-signalering. Geautomatiseerd mutatiesignalering uitvoeren. De mutatiesignalering wordt door 
middel van het vergelijken van de digitale luchtfoto met de BAG-pandenkaart, de BGT kaart en de 
WOZ-deelobjecten uitgevoerd. Hiermee worden de actualiteitsverschillen inzichtelijk gemaakt. Dit 
gaat vooral om vergunningsvrije en illegale bouwwerken. Landelijk wordt er uitgegaan van 5% 
mutaties. Team Basisregistraties waar de WOZ/OZB is gepositioneerd binnen de SOR 
(samenhangende objectenregistratie) draagt de zorg voor de uitvoering. In september starten met 
een doorloop tot van 18 weken. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Extra opbrengsten OZB.  
- HGV 25.000 woningen 5% vergunningsvrije mutaties= 1.250 mutaties uitgaande van het huidige 

OZB-tarief eigenaar opbrengst € 80.000 
- HGV 3500 niet-woningen 5% vergunningsvrije mutaties = 175 mutaties uitgaande van de huidige 

OZB-tarieven opbrengst € 20.000 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort 2021 2022 2023 2024 
4006100000/52211105 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 
4006200000/52211104 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
bijstelling o.b.v. haalbaarheid 
4006100000/52211105 - -80.000 -80.000 -80.000 
4006200000/52211104 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 
SWO; Investering € 20.000,-- externe uitvoering 5030010101 ICT-Informatiemanagement/43803108 
Digitalisering dienstverlening (SWO) 
 
Personeel voor de WOZ-activiteiten: 
HGV: 4006120000/43808101 1 fte (controle en registratie in de WOZ) 
HGV: Kostenplaats: 4006120100/43808101 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Extra inleen 1 fte voor de periode van 4 maanden 
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Wat zijn de risico’s? 

Wanneer er minder vergunningsvrije gebouwd is in Hoogeveen in vergelijk tot de landelijke 
gerealiseerde cijfers dan is er minder opbrengst in 2021 
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Nummer: 1500 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Het tarief voor de toeristenbelasting in 2020 bedraagt € 1,25 per persoon per overnachting. Dit tarief 
is vastgesteld op basis van de voorstellen van het Recreatieschap Drenthe. In een overleg met 
Drentse gemeenten worden meerjarige afspraken gemaakt over de tarieven en tariefontwikkeling. 
De afspraken zijn niet bindend maar hebben een adviserend karakter. Gelet hierop is er ook een 
bandbreedte van 20% vastgesteld. Meerdere gemeenten maken hier gebruik van. Zo hanteert 
Emmen een tarief van € 1,40 en Assen een tarief van € 1,30.  
 
Voorstel is om met ingang van 2021 een tarief te gaan hanteren op basis van de maximale 
bandbreedte van 20%. Het tarief bedraagt dan € 1,50 per persoon per overnachting.  

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C, het betreft een algemeen dekkingsmiddel 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De vaststelling van de verhoging vindt plaats door het vaststellen van de legesverordening voor het 
volgend jaar in december 2020 bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021. Dit op voorstel 
opgemaakt door de eenheid Dienstverlening/team Belastingen. 
Op basis hiervan in 2021 de vastgestelde tarieven hanteren. 
 
De sector zal in 2020 zo snel mogelijk geïnformeerd moeten worden zodat men rekening kan houden 
met de nieuwe tarieven voor het volgende seizoen. Dit kan vanuit het team Economische zaken. 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

De kosten voor toeristisch verblijf in de gemeente worden hoger als gevolg van het aangepaste 
tarief. De toeristische sector rekent deze kosten door in hun prijs naar hun gasten.  

 
 

Wat is het financieel effect? 

kostenplaats/kostensoort  2021 2022 2023 2024 
  -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 

 
 

Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Niet van toepassing 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Minder toeristisch verblijf in de gemeente als gevolg van hoger tarief. Weerstand vanuit 
ondernemers tegen hogere tarieven i.r.t. tarieven in de regio. 
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Nummer:  1500A 
Eenheid:  DV 
 
 

Bijsturingsmogelijkheid: 

Invoering Forensenbelasting  
In de toeristenbelasting zijn alle recreatieve verblijven opgenomen binnen de gemeente. Deze 
belasting heffen we van degene die zonder in de gemeente te zijn ingeschreven verblijft in de 
gemeente van de verhuurder/degene die gelegenheid biedt tot verblijf. Dit als bijdrage in de 
gemeentelijke (toeristische) voorzieningen. Op basis van het aantal nachten dat men verblijft betaalt 
men een overnachtingentarief.  
 
In deze administratie zijn ook eigenaren bezitters van recreatiewoningen opgenomen die geen 
gelegenheid bieden tot verblijf maar de accommodatie voor eigen gebruik beschikbaar houden. 
Deze eigenaren/bezitters hebben in vergelijking met andere toeristen meer mogelijkheden om 
gedurende het jaar gebruik te maken van hun accommodatie en dus van de gemeentelijke 
voorzieningen.  Het is mogelijk om van deze categorie belastingplichtigen Forensenbelasting te 
heffen. Deze belasting kan op basis van de waarde van de woning/stacaravan worden geheven op 
basis van een waardeklassen systeem. 
 
De invoering van deze belasting zal naar verwachting betekenen dat de opbrengst toeristenbelasting, 
welke men nu betaalt, afneemt met € 12.000 en de opbrengst Forensenbelasting ca. € 27.000 zal 
bedragen. 

 
 

Wettelijk? A= wettelijk verplicht, B= deel wettelijk, deel autonoom, C = autonoom 

C 

 
 

Wat moet er gebeuren? Hoe, wie en wanneer. 

De vaststelling van de verhoging vindt plaats door het vaststellen van de legesverordening voor het 
volgend jaar in december 2020 bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021. Dit op voorstel 
opgemaakt door de eenheid Dienstverlening/team Belastingen. 
 
Potentieel belastingplichtigen moeten worden geïnformeerd over komende wijzigingen en in beeld 
brengen van totale belastingbestand forensenbelasting. Daarnaast moet verordening en 
administratie hiervoor eenmalig ingericht worden 

 
 

Benoem het maatschappelijk effect. 

Weerstand van categorie belastingplichtigen die meer gaan betalen voor een verblijf in de gemeente. 

 
 

Wat is het financieel effect? 

Kostenplaats/kostensoort  2021  2022  2023 2024 
4034010000/52211106                             
Minder opbrengst toeristenbelasting  12.000  12.000     12.000     12.000 
Meeropbrengst forensenbelasting:       -27.000  -27.000    - 27.000  -27.000 
 
Per saldo                                                      - 15.000   -15.000   - 15.000  -15.000 
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Personele consequenties en welke zijn realiseerbaar vanaf 2021? 

Geen 

 
  

Wat zijn de risico’s? 

Bezwaar en beroepszaken tegen aanslagen forensenbelasting 
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