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Leeswijzer 

De leeswijzer vertelt hoe het document is opgebouwd. 
 
Beleidsbegroting 
 
BELEID: de programmabegroting is de afsprakenlijst voor 2019-2022. 
 
Na deze leeswijzer volgt in het voorwoord de aanbieding van deze nota door het college. Direct 
daarna volgt het hoofdstuk "Begroting in kort bestek". Daarin geven we het totaalbeeld van deze 
begroting weer. 
 
Programma's 
 
De indeling van de programma’s is als volgt: 
1. Wat speelt er in Hoogeveen? 

Dit is een beschrijving van de omgeving waarop het programma moet inspelen. 
2. Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 

Dit is een tabel waarin de doelstellingen en wat we daar voor in 2019 gaan doen staat opgesomd. 
3. Wie doen er aan mee? 

Hier wordt aangegeven welke verbonden partijen betrokken zijn bij de realisatie van de 
programmadoelstellingen. 

4. Beleidsindicatoren 
Dit betreft een overzicht van de verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren. Deze zijn 
grotendeels gebaseerd op waarstaatjegemeente.nl. 

5. Beleidsdocumenten 
Alle beleidsdocumenten die het kader vormen voor het programma staan hier opgesomd. In de 
digitale versie van deze programmabegroting zijn dit tevens ‘hyperlinks’, waarmee het 
betreffende beleidsdocument direct kan worden geopend. 

6. Exploitatie 
In dit onderdeel staat een toelichting op de financiële mutaties in de exploitatie die we voorzien. 

7. Investeringen 
In dit onderdeel staat een toelichting op de veranderingen in de investeringsplanning. 

 
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 
In het overzicht ligt de nadruk op de algemene uitgaven en inkomsten en gaan we in op mutaties in 
het Gemeentefonds. 
 
Overzicht overhead 
 
In het overzicht overhead wordt inzicht gegeven in de kosten die gericht zijn op de sturing en 
ondersteuning van het primaire proces.  
 
Reserves 
 
In dit onderdeel geven we overzicht van de mutaties in de reserves en worden de verschillende 
mutaties kort toegelicht.  
 



Programmabegroting 2019-2022 Leeswijzer 
 

4 Gemeente Hoogeveen 

 

Het geraamde resultaat 
 
De geraamde resultaten van de vier jaarschijven uit deze begroting zijn in dit onderdeel opgenomen.  
 
Vennootschapsbelasting 
 
In dit onderdeel wordt een toelichting gegeven op de vennootschapsbelasting en de effecten ervan 
op onze gemeente.  
 
Paragrafen 
 
Doel van de paragrafen is dat belangrijke reguliere gemeentelijke taken met betrekking tot de 
financiële positie worden gebundeld, waarmee de raad inzicht krijgt in de door hem gestelde kaders 
voor deze onderwerpen. De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting. 
Met de genoemde onderwerpen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven 
daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere 
termijn. 
 
Financiële begroting 
 
Overzicht van baten en lasten 
 
De financiële begroting begint met het overzicht van baten en lasten van de Programmabegroting 
2019-2022. Vervolgens worden de stortingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven en een 
overzicht van de incidentele baten en lasten. Dit is een cijfermatige vertaling van het beleid op 
hoofdlijnen en de uitgangspunten/kaders naar euro’s. 
 
Uiteenzetting financiële positie 
 
In dit onderdeel geven we inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van de vaste activa en 
passiva. Ze betreft vooral een meerjarig beeld van de reserves en voorzieningen en de investeringen. 
 
Bijlagen 
 
In de bijlagen is onder andere een totaaloverzicht van de investeringen, reserves en een lijst met 
afkortingen die in deze begroting voorkomen opgenomen. 
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Aanbiedingsbrief 

 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2019-2022 aan. In deze begroting staan onze plannen 
voor de komende vier jaar en het daarbij behorende financiële plaatje. Het is de eerste begroting die 
gebaseerd is op ons collegeprogramma Daadkracht Netwerk Ambitie. We zijn blij er in geslaagd te 
zijn om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. 

Al vóór de zomervakantie hebben we gecommuniceerd dat het deze keer een flinke klus was om de 
begroting meerjarig sluitend te maken. Zoals destijds aangegeven wordt dit hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de bezuinigingen door het Rijk op het Sociaal Domein. Dat betekent ook dat we 
niet hebben kunnen ontkomen aan bezuinigingen in het Sociaal Domein. Echter het grootste deel van 
de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo hebben we moeten opvangen in andere programma's. 

Voor de bezuinigingen op de Wmo hebben we al enkele concrete maatregelen opgenomen. Echter 
voor het overige alsmede voor de jeugdzorg hebben we een taakstelling moeten opnemen. Wij gaan 
graag met u in het najaar van 2018 aan de slag om hier nadere invulling aan te geven. 

U zult zien dat we voor de jaren 2021 en 2022 een overschot ramen. Daarbij moet de kanttekening 
gemaakt worden dat dit natuurlijk nog verder weg is en dus ook nog onzeker. Mochten we 
daadwerkelijk in de plus eindigen dan zullen we ons streven een sparende gemeente te zijn weer 
oppakken. We hebben namelijk geen vrije ruimte meer in de Algemene reserve en die willen we 
graag wel weer creëren. 
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In de Begroting in kort bestek die u direct achter deze aanbiedingsbrief aantreft nemen wij u mee in 
de highlights van onze plannen per pijler en geven wij aan hoe wij tot een sluitende meerjarige 
begroting zijn gekomen. 

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober gaan we graag met u in gesprek over de gemaakte keuzes 
in deze programmabegroting. 

Met vriendelijke groet, 
College van B&W 
 
Jan Steenbergen  Erwin Slomp  Erik Giethoorn   Gert Vos    Karel Loohuis     Nanne Kramer 
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Begroting in kort bestek 

Een nieuw collegeprogramma, nieuwe en gewijzigde doelstellingen en dus ook nieuwe zaken die in 
2019 uitgevoerd gaan worden. In dit kort bestek pakken we de highlights uit de programma's waarbij 
meer toelichting terug te vinden is bij de betreffende programma's. 
 
Sociale pijler 
Jong Hoogeveen 
Jong Hoogeveen is een innovatieve, integrale aanpak om een betere toekomst voor onze kinderen te 
kunnen realiseren. De insteek is om een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul 
tot achttien vorm te geven. Kern van de aanpak is dat we dit samen doen. Samen met onderwijs en 
andere organisaties, maar vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Vooral het 
betrekken van kinderen en jongeren zelf en het vergroten van de bekendheid van Jong Hoogeveen 
willen we de komende tijd verder vormgeven. We gaan daarvoor op zoek naar manieren die 
kinderen, jongeren en ouders aanspreken. 
 
Jeugdhulp 
De jeugdhulp is volop in beweging. Na de transitiefase is het nu tijd voor de transformatie en 
doorontwikkeling. Wij zetten bij de transformatie in op thema’s die we regionaal gaan 
doorontwikkelen. 
De transformatie willen we ook verder vormgeven door een platform op te richten voor ouders en 
kinderen die gebruikmaken van jeugdhulp. Ouders kunnen hier verbeterpunten over praktische 
zaken met de gemeente delen. 
 
Iedereen doet mee 
Het voorkomen van sociale uitsluiting en armoedebestrijding als opstap naar participatie is een 
belangrijk thema. We willen dat er zo weinig mogelijk inwoners in armoede leven en opgroeien. 
Daarom zetten we vooral in op preventie en vroegsignalering, op de aanpak van schulden, op de 
aanpak van laaggeletterdheid en op het experimenteren met innovatieve projecten. 
 
Samenhangende ondersteuning en zorg  
Samenhangende ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners: van signalering tot specialistische 
zorg. Hiertoe worden op wijk- en dorpsniveau de wijkteams van de Smederijen gestroomlijnd en 
versterkt, de multidisciplinaire samenwerking in de huisartsenpraktijken verder doorontwikkeld en 
verder gewerkt aan een specialistisch team die ondersteuning biedt aan mensen met langdurige 
psychische problemen. 
 
Beschermd wonen 
We streven er naar om beschermd wonen zoveel mogelijk te vervangen door "beschermd thuis". Dit 
houdt in dat begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk in “gewone” woningen en wijken, in de 
eigen sociale omgeving van mensen gebeurt en gericht is op herstel en zelfredzaamheid. 
 
Kunstijsbaan/zwembad 
De bouw van een kunstijsbaan met zwembad past volledig bij onze ambities om een dagattractie te 
realiseren. Dit zal tevens bijdragen om in 2022 de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te zijn. 
We versterken hiermee onze regionale positie. We willen de kunstijsbaan en het zwembad in het 
Bentinckspark zo snel mogelijk realiseren met de nadruk op kwaliteit en financiële duurzaamheid. 
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Kunstgrasvelden 
Er is binnen de georganiseerde breedtesport een toenemende behoefte aan kunstgrasvelden. Door 
het aanleggen van kunstgrasvelden wordt zowel de trainingscapaciteit vergroot als de mogelijkheden 
voor het afwerken van wedstrijden. 
 
Economische pijler 
Participatiewet 
Nu het economisch herstel zichtbaar is en de arbeidsmarkt is aangetrokken zijn de meest 
gekwalificeerde en goed bemiddelbare klanten uit het bestand naar werk begeleid. De doelgroep die 
over is heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze groep naar werk te begeleiden zullen 
extra inspanningen gedaan moeten worden.We streven binnen drie jaar naar een verlaging van 15% 
van de  huidige uitgaven voor de Participatiewet. 
 
Inclusieve arbeidsmarkt 
We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen naar vermogen aan 
kunnen participeren. Daarbij  zien wij de nieuwe entiteit Zuid als een belangrijk instrument om de 
toeleiding  naar de arbeidsmarkt te verbeteren en te vergemakkelijken. 
 
Toekomstbestendige economische groei en succesvol ondernemerschap 
Een goed economisch klimaat draagt in belangrijke mate bij aan het in evenwicht krijgen van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit heeft positieve  effecten op de mobiliteit van de 
beroepsbevolking en de innovatiekracht van ondernemers. Het bedrijfsleven in Hoogeveen profiteert 
nu volop van de gezonde economische situatie. Het is nu zaak om die groei ook toekomstbestendig 
te maken. Het bedrijfsleven vraagt ons de rol van vaandeldrager op ons te nemen. Dat doen we 
graag. 
 
Verstevigen evenementenbeleid 
We willen een samenhangend, aantrekkelijk evenementenaanbod met een duidelijke focus. We 
stimuleren nieuwe evenementen (en onderdelen van evenementen) gericht op jonge gezinnen met 
kinderen, passend bij het DNA van Hoogeveen. Daarnaast kiezen we een aantal evenementen uit die 
écht in de spotlights komen te staan en bouwen deze uit tot grotere merken. 
 
Versterking van de marketing  
De meest kindvriendelijke gemeente van Nederland zijn in 2022, dat is waar Hoogeveen naar wil 
toegroeien. De gekozen marketingaanpak is daarop gericht. Naast kindvriendelijk ligt de focus binnen 
de nieuwe marketingaanpak op het stadscentrum. Dit betekent niet alleen maar aandacht voor het 
centrum. Hier ligt een kans om mensen te verleiden ook de omgeving te bezoeken. 
 
Vitale vakantieparken  
Het project vitale vakantieparken is in 2017 Drenthe breed van start gegaan en heeft als doel de 
vitaliteit van het toeristisch-recreatief verblijfsaanbod te verbeteren. Daarbij wordt ingezet op het 
excelleren van vitale vakantieparken en de niet vitale parken transformeren naar een passende 
bestemming. Voor de gemeente Hoogeveen zijn vier verblijfsrecreatieve parken geschouwd en 
beoordeeld op perspectief en vitaliteit. Afhankelijk van het schouw resultaat en de wensen van de 
ondernemers en/of eigenaar-bewoners van deze parken wordt een vervolgtraject uitgewerkt. 
 
Proces nieuw cultureel complex 
De culturele organisaties zijn samen met de gemeente een traject gestart om te komen tot de 
realisatie van een cultureel complex op het gebied van De Tamboer. De eerste stap, het vlekkenplan, 
wees uit dat het mogelijk is om in het bestemmingsgebied een cultureel complex te realiseren. Er 
wordt nu gewerkt aan de totstandkoming van een voorlopig ontwerp. Deze zal in 2019 aan het 
college en de raad aangeboden worden. 
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Fysieke pijler 
Bewustwording ouderen om zelfredzaam te kunnen blijven wonen 
Ouderen die niet kunnen of willen doorstromen ervaren soms obstakels om zelfredzaam te kunnen 
blijven wonen. Van belang is om ouderen hierin te ontzorgen en bewust te maken van de 
mogelijkheden van bijvoorbeeld woningaanpassing en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar is. 
  
Kwaliteit bestaande woningen en woonomgeving verbeteren  
De focus ligt op het aantrekkelijk houden en maken van de bestaande woningvoorraad en 
woonomgeving. Het grootste deel van Hoogeveen bestaat immers uit bestaande woningen. Om deze 
buurten en wijken gewild te houden, vraagt dit om investeringen in de bestaande voorraad. Een 
aantrekkelijke bestaande woningvoorraad is ook cruciaal om de doorstroming mogelijk te maken. 
 
Vitaal Stadscentrum 
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 te verstevigen. Daarbij gaan we voor een 
bruisend, toekomstbestendig, kindvriendelijk en vitaal stadscentrum met een compact winkelgebied. 
Een stadscentrum met een openbare ruimte die een hoge verblijfskwaliteit heeft en voor de 
consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te blijven bezoeken. 
 
Verbeteren biodiversiteit  
Eind 2017 hebben we als gemeente Hoogeveen de prijs voor ‘Beste bermbeheerder van Drenthe‘ in 
ontvangst heeft mogen nemen. Hiermee hebben we aangetoond dat we goed op weg zijn om de 
biodiversiteit te verbeteren.  Wel willen we de achteruitgang van bijen en insecten verder 
terugdringen en onze aanpak hiervoor gaan versterken. Verscheidenheid van planten en dieren is 
namelijk belangrijk voor mens en natuur en draagt ook bij aan het versterken van de beeldkwaliteit 
en de leefbaarheid in dorpen en de stad. Dit past ook bij de ontwikkeling om zorg steeds dichter bij 
inwoners te organiseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van kwetsbare inwoners, beter signaleren en 
brede hulp en ondersteuning bieden op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg 
 
Wijkteams & Smederijen 
De Smederijen is één van onze belangrijkste schakels om de sociale cohesie in de wijken en dorpen 
zoveel mogelijk versterken. Om dit te realiseren willen we zoveel mogelijk verbinding maken en 
behouden met onze inwoners. Onze inzet willen we daarbij zo goed mogelijk verdelen over de 
fysieke leefbaarheid in het openbare gebieden en het stimuleren van de sociale zelf- en 
samenredzaamheid en netwerkvorming. Om hier nog nadrukkelijker invulling aan te kunnen geven 
focussen we onze op de rol en positie van de wijkteams. 
 
Fietspaden 
Om het fietsen te stimuleren, willen wij het fietsen zo veel mogelijk faciliteren. Dit vraagt om een 
optimaal en comfortabel fietsnetwerk. De tegels in fietspaden willen we zoveel mogelijk vervangen 
door asfalt of beton. Ook willen we de fietspaden daar waar het kan verbreden. We zijn hier al mee 
gestart en willen hier de komende jaren mee verder gaan.  
 
Verkeersregelinstallatie (VRI) Middenveldweg en op- en afritten A28 
De verkeersdruk bij de afslag Fluitenberg is groot. Onderzoeken tonen aan dat de situatie meer 
vraagt dan alleen het vervangen van de verkeerslichten op de Middenveldweg. Ook op de 
kruispunten van de Middenveldweg met de op- en afritten van de A28 is qua verkeersveiligheid en 
doorstroming een verbetering noodzakelijk. Met de provincie en Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan 
de best haalbare oplossing. 
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Reconstructie Haagje/Wolfsbosstraat 
In 2019 worden de verkeerslichten op het kruispunt Haagje, Kanaalweg, Wolfsbosstraat en Mr. 
Cramerweg verwijderd en vervangen door een rotonde. De verkeersveiligheid en de 
verkeersafwikkeling zal daardoor worden vergroot. Gelijktijdig zal ook het Haagje, het deel tussen de 
Notaris Mulderstraat en de Kanaalweg worden gereconstrueerd, conform de Oost West-as visie (“de 
backbone”). Net als de Mr. Cramerweg zal de weg aan beide zijden vrij liggende asfaltfietspaden 
krijgen, parkeervakken en twee versmalde rijbanen. De weg en het kruispunt worden daarmee veel 
veiliger voor fietsers, vooral scholieren van het Wolfsbos en het Roelof van Echten College, en het 
overstekende langzame verkeer, maar blijft ook goed bereikbaar voor de andere weggebruikers.  
 
Blauwe zone 
Het winkelgebied in de Schutstraat, Het Haagje en de Alteveerstraat wordt een 'shop-en-go' gebied. 
Daar wordt een blauwe zone ingevoerd, waar bezoekers met een parkeerschijf maximaal een half 
uur gratis kunnen parkeren. 
 
Versnelling in de energietransitie  
Verduurzaming begint bij bewustwording en uit zich in het aanpassen van gewoontes. Onderwijs, 
voorlichting en participatie zijn middelen om inwoners, ondernemers en instellingen duurzame 
keuzes te laten maken. Duurzaamheid is daarmee ook voor de langere termijn geborgd, doordat 
duurzaam handelen een vanzelfsprekendheid wordt. Bewustwording alleen is niet genoeg. We gaan 
de komende tijd daarom vooral inzetten op het sneller resultaat boeken met energiebesparing en 
gebruik van duurzame energie. 
 
Klimaatrobuust Hoogeveen 
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. 
 
Circulaire economie en circulaire leefomgeving 
De komende jaren zetten we in op een vermindering van afval en uitstoot van schadelijke stoffen en 
op hergebruik van grondstoffen, oftewel  een circulaire leefomgeving. We willen de landelijke 
doelstellingen uit het VANG programma van het Rijk realiseren. De communicatiecampagne 
‘Hoogeveen sorteert voor’ wordt ook in de komende jaren voortgezet. 
 
Pijler Veilig 
Zichtbaarheid wijkagent verbeteren 
Voorkomen van problemen is beter dan genezen. Als het gaat om de veiligheid in eigen straat en 
buurt kunnen inwoners samen met professionele veiligheidspartners of via buurtbemiddeling veel 
bereiken. We willen daarom de zichtbaarheid en bekendheid van de wijkagent verbeteren in de 
wijken en dorpen. 
 
Bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt 
Begin 2018 is de toekomstvisie voor Hoogeveen vastgesteld. Eén van de pijlers bij de visie veilig is: 
bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt. De komende 
jaren willen we extra inzetten op en meer ruimte geven aan burgerbetrokkenheid op het gebied van 
veiligheid. 
 
Veilig Uitgaansgebied 
Veilig kunnen uitgaan blijft belangrijk. De geweldcijfers dalen al enige jaren, toch voelt het 
uitgaanspubliek zich niet altijd veilig.  
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Ook geven jongeren aan dat hun behoefte qua uitgaan niet aansluit bij het Hoogeveense aanbod. 
Samen met Jong Hoogeveen willen we inzetten op een overleg tussen jongeren en horeca om op 
beide vraagstukken een antwoord te krijgen.  
 
Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld blijft een probleem dat een stevige aanpak vraagt van de diverse 
veiligheidspartners.  Niet alleen de aanpak van actuele kindermishandeling en huiselijk geweld is 
daarmee een zaak van de gemeente, ook de acties die ingezet worden om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkómen. 
 
Het Fundament 
Minder debat, meer in gesprek  
Dit programma wil aanjager zijn voor de andere programma’s om dit in gang te zetten. Zelf geeft het 
college het goede voorbeeld door wekelijks de gemeente in te trekken en de dialoog op te zoeken 
met inwoners, ondernemers en organisaties 
 
Intensivering van de bestuurlijke vernieuwing  
De samenleving van Hoogeveen vraagt enerzijds om een bestuur dat de touwtjes in handen heeft en 
anderzijds om meer ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. Voor dit laatste willen we de rol en 
positie van onze inwoners bij de gemeentelijke processen versterken 
 
Lobby en zichtbaarheid  
We willen een zichtbare en onderscheidende gemeente zijn in de regio, in Nederland en buiten de 
landsgrenzen. Die lobby willen we in 2019 verder professionaliseren. Hiervoor schakelen we hulp in 
van een lobby-adviseur. Deze gaat niet de lobby overnemen, maar gaat het bestuur ondersteunen bij 
de aanpak van zwaardere lobby-dossiers en de interne, bestuurlijke afstemming. 
 
Strategische financiële koers 
 
Financiële kaders 
De afgelopen jaren hebben we toegewerkt naar financiële kengetallen en het bepalen van normen 
daarop. We hebben tot nu toe de volgende normen gehanteerd: 
 
1. Solvabiliteit: minimaal 18% 
2. Schuldpositie: maximaal 80% 
3. Investeringen binnen het plafond 
4. Het weerstandsvermogen moet 'voldoende' zijn. 
5. De begroting moet meerjarig structureel en reëel sluitend zijn. 
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Exploitatie 
 
Het financiële vertrekpunt van de Programmabegroting 2019-2022 is de eindstand van de 
Programmabegroting 2018-2021 (na 5e begrotingswijziging). 
 
Deze ziet er als volgt uit: 
Product 2019 2020 2021 2022 
bedragen x € 1.000         

Saldo Programmabegroting 2018-2021 -517 -122 -16 -16 
 
Actualisatie gemeentefondsuitkering 
De gemeentefondsuitkering is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2018. 
 
Bedragen x € 1.000                                  2019 2020 2021 2022 

Opgenomen in Programmabegroting 2018-2021     

Algemene uitkering -57.577 -57.962 -58.157 -58.157 

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) -9.111 -9.151 -9.136 -9.136 

Decentralisatie jeugdzorg (IU) -15.390 -15.490 -15.567 -15.567 

Decentralisatie Participatiewet (IU) -37.073 -34.743 -33.849 -33.849 

 -119.151 -117.346 -116.709 -116.709 

Bijstelling o.b.v. meicirculaire 2018     

Algemene uitkering -3.009 -3.312 -3.721 -4.138 

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) -621 -825 -1.058 -1.293 

Decentralisatie jeugdzorg (IU) -568 -830 -1.010 -917 

Decentralisatie Participatiewet (IU) -1.001 -1.294 -1.156 -204 

 -5.199 -6.261 -6.944 -6.552 

     

Correctie ruimte onder plafond BCF  -1.619 -1.546 -1.213 -1.442 

(100%, 75%, 50%, 50%)     

     

Op te nemen bedragen  -125.969 -125.153 -124.866 -124.703 

 
Het vertrekpunt voor de programmabegroting ziet er dan als volgt uit: 
 
Product 2019 2020 2021 2022 

+=nadeel en - = voordeel            bedragen x € 1.000         
Saldo Programmabegroting 2018-2021 -517 -122 -16 -16 
Bijstelling uitkering gemeentefonds -6.818 -7.807 -8.157 -7.994 
Beginsaldo Programmabegroting 2019-2022 -7.335 -7.929 -8.173 -8.010 

     
Herijking exploitatie 
Binnen de kaders stellen wij voor om een aantal zaken te wijzigingen in de exploitatie. Daarbij is weer 
de gebruikelijke categorie-indeling gehanteerd (zie bijlage A voor ditzelfde overzicht, maar dan op 
programma geordend. In de programma’s zelf wordt iedere mutatie toegelicht). 
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Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 Cat. 

+ = nadeel, - = voordeel           
Bijdrage huisvesting Voortgezet Onderwijs (index) 28 28 28 28 1 
OZB onderwijshuisvesting 12 12 12 12 1 
Indexering huuropbrengsten -3 -3 -3 -3 1 

Onderwijsachterstandbeleid 262 524 786 1.048 1 
Idem, rijksbijdrage -262 -534 -786 -1.048 1 
Openbare bibliotheek 24 24 24 24 1 
Budget Jeugdzorg 1.364 1.357 1.343 1.320 1 

Verlengde pleegzorg pm pm pm pm 1 
Inkomensregeling, uitkering BUIG 1.477 1.477 1.477 1.477 1 
Besparing participatie: bijstandslasten -750 -1.688 -2.626 -3.564 3 
Bijdrage GGD 83 83 83 83 1 

School Erflanden, jaarlijkse kosten omlaag -100 -100 -100 -100 2 
Leerlingenvervoer -25 -25 -25 -25 2 
Subsidie Bibliotheek -25 -25 -25 -25 3 
Activiteitenfonds -50 -50 -50 -50 2 

Beheersvergoeding buitensport (index) 3 3 3 3 1 
OZB sportaccommodaties 9 9 9 9 1 
Exploitatielasten Terpweg 1 27     
Gevolgen vrijgestelde BTW sport 69 69 69 69 1 

Idem, compensatie rijk -69 -69 -69 -69 1 
Onderhoud sportterreinen (index) 3 3 3 3 1 
Exploitatielasten kunstgrasvelden  -10 -20 -20 3 
Bijdrage GGD Drenthe 227 227 227 227 1 

Bijdrage St. Welzijnswerk (index) 60 60 60 60 1 

Huishoudelijke hulp 850 896 955 1.013 2 

Begeleiding 1.217 1.282 1.331 1.390 2 

Algemene voorziening Wmo -40 -40 -40 -40 2 

Uitvoeringskosten Wmo -50 -50 -50 -50 2 

Eerste lijnsloket Wmo -113 -113 -113 -113 2 

Thuiscoaches Mee Drenthe -74 -74 -74 -74 2 

Meerkostenregeling -60 -60 -60 -60 2 

Thuiscoaches Cosis -10 -10 -10 -10 2 

Abonnementstarief Eigen Bijdrage Wmo pm pm pm pm 1 

Opbrengst huur sportaccommodaties -6 -12 -12 -12 2 

Sportaccommodatie Brederoweg -22 -52 -22 -22 3 

Sportaccommodatie Leeuweriklaan -67 -30 -10 -10 3 

Bijdrage Investeringsregelingen (Dutch TechZone) -121 -200   2 

Participatiebudget: doorbetaling Alescon WSW 1.387 1.640 1.613 568 1 

Bijdrage nadelig saldo Alescon -83 121 263 -10 1 

Participatiebudget (werkdeel) 166 393 -175 51 1/2 

Vervallen vergoeding COA (overheveling gem. fonds) 100 100 100 100 1 

Werkgelegenheidsbijdragen (t.l.v. res. risico en stimulering) 100    2 
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Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 Cat. 

+ = nadeel, - = voordeel           

Bijdrage Dutch TechZone 265 265 265 265 3 

Bijdrage samenwerking groeiregio Zwolle  69 151 151 151 3 

Exploitatielasten culturele gebouwen 96 96 96 96 4 

Bijdrage Recreatieschap 2 2 2 2 1 

Visie/uitvoering landelijk gebied (t.l.v. res. Structuurvisie) 50 50 50 50 3 

Uitvoeringsprogramma woonvisie 5 5 5 5 3 

Herstructurering openbare ruimte (t.l.v. res. Structuurvisie) 100 100   3 

Omgevingswet -4 147 75  3 

Leges Omgevingswet -40 -40 -40 -40 3 

Openbaar groen (indexering) 33 33 33 33 2 

Openbaar groen, areaaluitbreiding 6 6 11 11 1 

Streekbeheer 5 10 10 10 3 

Essentaksterfte 50 50 50 50 1 

Doorontwikkeling Smederijen 15 15 15 15 3 

Taakstelling buurtaccommodaties 350 350 350 350 4 

OZB buurtaccommodaties 1 1 1 1 1 

Reconstructies openbaar groen (activeren) -70 -63 -58 -54 2 

Beheer Kunstwerken    259 1 

Onderhoud wegen (index) 38 38 38 38 1 

Onderhoud wegen (areaaluitbreiding) 26 26 33 33 1 

Hogere exploitatielasten parkeren 17 17 17 17 2 

Bijdrage verbonden partij Publiek vervoer 39 39 39 39 1 

Voetgangersbrug Bilderdijklaanbrug    20 3 

Meerstoelen Edisonbrug  18   3 

Afval -40 -40 -40 -40 2 

Bijdrage RUD 57 8 8 8 1 

Bodemsanering, algemeen 5 5 5 5 1 

Bodemsanering Hoofdstraat 192 280 20   1 

Bodemsanering en Gebiedsgericht grondwaterbeheer 68 68 68 68 1 

Projectplan Asbestdaken pm pm pm pm 3 

Budget bodeminformatiesysteem -7 -7 -7 -7 2 

Aanpassing civieltechnische standaard 21     

Bijdrage Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 153 153 153 153 1 

Structurele uitbreiding Griffie 59 59 59 59 1 

Verkiezingen 58    1 

Fonds GGU/VNG 70 70 70 70 1 

Gemeenteraad/fractie-ondersteuning 14 14 14 14 3 

Uitbestede advieswerkzaamheden 25 25 25 25 2 

Lobbyist 95 95 95 95 3 

Dividenduitkeringen 8 8 8 8 2 

Renteopbrengsten 167 166 157 152 2 
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Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 Cat. 

+ = nadeel, - = voordeel           

Kapitaallasten -156 -228 -59 110 1/3 

Indexering tarieven  -163 -163 -163 -163 2 

Extra verhoging tarieven OZB (5%) -543 -549 -549 -549 3 

Onttrekking reserve Dutch TechZone 121 200   2 

Onttrekking reserve structuurvisie: Visie land. gebied -50 -50 -50 -50 3 
Onttrekking reserve structuurvisie: Herstructurering openbaar 
gebied -100 -100   3 

Onttrekking reserve risico en stimulering -100    2 

Inzet reserve rijksbeleid -683 -200   3 

Bijdrage SWO o.b.v. begroting 2019 SWO 1.479 1.479 1.479 1.479 1 

Reservering CAO-ontwikkeling 2019 (1,5%) 533 533 533 533 1 
BTW koepelvrijstelling 188 188 188 188 1 
Huur bedrijfsverzamelgebouw 154 154 154 154 1 
      
 8.304 8.387 7.407 5.843  
Categorie indeling: 
Cat.1 Onontkoombaar 
Cat.2 Aanpassing op basis van realisatiecijfers 
Cat.3 Nieuw beleid 
Cat.4 Niet realiseerbare bezuinigingen 
 

 

     
Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 
+ = nadeel, - = voordeel         
Beginsaldo Programmabegroting 2019-2022 -7.335 -7.929 -8.173 -8.010 
Totaal mutaties 8.304 8.387 7.407 5.843 
Saldo Programmabegroting 2019-2022 969 458 -766 -2.167 
 
De jaarschijven 2019 en 2020 laten op basis van de huidige inzichten een tekort zien, de jaarschijven 
2021 en 2022 een overschot. De programmabegroting is daarmee structureel sluitend. We stellen 
voor de resultaten van de Programmabegroting 2019-2022 te verrekenen met de Algemene reserve. 
 
Investeringen 
 
Vertrekpunt 
Het vertrekpunt voor de investeringen is de investeringsplanning die is opgenomen in de 
Programmabegroting 2018-2021. Deze is geactualiseerd met de overloop van investeringen uit de 
jaarrekening 2017. Deze worden opgenomen in het eerste jaar van de planning. Bij de investeringen 
nemen we ook altijd het lopende jaar (in dit geval 2018) mee. In dit jaar wordt dus ook de overloop 
meegenomen. 
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Investeringsplafond Meerjarenbegroting 2018-2021 
Omschrijving  Bedrag x 1.000 
Reeds ingevuld:   
·         Uit exploitatie (2018-2021) 31.137 
·         Uit Algemene reserve / Reserve structuurvisie 6.787 
·         Bijdragen derden 4.775 
Totaal 42.699 
 
Systematiek investeringen 
Investeringen worden allereerst op inhoud beoordeeld door het college. Vervolgens worden deze op 
de reservelijst geplaatst. Dat is de lijst met investeringen die we in beeld houden voor de eerste twee 
jaar na de planperiode (in dit geval dus 2023 en 2024). Jaarlijks wordt de investeringsplanning 
geactualiseerd en worden investeringen van de reservelijst toegevoegd voor de nieuwe jaarschijf (in 
dit geval 2022). De raad stelt bij de behandeling van deze programmabegroting de 
investeringsplanning en de reservelijst vast. 
 
Actualisatie 
De gehele Investeringsplanning 2018-2021 is geactualiseerd. Dit geeft enkele mutaties in de 
investeringsplanning. Er worden extra investeringen gevraagd en investeringen verschuiven in enkele 
gevallen in uitvoeringsjaar of worden verhoogd of verlaagd.  
Ook zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen uit 2018 toegevoegd. 
 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 
De opwaardering van de pleinen worden betrokken bij de uitvoering van de visie Stadscentrum fase 
2. Dit betekent dat de werkzaamheden hiervoor in 2018 en 2019 worden uitgevoerd en een deel van 
het budget verschoven wordt van 2018 naar 2019. 
 
Reconstructies openbaar groen 
De werkzaamheden omtrent reconstructies plantsoenen en bomen worden vanaf 2019 gezien en 
geactiveerd als investering. 
 
IAB Kindcentrum Wolfsbos 
De voorbereidingen voor het kindcentrum Wolfsbos zijn in 2018 gestart. Het grootste gedeelte van 
de investering zal in 2019/2020 uitgevoerd worden, daarom hebben we het budget van 2018 voor 
een gedeelte doorgeschoven naar 2019 en 2020. 
 
Kunstgrasvelden dorpen 
In overleg met de voetbalverenigingen in de dorpen Pesse, Elim en Hollandscheveld is een plan 
uitgewerkt om kunstgrasvelden voor voetbal te realiseren. In de komende jaren willen we gefaseerd 
deze velden gaan aanleggen.  
 
Renoveren bestaande kunstgrasvelden  
De bestaande kunstgrasvelden zijn in een aaneengesloten periode tussen 2007 – 2012 aangelegd. De 
levensduur van de speelmat is gemiddeld 10-12 jaar. Deze kunstgrasvelden moeten daarom in een 
aaneengesloten periode worden gerenoveerd. 
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Kunstijsbaan en Zwembad  
De bouw van de nieuwe kunstijsbaan gaan we combineren met de bouw van een nieuw zwembad. In 
de raadsvergadering van 12 juli 2018 is besloten hiervoor een aanvullende investering van € 15,65 
miljoen beschikbaar te stellen. Voor de totale ontwikkeling van de kunstijsbaan zwembad is er 
€ 20,15 miljoen aan gemeentelijke investeringen beschikbaar gesteld. Het streven is om de nieuwe 
voorziening gerealiseerd te hebben op 1 januari 2020.  
 
VRI Middenveldweg - Toldijk 
De verkeerssituatie vraagt om meer dan enkel het vervangen van de verkeerslichten. Hiervoor zijn in 
overleg met Provincie en Rijkswaterstaat plannen uitgewerkt. De provincie heeft aangegeven het 
project te willen co-financieren. Rijkswaterstaat heeft aangegeven nut en noodzaak te zien, maar zal 
financieel niet bijdragen. Uit eigen middelen hebben we een budget van € 550.000 beschikbaar voor 
het aanpassen van deze verkeerssituatie. Met een bijdrage van de provincie van 50% komen we uit 
op een totaal budget van € 1,1 miljoen.  
 
Aanpassen bedienbare bruggen 
Steeds vaker worden bruggen op afstand bediend. Door enkele ernstige ongevallen met 
aansprakelijkheid voor de bedienaars, is de regelgeving aangescherpt en zijn onder andere de eisen 
aan apparatuur strenger geworden. Hierdoor moet de apparatuur van de bruggen over de 
Hoogeveensche vaart aangepast worden.  
 
Openbare verlichting 
Het investeringsbudget voor verdere uitrol van het project Hoogeveen Verlicht Bewust is geschrapt.  
Om de doelstelling in het landelijk energieakkoord te kunnen behalen wordt de bestaande verlichting 
gefaseerd vervangen door LED-verlichting vanuit de exploitatiemiddelen.  
 
Meerstoelen Edisonbrug 
De vervanging van de meerstoelen bij de Edisonburg is een investering onder het drempelbedrag van 
€ 50.000 en mag om die reden niet als investering worden geactiveerd. Dergelijke 
vervangingsinvesteringen dienen conform de geldende regels uit de exploitatie te worden betaald. 
Het budget is om die reden overgeheveld van het investeringsbudget naar de exploitatie. 
 
Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur  
Vanuit het uitvoeringsplan bij klimaatadaptatievisie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ is voor het 
realiseren en inrichten van (bergings)gebieden waterstructuur € 130.000 per jaar benodigd in de 
periode 2020-2022. 
 
Aanpassing Compagniehuis 
Om het binnenklimaat bij de gemeentewinkel aangenamer te maken, moeten er bouwkundige 
buitengevelaanpassingen en installatietechnische ingrepen gedaan worden. 
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Jaarschijf 2022 
Naast de actualisatie wordt in deze programmabegroting de jaarschijf 2022 toegevoegd aan de 
investeringsbegroting.  
 
We stellen voor om de volgende investeringen op te nemen voor 2022: 
Investering Bedragen x 1.000   Opmerking 
Budget speelvoorzieningen 60   Vervanging bestaande speelvoorzieningen 
Integraal accommodatiebeleid 2.000   Investering maatschappelijke accommodaties, scholen 
Asfaltprogramma 1.100   Asfaltwegen / fietspaden 
Brandweerkazerne 2.500   Realisatie nieuwe brandweerkazerne 
Totaal 5.660  
 
Door deze investeringen blijven we op alle fronten actief met het verbeteren van onze 
voorzieningen. 
 
Totaalbeeld investeringen 
Door deze investeringen toe te voegen en na de mutaties te hebben doorgevoerd ziet het 
totaalbeeld er als volgt uit: 
Jaar                          
Bedragen x 1.000 

Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

2018              12.204                     323  1.626 7.062 3.193 
2019              45.295                            2.240 28.910 14.145 
2020                 6.590    6.190 400 
2021                 8.241    8.241  
2022                 6.410    6.410  
Totaal              78.740                     323                    3.866  56.813 17.738 
 
We verhogen de investeringen met ruim € 36 miljoen naar totaal € 78,7 miljoen. Hiervan ontvangen 
we € 17,7 miljoen aan bijdragen van derden. Voor een specificatie verwijzen we naar bijlage B. 
 
Reservelijst investeringen 2022-2023 
De investeringen voor de bouw van een nieuw zwembad, de brandweerkazerne en de aanleg van 
kunstgrasvelden zijn opgenomen in deze begroting, waardoor deze kunnen vervallen op de 
reservelijst. Er zijn geen nieuwe investeringen toegevoegd aan de reservelijst. 
 
Reservepositie 
De uitkomsten van deze begroting zijn verwerkt in de verwachte reserve standen. De Algemene 
reserve kent op basis van deze begroting eind 2022 een omvang van € 17,2 miljoen. De Reserve 
structuurvisie komt eind 2022 uit op € 4,9 miljoen. 
 
Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 12,2 miljoen. De weerstandscapaciteit bedraagt 
€ 20,1 miljoen, een factor van 1,65. Het weerstandsvermogen is daarmee ruim voldoende.  
 
Stand van zaken financiële kaders 
Enkele jaren geleden hebben we financiële kaders opgesteld waaraan we kunnen aflezen in hoeverre 
Hoogeveen financieel gezond is. 
Bij het opstellen van de vorige begroting hadden we al gezien dat deze kaders knellend zouden 
kunnen gaan werken in relatie tot de ambities die we willen gaan realiseren. Om die reden hebben 
we in de tweede helft van 2017 enkele sessies met de (auditcommissie van) de raad georganiseerd 
om hierover door te denken.  
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Conclusie van deze sessies was dat we de financiële kaders willen handhaven, maar dat het college 
de mogelijkheid krijgt om in voorkomende gevallen met voorstellen te komen waardoor de kaders 
(tijdelijk) kunnen worden overschreden om op die manier belangrijke ambities te realiseren. Dat is in 
deze begroting ook het geval. We hebben de investering in het zwembad als onderdeel van de 
kunstijsbaan naar voren gehaald. Aan de andere kant zien we geen mogelijkheid om andere 
investeringen te schrappen of te temporiseren (naar later jaren verplaatsen), omdat ze of al in gang 
zijn gezet of omdat ze maatschappelijk daarvoor te relevant zijn.  
 
Dit leidt echter wel tot een tijdelijke overschrijding van de kaders in de eerste jaren en een toename 
tot 2021 van de schuldpositie tot 83% (norm is 80%) en daling van solvabiliteit tot 15% (norm is 18%). 
Vanaf 2022 daalt de schuldquote weer en vanaf 2021 stijgt de solvabiliteit. Gegeven de 
maatschappelijke relevantie van de investeringen en de tijdelijkheid van de overschrijdingen acht het 
college deze acceptabel en stelt zij voor om deze te accepteren.  
 
In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit exact weergegeven. Samengevat: 
1. Schuldpositie: Eind 2022 komt de netto schuld op basis van deze programmabegroting uit op 

82% (norm is 80%) 
2. Solvabiliteit: Eind 2022 komt de solvabiliteit op basis van deze programmabegroting uit op 17% 

(norm is 18%) 
3. Investeringen binnen het plafond: We gaan de komende jaren in totaal € 78,7 miljoen 

investeren. Dat wordt veroorzaakt door het (incidenteel) naar voren halen van investeringen. Op 
basis van onze financiële kaders zou het plafond € 53,0 miljoen zijn. 

4. Weerstandsvermogen: De norm is dat ons weerstandsvermogen ´voldoende´ moet zijn. Op basis 
van deze programmabegroting is ons weerstandsvermogen ruim voldoende (1,65), waarmee we 
aan dit kader voldoen. Echter, de beschikbare weerstandscapaciteit – met als belangrijkste 
component de Algemene reserve – neemt naar verwachting de komende jaren af. Met een 
gelijkblijvend risicoprofiel heeft dit een negatief effect op het ratio weerstandsvermogen. De 
verwachting is dan ook dat deze ratio de komende periode onder de norm uit gaat komen. 
Gerealiseerde overschotten zullen dan ook ten gunste van de Algemene reserve worden 
gebracht ten einde het weerstandsvermogen te verstevigen. 

5. Sluitende begroting: Op basis van deze programmabegroting verwachten wij een begroting die 
structureel en reëel sluitend is. Al hoewel de jaarschijven 2019 en 2020 een tekort laten zien, 
sluiten de jaarschijven 2021 en 2022 weer positief af. We kunnen daarmee stellen dat de 
programmabegroting structureel sluitend is en dat we ook aan dit kader voldoen.
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Kerngegevens 

De kerngegevens geven een beeld van de financiële, sociale en fysieke structuur van de gemeente. 
 
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. 



Programmabegroting 2019-2022  
 

Gemeente Hoogeveen 21 
 

 
 

 



 

22 Gemeente Hoogeveen 

 

Samenstelling raad en college 

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

Leden 
8 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

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

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

Wethouder Jan Steenbergen 
Programma's 
  Werken aan Werk 
 
Taakvelden 
  Financiën 
  Stadscentrum 
  Gemeentelijk Vastgoed en Grondzaken 
  Dienstverlening  
  Integraal accommodatiebeleid 
 

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

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

Wethouder Erwin Slomp 
Programma's 
  Gezond en Vitaal 
  Veilige Bereikbaarheid 
 
Taakvelden 
  Handhaving 
  Bentinckspark 
  Kunstijsbaan en zwembad 
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Blijven meedoen en talentontwikkeling 

 
 
Dit programma omvat maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid, 
talentontwikkeling, jeugdhulp en veiligheid & jeugd. 
 
Programmahouder Gert Vos 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling 
Het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling zet in op maatschappelijke participatie, 
financiële zelfredzaamheid en talentontwikkeling van alle inwoners. Jeugd is een belangrijke 
doelgroep. Het programma staat voor investeren in de toekomst van jeugdigen en in de hele 
Hoogeveense samenleving er omheen. Blijven meedoen en talentontwikkeling heeft veel raakvlakken 
met andere programma's. Het gaat dan vooral om mensen laten meedoen in de maatschappij, ook 
als ze geen (betaald) werk hebben en om de zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de 
arbeidsmarkt.  
 
Trends en ontwikkelingen 
Verbinding maken met partners en omgeving 
De rol van de gemeente is aan het verschuiven. Steeds meer werken we in netwerken van sociale 
gemeenschappen, maatschappelijke organisaties, ondernemingen, overheid en andere betrokkenen. 
We zijn aanjager en verbinder en komen samen met inwoners en partijen tot de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. Dat betekent dat we steeds meer onderwerpen aanpakken in samenwerking 
met partners en dat het belang van samenwerken steeds groter wordt.  
 
Preventie en integrale aanpak 
De drie decentralisaties hebben ons als gemeente meer mogelijkheden gegeven om problemen 
binnen het sociale domein integraal op te pakken. Dat is essentieel: om de doelstellingen van blijven 
meedoen en talentontwikkeling te realiseren, is een brede, domein-overstijgende aanpak 
noodzakelijk. Daarbij weten we dat het niet alleen gaat om het individu, maar ook over de factoren in 
de omgeving (gezin, buurt, school en werk). Inzet van onderwijs, arbeid, participatie, inkomen, 
(gezondheids)zorg, opvoeding, buurt, sport en cultuur zijn in samenhang nodig om de doelen te 
bereiken. We weten dat preventie essentieel is: inzetten op preventie voorkomt problemen of 
voorkomt dat problemen groter worden.  
De komende periode zetten we meer in op integrale preventie. Dit sluit aan bij de integrale aanpak 
van inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. In de komende jaren willen we de 
samenwerking tussen de partijen die zich bezig houden met preventie versterken. Er zijn tal van 
vindplaatsen in het sociaal domein die nog beter kunnen samenwerken. 
 



Programmabegroting 2019-2022 Blijven meedoen en talentontwikkeling 
 

Gemeente Hoogeveen 27 
 

 
Schulden, bewindvoering en GKB 
Schulden 
De problematiek van de (onbeheersbare) schulden neemt nog steeds toe. Er is een feitelijke toename 
doordat (meer) mensen, door eigen toedoen of door anderen, in een zware schuldensituatie 
terechtkomen. En er is een schijnbare toename doordat latente schulden door toenemende 
aandacht voor deze problematiek eerder zichtbaar worden. De overheden blijken zelf overigens 
mede veroorzaker te zijn van problematische schulden, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes.  
  
Bewindvoering 
Er is een toename bij het aantal onder bewindstellingen merkbaar.  Belangrijke oorzaken zijn een 
intensievere exploitatie van deze markt door commerciële bewindvoerders, een onjuiste 
beeldvorming bij het publiek over de schuldhulpverlening die de gemeente biedt en de verruimde 
mogelijkheden om onder bewind gesteld te kunnen worden. 
  
GKB 
De ombouw van de GKB tot een specialistische tweedelijns organisatie is in gang gezet. De komende 
jaren worden geleidelijk de contracten met de gemeenten die diensten afnemen, afgebouwd. Samen 
met onze partners in het voorveld en onze eigen mensen bij sociale zaken zijn we bezig om de 
toegang tot de GKB nog beter in te richten. 
 
Aansluiting arbeidsmarkt 
Enerzijds zien we dat nog steeds veel mensen gebruik maken van de bijstand en anderzijds dat 
bedrijven in en rond Hoogeveen zitten te springen om goed opgeleid en gemotiveerd personeel. De 
mismatch op de arbeidsmarkt is vooral zichtbaar in de bouw en de techniek.  
 
Speerpunten 
Jong Hoogeveen 
Jong Hoogeveen is een innovatieve, integrale aanpak om een betere toekomst voor onze kinderen te 
kunnen realiseren. We zijn een kindvriendelijke gemeente, waarin kinderen en jongeren alle kansen 
krijgen om succesvol op te groeien. De insteek is om een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor 
kinderen van nul tot achttien vorm te geven.  
 
Kern van de aanpak is dat we dit samen doen. Samen met onderwijs en andere organisaties, maar 
vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders: van hen is en wordt gevraagd aan te geven 
wat er nodig is om hen succesvol te laten opgroeien in Hoogeveen. Ook de eigen inzet die kinderen 
en jongeren zelf kunnen leveren is een voorwaarde om te komen tot verandering. 
 
De vijf thema’s waar we voor gaan in Jong Hoogeveen zijn gekozen door kinderen, jongeren en  
ouders zelf: 
1. Naschools; 
2. Veiligheid; 
3. Onderwijs en arbeid;  
4. Ouders, zorg en onderwijs; 
5. Geld en armoede. 

 
Met Jong Hoogeveen zetten we in op het verbinden van de verschillende leefwerelden van kinderen: 
thuis, school en buurt. Het gaat hier vooral om het versterken van de omgeving van opgroeiende 
kinderen, om zo kinderen optimale kansen tot gezond opgroeien te bieden. Niet alle kinderen in 
Hoogeveen hebben een stimulerende thuisomgeving. Door de leefwerelden te verbinden proberen 
we het pedagogisch klimaat rondom kinderen te versterken.  
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Vooral het betrekken van kinderen en jongeren zelf en het vergroten van de bekendheid van Jong 
Hoogeveen willen we de komende tijd verder vormgeven. We gaan daarvoor op zoek naar manieren 
die kinderen, jongeren en ouders aanspreken.  
 
Onderwijs 
Toekomstbestendig onderwijs is de basis voor een kansrijke toekomst voor onze kinderen en 
jongeren. Veel van onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen zijn verbonden met onderwijs. Denk 
aan talentontwikkeling, meedoen, maar ook armoede en arbeidsparticipatie. We vinden dit een 
gedeelde verantwoordelijkheid en samen met partners gaan we daarom een brede visie op 
onderwijs opstellen: van primair onderwijs tot en met voortgezet onderwijs, mbo en verder.  
 
Jongeren moeten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om het 
aanbod van middelbaar- en hoger onderwijs te versterken. Hierbij gaat het ook om een goede 
verbinding tussen de diverse opleidingsniveaus en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarmee 
willen we het voor jongeren aantrekkelijker maken om in Hoogeveen te blijven wonen, vergroten we 
het kennisniveau en sluiten we meer aan bij de behoefte van het bedrijfsleven.  
 
Onderwijshuisvesting 
De huisvesting van het onderwijs is een belangrijk onderdeel van het Integraal accommodatiebeleid 
(IAB). In de herijking van het totale IAB wordt al geruime tijd met het onderwijsveld gewerkt aan een 
nieuwe visie voor onderwijshuisvesting. Centrale vraag hierin is: welke planning -en 
financieringsmethode is het meest toegesneden op het realiseren van de ambities voor 
onderwijshuisvesting in de gemeente Hoogeveen? Een externe procesmanager is aangetrokken om 
vanuit een gezamenlijke opdracht (schoolbesturen en gemeente) de vervolgstappen te zetten.  
 
Kindcentrum Wolfsbos 
De voorbereiding op het kindcentrum Wolfsbos is in volle gang. In 2019 is de start van de bouw 
gepland. In 2016 heeft de raad een investeringsbudget vastgesteld voor de stichtingskosten (€ 3,7 
miljoen) van een kindcentrum Wolfsbos en de gerelateerde inrichtingskosten (€ 1 miljoen) openbaar 
gebied. Na de economische crisis van enkele jaren terug, is inmiddels sprake van een overspannen 
bouwmarkt. De verwachting is dat het eerder vastgestelde stichtingskostenbudget hierdoor niet 
voldoende is. Zo adviseert de VNG gemeenten inmiddels om de normbedragen voor de nieuwbouw 
van scholen te verhogen met 40%. Voor het kindcentrum Wolfsbos gaan we uit van de werkelijke 
kosten. Dat betekent dat we na de aanbesteding van de bouw (planning begin 2019) beoordelen of 
het bestaande budget voldoende is. Zo niet, dan krijgt de raad een nader voorstel voor een 
begrotingswijziging.  
 
Huisvesting Villa Kakelbont  
De openbare basisschool het Spectrum, locatie “Villa Kakelbont”, is gehuisvest in het stadsdeel van 
Centrum-Oost van Hoogeveen. De school ligt in het herontwikkelingsgebied van het project park 
Dwingeland. In de herontwikkeling van dit project is aanvankelijk als uitgangspunt aangenomen dat 
de school op termijn naar een andere locatie zal verhuizen binnen het stadscentrum. 
In 2017 is de balans opgemaakt voor de realisatie van “park Dwingeland”. Na regelmatig en goed 
overleg met het schoolbestuur, is besloten om de school “Villa Kakelbont” te handhaven op de 
huidige locatie. Samen met het schoolbestuur werken we in 2018 de plannen uit voor een upgrading 
van het schoolgebouw en de stedenbouwkundige inpassing in het nieuwe park. 
Eind 2018 is dit plan gereed en wordt het plan meegenomen in de beoordeling voor het IHP 
programma 2019. 
 
1.000 dagen aanpak 
Aan het bouwen van een gelukkige en gezonde toekomst van een kind kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. Het begint al met een gezonde en stabiele levenssituatie van aanstaande ouders.  



Programmabegroting 2019-2022 Blijven meedoen en talentontwikkeling 
 

Gemeente Hoogeveen 29 
 

Ouders die gezond en gelukkig zijn brengen die gezondheid en dit geluk over op hun kinderen. Door 
te investeren op de eerste 1.000 dagen van een mensenleven (dat is de periode vanaf de zwanger-
schap tot het kind 2,5 jaar is) wordt een goede basis gelegd en worden veel problemen voorkomen.  

In de aanpak beginnen we zo snel mogelijk de stressfactoren bij de zwangere of in het gezin te 
reduceren om de gezonde toekomst van een pasgeboren kind te bevorderen. Een belangrijk thema is 
een goede hechting tussen ouder(s) en kind. Vervolgens verhogen we de zelfredzaamheid van het 
gezin door eerst voor te doen (stressreductie zodat alles weer loopt), dan samen met het gezin te 
doen en vervolgens het gezin het zelf laten doen. Op enkele plekken in het land wordt met deze 
methodiek gewerkt en zijn goede resultaten geboekt.  
 
Armoede en schulden  
De gemeente Hoogeveen zet de strijd tegen armoede voort. Het voorkomen van sociale uitsluiting en 
armoedebestrijding als opstap naar participatie is een belangrijk thema en ook een essentiële 
voorwaarde voor 'blijven meedoen en talentontwikkeling'. We willen dat er zo weinig mogelijk 
inwoners in armoede leven en opgroeien. Daarom zetten we vooral in op preventie en 
vroegsignalering, op de aanpak van schulden en op experimenteren met innovatieve projecten, zoals 
mobility mentoring. Mobility mentoring is inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële 
en sociale problemen willen oplossen, gebaseerd op inzichten vanuit de hersenwetenschap. 
 
We zetten in op de volgende onderdelen:  
- Eerder in beeld, maar liefst voorkomen;  
- Betere ondersteuning en erger voorkomen;  
- Beter toekomstperspectief en terugval voorkomen.  
 
Om dat te bereiken is er intensieve samenwerking nodig om tot een integraal aanbod en een 
sluitende keten te komen. We streven naar een goede samenwerking tussen en met verschillende 
partners zoals welzijn, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, ondernemers en de gemeente.  
 
Speciale aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren die opgroeien in armoede of te maken krijgen 
met (de gevolgen van) schulden. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren in gezinnen 
opgroeien waar geen financiële problemen zijn. We willen voorkomen dat een gebrek aan financiën 
kansrijk opgroeien in de weg staat. Daarom blijven we fors inzetten om te zorgen dat kinderen en 
jongeren kunnen meedoen aan de samenleving door bijvoorbeeld sport, cultuur en onderwijs. Dit 
doen we onder andere door het continueren van het Kindpakket.  
 
Ook gaan we het gesprek aan met jongeren over schulden. We willen samen met hen naar 
oplossingen zoeken. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat studenten met schulden vaker 
afwezig zijn, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs 
stoppen met school. Schulden belemmeren jongeren om een kansrijke toekomst op te bouwen. We 
willen een aanpak opzetten voor en door jongeren, gericht op preventie om financiële problemen bij 
jongeren te voorkomen. 
 
Aanpak laaggeletterdheid 
De aanpak van laaggeletterdheid is een belangrijk speerpunt en we versterken de ingeslagen weg van 
het actieplan Hoogeveen telt mee met taal. We verwachten dat deze aanpak een positief effect heeft 
op de uitstroom van mensen uit de bijstand en bij mensen met schulden.  
We blijven inzetten op een sterk Taalhuis en het sneller leren van taal, vooral van mensen in de 
bijstand. Specifieke programma’s gaan over de combinatie schulden en laaggeletterdheid. 
We willen intensieve taaltrajecten inzetten voor jongeren, die laaggeletterd de school verlaten. Dit 
om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  
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We doen actief mee aan het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Maastricht en 
gefaciliteerd wordt door de Provincie Drenthe. In dat onderzoek zal vooral worden gekeken welke 
effectieve methoden er zijn om zo veel mogelijk laaggeletterde mensen met Nederlands als eerste 
taal (NT1) naar een passend taalaanbod te leiden. 
 
Transformatie jeugdhulp 
De jeugdhulp is volop in beweging. Na de transitiefase is het nu tijd voor de transformatie en 
doorontwikkeling. De nota Jeugdhulp 2017-2020 geeft richting aan deze transformatie. Daarnaast is 
er een eerste tussenevaluatie van de Jeugdwet geweest. Hier is een actieprogramma uit 
voortgekomen, wij zetten bij de transformatie in op thema’s die we regionaal gaan doorontwikkelen. 
De transformatie willen we ook verder vormgeven door een platform op te richten voor ouders en 
kinderen die gebruikmaken van jeugdhulp. Ouders kunnen hier verbeterpunten over praktische 
zaken met de gemeente delen.  
Voor de uitvoering van de jeugdhulp krijgen we middelen van het Rijk. De uitgaven zijn echter hoger 
dan de inkomsten. We zullen daarom de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk moeten inzetten. 
Om dit vorm en inhoud te geven, zijn we een bestuurlijk project gestart. De opgave is zoveel mogelijk 
budget neutraal te worden, maar in elk geval een besparing van € 250.000 te realiseren.  
Onze Hoogeveense aanpak daarvoor willen we ontwikkelen door samen te werken en te leren in 
zowel regionaal (Drents) als landelijk verband.  
 
Per januari 2019 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de (toegang tot) jeugdhulp binnen het 
AZC.  
 
Participatiewet 
Zonder het sociale vangnet uit het oog te verliezen, willen we dat minder mensen gebruik maken van 
de Participatiewet. Binnen drie jaar streven we naar verlaging van 15% van de uitgaven voor de 
Participatiewet. Om deze verlaging te realiseren, gaan we investeren in extra ondersteuning om 
daadwerkelijk de stap naar betaald werk te kunnen maken. We verwijzen voor verder toelichting 
naar het onderdeel Participatiewet en ambitie in de begroting bij Werken aan werk.    
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: We geven kinderen en jongeren alle kansen op een succesvolle en duurzame toekomst 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
We zijn een kindvriendelijke gemeente, waarin 
kinderen en jongeren alle kansen krijgen om 
succesvol op te groeien. 
 
 
We geven vorm aan een goede doorgaande 
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 18  
 
 
 
 
 

• We verstevigen en breiden projecten en activiteiten 
rondom de thema's: financiën, naschools, onderwijs 
en arbeid, ouders, leren en zorg en veiligheid uit.  

 
• Wij faciliteren kinderen en jongeren om mee te 

praten op diverse manieren over onderwerpen die 
hen raken en brengen in beeld wat hen bezig houdt.  

• We vergroten de bekendheid en zichtbaarheid van 
Jong Hoogeveen en de 'high five'. 
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Doelstelling 2: Toekomstbestendig onderwijs, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers 
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Het gemiddeld opleidingsniveau van jongeren in 
Hoogeveen is gelijk aan of hoger dan het 
gemiddelde Drentse niveau. 
(Bron: onderwijssoort in het VO; Drentse Onderwijsmonitor) 

 
 

• We maken een onderwijsvisie, waarin optimale 
kansen voor alle kinderen centraal staan, samen met 
partners in en rondom het onderwijs 

•  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.  

• We maken de visie op onderwijshuisvesting af 
• Realiseren kindcentrum Wolfsbos 
• Het opzetten van een digitale programmalijn door de 

bibliotheek om inwoners ook op het gebied van 
digitalisering mee te laten doen in de samenleving 

Goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt.  
 
 
Voorkomen van schooluitval en thuiszitters. 
 
 
 
 
Jongeren die van praktijkonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs komen, hebben een passende 
vervolgplek.  

 
 
 

• We leiden, samen met de scholen, bedrijven en 
instellingen jongeren op in kansrijke beroepen, zoals 
techniek, zorg en logistiek.  

 
• Samen met de scholen, schoolmaatschappelijk werk, 

samenwerkingsverbanden en overige partners 
inzetten op preventie of bij uitval/thuiszitten 
terugleiden naar school. 

 
• Met de monitor jongeren in een kwetsbare positie 

blijven we deze groep volgen tot 23 jaar. Een 
passende plek is mbo-onderwijs, werk of 
(arbeidsmatige) dagbesteding.  

• Hoogeveen On Stage 
• Techniek Pact 

 
Doelstelling 3: Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Ondanks de toenemende schuldenproblematiek 
zijn er in Hoogeveen niet méér mensen dan in 
2018 die schuldhulp nodig hebben 
 
Meer mensen met schulden melden zich voor hulp 
voordat die schulden onbeheersbaar zijn 
geworden. 
 
Het aantal huishoudens in Hoogeveen dat opgroeit 
in armoede zit in 2020 onder het Drents 
gemiddelde.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• We intensiveren de voorlichting in de preventieve 
sfeer (voorkomen van schulden). Met speciale 
aandacht voor jongeren en jong volwassenen. 
 

• We intensiveren het bekend maken van de 
hulpmogelijkheden die de gemeente heeft. 
 

 
• We zetten in op het motiveren van mensen met 

schulden om zo snel mogelijk hulp te zoeken 
(voorkomen van erger). 

• We onderzoeken de mogelijkheden om met door ons 
geselecteerde en erkende bewindvoerders in de regio 
tot goede afspraken te komen 

• We gaan onze eigen procedures kritisch beoordelen 
op onbedoelde effecten. 

• We verstrekken binnen de kaders zoveel mogelijk 
toelagen en vrijstelling van gemeentelijke 
belastingen.  
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• We zetten extra in op het bemiddelen naar werk van 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

• We onderzoeken op welke manier we kunnen 
realiseren dat alle kinderen die de basisschool 
verlaten, een zwemdiploma hebben gehaald.  

Meer mensen participeren in de samenleving en 
meer mensen zijn zelfredzaam 

 
 

• We blijven inzetten op het Taalhuis om zo de 
laaggeletterden aan taalverhoging te laten werken. 
Door te investeren in nieuwe en bestaande 
alliantiepartners worden nieuwe laaggeletterden 
gemotiveerd tot scholing, en zorgen voor meer 
toeleiding naar taalopleidingen 

• We verbreden en intensiveren het aanbod van 
(in)formele opleidingen voor taalverhoging van 
laaggeletterden, onder andere door intensievere 
taaltrajecten in combinatie met de inzet van 
taalvrijwilligers en taalstages. 

Minder mensen maken gebruik van de 
Participatiewet. In 2021 streven we naar verlaging 
van 15% van de uitgaven voor de Participatiewet. 
 
De Participatie wet blijft een sociaal vangnet voor 
inwoners die dat nodig hebben 
 
 

• We willen meer uitstroom uit de 
inkomensondersteunende voorzieningen. 

 
 
• We zetten in op de inclusieve arbeidsmarkt. Een 

samenleving waarin iedereen mee kan doen en kan 
werken naar vermogen. We schrijven een actieplan 
om dit doel te realiseren, inclusief de daarvoor 
benodigde middelen en ondersteuning. We doen dit 
zoveel mogelijk samen met de arbeidsmarkt. 

• We werken actief samen met het onderwijs, 
bedrijfsleven en onze partners in de regio.  

• We vergroten de mogelijkheden voor her-, bij- en 
omscholing en arbeidsfit maken. Daarbij laten we het 
Regionaal mobiliteitscentrum samen met het 
LeerWerkLoket en het ‘nieuwe’ Alescon een 
belangrijke rol spelen. 

• We willen dat het ‘nieuwe’ Alescon een grotere rol 
gaat spelen bij het scholen en arbeidsfit maken van 
een specifieke groep werkzoekenden. 

• We gaan het voor mensen met een volledige 
bijstandsuitkering aantrekkelijker maken om (in 
deeltijd) te werken; 

• We stimuleren mensen met een deeltijdbaan en een 
aanvullende uitkering om meer te gaan werken. 

• We maken mogelijk wat nodig is conform het advies 
van de Transitiecommissie sociaal domein. We 
passen maatwerk toe waarbij we uitgaan van het 
achterliggende doel van de Participatiewet.  

• We stimuleren werken naar vermogen en gaan uit 
van een inclusieve arbeidsmarkt waarbij bijvoorbeeld 
actief wordt ingezet op arbeidsmatige dagbesteding 
indien werken in loondienst niet mogelijk is. 
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Doelstelling 4: Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op in Hoogeveen 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
We bieden alle kinderen en jongeren passende 
ondersteuning (matched care), waarbij we kijken 
naar alle levensdomeinen. 

 
 

 
 

• Wij organiseren dat jeugdigen in maximaal 2 stappen 
bij de juiste ondersteuning zijn. 

• We versterken het partnerschap en de 
gemeenschappelijke transformatiedoelen met de 
(grootste) zorgaanbieders. 

• We versterken de samenwerking met het onderwijs 
en de jeugdhulp. 

• We ontwikkelen de jeugdbeschermingsketen door.  
• We versterken de samenwerking met de huisartsen 

door inzet van de praktijkondersteuner Jeugd. 
• We zetten een gebundeld preventieaanbod voor het 

primair onderwijs in. 
• We gaan starten met de 1000 dagen aanpak 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

Bibliotheek 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel. 

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).  
 

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019 

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

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.832.831 

 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang). 
 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel. 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019. 

De GGD bewaakt de gezondheid van -9 maanden tot 18 jaar en bevordert deze 
vanuit consultatiebureau, schoolonderzoeken en preventie-activiteiten. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.387.050 
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Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

Visie /doelstellingen 
(openbaar belang). 

De GKB voorziet op maatschappelijke en zakelijk verantwoorde wijze in de behoefte 
aan onder andere geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering 
en wettelijke schuldsanering van natuurlijke personen. 
 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel. 

De GKB draagt bij aan de doelen van Blijven meedoen en talentontwikkeling door 
mensen met de schulden te helpen en hun zelfredzaamheid te bevorderen.  
 

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019. 

De GKB voert schuldsanering en bewindvoering uit.  
 
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 602.000 

Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo 39,2 37,9 41,1 
Kinderen in uitkeringsgezin % 5,81 5,73 6,58 
Werkloze jongeren % 1,62 1,8 1,52 
Voortijdige schoolverlaters totaal 
(VO + MBO) % 1,7 1,4 1,7 
Absoluut verzuim leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen 0,22 0,61 1,82 
Relatief verzuim leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen 20,1 20,16 26,58 
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 11,5 10,2 9,7 

 

Bijstandsuitkering 
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners 
Bron: CBS – Participatie Wet (2e halfjaar 2017) 
 
Kinderen in uitkeringsgezin 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen.  
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel (2015) 
 
Werkloze jongeren 
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) 
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel (2015) 
 
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: DUO – Dienst Uitvoering onderwijs (2017) 
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Absoluut verzuim leerlingen 
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 
Gemeenten leveren het aantal leerplichtigen aan bij DUO. Indien een gemeente geen waarde heeft 
geleverd, wordt het aantal leerlingen gebruikt om de waarde te bepalen. 
Bron: DUO – Dienst Uitvoering onderwijs (2017) 
 
Relatief verzuim 
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, 
per 1.000 leerplichtige leerlingen. 
Gemeenten leveren het aantal leerplichtigen aan bij DUO. Indien een gemeente geen waarde heeft 
geleverd, wordt het aantal leerlingen gebruikt om de waarde te bepalen. 
Bron: DUO – Dienst Uitvoering onderwijs (2017) 
 
Jongeren met jeugdhulp 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (2017) 

 
Beleidsdocumenten 
 
• Nota jeugdhulp Hoogeveen 2017-2020(2017) 
• Uitvoering nota jeugdhulp 2017-2020 (2017) 
• Samenwerkingsovereenkomst Veilig Thuis Drenthe en Drentse gemeenten (2017) 
• Uitwerking vrijwillig en gedwongen kader gespecialiseerde jeugdhulp (2016) 
• Samenwerkingsprotocol gemeenten in Drenthe en de Gecertificeerde Instellingen (2016) 
• Regeling toegang individuele jeugdhulp gemeente Hoogeveen (2016) 
• Kwaliteitskader sociaal domein 
• Organisatieplan prestatiemanagement Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe. 
• Verordening en beleidsregels jeugdhulp (2014) 
• Samenwerkingsprotocol raad voor de kinderbescherming (2014) 
• Uitvoeringskader Toegang (2014) 
• Calamiteitenprotocol (2014) 
• (Boven)regionaal transformatieplan (2014) 
• Beleidsnota Maatschappelijke participatie (2013) 
• Beleidsplan re-integratie en participatie 2015 - 2018 (2014) 
• Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven (2012) 
• Nota 'Aanpak armoede en schulden 2016 - 2020' 
• ACTIEPLAN Hoogeveen telt mee met taal (2015) 
 
  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/7
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/8
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/12
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/22
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
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2015/November/BenW_voorstel_Actieplan_Hoogeveen_telt_mee_met_taal/Actieplan_Hoogeveen_telt_mee_met_taal
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Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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 23 22 22 22 22 22 
420 - Onderwijshuisvesting 5.786 5.317 4.967 4.989 4.972 4.912 
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.475 3.781 4.072 4.384 4.516 4.778 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 139 132 132 132 132 132 
560 - Media 1.813 1.820 1.819 1.819 1.819 1.819 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 2.122 2.739 2.739 2.739 2.739 2.739 
620 - Wijkteams 275 267 267 267 267 267 
630 - Inkomensregelingen 23.438 24.620 23.870 23.033 22.095 21.157 
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 1.222 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 
672 - Maatwerkdienstverlening 18- 20.146 16.142 14.210 13.974 14.037 14.014 
682 - Geëscaleerde zorg 18- 1.703 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 
710 - Volksgezondheid 1.287 1.485 1.568 1.568 1.568 1.568 

            
Totaal lasten 61.427 58.995 56.336 55.597 54.837 54.078 
              
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 724 291 291 291 291 291 
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.611 1.795 2.061 2.323 2.455 2.717 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 0 0 0 0 0 0 
560 - Media 10 0 0 0 0 0 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 
620 - Wijkteams 0 0 0 0 0 0 
630 - Inkomensregelingen 21.646 22.349 20.873 20.873 20.873 20.873 
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 
672 - Maatwerkdienstverlening 18- 6.158 3.625 329 0 0 0 
682 - Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 
710 - Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 

            
Totaal baten 30.148 28.061 23.554 23.487 23.619 23.881 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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 23 22 22 22 22 22 
420 - Onderwijshuisvesting 5.062 5.026 4.676 4.698 4.681 4.622 
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.864 1.986 2.011 2.061 2.061 2.061 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 139 132 132 132 132 132 
560 - Media 1.803 1.820 1.819 1.819 1.819 1.819 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 2.122 2.739 2.739 2.739 2.739 2.739 
620 - Wijkteams 275 267 267 267 267 267 
630 - Inkomensregelingen 1.792 2.271 2.997 2.160 1.222 284 
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 1.222 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 
672 - Maatwerkdienstverlening 18- 13.988 12.517 13.881 13.974 14.037 14.014 
682 - Geëscaleerde zorg 18- 1.703 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 
710 - Volksgezondheid 1.287 1.485 1.568 1.568 1.568 1.568 

            
Totaal saldi 31.279 30.934 32.782 32.110 31.217 30.197 

 
Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2017-2020 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
420 Onderwijshuisvesting, decentralisatie VO  28 28 28 28 
420 Onderwijshuisvesting, verhoging OZB 12 12 12 12 
420 Onderwijshuisvesting, school Erflanden -100 -100 -100 -100 
430 Onderwijsachterstanden 262 524 786 1.048 
430 Leerlingenvervoer -25 -25 -25 -25 
630 Inkomensregelingen, besparing participatie -750 -1.688 -2.626 -3.564 
630 Activiteitenfonds -50 -50 -50 -50 
650 Openbare bibliotheek, Verhalenwerf 24 24 24 24 
650 Openbare bibliotheek, subsidie -25 -25 -25 -25 
672 Budget Jeugdzorg 1.364 1.357 1.343 1.320 
672 Verlengde pleegzorg P.M. P.M. P.M. P.M. 
710 Jeugdgezondheidszorg 83 83 83 83 
     
Totaal lasten 823 140 -550 -1.249 
     
Baten     
420 Onderwijshuisvesting -3 -3 -3 -3 
430 Onderwijsachterstanden -262 -524 -786 -1.048 
630 Inkomensregelingen 1.477 1.477 1.477 1.477 
Totaal baten 1.212 950 688 426 
     
Saldo 2.035 1.090 138 -823 
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Toelichting op de cijfers 
 
Indexering decentralisatie uitkering onderwijs voortgezet onderwijs 
De indexering is contractueel vastgelegd. Voor 2019 wordt uitgegaan van een prijsindex van 1,5 %. 
Dit betekent een verhoging van ongeveer € 28.000 voor het Roelof van Echtencollege en RSG 
Wolfsbos samen. 
 
Verhoging onroerendzaakbelasting 
De onroerendzaakbelasting (OZB) gaat in 2019 omhoog. Aangezien de gemeente voor 
onderwijshuisvesting de OZB betaalt, gaat dit budget met € 12.000 omhoog. 
 
Onderwijshuisvesting school Erflanden 
De eigendomssituatie van de school in de Erflanden verandert in 2019. Dit betekent dat de 
exploitatielasten met € 100.000 omlaag kunnen. 
 
Indexering huurinkomsten 
De inkomsten voor verhuur aan onderwijs zijn met 1,5 % geïndexeerd en bedraagt ruim € 3.000. 
 
Onderwijsachterstanden 
In 2018 is het huidige traject voor Onderwijsachterstanden afgelopen. Vanaf 2019 wordt een andere 
bekostigingssystematiek gehanteerd, onder andere door andere criteria te hanteren en door een 
verhoging van het bedrag per schoolgewicht. De verwachting is dat dit voor Hoogeveen vanaf 2019 in 
drie jaar een verhoging van het (geoormerkte) budget met totaal € 1.048.000 oplevert. In 2019 
bedraagt de toename van € 262.000, in 2020 € 524.000 en 2021 € 787.000. De juiste bedragen 
worden eind 2018 bekend gemaakt. Voorlopig gaan we ervan uit dat deze middelen via de specifieke 
uitkering onderwijsachterstandenbeleid worden uitgekeerd. 
De verhoging van het budget wordt gebruikt voor uitgaven die nodig zijn om te gaan voor 100% 
bereik van de voorschoolse voorzieningen, voor een verdere kwaliteitsimpuls en voor een optimale 
doorgaande lijn tussen voorschool en onderwijs. 
 
Leerlingenvervoer 
Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen periode verwachte we dat we aan 
leerlingenvervoer ongeveer € 25.000 minder kwijt zijn. 
 
Inkomensregelingen  
In Hoogeveen zien we het aantal uitkeringsgerechtigden de laatste tijd weer voorzichtig dalen. In het 
collegeprogramma is de ambitie uitgesproken om te streven naar een verlaging van vijftien procent 
van de uitgaven voor de Participatie wet. Om enig uitvoeringsbudget te genereren is deze ambitie 
verhoogd naar 19%. Het verschil is beschikbaar voor het uitvoeren van activiteiten om extra in te 
zetten op uitstroom of het verminderen van de instroom in de bijstand. Dit uitvoeringsbudget is 
opgenomen in het programma Werken aan werk. 
 
Voor twee specifieke groepen rekenen we wel op instroom. Het gaat daarbij om mensen met een 
arbeidsbeperking en statushouders. De nieuwe doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking 
wordt vooral ondersteund door het geven van een loonkostenbijdrage aan de werkgever. Het doel is 
namelijk om hen zo snel mogelijk via school, stage en werkervaringsplekken naar werk te geleiden.  
We verwachten voor 2019 een minimale instroom van statushouders in de bijstand, maar we 
verwachten ook uitstroom. Vooralsnog gaan we uit van het gelijk blijven van het aantal 
statushouders.  
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De daling van de uitkeringslasten met de verwoorde ambitie is verwerkt. In de meerjarenraming 
2020 - 2022 gaan we er vanuit dat eventuele hogere lasten worden gecompenseerd door een hogere 
rijksbijdrage. De rijksbijdrage inkomensvoorziening is daarnaast bijgesteld naar het niveau van de 
voorlopig toegekende bijdrage voor 2018. Dit betekent dat we rekening houden met een lagere 
rijksbijdrage van € 1,4 miljoen.  
 
Activiteitenfonds 
Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen periode verwachten we dat we voor het 
Activiteitenfonds ongeveer € 50.000 minder kwijt zijn. 
 
Openbare bibliotheek 
De uitgaven voor de bibliotheek worden aangepast aan de realisatiecijfers / werkelijke uitgaven van 
de bibliotheek. Daarnaast wordt een bedrag van € 24.000 aan de subsidie voor de bibliotheek 
toegevoegd, voor de loonkosten rondom de Verhalenwerf. De werkzaamheden van 5000 Morgen zijn 
namelijk zoveel mogelijk overgenomen door de bibliotheek.  
Per saldo blijft de subsidie aan de bibliotheek gelijk.  
 
Budget Jeugdzorg 
Met ingang van 2019 worden de integratie-uitkeringen in het sociaal domein toegevoegd aan de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds.  
We hebben een grotere vraag naar jeugdhulp en als gevolg daarvan hebben we ook meer kosten. In 
ons streven om binnen de budgetten te blijven is het noodzakelijk om een realistische raming op te 
nemen. Hierdoor is er de komende jaren ongeveer € 1,3 miljoen extra beschikbaar. 
  
Verlengde pleegzorg 
Per 1 juli 2018 is geregeld dat de pleegzorg standaard mogelijk is tot 21 jaar. Om gemeenten in staat 
te stellen deze afspraak uit te voeren stelt het Rijk middelen beschikbaar. Met ingang van 2019 
worden deze middelen ook toegevoegd aan de algemene uitkering. 
Het bedrag waar het om gaat, is op dit moment niet bekend. We gaan ervan uit dat de kosten van de 
verlengde pleegzorg budgettair neutraal verlopen. 
 
GGD 
In 2019 bedraagt de uitzetting voor dit programma € 83.000. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te 
wijzen: 
- De kosten voor de jeugdgezondheidszorg aan gemeenten worden doorberekend volgens het 

Landelijk Professioneel Kader. Hiermee wordt duidelijk welke budgetten onder het 
basistakenpakket vallen en welke niet. 

- Het Rijksvaccinatieprogramma gaat in plaats van in 2018 pas in 2019 via de gemeente lopen. Dit 
betekent een verhoging van het in 2018 begrote bedrag. 

- Tenslotte volgt de GGD de CPB-prijsindex voor de overheid. Dit betekent in 2019 een indexering 
van het huidige budget. 
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Investeringen 
 
Voor de investeringen zijn onderstaande bedragen opgenomen: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

IAB: Renovatie van Goghlaan 2018 400.000   400.000  
 Totaal 400.000   400.000  
        
IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos 2018 300.000   300.000  
 2019 300.000   300.000  
 Totaal 600.000   600.000  
        
IAB: Kindcentrum Wolfsbos 2018 612.821   612.821  
 2019 2.000.000   2.000.000  
 2020 1.400.000   1.400.000  
 Totaal 4.012.821   4.012.821  
        
IAB: Integraal accommodatiebeleid 2021 2.000.000   2.000.000  
 2022 2.000.000   2.000.000  
 Totaal 4.000.000   4.000.000  
        
MFC Nieuwlande 2018 63.916   63.916  
 Totaal 63.916   63.916  
        
IAB: Huisvesting de Fontein 2018 703.000   703.000  
 Totaal 703.000   703.000  
 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos 2018 -700.000        -700.000   
 2019 300.000         300.000   
        
IAB: Kindcentrum Wolfsbos 2018 -3.000.000     -3.000.000   
 2019 2.000.000      2.000.000   
 2020 1.400.000      1.400.000   
        
IAB: Integraal accommodatiebeleid 2022 2.000.000      2.000.000   
 
 
IAB Kindcentrum Wolfsbos 
De voorbereidingen voor het kindcentrum Wolfsbos zijn in 2018 gestart. Het grootste gedeelte van 
de investering zal in 2019/2020 uitgevoerd worden. 
 
Integraal accommodatiebeleid  
Op basis van het integraalaccommodatiebeleid worden prioriteiten gesteld in investeringen voor 
maatschappelijke accommodaties. Het betreft hier scholen, buurthuizen en 
binnensportvoorzieningen. Voor de huisvesting van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van een 
prioriteitenlijst. Om de hoogst geprioriteerde voorzieningen te vernieuwen investeren we in 2022  
€ 2 miljoen.   
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Gezond en vitaal 

 
 
Het programma gaat over de lokale invulling van sport en invulling en uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Publieke Gezondheid. 
 
Programmahouder Erwin Slomp 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling 
We vinden het belangrijk dat mensen zo zelfstandig mogelijk zijn en dat ze  
(blijven) meedoen aan de samenleving. Dat vraagt inzet van de mensen zelf en ook van de 
samenleving. Buren, wijkbewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen kunnen 
er allemaal aan bijdragen dat kwetsbare mensen langer plezierig in hun vertrouwde omgeving 
kunnen wonen en kunnen meedoen aan de samenleving. Wij willen de samenleving hierop 
aanspreken en de samenleving ondersteunen bij het vormgeven van de samenredzaamheid. 
Natuurlijk blijven er kwetsbare inwoners die het op eigen kracht en met hulp van hun sociale 
omgeving niet redden. Voor deze inwoners realiseren we een degelijk sociaal vangnet dat 
ondersteuning geeft op maat en zo dichtbij mogelijk. 
 
Sport en bewegen is en blijft een belangrijk instrument om bij te dragen aan veel van onze 
doelstellingen. Een gezonde en actieve leefstijl levert namelijk een belangrijke bijdrage in het 
meedoen aan de samenleving en zowel voorkomen als bestrijden van achterstanden. We doen dit 
vanuit integrale aanpak samen met gezondheid, Wmo, participatie en jeugd. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Toename aantal kwetsbare inwoners 
Het aantal kwetsbare inwoners in dorpen en wijken neemt toe. Dat komt onder meer door de 
vergrijzing. Maar ook doordat 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. 
 
Doordecentralisatie beschermd wonen 
Deze ontwikkeling is ook gaande ten aanzien van beschermd wonen. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met psychische en psychosociale 
problematiek, al dan niet in combinatie met lichte verstandelijke beperking en/of 
verslavingsproblematiek.  
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Bij beschermd wonen wonen mensen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorend 
toezicht en begeleiding. Beschermd wonen wordt uitgevoerd door centrumgemeenten. Voor 
Hoogeveen is dat centrumgemeente Assen. 
Onderzoek toont aan dat mensen met psychische problemen vaak niet beter worden in instellingen, 
maar meer baat hebben bij ondersteuning in hun eigen omgeving. Vandaar dat het Rijk en de VNG 
ernaar streven om beschermd wonen zoveel mogelijk te vervangen door "beschermd thuis". Dit 
houdt in dat begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk in “gewone” woningen en wijken, in de 
eigen sociale omgeving van mensen gebeurt en gericht is op herstel en zelfredzaamheid. Dit vraagt 
om uiteenlopende woonvarianten met flexibele begeleiding 
Om deze beweging te stimuleren worden de gelden voor beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Met ingang van 
2021 worden de gelden over alle gemeenten verdeeld op basis van objectieve criteria. 
 
Personen met verward gedrag 
Het aantal door de politie geregistreerde incidenten met personen met verward gedrag is in Drenthe 
de afgelopen jaren gestaag gestegen van 1.307 in 2013 naar 2.373 in 2017. Drenthe is daarin niet 
uniek. Dit is een landelijke ontwikkeling. De ministeries van VWS en VenJ en de VNG hebben dan ook 
met elkaar afgesproken dat alle gemeenten en regio’s moeten beschikken over een goed werkende 
sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. 
 
Statushouders  
De gezondheid van statushouders, vooral op psychosociaal gebied, is doorgaans minder goed dan 
van andere inwoners. Statushouders krijgen daarom extra ondersteuning vanuit de GGD. 
 
'Abonnementstarief' Wmo  
Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2019 iedereen een vaste eigen bijdrage 
(abonnementstarief) te laten betalen van € 17,50 per 4 weken voor Wmo-voorzieningen. Enerzijds 
zullen daardoor de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen. Anderzijds zullen de uitgaven aan 
Wmo-voorzieningen wellicht toenemen omdat de financiële drempel om een beroep te doen op de 
Wmo wordt verlaagd.  
Op dit moment is nog niet te zeggen wat de effecten precies zijn en of het Rijk de effecten voldoende 
compenseert. 
 
Grenzen aan de transformatie 
Bij de transformatie in het sociale domein gaat het om het realiseren van een andere rolverdeling 
tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid. Inwoners krijgen een grotere rol en 
een grotere verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de mensen uit hun omgeving. We merken dat 
de draagkracht van de samenleving begrensd is. We signaleren steeds meer mantelzorgers die zwaar 
belast en overbelast zijn. Verder zien we dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor het 
ondersteunen van bepaalde groepen kwetsbare inwoners. De grens van wat we van de samenleving 
kunnen vragen is in zicht. 
 
BTW sport  
Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 2019 zal 
worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft onder andere gevolgen voor de aftrek 
van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, 
beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk.  
Bij de wijziging van de sportvrijstelling komt een overgangsregeling voor bestaande situaties zodat 
geen herzienings-btw hoeft te worden terugbetaald. Tevens komt er een compensatieregeling voor 
gemeenten en sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete investeringen. De inhoud en 
de reikwijdte van de overgangs- en compensatieregeling is nog niet bekend. 
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Speerpunten 
Samenhang in zorg en ondersteuning  
De afbouw van intramurale instellingen leidt tot nieuwe uitdagingen. Kwetsbare inwoners hebben 
vaak behoefte aan ondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals wonen, financiën, 
huishouding, zorg, daginvulling, sociale contacten e.d. In een instelling kan 1 organisatie in de meeste 
behoeften voorzien. Dat is anders als kwetsbare inwoners zelfstandig wonen in wijken en dorpen. 
Daar wordt de ondersteuning geboden door veel verschillende organisaties met elk zijn eigen 
expertise. De grote uitdaging is op het juiste moment ondersteuning op maat te bieden op alle 
relevante levensdomeinen. 
Daarvoor moeten kwetsbare inwoners tijdig in beeld zijn en in beeld blijven. Ook moeten de 
professionals van de verschillende organisaties de ondersteuning goed op elkaar afstemmen en met 
elkaar afspreken wie regie voert en wanneer wordt op- en afgeschaald. 
Dat vraagt om duidelijke samenwerkingsverbanden. Effectiviteit en efficiëntie zijn leidend. Daarvoor 
moet een samenwerkingsverband aansluiten bij de vindplaats van kwetsbare inwoners en de aard 
van de problematiek. 
Qua vindplaats van kwetsbare inwoners van 18 jaar of ouder kan onderscheid worden gemaakt 
tussen het medische domein en het sociale domein. In het medische domein is de huisarts de 
signaleerder bij uitstek. Op het sociale domein zijn dat de gemeente, het welzijnswerk, de 
woningcorporaties en de politie. Laatstgenoemden zijn veelal wijkgericht georganiseerd. Dat geldt 
niet voor de huisartsen. Wij kiezen er dan ook voor om de signalering en de samenwerking in eerste 
instantie te organiseren rond de huisartsenpraktijk en op wijk-/dorpsniveau. 
 
Wijkteams 
Op wijk- en dorpsniveau zullen we de wijkteams van de Smederijen stroomlijnen en versterken. Meer 
nadruk komt te liggen op het signaleren van kwetsbare inwoners en op het afstemmen van de hulp 
en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. We verwijzen voor verder toelichting naar het onderdeel 
Wijkteams bij het programma Krachtige wijken en dorpen. 
 
Multidisciplinaire teams bij huisartsen 
Bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente zijn multidisciplinaire teams ingericht om kwetsbare 
ouderen te signaleren, hun sociaal netwerk te versterken, hun gezondheid te verbeteren en hen 
ondersteuning en zorg op maat te bieden. Binnen de teams werken huisartsen, de 
praktijkondersteuners, de wijkverpleegkundigen, de maatschappelijk werkers, de Wmo-consulenten, 
de mantelzorgconsulenten en de specialist ouderengeneeskunde samen aan integrale zorg en 
ondersteuning. De teams richten zich primair op kwetsbare ouderen. We hebben 
mantelzorgconsulenten aan de teams gekoppeld om via de teams ook zwaar belaste en overbelaste 
mantelzorgers te vinden en te ondersteunen. We richten ons de komende tijd niet op verdere 
verbreding van de doelgroep, maar op het borgen van de aanpak en het organiseren van de 
ondersteuning en zorg over de bestaande wettelijke domeinen heen. Kwetsbare inwoners krijgen 
dan ondersteuning en zorg op maat vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige 
zorg. In eerste instantie willen we deze domeinoverstijgende samenwerking realiseren voor mensen 
met dementie. We hebben in Hoogeveen al stappen gezet samen met de zorgaanbieders en het 
Netwerk Dementie Drenthe. In Hollandscheveld hebben de Dorpscoöperatie en de NNCZ het 
initiatief genomen voor domeinoverstijgende samenwerking. 
 
Samen met Zilveren Kruis verkennen we ook de mogelijkheden van domeinoverstijgende financiering 
van preventieve ondersteuning van kwetsbare ouderen. Het gaat dan om investeringen om te 
voorkomen dat kwetsbare ouderen nog kwetsbaarder worden. Daarmee kunnen besparingen 
worden gerealiseerd in de zorg die weer kunnen worden geïnvesteerd in preventie (shared savings). 
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Optimaal Leven Team Hoogeveen 
De wijkteams en de multidisciplinaire teams bij de huisartsen zijn samenwerkingsverbanden voor 
signalering van kwetsbaarheid en voor afstemming rond sociale en lichamelijke problematiek. Om 
mensen met ernstige psychische problematiek ondersteuning en zorg op maat te kunnen bieden 
moeten andere deskundigheden worden samengebracht. Het gaat dan om diverse ggz-disciplines 
(psychologen, psychiaters, begeleiders etc.) van GGZ Drenthe, Cosis en VNN aangevuld met 
ervaringsdeskundigen en medewerkers van de SWW en de gemeente. Deze deskundigheden hebben 
we samengebracht in het Optimaal Leven Team Hoogeveen. Het team zal met elke cliënt werken aan 
een persoonlijk plan gericht op welbevinden, medisch herstel en maatschappelijk herstel op alle 
levensdomeinen. De teamleden treden op als levensdomeinregisseurs. Zij betrekken daarbij indien 
mogelijk naasten en de wijk/omgeving. Het team levert integrale zorg op maat met tijdig op- en 
afschalen van de hulp. Voor vroegsignalering en op- en afschaling zal nauw worden samengewerkt 
met de wijkteams, het oggz-netwerk en de huisartsen. 
 
Beschermd wonen 
Samen met de gemeenten in de regio Assen hebben we een Regionaal plan van aanpak beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang opgesteld. We hebben daarin afgesproken om de ondersteuning 
van de doelgroep zo lokaal mogelijk te organiseren. In 2019 zullen we de doordecentralisatie van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang met de andere gemeenten voorbereiden en 
afspreken welke voorzieningen (nog) bovenlokaal moeten worden georganiseerd. 
 
Lokaal zullen we inzetten op voldoende passende en betaalbare woningen en passende ambulante 
ondersteuning. Het Optimaal Leven Team kan een belangrijke rol spelen in het bieden van 
ondersteuning en begeleiding op maat. We zullen een verbinding leggen tussen het Optimaal Leven 
Team, andere aanbieders van woonbegeleiding en de woningcorporaties.  
 
Personen met verward gedrag 
Samen met de andere Drentse gemeenten en met zorgaanbieders werken we aan een sluitende 
keten voor mensen met verward gedrag. We kijken welke voorzieningen bovenlokaal moeten 
worden georganiseerd of gecontinueerd. Het gaat dan om continuering van de spoedpoli en 
psycholance en het realiseren van een 24/7 meldpunt.  
Psycholance en spoedpoli zijn het sluitstuk van een keten voor personen met verward gedrag. 
De keten begint in elke gemeente in de wijken en dorpen bij de professionals die daar werkzaam zijn. 
De wijkteams nieuwe stijl en het Optimaal Leven Team moeten garant staan voor het tijdig 
signaleren van dreigende ontsporing en het bieden van ondersteuning en zorg op maat. 
 
Algemene voorzieningen  
Ons streven is om individuele Wmo-verstrekkingen zoveel mogelijk te vervangen door algemene 
voorzieningen. 
Onze algemene vervoersvoorziening De Bij groeit aan populariteit. De Bij is inmiddels een belangrijke 
aanvulling geworden op de geïndiceerde vormen van Wmo-vervoer. 
Ook de 'dagontmoetingen' voor senioren van de SWW zijn belangrijke algemene voorzieningen. 
Zelfstandig wonende senioren die graag wat meer contact willen hebben en een prettige en zinvolle 
dagbesteding willen, kunnen op verschillende locaties in Hoogeveen gebruik maken van deze 
wekelijkse bijeenkomsten voor senioren.  
Deze bijeenkomsten zijn laagdrempeliger en minder stigmatiserend dan de geïndiceerde Wmo-
dagbesteding. Ons streven is het aantal locaties ‘dagontmoeting’ verder uit te breiden zodat zoveel 
mogelijk senioren in hun omgeving er gebruik van kunnen maken.  
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Toegankelijkheid en VN resolutie 
Op grond van de Wmo en de Omgevingswet zijn we verantwoordelijk om publieke ruimtes en 
openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk te maken en te zorgen dat iedereen in de 
samenleving kan meedoen. De VN-resolutie toegankelijkheid en inclusie heeft tot doel dat iedereen 
onbeperkt kan deelnemen aan de samenleving. We willen in alle opzichten een toegankelijke 
gemeente zijn en ontwikkelen samen met belangenvertegenwoordigers een Hoogeveens Agenda 
voor Toegankelijkheid.  
 
PGB-vaardigheid 
We willen voorkomen dat kwetsbare inwoners in de (financiële) problemen komen of dat er van hen 
misbruik wordt gemaakt. Daarom vinden we het belangrijk dat een inwoner die zorg op basis van 
Persoonsgebonden budget (PGB) wil ontvangen in staat is om zijn of haar PGB te beheren. Als dat 
niet het geval is wordt er zorg in natura verstrekt. Nu wordt dit nog beoordeeld aan de hand van het 
gesprek met de Wmo-consulent. Dit is te kwetsbaar. Het afgelopen jaar hebben we samen met het 
bureau Visible gewerkt aan het ontwikkelen van een PGB-vaardigheidstoets die objectief is en voor 
een ieder gelijk. We zullen deze vaardigheidstoets gaan toepassen. De verwachting is dat daardoor 
het aantal PGB-indicaties zal dalen en het aantal indicaties op basis van zorg in natura zal toenemen. 
 
Versterking van het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 
In samenwerking met het Ondersteuningsteam Fraude (OTF) van de VNG geven we verder vorm aan 
het toezicht en de handhaving Wmo. Het toezicht betreft zowel het toezicht op de kwaliteit van zorg 
als het toezicht op de rechtmatigheid. Ons streven is om vanuit een basis van vertrouwen, het 
toezicht verder uit te bouwen. Contractmanagers onderhouden de communicatie met de 
zorgaanbieders. Zo kunnen gemeente en zorgaanbieders elkaar als goede partner aanspreken. Daar 
waar het nodig is zullen de toezichthouders onderzoek verrichten en zo nodig handhavend optreden. 
 
Verbeteren van de Leefstijl en gezondheidsvaardigheden 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom richten we ons ook op het voorkomen van de behoefte 
aan ondersteuning en zorg door het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van 
gezondheidsvaardigheden. We geven dit deels vorm binnen het Actieplan Vitaal & Actief Hoogeveen. 
Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te 
begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. 
Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere 
gezondheid. We ontwikkelen een groepsgerichte aanpak gezondheidsvaardigheden voor mensen 
met vergelijkbare problematiek. Denk aan mensen met een bepaalde aandoening of binnen een 
wijk/dorp. Met inwoners kijken we naar de gezondheidsproblemen en bepalen samen wat er voor 
nodig is om ze op te lossen. Welke vaardigheden heeft de inwoner zelf in huis, welke vaardigheden 
kan hij nog aanleren en waar heeft hij nog ondersteuning voor nodig? 
 
Actieplan Sport & Bewegen 
In de afgelopen jaren hebben we met het Actieplan Sport & Bewegen breed ingezet. De 
sportfunctionarissen zijn hierbij een belangrijke schakel gebleken. Maar het actieplan gaat al lang 
niet meer alleen over sport en bewegen. Met het actieplan hebben we diverse programma's en 
activiteiten opgezet ten aanzien van gezondheid, zorg voor ouderen en kwetsbare groepen en 
diverse activiteiten in het kader van meedoen en talentontwikkeling. De laatst genoemde activiteiten 
gaan ook over cultuur, natuur, techniek, ontmoeting en denken.  
We zijn van mening dat succesvol beleid voor kwetsbare doelgroepen, specifiek ten aanzien van 
sociaal economische gezondheidsverschillen, vraagt om een integrale aanpak waarin verschillende 
interventies bij elkaar komen. 
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We gaan onze doelen en speerpunten voor de komende jaren vastleggen in een nieuw actieplan 
sport en bewegen. Breedtesport vinden we een belangrijke basis. Maar we willen in het nieuwe 
actieplan ook meer aandacht voor talentvolle sporters en topsport. Het actieplan zal breed ingezet 
worden voor diverse thema's zoals gezondheid, Wmo, participatie en jeugd.  
 
Kunstijsbaan-zwembad  
De bouw van een kunstijsbaan met zwembad past volledig bij onze ambities om een dagattractie te 
realiseren en om in 2022 de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te zijn. We versterken 
hiermee onze regionale positie. We willen de kunstijsbaan en het zwembad in het Bentinckspark zo 
snel mogelijk realiseren met de nadruk op kwaliteit en financiële duurzaamheid. Door de bouw van 
de kunstijsbaan te combineren met de bouw van een nieuw zwembad behalen we veel voordelen op 
investeringen, exploitatie en inhoud.  
 
Kunstgrasvelden 
Er is binnen de georganiseerde breedtesport een toenemende behoefte aan kunstgrasvelden. Door 
het aanleggen van kunstgrasvelden wordt zowel de trainingscapaciteit vergroot als de mogelijkheden 
voor het afwerken van wedstrijden. Op een kunstgrasveld kan in principe het hele jaar door worden 
gespeeld. De praktijk leert dat als er een kunstgrasveld aanwezig is overige velden meer ontlast 
worden. Sportverenigingen worden ook vitaler doordat er 12 maanden per jaar gesport kan worden 
en kunstgrasvelden ook functioneren als sociale ontmoetings- en speelplaats. 
 
Lopende projecten 
Afronding Bentinckspark 
De herontwikkeling van het Bentinckspark werpt zijn vruchten af. We zien een positieve ontwikkeling 
bij verenigingen en het bewegingsonderwijs en we halen diverse grote (topsport)evenementen naar 
Hoogeveen. 
 
Op dit moment is de ontwikkeling van een kunstijsbaan-zwembad de belangrijkste ontwikkeling in 
het Bentinckspark. De campus voor onderwijs & sport wordt in 2019 afgerond met de herinrichting 
van de Sportveldenweg. Met de realisatie van de kunstijsbaan-zwembad en herinrichting van de 
Sportveldenweg is het moment aangebroken om te bepalen hoe het project Bentinckspark wordt 
afgerond. We kijken onder andere naar de verplaatsing van de korfbalvelden, de invulling van de 
‘oude’ atletiekbaan en de herinrichting van de locatie van het huidige zwembad. 
 
Drenthe 5* fietsprovincie 
De provincie Drenthe wil de 5 sterren fietsprovincie van Nederland worden. Wij ondersteunen deze 
ambitie van harte voor de fysieke fietsinfrastructuur maar ook voor innovatieve toepassingen op 
fietsgebied. Samen met onze inwoners, ondernemers en provincie gaan wij net als in 2018 op zoek 
naar innovatieve ideeën om de fietsbeleving in onze gemeente te vergroten. Deze ideeën realiseren 
wij in samenwerking met de toeristische sector. Wij doen dit niet alleen, dit is een gezamenlijk 
project van de programma's Veilige bereikbaarheid, Gezond en vitaal en Bruisend Hoogeveen. 
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Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen regie 
blijven voeren en optimaal participeren 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Kwetsbare inwoners eerder signaleren en op maat 
ondersteunen. 
 
Vergroten van het sociale netwerk van kwetsbare 
inwoners. 
 
 

• In samenwerking met het programma Krachtige 
Wijken en Dorpen de wijkteams versterken t.b.v. het 
signaleren van kwetsbare inwoners en t.b.v. het 
afstemmen van hulp en ondersteuning aan kwetsbare 
inwoners. 

• Bieden van ondersteuning en zorg over de grenzen 
van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) heen te 
beginnen bij inwoners met dementie. 

• Het realiseren van shared savings in de keten voor 
kwetsbare ouderen en deze savings inzetten voor 
versterken van de (preventieve) keten. 

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

• Doorontwikkelen van een sluitende Drentse keten 
voor inwoners met verward gedrag. 

• Opbouwwerk meer richten op het stimuleren en 
ondersteunen van activiteiten die de sociale 
contacten en de gezondheid van kwetsbare inwoners 
bevorderen. 

Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik laten 
maken van algemene voorzieningen. 

 

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

• Uitbreiden van het aantal locaties waar 
dagontmoeting voor senioren wordt aangeboden. 

Behoud mobiliteit van kwetsbare inwoners. • Behoud van De Bij en stimuleren van het gebruik van 
De Bij door Wmo-cliënten. 

• Ontwikkelen van een Hoogeveense Agenda voor 
Toegankelijkheid. 

Preventie, snelle signalering en integrale aanpak 
van huiselijk geweld. 

• Uitvoering geven aan de regiovisie Veilig Thuis 
Drenthe (zie voor volwaardige tekst programma Veilig 
Hoogeveen). 

 
Doelstelling 2: Versterking van de samenredzaamheid 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Behoud van de mantelzorg. 
 

 
Toename van noaberhulp. 
 
Toename van de vrijwillige thuishulp. 

• Borging van mantelzorgondersteuning in de SWW-
teams en de multidisciplinaire teams bij huisartsen. 

• Meer aandacht voor het contact leggen met en het 
ondersteunen van jonge mantelzorgers. 

• Het aanbod van Mantelzorg-Vitaal verbreden onder 
meer voor jonge mantelzorgers. 

• Ruimte/ondersteuning geven aan 
bewonersinitiatieven op het gebied van noaberhulp. 
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Doelstelling 3: Degelijk sociaal vangnet dichtbij en op maat 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Bieden van maatwerkvoorzieningen gericht op 
vooruitgang en zelfredzaamheid. 

• Huishoudelijke hulp handhaven voor mensen die het 
echt nodig hebben. 

• Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en 
zorg voor kwetsbare ouderen, inwoners met 
psychische problemen en inwoners met verward 
gedrag. 

• Toepassen PGB-vaardigheidstoets. 
• Versterken van het toezicht op kwaliteit en 

rechtmatigheid van de maatwerkvoorzieningen. 
Bieden van bescherm wonen en opvang gericht op 
zelfredzaamheid en doorstroom naar zelfstandig 
wonen. 

• Voorbereiden van de doordecentralisatie van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

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

 
Doelstelling 4: Volledige en kwalitatief goede zorgketen van preventie tot medisch specialistische zorg 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Niet de aandoening centraal, maar de hele mens 
in zijn sociale context. 
 
Ondersteuning en zorg zo toegankelijk en dichtbij 
mogelijk. 
 
Ondersteuning en zorg gespecialiseerd waar het 
moet en geconcentreerd waar het echt niet 
anders kan. 

• In samenwerking met het programma Krachtige 
Wijken en Dorpen de wijkteams versterken t.b.v. het 
signaleren van kwetsbare inwoners en t.b.v. het 
afstemmen van hulp en ondersteuning aan kwetsbare 
inwoners. 

• Borgen van de multidisciplinaire teams bij 
huisartsenpraktijken en deze breder inzetten en over 
de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) 
heen. 

• Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en 
zorg voor kwetsbare ouderen, inwoners met 
psychische problemen en inwoners met verward 
gedrag. 

• Het realiseren van shared savings in de keten voor 
kwetsbare ouderen en deze savings inzetten voor 
versterken van de (preventieve) keten. 

Behoud van goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen. • Lobbyen voor volwaardige ziekenhuiszorg in onze 
regio. 

• Deelname aan de provinciale zorgtafels. 
 
Doelstelling 5: Versterking van het vrijwilligerswerk 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het 
vrijwilligerswerk. 

• Waar nodig bieden van de helpende hand op basis 
van de visie gemeentelijke rol ten aanzien van 
vrijwilligers(werk). 

• Bekendheid van het ondersteuningsaanbod 
vergroten. 

• Mogelijkheden voor aanvraag van een gratis 
Verklaring Omtrent Gedrag beter onder de aandacht 
brengen van vrijwilligersorganisaties. 
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Doelstelling 6: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen 
 

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

• Doelen en speerpunten voor de komende jaren 
vastleggen in nieuw actieplan sport en bewegen. 

Ondersteunen van talentvolle sporters en 
topsport 
 

• Samen met onderwijsinstellingen en 
sportverenigingen een plan uitwerken voor het 
faciliteren van sporttalenten en topsport. 

Beschikken over voldoende, kwalitatief goede en 
toekomstbestendige sportvoorzieningen 

• Herinrichten Sportveldenweg Bentinckspark. 
• Aanleg kunstgrasvelden in Pesse en Elim. 
• Planvoorbereiding kunstijsbaan/zwembad. 
• Afronding Bentinckspark. 

Stimuleren van een gezonde leefstijl voor 
iedereen 
 
 

• Voortbouwen op goede initiatieven als Actieplan 
sport en bewegen, JOGG, Gids, De gezonde school (en 
genotmiddelen). 

• Vergroten van gezondheidsvaardigheden door samen 
met een kwetsbare groep een pilot te ontwikkelen. 

• Interventies gericht op stoppen met roken, matig met 
alcohol, gezond eten en voldoende bewegen. 

• Het realiseren van shared savings in de keten voor 
kwetsbare ouderen en deze savings inzetten voor 
versterken van de (preventieve) keten. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

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

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

• Aanbieden van laagdrempelige eerstelijns psychosociale hulpverlening in 
wijken, bij huisartsenpraktijken en op scholen. 

• Ondersteuning van de informele zorg. 
• Ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 
• Aanbieden van opvoed- en opgroeiondersteuning. 
• Stimulering en ondersteuning van bewonersinitiatieven en vooral initiatieven 

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

Financieel belang € 4.074.351 (bedrag 2018) 
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Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019 

De GGD adviseert en voert activiteiten uit ter bescherming, bevordering en 
bewaking van de gezondheid van onze inwoners. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 527.596 

Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners 48 64 57 

Niet-sporters % 56,7 55,1 48,7 
 
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 2017) 
 
Niet-sporters 
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 
Bron: RIVM- Zorgatlas (2017) 

 
Beleidsdocumenten 
 
• 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) 
 
  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/1
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/18
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/1
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
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Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
110 - Crisisbeheersing en brandweer 14 17 17 17 17 17 
420 - Onderwijshuisvesting 239 228 228 228 228 228 
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 199 190 190 190 190 190 
510 - Sportbeleid en activering 1.109 779 779 769 769 769 
520 - Sportaccommodaties 5.460 5.368 5.223 5.149 5.980 5.986 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 2.416 3.135 3.070 3.048 3.048 3.048 
620 - Wijkteams 793 672 485 485 485 485 
660 - Maatwerkvoorziening (WMO) 1.623 1.462 1.882 1.882 1.882 1.882 
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 17.065 16.198 16.733 16.826 16.938 17.056 
681 - Geëscaleerde zorg 18+ 454 341 498 498 498 498 
710 - Volksgezondheid 496 505 575 575 575 575 

            
Totaal lasten 29.866 28.896 29.681 29.669 30.612 30.735 
              
Baten        
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
110 - Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 
420 - Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0 0 
510 - Sportbeleid en activering 30 0 0 0 0 0 
520 - Sportaccommodaties 1.264 1.439 1.473 1.480 1.480 1.480 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 0 78 23 0 0 0 
620 - Wijkteams 23 0 0 0 0 0 
660 - Maatwerkvoorziening (WMO) 32 0 0 0 0 0 
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 1.232 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
681 - Geëscaleerde zorg 18+ 1.860 780 780 780 780 780 
710 - Volksgezondheid 14 0 0 0 0 0 

            
Totaal baten 4.454 3.316 3.296 3.280 3.280 3.280 
              
Saldi        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
110 - Crisisbeheersing en brandweer 14 17 17 17 17 17 
420 - Onderwijshuisvesting 239 228 228 228 228 228 
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 199 190 190 190 190 190 
510 - Sportbeleid en activering 1.079 779 779 769 769 769 
520 - Sportaccommodaties 4.196 3.929 3.750 3.670 4.500 4.506 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 2.416 3.058 3.048 3.048 3.048 3.048 
620 - Wijkteams 770 672 485 485 485 485 
660 - Maatwerkvoorziening (WMO) 1.591 1.462 1.882 1.882 1.882 1.882 
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 15.833 15.178 15.713 15.806 15.918 16.036 
681 - Geëscaleerde zorg 18+ -1.406 -439 -282 -282 -282 -282 
710 - Volksgezondheid 483 505 575 575 575 575 

            
Totaal saldi 25.411 25.580 26.386 26.389 27.332 27.455 
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Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
520 Buitensport (beheersvergoedingen) 3 3 3 3 
520 Exploitatie Terpweg 1 27    
520 BTW sportbesluit 69 69 69 69 
520 Onderhoud sportterreinen (indexering) 3 3 3 3 
520 OZB sportaccommodaties 9 9 9 9 
520 Exploitatie kunstgrasvelden  -10 -20 -20 
520 Sluiting sportaccommodatie Brederoweg -30 -60 -30 -30 
520 Sluiting sportaccommodatie Leeuweriklaan -76 -29 -19 -19 
610 Indexering Stichting Welzijnswerk 60 60 60 60 
610 Algemene voorziening WMO -40 -40 -40 -40 
620 Uitvoeringskosten Wmo -50 -50 -50 -50 
620 Eerste lijnsloket Wmo -113 -113 -113 -113 
620 Thuiscoaches Mee Drenthe -74 -74 -74 -74 
710 Bijdrage GGD Drenthe 227 227 227 227 
671 Huishoudelijke hulp Zorg In Natura 850 896 955 1.013 
671 Begeleiding Zorg In Natura 1.217 1.282 1.331 1.390 
671 Thuiscoaches Cosis -10 -10 -10 -10 
671 Meerkostenregeling -60 -60 -60 -60 
Totaal lasten 2.012 2.103 2.241 2.358 
     
Baten     
520 huuropbrengsten binnensport -6 -12 -12 -12 
520 BTW sportbesluit -69 -69 -69 -69 
520 Sluiting sportaccommodatie Brederoweg 8 8 8 8 
520 Sluiting sportaccommodatie Leeuweriklaan 9 9 9 9 
671 Abonnementstarief Eigen Bijdrage Wmo p.m. p.m. p.m. p.m. 
Totaal baten -58 -64 -64 -64 
     
Saldo 1.954 2.039 2.177 2.294 
     

Beheersvergoedingen buitensport  
Het beheer en onderhoud van de kleedkamers van de buitensportaccommodaties is overgedragen 
aan sportverenigingen. Hiervoor zijn beheersovereenkomsten afgesloten waarin is vastgelegd dat de 
vergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd. Het aanpassen van de vergoedingen, op basis van de index 
van 1%, leidt tot een verhoging van de beheersvergoedingen met € 3.000. 
 
Exploitatie Terpweg 1 
In maart 2018 is het besluit genomen om het perceel met opstallen gelegen aan de Terpweg 1 aan te 
kopen. Dit met het oog op toekomstige gebiedsontwikkeling Bentinckspark-Noord. De hieraan 
gekoppelde exploitatielasten zijn verwerkt in de begroting 2019.  
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BTW sportbesluit  
Met ingang van 1 januari 2019 zal de btw-vrijstelling op het geven van gelegenheid tot sportbe-
oefening worden gewijzigd. Het recht op vooraftrek van btw, over de kosten die toerekenbaar zijn 
aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, vervalt voor de gemeente. Dit betekent een 
structurele uitzetting in de exploitatie voor binnensport en buitensport van € 69.000. Gemeenten 
zullen echter gecompenseerd worden voor de btw-schade.  
 
Op peil houden onderhoudsbudgetten sportterreinen  
Om het onderhoud, op grond van de door de raad vastgestelde plannen, volgens het afgesproken 
kwaliteitsniveau te kunnen (blijven) uitvoeren, is het noodzakelijk dat de beschikbare budgetten op 
peil blijven. Aanpassing van de budgetten is daarom noodzakelijk en vindt plaats op grond van de 
aangekondigde prijsindex uit de jaarlijkse meicirculaire van het gemeentefonds. We houden rekening 
met een prijsindex van 2% x € 170.000. 
 
Verhoging onroerendzaakbelasting 
De onroerendzaakbelasting (OZB) gaat in 2019 omhoog. Aangezien de gemeente voor de 
gemeentelijke sportaccommodaties de OZB betaalt, gaat dit budget met € 9.000 omhoog. 
 
Exploitatie kunstgrasvelden  
Door de aanleg van twee kunstgrasvelden in Pesse en Elim in 2019 dalen de exploitatiekosten in 2020 
met € 10.000. In 2021 dalen de exploitatiekosten verder met € 20.000 door de aanleg van de twee 
kunstgrasvelden in Hollandscheveld. 
 
Sluiting sportaccommodatie Brederoweg en Leeuweriklaan 
Beide sportaccommodaties worden gesloten. Vanaf 2019 zijn geen exploitatielasten meer. 
 
Algemene voorzieningen Wmo 
Budget wordt verlaagd met €40.000. Dit bedrag is bedoeld voor nieuwe algemene voorzieningen. We 
zullen eventuele nieuwe algemene voorzieningen bekostigen uit de daardoor gerealiseerde 
besparingen op maatwerkvoorzieningen. 
 
Uitvoeringskosten Wmo 
Het budget van €50.000 voor verbreding van de doelgroep van de multidisciplinaire teams bij 
huisartsen wordt geschrapt. Separaat vindt reeds verbreding plaats naar zwaar belaste en 
overbelaste mantelzorgers. We richten ons de komende tijd op het borgen van de aanpak. 
 
Eerste lijnsloket Wmo 
Aanbesteding van cliëntondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking zal naar 
verwachting leiden tot een kostenvermindering van € 113.000 per jaar. 
 
Thuiscoaches 
Het team van thuiscoaches bestaat uit medewerkers van de gemeente, de SWW, Cosis en Mee 
Drenthe. Onderbrenging van de medewerkers van Cosis en Mee Drenthe bij de andere samen-
werkingspartners vergroot de eenduidigheid en efficiëntie en zorgt voor een besparing van € 84.000. 
 
Indexering Stichting Welzijnswerk  
Voor de Stichting Welzijnswerk is de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening van 
toepassing. In 2018 stijgen de loonkosten gemiddeld met 1,83%. Stichting Welzijnswerk geeft aan dat 
indexering van de subsidie in 2018 en verder noodzakelijk is om de kwaliteit te kunnen blijven 
waarborgen. 
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Bijdrage GGD Drenthe  
In de bedrijfsvoering van GGD worden vanaf 2019 wettelijk verplichte functies op gebied van 
informatiebeveiliging, klachtenafhandeling en arbeidsomstandigheden opgenomen. Ook heeft GGD 
de expertise van infectieziektepreventie voortaan zelf in huis. GGD volgt het CPB-prijsindex voor de 
overheid van 3,25%. De uitzetting in de begroting bedraagt voor dit programma € 70.000. 
 
In de begroting 2017 is opgenomen dat een aanvullende bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe voor GGD 
Drenthe noodzakelijk is. In 2017 is besloten dat deze extra benodigde middelen opgevangen worden 
binnen het totale budget sociaal domein Wmo. Voor 2019 is deze ruimte er niet en dient dit bedrag 
van € 157.000 beschikbaar gesteld te worden.  
 
Indexering Stichting Welzijnswerk  
Binnen Stichting Welzijnswerk is de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening van 
toepassing. In 2018 stijgen de loonkosten gemiddeld met 1,83%. Stichting Welzijnswerk geeft aan dat 
indexering van de subsidie in 2018 en verder noodzakelijk is om de kwaliteit te blijven waarborgen.  
 
Huishoudelijke hulp Zorg In Natura 
Op basis van de jaarrekening 2017 en een stijging van de tarieven door wijziging van de cao VVT  
(Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) is de verwachting dat de kosten voor huishoudelijke hulp 
€ 850.000 hoger uitvallen dan waar nu rekening mee is gehouden in de begroting. Het grote verschil 
ten opzichte van de begroting wordt grotendeels verklaard doordat bij de begroting 2018 de kosten 
voor huishoudelijke hulp Zorg In Natura incidenteel zijn opgehoogd met € 825.000 in afwachting van 
het rijksbeleid. Door het ophogen van dit budget worden de uitgaven begroot op realisatiebasis wat 
aanzienlijk hoger is dan de inkomsten van de integratie uitkering Wmo. 
 
Begeleiding Zorg In Natura  
Op basis van de jaarrekening 2017 verwachten wij dat de kosten voor begeleiding in 2019 
€ 1.218.000 hoger uitvallen dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. De begrote kosten 
voor Begeleiding Zorg In Natura zijn gebaseerd op de ontvangen integratie uitkering Wmo.  
De ontvangen integratie uitkering Wmo is in 2019 niet toereikend. Door het ophogen van dit budget 
worden de uitgaven begroot op realisatiebasis wat aanzienlijk hoger is dan de inkomsten van de 
integratie uitkering. 
 
Bij het opstellen van deze begroting was het uitgangspunt in eerste instantie budgetneutraliteit. Dat 
bleek niet houdbaar, waarmee we nu een tekort in de Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding 
accepteren van 50%. Het is voor een deel gelukt om concrete besparingen te realiseren. Echter, voor 
een bedrag van € 750.000 hebben we nog een opgave voor 2019. Deze opgave loopt af tot € 418.000 
in 2022. Er wordt gewerkt aan het uitwerken van aanvullende concrete maatregelen. De discussie 
met het Rijk over bijpassing van de tekorten is nog gaande. Bijpassing van de tekorten behoort nog 
tot de mogelijkheden. 
 
Meerkostenregeling 
Voor de meerkostenregeling is € 1.100.000 begroot. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven 
hiervoor € 60.000 lager zullen uitvallen.  
 
Abonnementstarief Eigen Bijdrage Wmo  
Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2019 iedereen een vaste eigen bijdrage 
(abonnementstarief) te laten betalen van € 17,50 per 4 weken. Dat heeft gevolgen voor de 
inkomsten aan eigen bijdrage voor de gemeente. Op dit moment is nog niet te zeggen wat het effect 
is en of het Rijk dat effect voldoende compenseert.  
 
Opbrengsten binnensport 
Per 1 januari 2019 hoeft over de opbrengsten geen BTW meer worden afgedragen. 
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Investeringen 
 
Voor de investeringen zijn onderstaande bedragen opgenomen: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Bentinckspark 2019 950.000   950.000  
 Totaal 950.000   950.000  
        
Bentinckspark - verplaatsen verenigingen 2019 pm   pm  
 2020 pm   pm  
 Totaal pm   pm  
        
Renovatie zwembad 2018 50.000   50.000  
 Totaal 50.000   50.000  
        
IAB: Het Activum 2018 306.000    306.000 
 Totaal 306.000    306.000 
        
Kunstgrasvelden dorpen 2019 1.000.000   1.000.000  
 2020 1.030.000   1.030.000  
 Totaal 2.030.000   2.030.000  
        
Renoveren bestaande kunstgrasvelden 2020 350.000   350.000  
 2021 600.000   600.000  
 2022 550.000   550.000  
 Totaal 1.500.000   1.500.000  
        
Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan-
zwembad 

2018 350.000  350.000   
Totaal 350.000  350.000   

        
Kunstijsbaan - zwembad 2018 150.000  150.000   
 2019 31.360.000  1.500.000  18.150.000   11.710.000  
 Totaal 31.510.000  1.650.000 18.150.000 11.710.000 
 
Mutaties ten opzicht van de Programmabegroting 2018-2021: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Renovatie zwembad 2020 -50.000          -50.000   
        
Bentinckspark - verplaatsen verenigingen 2019 pm   pm  
 2020 pm   pm  
        
Kunstgrasvelden dorpen 2019 1.000.000      1.000.000   
 2020 1.030.000      1.030.000   
        
Renoveren bestaande kunstgrasvelden 2020 350.000         350.000   
 2021 600.000         600.000   
 2022 550.000         550.000   
        
Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan-
zwembad 

2018 350.000          350.000    
       

        
Kunstijsbaan - zwembad 2018 150.000  150.000   
 2019 31.360.000  1.500.000  18.150.000   11.710.000  
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Renovatie zwembad  
Door de bouw van een nieuw zwembad is het budget voor renovatie van het huidige zwembad niet 
meer benodigd. 
 
Bentinckspark - verplaatsen verenigingen  
Met de realisatie van de kunstijsbaan/zwembad en herinrichting van de Sportveldenweg is het 
moment aangebroken om te bepalen hoe het project Bentinckspark wordt afgerond. We kijken 
onder andere naar de verplaatsing van de korfbalvelden, de invulling van de ‘oude’ atletiekbaan en 
de herinrichting van de locatie van het huidige zwembad. 
 
Kunstgrasvelden dorpen  
In overleg met de voetbalverenigingen in de dorpen Pesse, Elim en Hollandscheveld is een plan 
uitgewerkt om kunstgrasvelden voor voetbal te realiseren. In de komende jaren willen we gefaseerd 
deze velden gaan aanleggen. In Pesse willen we gelijktijdig de verplaatsing van de korfbal realiseren 
om zo ruimte te maken voor de ontwikkeling van woningbouw. Vanuit de grondexploitatie 
woningbouw investeren we gelijktijdig met de aanleg van het kunstgrasveld voetbal € 200.000 voor 
de verplaatsing van de korfbal. Deze investeringen is bestemd voor nieuwe kleedkamers en 
aanpassingen aan de kantine.  
 
Voor de investeringen in kunstgrasvelden nemen we de volgende investeringen op: 
- 2019: € 1 miljoen voor SV Pesse en SV Elim 
- 2020: € 1,03 miljoen voor VV Hollandscheveld en SV HODO 
 
Renoveren bestaande kunstgrasvelden 
De bestaande kunstgrasvelden zijn in een aaneengesloten periode tussen 2007 – 2012 aangelegd. De 
levensduur van de speelmat is gemiddeld 10-12 jaar. Deze kunstgrasvelden moeten daarom in een 
aaneengesloten periode worden gerenoveerd. 
 
In de begroting voor 2019-2022 worden de volgende renovatiebedragen opgenomen: 
2020  € 350.000  VV Noordscheschut 
2021  € 600.000  Hockeyveld 1 en jeugdveld VV Hoogeveen 
2022  € 550.000  Veld 2 HZVV en jeugdveld HZVV 
 
Kunstijsbaan en Zwembad  
De bouw van de nieuwe kunstijsbaan gaan we combineren met de bouw van een nieuw zwembad. In 
de raadsvergadering van 12 juli 2018 is besloten hiervoor een aanvullende investering van € 15,65 
miljoen beschikbaar te stellen. Voor de totale ontwikkeling van de kunstijsbaan zwembad is er 
€ 20,15 miljoen aan gemeentelijke investeringen beschikbaar gesteld. Het streven is om de nieuwe 
voorziening gerealiseerd te hebben op 1 januari 2020.  
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Werken aan werk 

 
 
Het programma Werken aan werk geeft in de breedste zin van het woord invulling aan de thema's 
arbeid en economie. Het programma is gericht op het realiseren van een toekomstbestendige 
economische groei, succesvol ondernemerschap en een stimulerend ondernemers klimaat. Ten 
aanzien van arbeid liggen de accenten op het bevorderen van werkgelegenheid, bestrijding van de 
werkloosheid en de gevolgen daarvan.  
 
Programmahouder Jan Steenbergen 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling 
Werken aan werk geeft richting aan de gemeentelijke rol bij toewerken naar een evenwichtige 
arbeidsmarkt in het heden en in de toekomst. De behoeften van de inwoners en werkgevers van 
Hoogeveen staat hierin centraal bij het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van beleid. 
 
Trends en ontwikkelingen 
De economische vooruitzichten zijn aanhoudend positief. We zien dan ook een positieve 
ontwikkeling bij veel Hoogeveense bedrijven en de vestiging van bedrijven in Hoogeveen. De groei 
van de economie is zo groot dat er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Vooral in sectoren als bouw 
en techniek is er schaarste aan goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel. Die schaarste heeft 
niet alleen te maken met het economisch herstel. De afgelopen jaren was er een afname van het 
aantal studenten in deze richtingen. Deze ontwikkeling vraagt om aandacht en een gezamenlijke 
aanpak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid.  
 
Speerpunten 
Participatiewet 
Binnen de Participatiewet onderscheiden we drie functies: 
FUNCTIE 1  

Het (financieel) vangnet voor onze inwoners 
 

Inkomensverstrekking (bijstandsuitkeringen e.d.) 

FUNCTIE 2  
De re-integratie trajecten, leer-werkplekken en de 
coaching. In andere woorden het klaarstomen van 
inwoners voor de arbeidsmarkt (of als dat niet lukt 
andere vormen van participatie) 

Arbeidsmarkttoeleiding 

FUNCTIE 3 Inclusieve arbeidsmarkt / beschut binnen en buiten/ 
afspraakbanen/detacheringen etc. Organiseren en aanbieden van werk 
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De werkcoaches en accountmanagers houden zich bezig met arbeidsmarkttoeleiding en coaching van 
klanten onder de Participatiewet. Nu het economisch herstel zichtbaar is en de arbeidsmarkt is 
aangetrokken zijn de meest gekwalificeerde en goed bemiddelbare klanten uit het bestand naar werk 
geleid. De doelgroep die over is heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze groep naar 
werk te geleiden zullen extra inspanningen gedaan moeten worden. 
 
Iedereen telt mee  
Een inclusieve arbeidsmarkt sluit zo min mogelijk mensen uit; of je nu een arbeidsbeperking hebt of 
niet. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en kan werken naar vermogen. Dat kan bij een 
reguliere werkgever en, als het nodig is, in arbeidsmatige dagbesteding of bij een sociaal werkbedrijf. 
We willen graag dat minder mensen gebruik maken van de Participatiewet en uitstromen naar werk. 
We investeren in extra ondersteuning om daadwerkelijk de stap naar betaald werk te maken. Die 
ondersteuning is niet vrijblijvend, we verwachten inzet en betrokkenheid van iedereen die gebruik 
moet maken van de Participatiewet. 
 
Ambitie 
Binnen drie jaar willen we naar een verlaging van 15% van de uitgaven voor de Participatiewet. Om 
deze ambitieuze doelstelling te halen hebben we een bestuurlijk project ingericht en maken we een 
actieplan. Welke extra investering, ondersteuning en inzet is nodig om dit doel te realiseren? We 
gaan het niet alleen doen maar werken samen met het onderwijs, bedrijfsleven en onze partners in 
de regio. Het Regionaal mobiliteitscentrum kan een belangrijke rol spelen, net als het LeerWerkLoket 
en de nieuwe entiteit Zuid. Zo vergroten we de mogelijkheden voor her-, bij- en omscholing en het 
arbeidsfit maken. We willen dat de nieuwe entiteit Zuid, een grotere rol gaat spelen bij het scholen 
en arbeidsfit maken van een specifieke groep werkzoekenden zoals statushouders, leerlingen van 
PRO/VSO etc.  
 
Ruimte voor ondernemen  
We richten ons op de brede ondernemersdienstverlening. Het team economische zaken vormt voor 
de ondernemer het eerste loket. Een ondernemer hoeft zelf niet te shoppen binnen de verschillende 
afdelingen. De accountmanager EZ doet dat voor hem en zet de ondernemersvraag uit binnen de 
organisatie, stemt zaken af met onder andere het accountteam Sociale Zaken en het team 
Vergunningen of het Bouw Begeleidingsteam. De accountmanager draagt er zorg voor dat de 
ondernemer tijdig en duidelijk een antwoord krijgt en vervult in complexere ondernemersinitiatieven 
intern de regierol vanuit de grondhouding "ja, tenzij…." De ontwikkelingen in het kader van de 
nieuwe Omgevingswet biedt naar verwachting vanuit diezelfde grondhouding voor ondernemers 
meer mogelijkheden. Het gaat niet altijd om deregulering of het afschaffen van regels maar ook om 
het zoeken naar ruimte binnen bestaande regels. Dit past ook binnen de aanpak bestuurlijke 
vernieuwing. De gemeente wil als "partner" naast de ondernemers staan en hun ondersteunen naar 
succesvol ondernemerschap. 
 
Excellente dienstverlening 
Ondernemers hebben behoefte aan korte lijnen, minder regels en korte looptijden. We willen met 
ondernemers met complexe vragen rechtstreeks contact laten op nemen met een accountmanager 
bedrijven. Om dit te realiseren is het van belang dat accountmanagers zichtbaar zijn bij de bedrijven 
als eerste aanspreekpunt. Dit zal resulteren in een betere en vooral snellere ondernemers-
dienstverlening. Kortom, meer ruimte voor ondernemerschap onder het motto: ja, tenzij…Het is van 
belang om meer en vroegtijdig zicht te krijgen op wat er speelt bij individuele bedrijven bijvoorbeeld 
qua groeiambities of eventuele belemmeringen of bedreigingen. Ook ten aanzien van trends en 
ontwikkelingen in sectoren/branches is een warm contact met het bedrijfsleven essentieel. Daarom 
zetten we extra in op relatiemanagement. Onder andere door intensivering van de bedrijfsbezoeken 
door het voltallige college, de portefeuillehouder en de EZ-accountmanagers.  
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Groei en succesvol ondernemerschap  
Het bedrijfsleven in Hoogeveen profiteert volop van de gezonde economische situatie. Het is nu zaak 
om die groei ook toekomstbestendig te maken. Het bedrijfsleven vraagt ons de rol van vaandeldrager 
op ons te nemen. Dat doen we graag. We zijn trots op de resultaten van onze bedrijven en het werk 
dat ze bieden aan onze inwoners. We investeren via ons accountmanagement in een goede relatie 
met onze ondernemers. Dit doen we door regelmatig op bedrijfsbezoek te gaan, zowel bestuurlijk als 
ambtelijk. We halen informatie op zoals; trends en ontwikkelingen, knelpunten, kansen en 
collectieve vraagstukken. Dit vertalen we vervolgens naar acties om onze ondernemers nog beter 
faciliteren en samen met hen in te zetten op een uitstekend ondernemersklimaat. Weten wat er 
speelt is essentieel. De match op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod vraagt om een 
ondersteunende rol van zowel de gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers. Werknemers, 
vooral starters op de arbeidsmarkt, moeten goed worden begeleid om succesvol te kunnen 
aansluiten op de vraag van de ondernemers. 
 
Samenwerking met regio Zwolle  
Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Om onze ambities op het gebied van 
economische ontwikkeling te realiseren zetten we de komende periode naast de regionale 
samenwerking in de Dutch TechZone ook in op samenwerking met de regio Zwolle. Deelnemen in het 
netwerk van de regio Zwolle biedt ons kansen voor verdere economische ontwikkeling. We willen 
tijdig klaar zijn voor het kunnen benutten van kansen zodra deze mogelijkheden zich voordoen.  
Hoogeveen zal zich hierdoor meer kunnen ontwikkelen als een knooppunt tussen het Noorden en 
Oosten van het land en het Westen en Zuiden. Een verdere ontwikkeling in de verbetering van de 
Noord-Zuid verbinding via de N48 past ook in dit streven. 
 
Stimuleren lokale inkoop  
De kracht van ons eigen bedrijfsleven benutten we ook bij onze eigen inkoop. Hiervoor starten we in 
2019 een bestuurlijk project. We gaan het lokale bedrijfsleven betrekken bij het opzetten en 
uitvoeren van dit project. Ons uitgangspunt is dat we lokaal inkopen. Dus; "lokaal tenzij", we dit om 
inhoudelijke redenen of regelgeving niet kunnen realiseren. 
 
Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we belangrijk. In 2018 is gestart met het 
project Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), dit project wordt in 2019 afgerond. Op basis 
van de resultaten uit dit project zal worden bezien welke vervolgstappen genomen dienen te 
worden. 
 
Optimaliseren aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Dutch TechZone 
De ambities die in de Dutch TechZone zijn geformuleerd zijn hoog. Als visie en strategie is onder 
meer verwoord dat de regio tegen 2030 een internationale uitstraling heeft op het gebied van 
innovatieve maakindustrie (HTSM) door een integrale en systematische aanpak van ondernemingen, 
onderwijsinstellingen en overheden. Een regio met hoogwaardige toegepaste kennis en 
vakmanschap en excellente technische opleidingen. In de regio Hoogeveen staat het technisch 
onderwijs onder druk. In ieder geval qua leerlingeninstroom en daarmee ook samenhangend de 
betaalbaarheid en de instandhouding. Om de ambities in het kader van Dutch TechZone waar te 
maken en in de toekomst ook te kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd technisch 
personeel is het noodzakelijk om als Triple O de handen nog meer ineen te slaan. Hieronder zijn de 
twee “meest omvangrijke” projecten benoemd. Daarnaast zullen er nog activiteiten zijn rondom de 
RIF’s Gas 2.0 en Maakindustrie (Regionaal Investerings Fonds Beroepsonderwijs). 
 
Promotie & Acquisitie  
Voor een deel wordt promotie & acquisitie opgepakt in regionaal verband via de Dutch TechZone. 
Doelstelling is om voor elke speerpunt sector van DTZ een bidboek te genereren, zodat bedrijven 
inzicht kunnen krijgen wat we gezamenlijk te bieden hebben.  
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Daarnaast zal er in gezamenlijkheid opgetrokken moeten worden bij deelname aan beurzen en 
organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers.  
 
In aanvulling op de regionale acquisitie en promotie willen we ook de mogelijkheden van Hoogeveen 
meer zichtbaar maken. In afstemming met Communicatie en Marketing zal een 
marketing/promotieplan gemaakt worden. Na een nadere analyse van de sectoren en cijfers kunnen 
we ook aan de slag met een gerichter acquisitiebeleid om te zorgen dat er meer bedrijven zich willen 
vestigen binnen de gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld bedrijven die passen bij onze beroepsbevolking, 
vanuit een ketengedachte of het verder versterken van een bepaalde sector. Hiervoor gaan we een 
acquisitieplan opstellen. Als onderdeel van dit plan zal bekeken worden welke vorm van acquisitie 
het beste past binnen de huidige economische doelstellingen. 
 
Speerpunten 
Arbeidsmarktregio Drenthe  
Voor het realiseren van de goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is ook de 
regionale samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe van groot belang. Het 
werkgeversservicepunt is inmiddels neergezet. In de komende jaren moet dit zich gaan bewijzen. 
Uiteraard sluit ons regionaal mobiliteitscentrum nauw aan op deze lijn. 
 
In nauwe samenhang met de Arbeidsmarktregio werkt het bestuurlijke gremium 'het regionale 
werkbedrijf' samen met werkgevers en werknemers aan de invulling van de afspraken uit het sociaal 
akkoord. Doel is de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking op banen binnen het 
bedrijfsleven en de overheid. Uitdaging is nog wel de plaatsing bij de overheden en de duurzaamheid 
van onze uitplaatsingen. 
Wij continueren de extra aandacht die we de afgelopen jaren hieraan hebben gegeven. Gemeenten 
en UWV moeten de daadwerkelijke matches maken binnen de Arbeidsmarktregio. Er is de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in goede contacten met de scholen voor PRO en VSO onderwijs. 
Medewerkers van de gemeente zitten al in een vroeg stadium met de scholen om tafel om samen te 
zorgen voor een ononderbroken overgang van school, via stage en werkervaring naar werk. We 
zetten daarbij extra financiële middelen in, ook van de provincie Drenthe, om die overgang goed te 
laten verlopen. Onder andere branchegerichte scholing kan leerlingen helpen om de overgang 
succesvol te maken.  
 
Alescon (NEZ) 
De voortzetting van Alescon in twee verschillende entiteiten is in gang gezet. Naar verwachting zal op 
1 januari 2019 de Nieuwe Entiteit Zuid(kortweg NEZ) starten. Bij het uitzetten van de koers voor dit 
nieuwe bedrijf zijn de gemeenteraden van De Wolden, Midden Drenthe en Hoogeveen nauw 
betrokken.  
De belangrijkste eerste opgave voor de NEZ is het verzorgen van een soepele overgang van de 
huidige medewerkers van Alescon. Het organisch uitbouwen en aanpassen van de bedrijfsvoering 
volgt daarna. We vinden het van groot belang dat de NEZ zowel een vangnet onder, als een 
stapsteen naar de inclusieve arbeidsmarkt wordt. Met het grotendeels verdwijnen van de instroom 
tot de sociale werkvoorziening is immers niet de zorg verdwenen voor inwoners voor wie de stap 
naar de inclusieve arbeidsmarkt groot is. Ook de verbinding met het lokale bedrijfsleven willen 
verder versterken waardoor kansen kunnen ontstaan voor werkzoekenden met een beperking en 
ook kansen voor ondernemers.  
 
Dutch TechZone (DTZ) 
De samenwerking binnen de Dutch TechZone krijgt steeds meer vorm en inhoud. Dit jaar is er voor 
gekozen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nadrukkelijk als rode draad te 
benoemen door de vier speerpuntsectoren. Dat sluit ook aan bij de al genoemde tekorten en 
kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Daarnaast zal branding en netwerken centraal staan. 



Programmabegroting 2019-2022 Werken aan werk 
 

62 Gemeente Hoogeveen 

 

De investering in de samenwerking binnen de Dutch TechZone is een zaak van lange adem, 
doorzetten en focus houden. Dat maakt het soms lastig om meteen al resultaat op straat te zien. De 
Economic Board heeft daarom in haar jaarplan ook een aantal zaken voorgesteld die op kortere 
termijn zichtbare resultaten moeten opleveren.  
 

 
 
HTSM is sterk samenhangend met de ontwikkelingen rondom onderwijs. (Center of Expertise) De 
overige activiteiten binnen HTSM zullen voornamelijk gericht zijn op het versterken van het netwerk. 
Denk hierbij aan het actief verbinden van ondernemers uit de Dutch TechZone regio of het 
organiseren van een bijeenkomst. 
 
Chemie/Biobased Economy is al actief in de Dutch TechZone de vorm van Chempoort. Uitdaging ligt 
in het uitbreiden en verder professionaliseren van dit podium. Daarnaast dwarsverbanden leggen 
waar mogelijk met andere sectoren binnen de Dutch TechZone.  
 
Logistiek in de DTZ regio is vormgegeven. Onderwijs, Ondernemers en Overheid werken samen aan 
structuurversterking. Het verladersplatform bijvoorbeeld is een initiatief van de 3 O’s. 
Vervoersstromen worden in kaart gebracht en samengebracht met als doel deze te combineren of 
ander vervoer aan te bieden zoals via spoor of water. Samen met Duitse partners wordt er fors 
ingezet op een toegankelijke en innovatieve corridor A37/E233. Ook wordt er gewerkt aan een 
logistiek “forum”; een kennis netwerk op logistiek gebied. DTZ-Logistiek heeft ook samenwerking 
gezocht met het initiatief “Top Dutch Logistics” om Noord Nederland op de kaart te zetten als 
“Hotspot”. Eén van de concrete acties die daaraan bijdragen is de organisatie van de Nationale 
Distributie Dag. De NDL is een dag waar heel logistiek Nederland een regio bezoekt en netwerkt en 
nieuwe kennis opdoet.  
 
Promotie en Acquisitie loopt net als de pijler onderwijs en arbeidsmarkt door alle speerpunten. 
Eerste korte termijn doelen zijn het realiseren van een bidboek (sectoraal) en als Dutch TechZone 
gezamenlijk participeren op (sector) beurzen.  
 
Centre of Expertise  
Het Centre of Expertise kan een belangrijke rol spelen voor de ontwikkeling van de regio door als spin 
in het web te fungeren en onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Zij kan een bijdrage 
leveren aan de versterking van de innovatiekracht van bedrijven. Het Centre of Expertise richt zich op 
toepassingsgericht onderzoek en vormt daarmee ook de schakel naar het fundamenteel onderzoek 
(universiteit) en naar het MBO. Een nadere invulling is dat er een Centrum voor innovatief 
vakmanschap (MBO) wordt ingericht. 
 
De activiteiten van het Center of Expertise vallen uiteen in twee domeinen: onderwijs en onderzoek. 
Het Centre of Expertise creëert waarde door te investeren in extra onderzoekscapaciteit en daarmee 
het ontwikkelen van kennis te faciliteren, alsook het bouwen aan netwerken en het  delen van kennis 
in deze netwerken.  
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De kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het curriculum.  Hiermee vindt een optimale 
uitwisseling plaats tussen onderzoek/kennis en onderwijs en vice versa.  
 
Techniek Campus/Shared Facility  
Voor toegesneden praktijkgericht onderwijs, is in toenemende mate samenwerking nodig van het 
bedrijfsleven met het onderzoek/onderwijsveld. Het delen van faciliteiten en expertise, een 
gezamenlijke programmatische aanpak en investeringsagenda, is de nieuwe benadering om goed 
geschoold personeel beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt in de regio.  
  
Deze samenwerking in agenda, expertise, investeringen en faciliteiten kan gezien worden als de 
ontwikkeling naar techniekcampus.  De Techniekcampus is dus vooral een nieuwe visie op goed 
techniekonderwijs waarbij de partners “vertrouwen”, “samenwerking” en “delen” als uitgangspunt 
voor succes zien. Het succes van het geheel is bepalend voor het succes van de afzonderlijke 
partners. Uitgangspunt is gebruikmaken van wat er is en krachten slim bundelen. Een “shared 
facility” kan als een vliegwiel fungeren in het proces tot samenwerking. (Programma Vierkant voor 
Werk 2017-2021) 
  
Doel is om een gezamenlijke locatie voor praktijk gestuurd onderwijs op vmbo/mbo/hbo-niveau op 
basis van een door partijen in de triple helix gezamenlijk gedragen investeringsagenda. Ook is het 
goed mogelijk dat te zijner tijd op een andere locatie in de regio een “shared facility” ontstaat voor 
andere techniekspecialisaties, op basis van vraag-aanbod en samenwerkingsafspraken, in dat deel 
van de onderwijs-techniekmarkt. Op deze wijze kan de vernieuwing in het techniekonderwijs in de 
regio pragmatisch vorm krijgen. De eerste verkenning heeft onlangs plaatsgevonden. Door de 
positieve input vanuit de verschillende kampen, zal een verdiepend onderzoek gedaan worden om 
e.e.a. concreter vorm te geven. 
 
Hoogeveense initiatieven 
Naast de initiatieven die vanuit de Dutch TechZone plaatsvinden, zijn er ook activiteiten alleen 
binnen de eigen gemeentegrenzen. In het eerste kwartaal 2017 heeft het Breuer Institute in 
opdracht van de gemeente Hoogeveen een verkenning uitgevoerd naar het bestaande technisch 
onderwijsaanbod in Hoogeveen, de huidige samenwerking tussen de 3 O’s en de gewenste en 
noodzakelijke invulling van het technisch onderwijs. Er gebeurt heel veel in Hoogeveen maar 
aansluitend bij de ambities van de regio zal de samenwerking tussen de 3 O’s steviger worden en 
dient er sprake te zijn van een gezamenlijke en gedragen agenda. Vanuit dit gedachten goed zullen 
de volgende initiatieven verder worden ontplooid: ICT Academie, Dag van de Techniek en WFT 
Academie. Daarnaast is de krachtige samenvattende stichting Vrienden van Techniek vormgegeven. 
 
Vrienden van Techniek 
Op 12 april 2017 hebben de onderwijsinstellingen vmbo en mbo, vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en de gemeente in Hoogeveen en omgeving samen besloten tot het oprichten van het 
Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen. Met deze stichting en de nog aan te stellen coördinator 
techniek moet uitvoering gegeven worden aan de notities ‘Platform: Vrienden van Techniek 
Hoogeveen’ en het ‘Rapport Verkenning Techniekonderwijs Hoogeveen’. 
 
Dag van de Techniek 
De dag van de Techniek is een jaarlijks terugkerend evenement voor 400 kinderen van groep 7 
waarvoor een educatief programma georganiseerd is waarin techniek centraal staat.  
Dit vindt plaats in samenwerking met het Alfa-college, RSG Wolfsbos, Roelof van Echten College, 
Techniektalent en Gemeente Hoogeveen. Er is bewust gekozen dit samen te laten hangen met de 
Open Bedrijven Dag, zodat kinderen geënthousiasmeerd worden dit evenement te bezoeken.  
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Hoogeveen on stage 
Als uitvloeisel van het project ‘Hoogeveen werkt aan werk’ was in maart 2018 de eerste editie van 
‘Hoogeveen On Stage’. Een project dat leerlingen in het VMBO ondersteunt bij hun beroeps- en 
opleidingskeuze. Scholen, leerlingen en ondernemers / beroepsbeoefenaren waren allemaal 
enthousiast en hebben zich uitgesproken voor een vervolg. Hoogeveen on Stage is naast de jaarlijkse 
Open Bedrijven Dag Hoogeveen een goede aanvulling op de mogelijkheden voor jongeren om zich te 
oriënteren op opleiding en beroep. De uitvoering is geborgd in het programma Blijven meedoen en 
talentontwikkeling. 
 
Bedrijventerreinen  
De ondernemersverenigingen hebben hun krachten gebundeld om de uitrol van glasvezel op de 
bedrijventerreinen te versnellen.  Dit heeft er in geresulteerd dat RENET op zowel De Wieken als 
Buitenvaart glasvezel wil gaan aanleggen. De ondernemersverenigingen zullen zich blijven inspannen 
om bedrijven over te halen tot aansluiting op het glasvezelnet.  
Ook de energietransitie zal invloed hebben op onze bedrijventerreinen. Samen met de ondernemers 
gaan we onderzoeken wat dit voor ons betekent en zetten we ons in om de aantrekkelijkheid van 
onze bedrijventerreinen te bevorderen.  
 
Buitenvaart & Riegmeer 
We beschikken nog over een aantal vrije kavels op Buitenvaart. De economie trekt aan en we zien 
een toenemende belangstelling voor de kavels.  
De rondweg Hollandscheveld/Riegmeer is aangelegd en bij concrete belangstelling wordt het 
noordelijk deel van Riegmeer in ontwikkeling gebracht. Het bedrijventerrein vormt een goede 
aanvulling op onze bestaande bedrijventerreinen. Om bedrijven aan te trekken zal in 2019 uitvoering 
worden gegeven aan het verkoopplan. Er zal onder andere worden ingezet op de maakindustrie  
(HTSM) en Transport & Logistiek. Aangezien deze sectoren beschreven worden als “high potentials” 
voor onze regio. Daarnaast gaan we de nader uit te voeren sectoranalyse en economische foto van 
Hoogeveen gebruiken om meer focus te leggen bij het realiseren van het promotie en acquisitie 
beleid. Het uitgangspunt is om te kijken naar de behoefte die past binnen de lokale arbeidsmarkt en 
beroepsbevolking. 
 
Stationsgebied 
In 2019 wordt de visie op het Stationsgebied herzien. Uiteraard wordt daarin de behoefte in  
vestigingsmogelijkheden van de zakelijke dienstverlening onderzocht en zo mogelijk komen we  tot 
verrassende en vernieuwende concepten. 
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: Bestrijden van werkloosheid 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
We willen dat minder mensen maken gebruik van 
de Participatiewet. Binnen drie jaar streven we 
naar verlaging van vijftien procent van de uitgaven 
voor de Participatiewet 
 

• Vanuit het bestuurlijk project maken we een 
actieplan gericht op uitstroom. We brengen in kaart 
welke extra investering, ondersteuning en inzet is 
nodig om dit doel te realiseren.  

• We werken actief samen met het onderwijs, 
bedrijfsleven en onze partners in de regio. 

• We vergroten de mogelijkheden voor her-, bij- en 
omscholing en arbeidsfit maken. Daarbij laten we 
het Regionaal mobiliteitscentrum samen met het 
LeerWerkLoket en het ‘nieuwe’ Alescon een 
belangrijke rol spelen. 
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• We willen dat het ‘nieuwe’ Alescon een grotere rol 
gaat spelen bij het scholen en arbeidsfit maken van 
een specifieke groep werkzoekenden 

  
Doelstelling 2: Stimulerend ondernemersklimaat 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 

Verbetering ondernemersklimaat 
 
Versterking economische structuur 
 
Betere aansluiting onderwijs - bedrijfsleven 

 
 

• Regionaal Mobiliteitscentrum. 
• Uitvoeringsagenda Dutch TechZone. 
• Uitvoering verkoopplan Riegmeer 
• Herijking visie stationsgebied 
• Doorontwikkeling samenwerking gemeente HOC op 

basis van HOC 2.0, o.a. op thema energietransitie 
• Ook in 2019 willen we samen met het bedrijfsleven 

het Netwerkevent organiseren 
• Bedrijfsbezoeken college, wethouders en 

accountmanagers 
• ICT academie 
• WFT academie 
• Hoogeveen on Stage  

 
Doelstelling 3: Naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar 
iedereen zoveel mogelijk naar vermogen kan 
participeren. 

 
 
 

 

• Toeleiden en opleiden van inwoners met een 
beperking naar de inclusieve arbeidsmarkt. Daarbij 
maken we gebruik van de Nieuwe entiteit Zuid als 
middel om de toeleiding te verbeteren en te 
vergemakkelijken. Ook arbeidsmatige dagbesteding 
gaan we daarbij als instrument vanuit de 
Participatiewet inzetten.  

 
 
Wie doen hieraan mee? 
 

Nieuwe entiteit Zuid 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Adequate opvang van mensen met een indicatie sociale werkvoorziening 
 

Op welke wijze wordt bijge-
dragen aan programmadoel 

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

Welke activiteiten worden 
ontplooid voor 2019  

Beschut werk, detachering en begeleid werken zijn de drie pijlers van 
Alescon. Daarnaast wordt ingezet op het medegebruik van de vrijvallende 
infrastructuur door gemeenten 

Financieel belang (hoogte 
bijdrage 2019) 

In het kader van het solidariteitsprincipe wordt de rijksvergoeding (Wsw-
deel in participatiebudget van het sociaal domein van het gemeentefonds) 
voor Hoogeveen overgedragen aan de nieuwe entiteit Zuid. Daarnaast 
wordt een bijdrage betaald in het exploitatietekort van de nieuwe entiteit 
Zuid. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de 
hand van het aantal aja's per gemeente.  
Begroot 2019: 
• doorbetaling Wsw-deel: € 11.670.113 
• bijdrage in exploitatietekort: € 1.454.000 
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NV Rendo 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Gewaarborgde levering van energie. 

Op welke wijze wordt bijge-
dragen aan programmadoel 

N.v.t. 

Welke activiteiten worden 
ontplooid voor 2018  

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

Financieel belang (hoogte 
bijdrage 2019) 

Hoogeveen heeft 334 aandelen. In totaal zijn er 991 aandelen. Voor 2019 en 
volgende jaren is een jaarlijks dividend begroot van € 2,5 miljoen. 

 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Banen per 1.000 inw 15-64jr 811,4 706,4 758,2 
Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 119,5 130,8 139,7 
Netto arbeidsparticipatie % 66,5 65,2 66,7 
Functiemenging % 53,1 49,6 52,4 
Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr 84,9 44,5 29 

 
Banen 
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 
Bron: LISA (2017) 
 
Vestigingen 
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 
Bron: LISA (2017) 
 
Netto arbeidsparticipatie 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) 
beroepsbevolking. 
Bron: CBS – Arbeidsdeelname (2017) 
 
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: LISA (2017) 
 
Aantal re-integratievoorzieningen 
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl. Onverklaarbaar groot verschil Hoogeveen vs. Drenthe & 
Landelijk.  
Bron: CBS – Participatiewet (2e halfjaar 2017) 

 
 
 
 
 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Beleidsdocumenten 
 
• Toekomstvisie 
• Detailhandelsstructuurvisie (2008) 
• Decentralisatie Participatie. Beleidsplan re-integratie en participatie 2015-2018 (2014) 
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
050 - Treasury 401 238 246 256 266 276 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
310 - Economische ontwikkeling 277 338 288 188 188 188 
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 946 1.933 1.704 1.855 1.606 1.831 
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 1.286 875 1.088 891 891 891 
340 - Economische promotie 778 747 747 747 728 728 
630 - Inkomensregelingen 14 14 14 14 14 14 
640 - Begeleide participatie 42.511 39.473 38.524 36.630 35.317 34.038 
650 - Arbeidsparticipatie 3.780 3.399 3.446 3.534 3.721 3.909 

            
Totaal lasten 49.993 47.019 46.059 44.116 42.732 41.875 
              
Baten        
050 - Treasury 2.684 2.580 2.643 2.643 2.643 2.643 
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
310 - Economische ontwikkeling 52 29 0 0 0 0 
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.506 2.420 2.102 2.092 1.843 2.069 
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 299 330 330 330 330 330 
340 - Economische promotie 10 6 6 6 6 6 
630 - Inkomensregelingen 0 0 0 0 0 0 
640 - Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 
650 - Arbeidsparticipatie 426 100 0 0 0 0 

            
Totaal baten 5.977 5.465 5.081 5.071 4.822 5.048 
              
Saldi        
050 - Treasury -2.283 -2.342 -2.396 -2.386 -2.376 -2.366 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
310 - Economische ontwikkeling 225 309 288 188 188 188 
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.560 -487 -398 -237 -237 -238 
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 987 545 758 561 561 561 
340 - Economische promotie 768 742 741 741 721 721 
630 - Inkomensregelingen 14 14 14 14 14 14 
640 - Begeleide participatie 42.511 39.473 38.524 36.630 35.317 34.038 
650 - Arbeidsparticipatie 3.354 3.300 3.446 3.534 3.721 3.909 

            
Totaal saldi 44.016 41.554 40.978 39.045 37.909 36.828 
 

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
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Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2019-2022 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
330 Bijdragen investeringsregelingen -121 -200   
310 Werkgelegenheidsbijdragen 100    
630 Economische promotie 334 416 416 416 
640 Begeleide participatie 1.304 1.761 1.876 558 
650 Participatiebudget 166 393 -175 52 
Totaal lasten 1.783 2.370 2.117 1.026 
     
Baten     
     
650 Participatiebudget 100 100 100 100 
Totaal baten 100 100 100 100 
     
Saldo 1.883 2.470 2.217 1.126 
 
Bijdragen investeringsregelingen (Dutch TechZone) 
Voor de uitvoering van vierkant voor werk is een reserve ingesteld van € 1,4 miljoen. De bijdragen 
aan investeringsregeling worden gedekt uit de reserve Vierkant voor werk. Aangezien ten opzichte 
van de begroting 2018 de investeringen naar voren zijn gehaald staan in bovenstaande tabel de te 
corrigeren bedragen.  
 
Werkgelegenheidsbijdragen  
Voor 2019 is € 100.000 opgenomen voor het verstrekken van werkgelegenheidsbijdragen aan 
bedrijven. De bijdrage wordt onttrokken aan de reserve risico en stimulering. We verwachten dit 
fonds de komende jaren weer te voeden vanuit de winstneming grondbedrijf.  
 
Economische promotie 
Om de ambities op het gebied van economische ontwikkeling te realiseren dragen we € 1 per 
inwoner bij aan de uitvoeringskosten van de Dutch TechZone (€ 55.000) en een jaarlijks programma-
budget op van € 210.000 voor de uitvoering van economische initiatieven. Daarnaast wordt ook 
ingezet op de samenwerking met de Regio Zwolle. Hiervoor dragen we in 2019 € 1,25 per inwoner bij 
en vanaf 2020 € 2,75 per inwoner.  
 
Begeleide participatie 
In de meicirculaire 2018 is de rijksvergoeding voor de uitvoering van de Wsw verhoogd. Deze hogere 
bijdrage wordt één op één doorbetaald aan Alescon voor de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening. De hogere rijksbijdrage is opgenomen in de algemene uitkering en maakt geen 
onderdeel uit van het programma Werken aan werk. Per saldo is dit budgettair neutraal.  
Op basis van de beleidsbegroting van Alescon is de bijdrage in het exploitatietekort van Alescon 
geactualiseerd.  
 
  



Programmabegroting 2019-2022 Werken aan werk 
 

Gemeente Hoogeveen 69 
 

Participatiebudget 
De mutatie aan de lastenkant betreft: 
• Het Rijk heeft landelijk per gemeente een taakstelling opgelegd voor het aantal te plaatsen 

mensen binnen beschut werk. Deze taakstelling ziet er voor Hoogeveen als volgt uit: 26 in 2019, 
31 in 2020, 36 in 2021 en 41 in 2022. Per "beschutwerkplek" gaan we uit van € 7.775 aan 
begeleidingskosten.  
De begeleiding van de beschutwerkers wordt door Alescon uitgevoerd. De loonkostensubsidie 
maakt onderdeel uit van de inkomensregelingen.  

• De werkzaamheden voor het mobiliteitscentrum worden binnen de bestaande organisatie 
opgevangen. Hierdoor kunnen de lasten met € 123.000 worden verlaagd.  

• In de meerjarenraming valt vanaf 2021 een bedrag vrij van € 0,7miljoen. Bij de meicirculaire 2017 
was het beschikbaar gestelde participatiebudget opgehoogd. Vooralsnog zien we geen reden om 
dit budget als uitgave te ramen.  

• De ambitie is een verlaging van 15% van de uitgaven voor de Participatiewet. Om enig 
uitvoeringsbudget te genereren is deze ambitie verhoogd naar 19%. Het verschil is beschikbaar 
voor het uitvoeren van activiteiten om extra in te zetten op uitstroom of het verminderen van de 
instroom in de bijstand. De verlaging van de uitgaven voor de Participatiewet is opgenomen in 
het programma BMTO. 

 
De mutatie aan de batenkant betreft: 
• De vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers wordt met ingang van 

2018 niet meer uitgekeerd via het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) maar verloopt via de 
gemeentefondsuitkering. Hierdoor vervallen de baten van € 100.000 per jaar binnen het 
programma Werken aan werk.  

 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Werken aan werk. 
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Bruisend Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat cultuur, cultuureducatie, recreatie en toerisme, promotie, marketing en 
evenementen.  
 
Met het programma Bruisend Hoogeveen zetten we in op een samenhangend aanbod van hoge 
kwaliteit en werken we aan voortdurende verbetering. De inzet van, voor en door Hoogeveense 
inwoners staat voorop. Daarnaast willen wij de regionale betekenis en positie van Hoogeveen als een 
van de vier sterke steden van Drenthe verder ontwikkelen. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling  
Bruisend Hoogeveen zet in op het leveren van een bijdrage aan een levendig Hoogeveen en 
aantrekkelijk stadscentrum waar inwoners en bezoekers zoveel mogelijk gebruik maken van het 
aangeboden programma en deelnemen aan activiteiten. Het gezamenlijk en samenhangend 
aanbieden staat hierbij voorop, waarbij het aanbod is gebaseerd op de behoefte van onze eigen 
inwoners, de inwoners van de regio en de bezoekers van Hoogeveen. Zij maken immers uit wat 
aantrekkelijk en waardevol is.  
Wij vinden het belangrijk dat verenigingen, organisaties en ondernemers samen optrekken. We 
willen bijdragen aan activiteiten en hen zo efficiënt mogelijk gebruik laten maken van onze 
dienstverlening. Daarbij willen wij zo stimulerend mogelijk ondersteunen en faciliteren door het 
beschikbaar stellen van geld, vergunningen, menskracht en voorzieningen. 
 
Trends en ontwikkelingen  
Cultuur  
Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de 
gemeente Hoogeveen. Kunst en cultuur worden beoefend en ervaren door mensen en kennen steeds 
meer verschijningsvormen. Ze kunnen niet alleen worden ervaren op specifieke locaties en 
gelegenheden. Ze worden ook thuis ervaren of beoefend door individuen en groepen. Steeds meer 
mensen vinden een goede uitingsvorm in kunst en cultuur, participeren hierdoor beter en maken 
hiermee aansluiting op hun leefomgeving.  
De grotere, door ons gesubsidieerde culturele organisaties werken samen in het aanbod en de 
ontwikkeling van activiteiten. Steeds meer in samenhang werken staat centraal.  
Vanuit het samenwerkingstraject C5 zijn nu drie organisaties actief. De Bibliotheek/Verhalenwerf 
voor lezen, educatie en erfgoed, Tamboer/Podium voor theater en pop en Scala levert vanuit een 
regionale positie haar educatieve aanbod.  
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Daarnaast zijn zij allen aan de slag met de invulling van het cultureel complex. In het komende jaar 
zal het cultureel complex haar definitieve vorm op de tekentafel krijgen. 
De aandacht en activiteiten voor jongeren binnen cultuur nemen steeds meer toe. Vanuit de 
culturele instellingen wordt gestalte gegeven aan cultuureducatie. Daarbij is de Bibliotheek de 
coördinerende partij. Er is een groeiend aanbod van organisaties die aan het basisonderwijs een 
programma kunnen leveren.  
Naast de bestaande aandacht binnen cultuureducatie en uitvoeringsvormen, zoals de hiphop-school 
bij Scala, worden steeds meer activiteiten ontwikkeld die verbonden zijn aan moderne media. Op dit 
gebied liggen veel en goede mogelijkheden om jongeren te verbinden met cultuur en techniek. Hier 
is nog een wereld te winnen. 
  
Recreatie en toerisme 
De recreatie en toerisme sector profiteert van de aantrekkende economie. Dit is onder meer het 
resultaat van hogere consumentenbestedingen en meer toerisme. Daarnaast ontwikkelt Nederland 
zich in toenemende mate tot een ‘leisureland’ waarin het toeristisch aanbod jaarlijks groeit. Het 
aanbod groeit enerzijds door investeringen van bedrijven in de sector, maar ook door andere 
branches die de markt van recreatie en toerisme betreden. In deze groeiende markt blijft het voor de 
komende jaren de uitdaging om voldoende te blijven investeren om het toeristisch product 
aantrekkelijk en divers te houden. Dit geldt niet alleen voor overnachtingsaccommodaties en andere 
toeristische voorzieningen, maar zeker ook voor het in stand houden van de omgevingskwaliteit. 
Kwaliteit, gastvrijheid en beleving zijn van essentieel belang.  
 
Integratie van verblijfs- en dagrecreatie en het verbinden van verschillende initiatieven is hierin 
noodzakelijk om meer beleving te creëren en de verblijfsduur een impuls te geven. Dit is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van zowel overheid als bedrijfsleven. Het toeristisch product is 
immers een optelsom van landschap, accommodaties, voorzieningen en beleving. Zo levert recreatie 
en toerisme via aanleg en instandhouding van voorzieningen een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid in de stad, de dorpen en het landelijk gebied. Een belangrijke bijdrage, zeker in tijden 
van op termijn afnemende bevolkingsprognoses.  
 
Het geactualiseerde beleid voor recreatie en toerisme leidt tot een meer samenhangend toeristisch 
recreatief product met een duidelijke focus. Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de 
verblijfsrecreant die in de (ruime) omgeving van Hoogeveen verblijft om hen te verleiden Hoogeveen 
te bezoeken.  
 
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. Daarnaast wil de consument meer en meer een uniek en persoonlijk product en 
spelen evenementenorganisatoren steeds meer in op de wens van jonge ouders om evenementen te 
blijven bezoeken, eventueel met hun kinderen. Evenementen zorgen voor levendigheid en hebben 
economische en maatschappelijke betekenis. Hoogeveen heeft veel te bieden als festival- en 
evenementengemeente. In de afgelopen tien jaar hebben de Hoogeveense 
evenementenorganisatoren flink aan de weg getimmerd. Per jaar worden er meer dan tweehonderd 
evenementen georganiseerd. Evenementen betekenen in positieve zin veel voor de stad en de 
dorpen, de inwoners en de bezoekers. Evenementen brengen ook een bepaalde belasting voor de 
omgeving met zich mee en er zijn (veiligheids)risico’s door de aanwezigheid van bijvoorbeeld veel 
publiek.  
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Speerpunten 
Tamboer en Podium samen verder 
De inzet om een theater en een poppodium van regionale betekenis te zijn, is als eerste vertaald in 
de oprichting van de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen waar Het Podium en De Tamboer zijn 
ondergebracht. Hiermee is de basis gelegd voor het verder ontwikkelen van die regionale functie. De 
ontwikkeling van het programma wordt ter hand genomen door professioneel personeel dat zich 
daarbij laat ondersteunen door vrijwilligers en leerlingen.  
  
Een samenhangend programma 
Het motto van de culturele partijen is dat samen de koek groter moet worden gemaakt. Het steeds 
intensiever gezamenlijk werken aan een samenhangend programma is één van de pijlers. 
De Tamboer/Het Podium, de Bibliotheek/Verhalenwerf en Scala geven daar vanuit het 
programmaoverleg invulling aan. Er wordt gewerkt met bestaand aanbod en er wordt gezocht naar 
nieuwe programma's op basis van de behoeften die er bij de inwoners en bezoekers leven. Daarbij 
wordt extra aandacht besteed aan de invulling van programma's voor jeugd.  
Naast het cultuur- en cultuureducatie aanbod wordt invulling gezocht en gegeven aan de verbinding 
met techniek. Het accent ligt hierbij in eerste instantie op de jeugd binnen het basisonderwijs. 
Binnen een broedplaats wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen en mogelijkheden om te 
komen tot een optimaal aanbod. Het programma wordt ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen 
cultuur, onderwijs, techniek en het bedrijfsleven. 
Popcultuur is een verzameling van verschillende uitingsvormen. Het betreft niet alleen popgroepen, 
maar ook uitingsvormen als DJ, VJ, gaming, vlogging en urban art. Jongeren zijn actief op allerlei 
gebied van popcultuur.  
Scala, de bibliotheek en De Tamboer/Het Podium maken bewust ruimte voor programmering en 
activiteiten op het gebied van popcultuur. Daarbij staat een aanpak met een experimenteel karakter 
voor ogen. Een broedplaats waar ruimte is voor de ontwikkeling van plaatselijk talent met de 
mogelijkheid om professioneel te worden ondersteund. Daarbij wordt een beroep gedaan op de 
mogelijkheden die de provincie aanbiedt in het kader van popcultuur. Het uiteindelijke doel is om het 
poppodium onderdeel te laten zijn in het toekomstig cultureel complex. 
Daarnaast zijn vele vrijwilligers actief met de organisatie van diverse popfestivals en evenementen in 
Hoogeveen. Wij ondersteunen op verschillende manieren deze initiatieven, omdat deze mede het 
cultuurpalet van Hoogeveen inkleuren. 
 
Samen onder één dak, het voorlopige ontwerp 
De Tamboer/Het Podium, De Bibliotheek en Scala 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 ontwerp van een cultureel complex waarin alle culturele 
organisaties, samen met onder andere toeristische informatie, zijn gehuisvest.  
Binnen het cultureel complex wordt vanuit de samenwerking tussen de culturele organisaties en 
bedrijfsleven en onderwijs invulling gegeven aan de verbinding met techniek. In 2019 wordt het 
voorlopig ontwerp opgeleverd. 
 
Samen met de Hoogeveners 
Centraal staat dat kunst en cultuur zoveel mogelijk gedragen, ontwikkeld en bezocht worden door 
onze inwoners en de inwoners van de regio. Daarbij staat het uitgangspunt "van, voor en door de 
inwoners" centraal. Vrijwilligers, verenigingen en organisaties hebben een prominente rol in 
Hoogeveense culturele activiteiten en evenementen. We zien dit onder andere bij de Verhalenwerf, 
voorstellingen van verenigingen, de organisatie van festivals, de ruimte en ondersteuning die 
geleverd wordt aan Hoogeveense activiteiten en evenementen. 
De verbinding tussen de culturele instellingen, ondernemers en onderwijs wordt geïntensiveerd. 
Samen met hen werken we aan de verdere invulling van het doel om de positie en betekenis van 
Hoogeveen te verstevigen. 
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Cultuureducatie 
Onder cultuureducatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel 
wordt ingezet. Het gaat over kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. In provinciaal 
verband wordt verder vormgegeven aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuureducatie 
geeft leerlingen kennis mee over kunst en erfgoed en leert hen hun creatieve vaardigheden te 
ontwikkelen. Het stimuleert leerlingen om te reflecteren op hun omgeving en op hun eigen gedrag. 
We zetten in op een zo veel mogelijk lokaal georganiseerd aanbod, gebaseerd op de vraag vanuit het 
onderwijs.  
 
De komende periode is er op gericht om cultuureducatie een meer duurzame en prominente plek te 
geven in het onderwijs. De samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders, intermediairs en scholen 
is hierbij cruciaal. Het is zaak dat zij dezelfde taal spreken: wat wil de school de leerlingen bijbrengen 
en hoe kan het (lokale) culturele aanbod hier een rol in spelen? We willen samen met lokale partners 
cultuur nog meer als onderdeel van het totale onderwijsaanbod aanbieden.  
 
Marketing Hoogeveen: Kindvriendelijkste gemeente van Nederland  
Hoogeveen wil voor gezinnen met jonge kinderen aantrekkelijk zijn. Uit diverse onderzoeken is 
gebleken dat Hoogeveen in trek is bij deze groep. De meest kindvriendelijke gemeente van 
Nederland zijn in 2022, dat is waar Hoogeveen naar wil toegroeien. De gekozen marketingaanpak is 
daarop gericht. Naast kindvriendelijk ligt de focus binnen de nieuwe marketingaanpak op het 
stadscentrum. Dit betekent niet alleen maar aandacht voor het centrum. Hier ligt een kans om 
mensen te verleiden ook de omgeving te bezoeken. De nieuwe merkstrategie voor Hoogeveen wordt 
in partnerschap uitgevoerd vanuit een netwerkgerichte aanpak. Belangrijkste samenwerkingspartner 
hierin is de Stichting Centrummanagement. De komende jaren zoeken we ook nadrukkelijk de 
samenwerking met bestaande en nieuwe lokale en regionale partners. Daarnaast wordt ieder jaar 
tijdens de Oktobermaand Kindermaand een actie/evenement voor jonge gezinnen met kinderen 
georganiseerd. Dit willen we samen met partners doen. Evenementen die specifiek gericht zijn op 
jonge gezinnen met kinderen krijgen extra ondersteuning vanuit Marketing Hoogeveen. 
 
Evenementen 
Hoogeveen moet in de toekomst als regiocentrum verder worden versterkt. Evenementen worden 
daarom van steeds grotere betekenis en moeten een bijdrage leveren aan het versterken van 
Hoogeveen als regiocentrum. We willen een samenhangend, aantrekkelijk evenementenaanbod met 
een duidelijke focus. We stimuleren nieuwe evenementen (en onderdelen van evenementen) gericht 
op jonge gezinnen met kinderen, passend bij het DNA van Hoogeveen. Daarnaast kiezen we een 
aantal evenementen uit die écht in de spotlights komen te staan en bouwen deze uit tot grotere 
merken. En we willen meer (regionale) samenwerking, regie op evenementen en samenwerking 
tussen culturele instellingen en evenementen. De primaire focus ligt hierbij op de dagrecreant en de 
verblijfsrecreant die in de (ruime) omgeving van Hoogeveen verblijft, hen willen we verleiden 
Hoogeveen te bezoeken. We willen beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe. Dit is 
een bewuste keuze. Als gemeente kunnen we niet aan alle knoppen draaien als het gaat om de 
economische impact en aantrekkelijkheid van evenementen. Evenementenorganisatoren en onder-
nemers hebben hier veel invloed op en zullen het vooral zelf moeten doen. Om ons doel en onze 
ambities te bereiken, de samenhang te versterken en beter externe financiële bijdragen te kunnen 
verwerven, is extra inzet van de gemeente nodig. Met een nieuw actieplan evenementen en de inzet  
van een evenementenprogrammeur binnen Marketing Hoogeveen geven we hier invulling aan.  
 
Versterken recreatief toeristische sector 
We gaan door met het versterken van de recreatief-toeristische sector. Het geactualiseerde beleid 
voor recreatie en toerisme, en ook het geactualiseerde beleid voor evenementen, bieden volop 
kansen voor het leggen van verbindingen en het verstevigen van de sector.  
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Het in aansluiting hierop opgestelde actieprogramma recreatie en toerisme moet leiden tot een 
stijging van het aantal dagtoeristen en bezoekers aan evenementen in Hoogeveen. Het moet ook 
leiden tot een toename in het aantal overnachtingen in Hoogeveen en de regio. Dit levert meer 
werkgelegenheid en meer bestedingen op. Een sterkere recreatief-toeristische sector is niet alleen 
goed voor de lokale economie, maar ook voor het voorzieningenniveau in de stad en de dorpen en 
de leefbaarheid van het landelijk gebied.  
 
Voor zowel inwoners als toeristen is het toeristisch informatie punt, Punt H, de plaats waar alle 
informatie op het gebied van evenementen, cultuur, festivals, bezienswaardigheden en 
wetenswaardigheden van Hoogeveen te vinden is.  
Binnen Punt H zijn medewerkers actief op het gebied van toerisme en recreatie en marketing 
Hoogeveen. Daar waar het mogelijk is zijn vrijwilligers actief. Zij zetten activiteiten en evenementen 
met verschillende partijen letterlijk in de etalage. 
 
In 2019 gaan we door met het verder verbeteren van de samenwerking met ondernemers. Ook gaan 
we door met de promotie van Hoogeveen via evenementen, nieuwe producten en regionale 
samenwerking. Een stevige inzet van Punt H en de toeristische regisseurs is hierbij van belang. 
 
Randvoorwaarden 
• Het programma Bruisend Hoogeveen staat niet op zichzelf. Samenwerking met andere 

programma's door het aanbrengen van dwarsverbanden is belangrijk. Het programma heeft 
vooral een nauwe samenhang met de programma’s Aantrekkelijk wonen, Krachtige wijken en 
dorpen, Blijven meedoen en talentontwikkeling en Werken aan werk.  

• De mogelijkheden voor co-financiering in projecten met derden. 
• In het evenementenbeleid en het beleid voor recreatie en toerisme staan hoge ambities 

beschreven. We willen beter scoren dan de gemiddelde Drentse ontwikkeling. Om dit te bereiken 
is extra inzet van de gemeente nodig.  

 
Risico's  
• Het samenwerkingsproces tussen de culturele organisaties vraagt blijvend aandacht om tot een 

optimaal resultaat te komen.  
• Voor recreatie en toerisme geldt dat voor een optimaal resultaat samenwerking met 

ondernemers en andere partijen essentieel is. Goede samenwerking tussen externe partners is 
een aspect dat continu aandacht en begeleiding vraagt.  

 
Lopende projecten 
Regionale samenwerking 
Leader Zuidwest Drenthe 
De Zuidwest Drentse gemeenten hebben een impuls voor de vrijetijdseconomie hoog op de 
Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe staan. Dat is cruciaal voor de vitaliteit van het platteland in 
Zuidwest Drenthe. Eind 2016 zijn hiervoor ook een Europese LEADER-subsidie en provinciale 
middelen beschikbaar gekomen. Leader Zuidwest Drenthe richt zich op het versterken van de 
economie en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest Drenthe.  
Het versterken van de vrijetijdseconomie spitst zich toe op twee thema’s: 
1. Be good: focus op kwaliteitsverbetering  
2. Tell it: focus op promotie en marketing van Zuidwest Drenthe 

Jaarlijks is circa € 1 miljoen beschikbaar.  
 
Project ''Gastvrijheid en streekeigen ondernemen Vitaal Platteland Zuidoost Drenthe" 
In relatie tot Zuidoost Drenthe liggen er voor Hoogeveen kansen op het gebied van recreatie en 
toerisme. Voor de periode 2016 -2019 wordt de nadruk gelegd op sterk ondernemerschap. 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/wonen-leefomgeving/leader-zuidwest/leader/thema-be-good/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/wonen-leefomgeving/leader-zuidwest/leader/thema-tell-it/
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Toeristische ondernemers hebben aangegeven een duidelijke behoefte te hebben aan ondersteuning 
bij de bedrijfsvoering. De kern van het project "Gastvrijheid en streekeigen ondernemen" ligt daarom 
in het op een laagdrempelige manier versterken van het toeristisch ondernemerschap en versterking 
van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen het toeristisch product en de identiteit 
van het gebied (streekeigen ondernemen). Weten wat gasten belangrijk vinden (gastgerichtheid) is 
daarvoor een belangrijke basis. De streekconsulent is degene die het project uitvoert. De 
streekconsulent wordt twee dagen per week ingezet voor een periode van drie jaar. Het project 
loopt begin 2019 ten einde. Momenteel wordt onderzocht of een vervolg project wenselijk is.  
 
Realisatie kunstijsbaan en zwembad 
Een kunstijsbaan en zwembad dragen bij aan het versterken van de recreatief toeristische sector in 
Hoogeveen. Zie voor verdere toelichting het programma Gezond en Vitaal, onder projecten.  
 
Samen onder één dak, Cultureel Complex 
Voor de versterking van het culturele aanbod en de betekenis van cultuur voor de stad en de regio 
wordt gewerkt aan de invulling van De Tamboer. De culturele organisaties zijn samen met de 
gemeente een traject gestart om te komen tot de realisatie van een cultureel complex op het gebied 
van De Tamboer. De eerste stap, het vlekkenplan, wees uit dat het mogelijk is om in het 
bestemmingsgebied een cultureel complex te realiseren. Er wordt nu gewerkt aan de totstandkoming 
van een voorlopig ontwerp. Deze zal in 2019 aan het college en de raad aangeboden worden om te 
komen tot realisatie. 
Het project is onderdeel van het project Stadscentrum. Zie voor verdere toelichting het programma 
Aantrekkelijk Wonen onder projecten. 
 
Drenthe 5* fietsprovincie 
De provincie Drenthe wil de 5 sterren fietsprovincie van Nederland worden. Wij ondersteunen deze 
ambitie van harte voor de fysieke fietsstructuur, maar ook voor innovatieve toepassingen op 
fietsgebied. Samen met onze inwoners, ondernemers en provincie gaan wij net als in 2018 op zoek 
naar innovatieve ideeën om de fietsbeleving in onze gemeente te vergroten. Deze ideeën realiseren 
wij in samenwerking met de toeristische sector. Wij doen dit niet alleen, dit is een gezamenlijk 
project van de programma's Veilige Bereikbaarheid,  Gezond en Vitaal en Bruisend Hoogeveen. 
 
Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018 - 2024  
Het project vitale vakantieparken is in 2017 Drenthe breed van start gegaan en heeft als doel de 
vitaliteit van het toeristisch-recreatief verblijfsaanbod te verbeteren. Binnen het project werken 
ondernemers, eigenaren, Recron, Recreatieschap Drenthe, alle Drentse gemeenten en de provincie 
samen. Daarbij wordt ingezet op het excelleren van vitale vakantieparken en de niet vitale parken 
transformeren naar een passende bestemming. Voor de gemeente Hoogeveen zijn vier 
verblijfsrecreatieve parken geschouwd en beoordeeld op perspectief en vitaliteit. Afhankelijk van het 
schouw resultaat en de wensen van de ondernemers en/of eigenaar-bewoners van deze parken 
wordt een vervolgtraject uitgewerkt.  
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Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: Versterken van de culturele beleving bij de inwoners en versterken van de regionale 
betekenis 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
De culturele positie en betekenis van Hoogeveen 
in de regio wordt versterkt door onder andere de 
realisatie van een nieuw cultureel complex als 
stevig cluster in het vernieuwde stadscentrum. 
 
 
 
 
Het motto "Van, voor en door Hoogeveners" is 
verder vorm gegeven en culturele activiteiten zijn 
ontwikkeld op basis van de behoefte. 

• We leveren een voorlopig ontwerp van het nieuwe  
culturele complex op en maken een doorrekening van 
de gevolgen.  

• We zorgen voor een nog steviger verbinding tussen 
inhoud en aanbod van de culturele organisaties 

• We verbeteren de verbinding tussen cultuur en 
ondernemers in het stadscentrum. 

 
• We starten met het verstevigen van de popcultuur en 

een poppodium van regionale betekenis. 
• We faciliteren verschillende vormen van popcultuur 

die door jongeren beoefend en beleefd worden 
• We faciliteren nog meer activiteiten en programma-

aanbod voor jeugd. 
• We geven ruimte en faciliteren het plaatselijk 

cultureel initiatief 
• We bouwen de stadsprogrammering verder uit. 

Cultuureducatie vindt op alle scholen plaats en 
talent wordt ondersteund. 

• De culturele organisaties bieden een samenhangend, 
vraaggericht en lokaal georganiseerd aanbod aan 
cultureel educatieve activiteiten aan in zowel het 
basis- als voortgezet onderwijs. 

• De cultureel educatieve activiteiten worden 
afgestemd op de wensen van het onderwijs en waar 
mogelijk geïntegreerd met de rest van het 
onderwijsaanbod en andere leergebieden. 

• We ontwikkelen 'Cultuureducatie met Kwaliteit' 
door. 

• We zetten jongerentalent in bij gemeentelijke 
evenementen en gebeurtenissen. 

• We starten met een programma-aanbod dat 
techniek, cultuur, onderwijs, wetenschap en 
bedrijfsleven verbindt en maken de verbinding met 
cultuureducatie. 

 
Doelstelling 2: Kindvriendelijkste gemeente van Nederland  
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Hoogeveen wil in 2022 de kindvriendelijkste 
gemeente van Nederland zijn. 

 

• Initiëren, onderhouden en benutten van strategische 
allianties.Deze betrekken in de kindvriendelijke 
aanpak en er voor zorgen dat de boodschap 
uitgedragen wordt. 

• De kinderdenktank  in 2019 structureel inzetten bij 
nieuw beleid en acties en monitoring. 

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

• Evenementen gericht op jonge gezinnen met 
kinderen extra promotie ondersteuning geven. 
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• Organisatoren van evenementen aanmoedigen 
kindvriendelijke elementen toe te voegen aan 
evenementen. 

• Faciliteren marketing van (nieuwe) aansprekende 
evenementen en activiteiten. 

• Vervlechten van het culturele, economische, woon- 
en vrijetijdsaanbod. 

• Uitvoering promotieplan marketing, recreatie en 
toerisme en evenementen 2019 

 
Doelstelling 3: Kansen benutten voor vrije tijdseconomie 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 

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

 

• Monitoring gebruik camper plaatsen. 
• Monitoring evenementen 
• Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, 

culturele en recreatieve ondernemers 
• Recreatieve productontwikkeling rondom het thema 

kindvriendelijkheid 
• Aanzet geven tot het optimaliseren van de 

routestructuur 
• Faciliteren en ondersteunen ondernemers 

- via provinciaal recreatie expertteam; 
- via uitvoering project gastvrijheid en streekeigen 

ondernemen Zuidoost Drenthe; 
- via uitvoering Leader Zuidwest Drenthe. 

• Gerichte acquisitie voor vergroten/vernieuwen 
aanbod verblijfstoerisme en dagattracties 

• Uitvoering geven aan het beleidsplan en bijbehorend 
actieplan recreatie en toerisme. 

• Versterken van de samenwerking binnen en buiten 
de sector en in de regio 

• Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, 
culturele en recreatieve ondernemers 
(vrijetijdsarrangementen) 

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

 

• Uitvoeren actieplan evenementen als uitwerking van 
het Evenementenbeleid 2018-2022  

• Jaarlijkse evaluatie evenementenbeleid met 
denktank recreatie, toerisme en evenementen en 
kinderen 

• Stimuleren nieuwe evenementen (en onderdelen van 
evenementen) gericht op jonge gezinnen met 
kinderen, passend bij het DNA van Hoogeveen 

• Kiezen een aantal evenementen uit die echt in de 
spotlights komen te staan en bouwen deze uit tot 
grotere merken 

• Meer (regionale) samenwerking, regie op 
evenementen en samenwerking tussen culturele 
sector en evenementen 
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Wie doen hieraan mee? 
 

Scala 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Scala is een belangrijke speler voor cultuureducatie en amateurkunst. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

De kerntaak is het verzorgen van Cultuureducatie en het ondersteunen van 
Amateurkunst en cultuurparticipatie. Belangrijkste markt (doelgroep) zijn kinderen 
en jongeren tot 18 jaar. De voorkeur gaat ernaar uit deze doelgroep via het 
onderwijs (primair en voortgezet) te bereiken. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 462.000 

 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen 

Theater De Tamboer  

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). 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

De Tamboer biedt professionele en amateurvoorstellingen en ontwikkelt de 
popcultuur. En biedt een podium voor Hoogeveense initiatieven, ondersteunt het 
verenigingswerk voor een totaal aan 75.000 bezoekers. 

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019 

Door middel van plm. 100-110 theatervoorstellingen, plm. 40-50 
amateurvoorstellingen/stadsprogrammeringen, verhuur, 20-30 kindertheater en 
activiteiten, plm. 40-50 educatie-activiteiten, talentontwikkeling en exposities. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.057.000 (structurele deel van subsidie) 

Het Podium  

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Het Podium wil jongeren kennis laten maken met (pop)cultuur vooral door het zelf 
te laten doen en ervaren. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Het Podium biedt jongeren de mogelijkheid om een kunst- of cultuurvorm actief te 
beoefenen en organiseren of er aan deel te nemen. 

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019 

Het Podium biedt mogelijkheden tot optredens en presentaties, cursussen en 
verhuur van oefenruimten. En geeft invulling aan de ontwikkeling van popcultuur. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 147.000 
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Recreatieschap Drenthe 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Het Recreatieschap versterkt de recreatief-toeristische sector in geheel Drenthe en 
specifiek in Hoogeveen. 

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

Het Recreatieschap rolt het wandelknooppuntennetwerk uit; ontwikkelt een 
netwerk van ruiterpaden inclusief bewegwijzering; past de huidige routestructuren 
aan; ontwikkelt digitale informatie; ontwikkelt nieuwe fiets- en wandelpaden; 
ondersteunt het project vitale vakantieparken. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 77.000 

 
Beleidsindicatoren 
 
N.v.t. 
 
Beleidsdocumenten 
 
Cultuur 
• Kader Cultuur Gemeente Hoogeveen 2013  
• Routekaart binnenschoolse cultuureducatie Zuidwest Drenthe (2013) 
 
Recreatie en toerisme  
• Concept evenementenbeleid 2018-2022 'De kindvriendelijkste evenementen van Nederland' 
• Concept beleid recreatie en toerisme 'De kindvriendelijkste bestemming van Nederland' 
• Actieprogramma recreatie en toerisme 2014-2017 
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
340 - Economische promotie 378 463 468 447 447 436 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 3.523 2.653 2.553 2.648 2.499 2.494 
540 - Musea 77 32 32 32 32 32 
550 - Cultureel erfgoed 92 99 99 99 99 99 
560 - Media 33 33 33 33 33 33 
570 - Openbaar groen en (openlucht) recr 32 102 88 102 87 102 

            
Totaal lasten 4.136 3.382 3.273 3.362 3.198 3.197 
              

  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/4
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/4
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/19
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/5
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Baten        
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
340 - Economische promotie 38 17 33 33 33 33 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 137 112 114 114 114 114 
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 en (openlucht) recr 13 13 13 13 13 13 

            
Totaal baten 193 142 160 160 160 160 
              
Saldi        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
340 - Economische promotie 340 446 435 414 414 402 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 3.386 2.541 2.439 2.534 2.385 2.381 
540 - Musea 77 32 32 32 32 32 
550 - Cultureel erfgoed 88 99 99 99 99 99 
560 - Media 33 33 33 33 33 33 
570 - Openbaar groen en (openlucht) recr 20 89 75 90 75 90 

            
Totaal saldi 3.943 3.240 3.112 3.202 3.038 3.037 
 
 
Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
530 Culturele accommodaties 96 96 96 96 
340 Recreatieschap 2 2 2 2 
570 Visie/uitvoering landelijk gebied 50 50 50 50 
Totaal lasten 148 148 148 148 
     
Saldo 148 148 148 148 
 
Culturele accommodaties  
Met ingang van de begroting 2017 is er een taakstelling op de exploitatielasten van cultuur 
opgenomen. De taakstelling houdt verband met de geplande centrale huisvesting van de 
voorzieningen voor cultuur in één cultureel complex. De centrale huisvesting wordt betrokken bij de 
herinrichting van het centrumgebied. De kans dat de besparingen al in de jaren 2019-2022 kunnen 
worden gerealiseerd wordt klein geacht. Voorgesteld wordt om de taakstelling uit de begroting te 
halen.  
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Recreatieschap Drenthe  
Uit de begroting 2019 van het Recreatieschap blijkt dat de bijdrage van de gemeente aan het 
Recreatieschap stijgt door loon- en prijsontwikkeling. De raad heeft ingestemd met deze verhoging.  
 
Visie/uitvoering Landelijk gebied (uit reserve Structuurvisie)  
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), voor 
2019 tot en met 2022 een beroep gedaan op de reserve structuurvisie (budget uitvoering visie 
landelijk gebied). Deze onttrekking heeft geen verzwaring van de exploitatie tot gevolg. 
 
Project Marketing en evenementenprogrammering  
Binnen het nieuwe evenementenbeleid wordt een belangrijke bijdrage gevraagd van een 
evenementenprogrammeur. De evenementenprogrammeur heeft als belangrijke taak meer grip te 
krijgen op de timing van evenementen in het jaar en over meerdere jaren heen. Daarnaast is er meer 
aandacht en sturing nodig voor de samenhang tussen evenementen, recreatie en toerisme en 
marketing. Dit, maar ook de ambities op het gebied van kindvriendelijk vragen een bundeling van 
krachten en een meer gecoördineerde aanpak en sturing van de uitvoering. Dit kan niet binnen de 
bestaande formatie op het gebied van evenementen, recreatie en toerisme en marketing opgelost 
worden. Om onze ambities te bereiken, de samenhang te versterken en beter externe financiële 
bijdragen te kunnen verwerven willen we voor de periode van twee jaar (2019 en 2020) door middel 
van een bestuurlijke, projectmatige aanpak gaan uitbreiden/versterken. Hier is een tijdelijke inzet 
van een procesmanager nodig. Binnen de projectmatige aanpak wordt vervolgens gezocht naar een 
structurele oplossing voor de meer gecoördineerde aanpak en sturing van de uitvoering, inclusief de 
evenementenprogrammering. De inzet van de procesmanager heeft een nauwe relatie met de inzet 
van een procesmanager voor de implementatie van de Omgevingswet. En ook vanuit de begroting 
van de gemeente De Wolden worden middelen ingezet om de inzet van een procesmanager te 
financieren. Deze inzet wordt daarom financieel-administratief geregeld binnen het programma 
Aantrekkelijk wonen, zie hiervoor de toelichting bij het programma Aantrekkelijk wonen.  
 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Bruisend Hoogeveen. 
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Aantrekkelijk wonen 

 
 
Het programma omvat het aantrekkelijker maken van Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling 
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 
woonmilieus 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.  
 
Trends en Ontwikkelingen 
Op tal van plekken in onze gemeente zien we het resultaat van de groeiende economie. De 
bouwsector bloeit weer. Het is aantrekkelijk wonen in Hoogeveen en dat zien we terug. De opgave 
voor de komende jaren ligt in het nog aantrekkelijker maken van ons stadscentrum en daarbij zorgen 
voor voldoende toekomstbestendige woningen in een toekomstbestendige woonomgeving. 
 
Wonen 
Vergrijzing 
De demografische prognoses laten na 2025 een blijvende groei van het aantal huishoudens zien. Het 
tempo van deze groei neemt wel af. Van krimp is op gemeenteniveau ook op langere termijn geen 
sprake en bovendien zijn prognoses op een lange termijn zeer onzeker. 
De huishoudens groei zal zich naar verwachting langer positief ontwikkelen in verhouding tot de 
inwonersgroei. Zij wordt namelijk positief beïnvloed door de toename van het aantal alleenstaanden 
(de huishoudens verdunning). Deze wordt mede veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en het 
langer zelfstandig wonen. 
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Hoewel de groep gezinnen de komende jaren niet meer gaat groeien is er toch behoefte aan meer 
gezinswoningen. Dit heeft enerzijds te maken met de beperkte doorstroming van ouderen die nu in 
gezinswoningen wonen en anderzijds met het ontbreken van woonvormen voor ouderen in de 
huurmarkt, in het bijzonder in de dorpen. Het gaat dan om vrije sector huurwoningen, aangezien er 
inkomenseisen worden gesteld bij het toewijzen van sociale huurwoning door een woningcorporatie. 
Dit is ook van toepassing op geclusterde woonvormen gecombineerd met zorg, tenzij er sprake is van 
een bepaalde zorgvraag. Inkomenseisen komen dan te vervallen. 
 
Ouderen die niet kunnen of willen doorstromen ervaren soms obstakels om zelfredzaam te kunnen 
blijven wonen. Van belang is om ouderen hierin te ontzorgen en bewust te maken van de 
mogelijkheden van bijvoorbeeld woningaanpassing en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar is. 
We gaan onderzoeken of een nieuw leningproduct -de Verzilverlening- hierin kan ondersteunen. Het 
principe van de Verzilverlening is gebaseerd op de overwaarde van de woning.  
 
Vanuit de provincie Drenthe wordt een bewustwordingscampagne gestart genaamd: Lang zult u 
wonen. De campagne richt zich op het vergroten van bewustwording van alle inwoners in Drenthe 
vanaf 55 jaar. Inzet is om inwoners op tijd en zelf aan de slag te laten gaan met het aanpassen van de 
woning, voor nu en in de toekomst.  
 
Bijzondere doelgroepen 
Als gevolg van het principe scheiden wonen en zorg, wonen steeds meer kwetsbare mensen met 
afwijkend en / of verward gedrag in de wijken en dorpen. In de meeste gevallen leven mensen met 
verschillende achtergronden prima samen. Het bij elkaar leven van mensen met een diversiteit aan 
gedragsproblemen kan ook leiden tot confrontaties. Van belang is om tot een sluitende woonaanpak 
met begeleiding te komen voor bijzondere groepen. 
Zie voor een verdere toelichting ook het programma Veilig Hoogeveen en Gezond en Vitaal. 
 
Behoud van kwaliteit en uitstraling bestaande woningvoorraad  
De focus ligt op het aantrekkelijk houden en maken van de bestaande woningvoorraad en 
woonomgeving. Het grootste deel van Hoogeveen bestaat immers uit bestaande woningen. Om deze 
buurten en wijken gewild te houden, vraagt dit om investeringen in de bestaande voorraad. Een 
aantrekkelijke bestaande woningvoorraad is ook cruciaal om de doorstroming mogelijk te maken. 
De aanpak van Hoogeveen woont SLIM (zie ook Duurzamer Hoogeveen) richt zich vooral op het 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hiermee wordt de kwaliteit van de 
woningvoorraad verbeterd. In dit verband gaan we onderzoeken hoe we alle woningen sneller 
kunnen gaan verduurzamen en wat onze rol daarin is. 
 
Kwaliteit bestaande woonomgeving verbeteren 
Het investeren in de bestaande woningvoorraad is onlosmakelijk verbonden met het gelijktijdig 
investeren in de openbare ruimte. Dit gaat verder dan alleen onderhoud. Sommige delen van 
Hoogeveen zijn verouderd en ‘versleten’ qua inrichting van de openbare ruimte. Dit vraagt om 
herstructurering van de complete woonomgeving (riolering, bestrating, groen etc.) waarbij de 
klimaatverandering mede de opgave bepaalt van het inrichten van de woonomgeving. Een 
gemeentebrede projectmatige aanpak die ook de programma's Krachtige wijken en dorpen, Veilige 
bereikbaarheid en Duurzaam Hoogeveen raakt, is nodig. 
 
Sterke regiogemeente  
Het is nodig dat Hoogeveen zich als regiocentrum versterkt. Voor onze eigen inwoners en mensen in 
de regio zetten we in op het behouden en versterken van regionale voorzieningen (maatschappelijke 
en sociaal-culturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen) in de kern Hoogeveen. Het in 
stand houden en versterken van onze regionale voorzieningen is een forse opgave die wij als 
gemeente niet alleen kunnen dragen. Daarom zetten wij sterk in op (regionale) samenwerking.  
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Binnen dit programma zetten we in op samenwerking in de diverse regio's op het gebied van: 
• Wonen 

De woningbouwplannen worden afgestemd vanuit de Regionale Woonvisie Zuidwest Drenthe. 
Deze visie wordt geactualiseerd om bij te dragen aan succesvolle planontwikkeling. 

• Huisvesting statushouders 
De betrokken partijen in de regio Zuidwest Drenthe dragen gezamenlijk zorg voor het invullen 
van de taakstelling. 

• Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe 
Doel van de samenwerkingsagenda is om met de gemeenten Meppel, Westerveld, Midden-
Drenthe, De Wolden, de provincie Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta de 
komende jaren in een aantal thema’s samen op te trekken, efficiënter te werken en meer 
resultaten te boeken. Het gaat dan vooral om de thema’s kwaliteit van leven en wonen, 
regionale en lokale economie, vrijetijdseconomie en landschap, natuur en water.  

• Vitaal platteland Zuidoost Drenthe 
Voor de geconcentreerde aanpak van een opeenstapeling van problematiek in Zuidoost Drenthe 
is een gezamenlijke agenda opgesteld voor de belangrijkste regionale opgaven voor de periode 
2014 - 2020. De focus ligt op een duurzame versterking van de sociaal economische structuur van 
de regio. Ook onderzoeken we of we een gezamenlijke aanvraag bij het Rijk kunnen indien voor 
een zogenaamde regiodeal. 

• Retailagenda Drenthe  
Op het gebied van retail werken we nauw samen met de andere Drentse steden en met de 
provincie Drenthe. De samenwerking met de provincie heeft onder andere geleid tot de 'call for 
action' in het kader van het Europese project RetaiLink om de revitalisering van de middelgrote 
steden op de Europese agenda te krijgen. 

 
Sturing op locatieontwikkeling 
Om de woningbouwontwikkeling aan te laten sluiten op de huishoudensontwikkeling is van belang 
dat hierop voldoende gestuurd wordt. De doelstelling vanuit de Woonvisie 2017-2020 geeft aan dat 
er in 2025 netto 1.100 woningen aan de voorraad zijn toegevoegd. 
 
Door middel van strategische woningbouwplanning sturen we kwantitatief (aantal woningen) en 
kwalitatief (prijsklasse en type woningen) om voldoende locaties beschikbaar te hebben op het juiste 
moment. We gaan hiervoor actiever aan de slag met locatieontwikkeling en samenwerken met 
marktpartijen om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Hierbij staat de vraag uit de 
markt centraal. Daarbij kijken we ook naar locaties buiten de huidige grenzen van de kern 
Hoogeveen. 
Het instrument locatiepaspoorten is hierbij ondersteunend, om zowel kwantitatief als kwalitatief 
mogelijkheden per locatie te kunnen verbeelden.  
 
Vitaal Stadscentrum 
We zien dat de omzet van de detailhandel (non-food) de afgelopen jaren landelijk circa twintig 
procent is gedaald. Daarnaast verandert het koopgedrag van de consument. Enerzijds vindt 
oriëntatie en/of aankoop via internet plaats. Anderzijds beschouwt de consument het winkelen als 
een ‘dagje uit’, waarbij bijvoorbeeld beleving, horeca, cultuur, activiteiten en gezelligheid naast een 
breed winkelaanbod belangrijke keuzes 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 blijven investeren in de kwaliteit van het stadscentrum is daarom hard nodig om ook in de 
toekomst onze krachtige regionale positie te kunnen behouden en te verstevigen.  
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Daarbij gaan we voor een bruisend, toekomstbestendig, kindvriendelijk en vitaal stadscentrum met 
een compact winkelgebied. Een stadscentrum met een openbare ruimte die een hoge 
verblijfskwaliteit heeft en voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te blijven 
bezoeken. 
 
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 aantrekkelijke 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.  

 
Ontwikkelingen in wetgeving 
Omgevingswet en Crisis- en herstelwet  
De Omgevingswet wordt de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving en 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 burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen 
uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. In 2017 is bekend 
geworden dat de invoeringsdatum voor deze nieuwe wet van 2019 naar 1 januari 2021 is verschoven.  
Vooruitlopend daarop, is de gemeente is al wel begonnen met de implementatie van de 
Omgevingswet en gaat hier in de komende jaren mee door.  
 
Een voorbeeld hiervan is de werkwijze met de vereenvoudigde bouwtoets. Tot 6 maart 2018 was de 
gemeente Hoogeveen onderdeel van een experiment op basis van de Crisis- en herstelwet. Hiermee 
kon bij het verlenen van bepaalde vergunningen voor de activiteit bouwen, gebruik worden gemaakt 
van de vereenvoudigde bouwtoets. Dit gold bijvoorbeeld voor dakkapellen, bijgebouwen, 
gevelwijzigingen, tuinmeubilair en erf- en perceelafscheidingen. Het ministerie werkt aan een 
verlenging van het experiment. De verwachting is daarnaast dat deze werkwijze regulier wordt 
opgenomen in de Omgevingswet. Omdat deze werkwijze bijdraagt aan een snellere dienstverlening 
en past bij ons uitgangspunt vertrouwen en ruimte geven aan inwoners en bedrijven, zetten wij de 
huidige werkwijze voort. 
 
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet: gasloos bouwen 
Om de energietransitie te versnellen heeft het Rijk besloten dat nieuwbouwwoningen niet meer op 
het aardgas worden aangesloten indien de bouwvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd. Dit gaat 
nogal wat betekenen, omdat de bouwwereld weinig tijd heeft gehad hier op te anticiperen. 
Nieuwbouwwoningen zullen op een andere manier van energie voorzien moeten worden. Zie voor 
een nadere toelichting op dit onderwerp het programma Duurzaam Hoogeveen. 
 
Speerpunten 
Vergroten aantrekkelijkheid van Hoogeveen en de dorpen voor wonen, werken en verblijven: 
- We willen de aantrekkelijkheid van het wonen in de gemeente vergroten. Het hebben van een 

duurzame woningvoorraad en leefomgeving is daarbij essentieel, ook vanuit het perspectief om 
een toekomstbestendige c.q. flexibele woningvoorraad te hebben om zo in te kunnen spelen op 
de veranderende woonwensen van onze inwoners. 

- Bij een aantrekkelijke woningvoorraad hoort ook een mooie, groene en veilige woonomgeving. 
Sommige delen van Hoogeveen zijn 'versleten' op het gebied van verkeersveiligheid en de 
uitstraling ervan.  
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Dit vraagt om meer dan alleen onderhoud, maar om herstructurering van de woonomgeving. Het 
is onze ambitie om de meest 'versleten' woonomgeving nog voor 2020 fysiek te hebben 
aangepakt.  

- Sturen op voldoende woonlocaties passend bij de groei van de huishoudens. 
- Voldoende aanbod huur- en koopwoningen in Hoogeveen en de dorpen om de beheerste 

groeiambitie te realiseren en om in de toekomst voorzieningen in stand te houden. 
- Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en gebouwen en hiervoor actief ontwikkelaars 

werven. 
 
Versterken van de regiofunctie voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio: 
- Participatie in de retailagenda Drenthe  
- Uitvoering van de geactualiseerde visie Stadscentrum. 
 
Beter inspelen op ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijker Hoogeveen: 
- In aansluiting op de Omgevingswet willen we flexibeler en marktgerichter gaan werken. In dit 

verband borduren we voort op onze goede ervaringen met Het Hoogeveen Bouwpakket en het 
instrument locatiepaspoorten.  

- Opstellen en uitwerken locatiepaspoorten tot concrete ontwikkellocaties. 
 
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. 
 
Risico's 
• Stagnatie in zowel woningbouw(ontwikkellocaties) als overige investeringen door onder andere 

economische ontwikkelingen, bezuinigingen en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering.  
 
Lopende projecten 
Uitvoeringsprogramma Woonvisie 
De Woonvisie geeft aan hoe Hoogeveen tot en met 2020 omgaat met thema’s als leefbaarheid, 
duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid, omgevingskwaliteit en zorg. 
De projecten die bijdragen aan het uitvoeren van de Woonvisie zijn verweven in diverse 
programma’s. Naast Aantrekkelijk Wonen, zijn dit Duurzaam Hoogeveen, Krachtige wijken en 
dorpen, Veilige bereikbaarheid, Gezond en Vitaal en Veilig Hoogeveen. 
 
In 2019 worden de volgende onderwerpen opgepakt: 
• In maart 2019 worden de meerjarenprestatieafspraken met de woningcorporaties en 

huurdersorganisaties geëvalueerd. De evaluatie is gericht op de voortgang en methodiek van de 
prestatieafspraken. In het jaarlijkse activiteitenoverzicht beschrijven de partijen wat zij het 
komende jaar gaan bijdragen aan de meerjarenafspraken. Deze overzichten worden in juli met 
elkaar gedeeld en afgestemd. 

• Onderzoek naar sneller verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad. 
• Het uitvoeringsprogramma Woonvisie wordt gemonitord. Eén van de onderdelen is de jaarlijkse 

woningproductie. Getoetst wordt of de gewenste ontwikkellocaties tijdig beschikbaar komen om 
aan de vraag te kunnen voldoen. De strategische woningbouwplanning wordt jaarlijks 
geactualiseerd naar een accuraat overzicht. 

• Rondom de aanpak van het verbeteren van de openbare ruimte zetten we in op het bij elkaar 
brengen van een aantal onderwerpen.  
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Klimaatbestendig en waterrobuust zijn uitgangspunten voor de herinrichting. Bij het betrekken 
van omwonenden zetten we in op bewustwording ten aanzien van duurzaamheid en langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen. Om zo een brede impuls aan het wonen in het algemeen te 
kunnen leveren. 

• De provincie Drenthe lanceert een bewustwordingscampagne ‘Lang zult u wonen’. Een basis 
campagne die aan de Drentse gemeenten voor 2 jaar wordt aangeboden. Een logisch moment 
om vanuit de doelstellingen van de Woonvisie hierop aan te sluiten. De campagne van de 
provincie kan vanuit de gemeente worden uitgebreid. Om hierin de juiste keuze te maken, 
maken we eerst een inventarisatie van wat binnen de gemeente en de 
samenwerkingsorganisaties al wordt aangeboden rondom dit thema. Het samenbrengen van 
deze verschillende activiteiten en diensten kan al een meerwaarde betekenen in het service-
aanbod in de richting van onze inwoners. 

• De uitkomsten van het behoeften onderzoek rondom de door-decentralisatie van beschermd 
wonen, worden vertaald naar de beschikbare woningvoorraad. Van belang is om ontbrekend 
aanbod dan wel bestaand aanbod aan te passen om voorbereid te zijn bij de start van deze door-
decentralisatie per 2020. Inzet is om een sluitende keten van wonen beschikbaar te hebben en 
afspraken te hebben gemaakt met stakeholders betreffende mensen met afwijkend en verward 
(woon-)gedrag (zie ook voor toelichting de programma’s Zorg op maat en Veilig Hoogeveen) 

• We gaan Hoogeveen als woonstad door middel van marketing breder neerzetten. We richten ons 
dan niet alleen op nieuwbouwlocaties, maar richten ons ook op de bestaande woningvoorraad in 
wijken of buurten die minder populair zijn. 

 
Nijstad-Oost in samenhang met recreatiegebied Nijstad 
2019 zal in het teken staan van de afronding van de besluitvorming van het bestemmingsplan voor 
de 80 a 100 woningen in Nijstad-Oost en van het afronden van de herontwikkeling van de 
zandwinplas naar een woon- en recreatiegebied. De verwachting is dat we na de zomer kunnen 
starten met het bouwrijp maken en met het op de markt zetten van de woningen. Hierbij gaat 
bijzondere aandacht uit naar het realiseren van een pilot voor een duurzame waterstof wijk en het 
activeren van duurzame energie opwekking in de omgeving. 
 
Gebiedsvisie Griendtsveenweg Noord - Stationsgebied  
In de omgeving Griendtsveenweg Noord - Stationsgebied vinden de komende jaren verschillende 
(her)ontwikkelingen plaats. De Westerkim gaat nieuw bouwen, de herontwikkeling van het 
voormalige NCH-terrein vindt plaats, er vinden ontwikkelingen in het stationsgebied plaats, de 
voormalige Jannes v.d. Sleedenlocatie wordt herontwikkeld en er worden uitvoeringsmaatregelen 
van het uitvoeringsplan klimaatrobuust Hoogeveen geïmplementeerd. We maken een gebiedsvisie 
om de lokale opgave scherp te krijgen, dit programmatisch goed af te stemmen en samenhang 
tussen de deelprojecten aan te brengen. Ook voor het verkrijgen van externe financiering is deze 
gebiedsvisie noodzakelijk.  
 
Omgevingswet  
In 2016 zijn we in Hoogeveen gestart met het project Implementatie Omgevingswet. Het doel is om 
omgevingswetproof te zijn als de Omgevingswet van kracht wordt. In 2017 zijn de uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor de volgende fase vastgelegd in het ambitiedocument Omgevingswet. Dit is 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
De tweede fase loopt tot en met 2019. Daarin maken we een start met het aanpassen van beleid en 
regelgeving op de landelijke wetgeving. Zo hebben we bij onze recentelijk vastgestelde visies al 
ingespeeld op de Omgevingswet. Na vaststelling van de wet zullen we toetsen of er wellicht nog 
aanpassingen nodig zijn. Daarnaast maken we een plan voor het digitaliseren van onze 
dienstverlening en gaan we verder met het verbeteren van de samenwerking en de dienstverlening. 
De bevindingen in het ambitiedocument zijn hiervoor de basis.  
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De werkzaamheden binnen het project worden bij voorkeur door eigen medewerkers uitgevoerd, 
zodat we kennis en draagvlak opbouwen. Er is budget nodig om een procesmanager en 
specialistische kennis in te huren, om medewerkers te scholen, om informatiesystemen aan te 
passen en om inwoners, bedrijven en andere stakeholders te betrekken bij het proces. Daarnaast 
gebruiken we de ervaring en lessen uit lopende projecten en worden nieuwe experimenten en pilots 
in de geest van de Omgevingswet gestart om daarvan te leren. 
 
Actualisatie bestemmingsplannen 
De volgende bestemmingsplannen worden de komende begrotingsperiode herzien: 
- Stadscentrum 2008 (herzien voor 27-5-2020); 
- Bentinckspark 2009 (herzien voor 10-6-2020); 
- Bentinckspark, deelplan kalkoven 2009 (herzien voor 18-11-2020); 
- Industrieterrein de Wieken, deelplan weg langs het vliegveld 2010 (herzien voor 20-1-2021); 
- Pesse 2009 (herzien voor 3-3-2021); 
- Dalerend 2009 (herzien voor 9-6-2021); 
- Erflanden 2010 (herzien voor 15-9-2021); 
- Elim 2009 (herzien voor 29-9-2021); 
- Oost/Oranjebuurt 2009 (26-4-2022); 
- Nieuwlande 2009 (herzien voor 26-4-2022); 
- Pesse, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 (herzien voor 13-9-2022); 
- Zuideropgaande 2011 (herzien voor 29-11-2022) 
 
In alle gevallen gaat het om zogenaamde conserverende bestemmingsplannen, waarin de bestaande 
situatie is vastgelegd. Per bestemmingsplan wordt de afweging gemaakt of het plan herzien wordt 
door middel van een bestemmingsplan of een beheersverordening. Deze keuze is afhankelijk van hoe 
het planologische toegestane gebruik zich verhoudt tot het feitelijk gebruik. Als het planologische 
gebruik en het feitelijke gebruik overeenkomen, is het opstellen van een beheersverordening de 
meest logische keuze. Als dit niet geval is, dan wordt er gekozen voor het opstellen van een 
bestemmingsplan.  
 
Stadscentrum en Retailagenda  
Vanuit de (geactualiseerde) ontwikkelingsvisie werken we samen met de zittende ondernemers, 
vastgoedeigenaren, Centrummanagement en bewoners aan een compacter en sfeervoller 
stadscentrum. Dit is een omvangrijke operatie. 
 
De aanpak is onderverdeeld in een fase 1 en 2. Fase 1 is financieel afgerond, een aantal projecten uit 
fase 1 kent nog een doorlooptijd in 2019 qua uitvoering en afronding.  
 
Projecten fase 1: Stadscentrum Zuidoost 
Mauritsplein (de Kloostertuin) 
De woningen op het Mauritsplein zijn alle gebouwd en er zijn nog een paar woon-werkkavels te 
koop. Ook de bouw van het woon-/ zorgcentrum wordt afgerond. Een groot deel van het gebied is al 
woonrijp gemaakt.  
 
Voorbereiding ontwikkeling Beukemaplein  
Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels vastgesteld. Flexibiliteit staat hier, net als bij het 
Mauritsplein, centraal. Aan het Beukemaplein worden kavels van flexibele kavelbreedte verkocht 
voor de bouw van rijenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Ook het 
bestemmingsplan laat veel ruimte om de wens van de klant te kunnen bedienen. De verwachting is 
dat in 2019 alle kavels zijn verkocht en er volop wordt gebouwd. Aansluitend wordt het gebied 
woonrijp gemaakt.  
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Voorbereiding ontwikkeling Reviusplein  
Er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige visie op een gedeelte van het Nicolaas Beetsplein 
(vml. Fina locatie) en het scholenterrein ten zuiden van de Nicolaas Beetsstraat. Samen met partijen 
denken we na over de invulling van dit gebied met woningbouw. Grondgebonden koopwoningen en 
sociale huurappartementen komen naar voren. Belangrijke items zijn parkeren, wat gebeurt er met 
het schoolgebouw en met de gymzaal? Partijen hebben architecten ingehuurd voor het ontwerpen 
van de verschillende bouwplannen. Vooralsnog is volgens globale planning het bestemmingsplan 
gereed in 2019 en start de bouw in 2020.  
 
Projecten fase 2: Uitvoeringsagenda visie Stadscentrum 2017 
We onderscheiden globaal vijf opgaven voor de uitvoering van de visie: 
1. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 
In juli 2017 zijn we gestart met dit project: een nieuw perspectief voor de openbare ruimte van de 
Hoofdstraat, inclusief de pleintjes, de omliggende parkeerterreinen, de verbindingen tussen de 
parkeerterreinen en het winkelgebied.  
In 2018 zijn de eerste resultaten opgeleverd:  
- Een masterplan voor het hele centrum 
- Een ontwerp voor het eerste deel van de Hoofdstraat en het Kerkplein 
 
De uitvoering van het ontwerp voor 1e deel Hoofdstraat en Kerkplein start in het najaar 2018 en 
loopt door tot 2019. In het najaar van 2018 wordt ook gestart met het ontwerpen van de volgende 
delen van het stadscentrum.  
 
2. Stimuleringsregeling voor verplaatsing en transformatie van winkels 
Vanwege de leegstand van ruim 10.000 m2 winkelvloeroppervlak in het stadscentrum en de opgave 
die Hoogeveen heeft vanuit de Nationale en Drentse Retailagenda, is binnen de Ontwikkelingsvisie 
stadscentrum 2017 een kleiner winkelgebied aangewezen. Om een verhuizing van winkels naar het 
(kern)winkelgebied te stimuleren, hebben we een stimuleringsregeling opgesteld. Doelstelling van 
deze regeling is om de winkelstructuur in het centrum te versterken door onder andere via het 
beschikbaar stellen van subsidie voor concentratie van detailhandel in het (kern)winkelgebied en het 
stimuleren van herontwikkeling van leegstaand vastgoed buiten het nieuwe winkelgebied. Voor de 
cofinanciering van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Binnenstadfonds opgericht, waaruit 
Hoogeveen € 2 miljoen ontvangt.  
 
Daarnaast is binnen deze regeling een subsidie voor gevelverbeteringen beschikbaar. De uitvoering 
van deze regeling loopt tot 31 december 2019.  
 
3. Gebiedsvisie Tamboer en omgeving/cultuurcomplex Hoogeveen en Tamboerpassage 
In samenhang met de plannen voor het vernieuwen en uitbreiden van de Tamboer, voor de 
huisvesting van alle culturele partijen, wordt de gebiedsvisie voor de ontwikkeling van de omgeving 
van de Tamboer afgerond. Doel is het gebied te ontwikkelen naar een bruisend kwartier van cultuur, 
wonen en beleving. De gebiedsvisie geeft een kader voor de herontwikkeling van het gebied in de 
komende 10 jaar. Onderdeel van deze lange termijn visie is de herontwikkeling van de 
Tamboerpassage die op termijn in overleg met eigenaren en ondernemers zal worden opgepakt. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het compacter maken van het winkelgebied in het 
stadscentrum. 
 
In opdracht van het college zal in 2019 een architect aan het werk gaan met het voorlopig ontwerp 
voor het nieuwe cultuurcomplex voor alle culturele partijen.  
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Het voorlopige ontwerp geeft gedetailleerd inzicht in de fysieke integratie van de verschillende 
culturele functies, het karakter en de uitstraling van het gebouw en daarmee de bijdrage aan een 
herkenbaar gezicht van het stadscentrum (icoon!) in Hoogeveen en de regio. Ook geeft het voorlopig 
ontwerp inzicht in de investeringskosten. Hiermee ontstaat een belangrijke basis voor het 
raadsbesluit voor de start voor de verdere uitwerking van het culturele complex en voor het werven 
van subsidie. 
 
4. Ondernemerschap/Centrummanagement projecten 
In de uitvoeringsagenda van de visie op het stadscentrum hebben we in overleg met 
Centrummanagement een aantal projecten opgenomen die door hen wordt opgepakt en waarbij de 
gemeente, daar waar nodig, faciliteert. Het betreft hier het versterken van het ondernemerschap, de 
onderlinge samenwerking tussen de ondernemers, het opzetten van presentatie- en 
profileringsscans voor de winkels, afstemming van winkeltijden en een gastvrij stadscentrum.  
 
5. Herinrichting Het Haagje  
In de uitvoeringsagenda visie Stadscentrum is de herinrichting van Het Haagje als project opgenomen 
om de entree van het Stadscentrum te versterken. Hiermee ronden we de totale Oost West-as visie 
(“de backbone”) af en wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten vergroot. 
Deze investering sluit aan bij de voor 2019 geplande investering in het programma Veilige 
Bereikbaarheid ‘VRI-Wolfsbos - Mr.Cramerweg’ a € 480.000. Door deze twee investeringen 
gelijktijdig op te pakken kan werk met werk worden gemaakt, waardoor de kosten gereduceerd 
worden. Voor de totale investering wordt BDU-subsidie aangevraagd. 
 
De totale uitvoeringskosten, inclusief stimulering verplaatsen en transformeren winkels bedragen 
€ 12,4 miljoen, waarvan € 2 miljoen vanuit het Binnenstadfonds van de Provincie en € 4 ton uit het 
ISV-fonds van de provincie komt. De herinrichtingskosten van Het Haagje betreft een investering van 
totaal € 1.4 miljoen (€ 480.000 VB en € 220.000 Stadscentrum/AW en 50% BDU subsidie).  
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en 
kwantitatieve woonbehoefte 

• Woonvisie 2017 - 2020: 
- opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma 
- uitvoeren meerjarenprestatieafspraken 

• Regionale Woonvisie: 
- actualiseren naar aanleiding van vastgesteld 

woonbeleid 
- uitvoeren visie 
- bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal 

afstemmen om concurrentie te voorkomen. 
Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en 
gebouwen 

• Uitvoeren Marketing wonen: 
- inzetten middelen en kanalen om vraag en aanbod 

van woningvoorraad te matchen. 
Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk  
houden en verduurzamen 
 
 
 

 
 

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

• Sloop /nieuwbouw woningen Verzetsbuurt 
- start nieuwbouw  

• Sloop/nieuwbouw Fr. Halsstraat e.o.: 
- oplevering laatste nieuwbouw woningen 
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Een kwaliteitsimpuls geven aan de bebouwde 
omgeving 

• Doorgaan met het aanbod aan Stimuleringsleningen 
voor woningverbetering en verduurzaming 

• Doorgaan met Hoogeveen woont Slim 
• Herstructureringsprogramma opstellen aansluitend bij 

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

• Herontwikkeling park Dwingeland en Stoekeplein: 
    -  bestemmingsplanprocedure afronden 
    -  afronden uitvoering eerste deel park aanleggen 
    -  rest van het park aanleggen (2020) 
    -  uitgifteprocedure voor bouwterrein opstarten 
 (2020) 
• Herontwikkeling locatie Sneeuwbesstraat: 

- realiseren projectmatige woningbouw 
• Herontwikkelen Finalocatie Nic. 

Beetsplein/schoollocatie Brederoweg/Reviusplein 
  - afronden bestemmingsplanprocedure. 
• Nijstad-Oost 
 - afronden bestemmingsplanprocedure 
• Herontwikkeling voormalig Jannes van der 

Sleedenhuis i.c.m. Tas-gebouw locatie: 
- afronden bestemmingsplanprocedure 

• Herontwikkeling Hoofdstraat: 
- afronding realisatie appartementengebouw met 

voorzieningenlocatie kerkplein 
• Griendtsveenweg 1: 

- afronden ruimtelijke procedure 
- start maken met herontwikkeling locatie 

• Herontwikkeling Julianaplantsoen 
- afronden bestemmingsplanprocedure 

• Herontwikkeling hoek Alteveerstraat/Piet Heinstraat: 
- realiseren zorgappartementen 

• Herontwikkeling Zuidwoldigerweg (voormalige 
Wendakker) 

 - ruimtelijke procedure afronden en realiseren 
 grondgebonden eengezinswoningen 

 - realiseren appartementencomplex 
• Herontwikkeling Oosterkerk 
 - verbouw kerkgebouw 
 - ruimtelijke procedure afronden en realiseren 
 woningbouw 
• Lomanlaan 123 
 - herontwikkeling locatie onderzoeken 

 Versnelling verduurzamen nieuwbouw (zie ook 
doelstelling x Duurzamer Hoogeveen) 

• Binnen de geplande gebiedsontwikkeling(en) wordt 
ingezet op energie neutraal bouwen 

• Pilot voor een duurzame waterstof wijk in Nijstad-
oost en het activeren van duurzame energie 
opwekking in de omgeving 

Streefpercentage van minimaal 10% woningbouw 
volgens (c)po 

• Herontwikkeling Beukemaplein in Hoogeveen: 
- uitgifte bouwkavels en realisatie woningbouw. 

• Woningbouw Erflanden: 
- nieuwbouwwijk zo goed als afgerond 

• Woningbouw Mauritsplein: 
- uitgifte woon-werkkavels 
- afronding realisatie zorgappartementen 
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• Nijstad-Oost 
- afronden bestemmingsplanprocedure 
- uitgifte kavels 

Vraaggericht inspelen op ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer werken en verblijven 

• Recreatie- en woongebied plan Nijstad: 
- afronden woningbouw. 

• Uitbreiding winkelcentrum De Weide: 
 - afronden ruimtelijke procedure en start uitbreiding. 
• Bochtverruiming 

- faciliteren voorbereiding van de uitvoering door 
 ProRail 

 
Doelstelling 2: Vergroting aantrekkelijkheid van de dorpen en landelijk gebied voor wonen, werken en 
verblijven 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Vraaggericht voorzien in de gewenste kwalitatieve 
en kwantitatieve woonbehoefte 

• Woonvisie 2017 - 2020: 
- opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma 
- uitvoeren meerjarenprestatieafspraken 

• Regionale Woonvisie: 
- actualiseren naar aanleiding van vastgesteld 

woonbeleid 
- uitvoeren visie 
- bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal 

afstemmen om concurrentie te voorkomen. 
Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en 
gebouwen 

• Uitvoeren Marketing wonen: 
- inzetten instrumenten om vraag en aanbod van 

gehele woningvoorraad te matchen. 
Een kwaliteitsimpuls geven aan de bebouwde 
omgeving 

• Herstructureringsprogramma opstellen aansluitend bij 
aanpak woningvoorraad 

Herontwikkeling leegstaande gebouwen • Met private partijen onderzoeken of leegstaande 
gebouwen geschikt zijn voor nieuwe functie: 
- herontwikkelen vml. hervormde kerk Pesse 

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

• Realiseren woningbouw locatie Turfsteker/ 
Zuideropgaande in Hollandscheveld voor 
woningbouw: 
- realiseren woningbouw 

• Faciliteren verkoop kavels en projectmatige woningen 
in Fluitenberg. 

• Faciliteren verkoop kavels en projectmatige 
woningbouw Nieuwlande 

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

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

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

• Verkoop kavels in Stuifzand. 
• Verkoop kavels in Pesse. 
• Verkoop kavels in Tiendeveen. 

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

• Trambaan Nieuweroord: 
   - verkoop kavels. 
• Nieuw Moscou: verkoop kavels 
• Herontwikkeling Spaarbankbos/locatie vml. 

hockeyveld: 
- afronden bestemmingsplanprocedure 
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Doelstelling 3: Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen 
inwoners en mensen uit de regio 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Levendigheid stadscentrum vergroten en 
bezoekers langer vasthouden (zie ook doelstelling 
2 Bruisend Hoogeveen) 

• Uitvoering geactualiseerde Ontwikkelingsvisie 
Stadscentrum: 
- afmaken projecten fase 1  
- uitvoering projecten fase 2 

• Participatie Drentse Retailagenda  
• Lobby om de revitalisering van de middelgrote steden, 

op de Europese agenda te krijgen. 
Minder leegstaande panden, zoals kantoren en 
winkels 

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

• Uitvoering stimuleringsregeling verplaatsing en 
transformatie van winkels 

 
Doelstelling 4: Ruimte voor ontwikkelen 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Effectiever, efficiënter en flexibeler werken aan 
ruimtelijke plannen 

• Opstellen locatiepaspoorten. 
• Prioriteitenlijst locatiepaspoorten vaststellen en 

hiervoor actief ontwikkelaars werven. 
• Actualiseren (conserverende) bestemmingsplannen 

door toepassing beheersverordening. 
• Inwoners en partners zo vroeg mogelijk betrekken 

bij nieuwe ontwikkelingen. 
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 

• Bouwbegeleidingsteam en team ontwikkeling 
ruimtelijke plannen continueren. 

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

Vraaggericht inspelen op ruimtelijke 
ontwikkelingen vanuit het ja-tenzij principe 

•  Faciliteren via bouwbegeleidingsteam en team 
ontwikkeling ruimtelijke plannen. 

Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving • 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. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 
Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma. 
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Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 6,8 4,7 7,2 
Demografische druk % 79,5 80 69,6 

 
Nieuwbouw woningen 
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 
Bron: ABF – Systeem Woningvoorraad (2016) 
 
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 (2018) 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Fysieke structuurvisie (2004), actualisatie 2012 en Toekomstvisie (Visie op de omgeving 2017) 
• Woonvisie Hoogeveen 2017 - 2021 
• Ontwikkelingsvisie stadscentrum, actualisatie 2017 
• Regionale Woonvisie Zuidwest-Drenthe 2012 
• Nota Grondbeleid 2015 - 2019 
• Verkoopprotocol 2017 
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
• Prestatieafspraken wooncorporaties 2017  
• Detailhandelstructuurvisie 2008 
• Oost-west-as (Backbone) 2008 
• Notitie Hoogbouw 2009 
• Ontwikkelnota Paardenhouderijen 2011 
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 64 47 0 0 0 0 
340 - Economische promotie 19 22 0 0 0 0 
030 - Beheer overige gebouwen en gronden 1.665 94 455 464 476 475 
050 - Treasury 28 26 10 10 9 8 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
810 - Ruimtelijke ordening 733 882 782 821 749 674 
820 - Grondexploitatie (niet-bedrijvente 3.991 2.799 2.466 2.726 2.268 1.787 
830 - Wonen en bouwen 2.213 2.885 3.235 2.677 2.676 2.789 

            
Totaal lasten 8.713 6.756 6.949 6.699 6.179 5.736 
              

  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/11
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2017/4
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/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
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Baten        
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 219 147 0 0 0 0 
340 - Economische promotie 38 34 0 0 0 0 
030 - Beheer overige gebouwen en gronden 636 0 211 211 211 211 
050 - Treasury 28 26 24 23 23 23 
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
810 - Ruimtelijke ordening 11 126 128 128 128 128 
820 - Grondexploitatie (niet-bedrijvente 3.429 3.278 3.038 3.149 2.369 1.770 
830 - Wonen en bouwen 825 1.134 1.177 1.177 1.177 1.177 

            
Totaal baten 5.186 4.744 4.579 4.688 3.908 3.309 
              
Saldi        
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -154 -100 0 0 0 0 
340 - Economische promotie -18 -12 0 0 0 0 
030 - Beheer overige gebouwen en gronden 1.029 94 243 252 265 264 
050 - Treasury 0 0 -14 -13 -14 -14 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
810 - Ruimtelijke ordening 722 756 655 694 622 547 
820 - Grondexploitatie (niet-bedrijvente 561 -480 -572 -423 -102 17 
830 - Wonen en bouwen 1.387 1.752 2.058 1.500 1.499 1.612 

            
Totaal saldi 3.528 2.012 2.371 2.011 2.271 2.427 
 
 
Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
 
Product              bedragen x € 1.000  2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel      

Lasten      
830 Uitvoeringsprogramma Woonvisie  5 5 5 5 
830 Herstructurering openbare ruimte  100 100   
810 Omgevingswet  -4 147 75  
Totaal lasten  101 252 80 5 
      
Baten      
Leges omgevingsvergunningen  -40 -40 -40 -40 
Totaal baten  -40 -40 -40 -40 
 
Saldo  61 212 40 -35 
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Uitvoeringsprogramma woonvisie 
Uitvoeringsagenda woonvisie  
We begroten jaarlijks € 5.000 voor de implementatie van de woonvisie. Het gaat daarbij om kleine 
onderzoekjes en kosten van marketing wonen. 
 
Herstructurering openbare ruimte  
Op basis van het in 2018 opgestelde plan voor herstructurering van de openbare ruimte maken we 
vanaf 2019 een start met de herstructurering van de openbare ruimte. Om aanspraak te kunnen 
maken op cofinanciering van de provincie is in 2019 en 2020 jaarlijks € 100.000 nodig. De regeling 
waarop bij de provincie aanspraak gemaakt kan worden loopt tot en met 2020. 
 
Omgevingswet  
    2019 2020 2021 
Omgevingswet   fase 2 fase 3 uitvoering 
Informatisering 

 
60.000 70.000 50.000 

Organisatie 
 

13.000 42.000 25.000 
Procesmanagement 

 
35.000 35.000  

     
Totaal 

 
108.000 147.000 75.000 

 
Er is budget nodig om: 
• om informatiesystemen aan te passen 
• om medewerkers te scholen,  
• procesmanagement, dit loopt samen met de inzet voor Bruisend Hoogeveen, zie voor een nadere 

toelichting het programma Bruisend Hoogeveen. 
 
Leges omgevingsvergunningen 
We gaan de korting op de bouwleges vanuit het Hoogeveen Bouwpakket terugdraaien en ook de 
overige bouwleges richting Drents gemiddelde brengen. Daarmee denken we € 40.000 extra aan 
leges te kunnen ontvangen. 
 
Investeringen 
 
Voor de investeringen zijn onderstaande bedragen opgenomen: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Stadscentrum Zuidoost hoek (fase 1) 2018 0 0   420.000 
 Totaal 0 0   420.000 
        
Visie Stadscentrum (fase 2) 2018 4.221.445 323.000 737.000 1.821.445 1.600.000 
 2019 3.200.000  740.000 1.800.000  
 2020 1.630.000   1.630.000 400.000 
 2021 1.950.000   1.950.000  
 Totaal 11.001.445 323.000 1.477.000 7.201.445 2.000.000 
        
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 2018 100.000    100.000 
 2019 300.000    300.000 
 Totaal 400.000    400.000 
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Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Stadscentrum Zuidoost hoek (fase 1) 2018 0 0   420.000 
        
Visie Stadscentrum (fase 2) 2018 921.000 230.000  -239.000 930.000 
 2019    660.000 -660.000 
 2020     -400.000 400.000 
       
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 2018 -300.000    -300.000 
 2019 300.000    300.000 
 
Stadscentrum Zuidoost (fase 1) 
De provinciale bijdrage moet nog worden ontvangen. 
 
Uitvoeringsagenda visie Stadscentrum 2017 (fase 2)  
De geactualiseerde visie Stadscentrum met bijbehorende uitvoeringsagenda kent een drietal 
opgaven, te weten Kwaliteitsimpuls openbare ruimte, herontwikkeling Tamboer/Tamboerpassage en 
stimuleringsregeling voor verplaatsing en herontwikkeling winkels. De uitvoeringsagenda geeft aan 
waar en wanneer welke projecten zullen worden opgestart en uitgevoerd. Hierbij is ook inzichtelijk 
gemaakt welke bijdrage vanuit het Binnenstadsfonds van de Provincie kan en mag worden verwacht. 
Er is onderscheid gemaakt in de bijdrage van de gemeente wat eenmalig is en wat als investering 
moet worden gezien. Van het krediet dat in 2017 beschikbaar was is € 921.000 meegenomen naar 
boekjaar 2018. Daarnaast zijn de bijdragen van derden herverdeeld over de boekjaren conform 
afspraken met de provincie. 
 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 
De opwaardering van de pleinen wordt betrokken bij de uitvoering van de visie Stadscentrum fase 2.  

Investeringen buiten investeringsplafond: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Exploitatie 
riolering 

TLV Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Leningen SVn producten 2018 500.000   500.000  
 2019 500.000   500.000  
 2020 500.000   500.000  
 2021 500.000   500.000  
 2022 500.000   500.000  
 Totaal 2.500.000   2.500.000  
 
Hoewel de verschillende producten vanuit Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn) onder verschillende programma's vallen, zijn de totale budgetten onder dit 
programma opgenomen (dus ook de duurzaamheidsleningen). Reden hiervoor is dat een 
onderverdeling niet goed is te maken. Bij de jaarrekening en tussentijdse rapportages worden deze 
wel afzonderlijk per programma verantwoord.  
 
Het gaat om de volgende producten: 
• Starterslening 
• Duurzaamheidslening 
• Lening particuliere woningverbetering 
• Lening groot onderhoud VvE en non-profit 
• Blijverslening 
• Verzilverlening  
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Krachtige wijken en dorpen 

 
 
Dit programma gaat over het versterken van sociale zelfredzaamheid en lokale netwerkvorming, het 
beheren van de openbare ruimte inclusief speelvoorzieningen, landschap en begraafplaatsen. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling  
We bevorderen en onderhouden binnen dit programma de woon- en leefkwaliteit in wijken en 
dorpen. Het algemene doel is dat we de sociale cohesie in de wijken en dorpen zoveel mogelijk 
versterken. Om dit te realiseren willen we zoveel mogelijk verbinding maken en behouden met onze 
inwoners. Zij zijn hierbij de belangrijkste netwerkpartners. We zoeken inwoners op om 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 willen we nog meer verbinden met de samenleving en gaan we 
structureel op bezoek in wijken en dorpen. Onze inzet willen we daarbij zo goed mogelijk verdelen 
over de fysieke leefbaarheid in het openbare gebied. Het openbare gebied is van iedereen; daarom 
stimuleren we betrokkenheid en samenwerking met organisaties en inwoners. Maar 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.  
 
Trends en Ontwikkelingen 
Netwerkkracht  
We signaleren een toenemend aantal professionals van verschillende organisaties die in de wijken en 
dorpen werken. Er zijn verschillende initiatieven en diverse teams. 
Daarom is er een project gestart gericht op het stroomlijnen en verduidelijken van de processen. 
We zien dat er in steeds wisselende samenstellingen van groepen en organisaties netwerken tot 
stand komen die de leefbaarheid stimuleren. Zo zijn de diverse vrijwilligersorganisaties in de wijk 
Krakeel samengekomen in een netwerk waardoor ze het gezamenlijk belang beter kunnen bereiken. 
We sluiten zoveel mogelijk aan bij de samenleving en initiatieven die daar ontstaan en die betrekking 
hebben op de nulde lijn. Nulde lijn gaat over zorg, hulp en ondersteuning die grotendeels verzorgd 
wordt door mensen die dit niet beroepsmatig doen.  
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Ontwikkelingen Alescon en buurtbeheer 
In 2017 hebben wij heel Hoogeveen aangesloten op Buurtbeheer. We zien dat deze werkwijze goed 
functioneert en dat bewoners steeds beter de weg naar en de samenwerking met Buurtbeheer 
opzoeken. Dit verschilt wel sterk per gebied en vraagt van onze kant nog aandacht en communicatie 
om dit proces nog beter op gang te brengen.  
Als we vooruit kijken zien we een knelpunt. In de uitwerking van Nieuwe Entiteit Zuid; NEZ 
(Alescon) is naar voren gekomen dat de instroom van nieuwe medewerkers waarschijnlijk geen 
gelijke tred zal houden met de uitstroom. Voor 2018 en 2019 zien we nog geen probleem maar in 
2020 zou de bezetting van de Buurtbeheerteams onder druk kunnen komen te staan. De inrichting 
van NEZ biedt ons echter ook kansen die ervoor kunnen zorgen dat we deze beweging in balans 
krijgen. Het is nu echter nog te vroeg om al een duidelijke oplossingsrichting te hebben. 
 
Ziekten en plagen in het groen 
Door het veranderende klimaat van de afgelopen jaren komen steeds meer ziekten en plagen vanuit 
het buitenland onze kant op. 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, kan op voorhand niet 
worden bepaald 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. 
Dit moet er toe leiden 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.  
 
Vitaal platteland  
Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving. Inwoners en 
bedrijven in en om de dorpen nemen zelf steeds meer initiatief tot oplossingen voor lokale 
problemen, samen met maatschappelijke partijen en de gemeente.  
 
Verouderd openbaar gebied  
We zien in onze dorpen en wijken, vooral ontstaan in de jaren ‘60 en ’70, dat het openbaar gebied 
veroudert en slijt. Dit vraagt om een kwaliteitsimpuls.  
 
Speerpunten 
Sociale kracht in wijken en dorpen vergroten 
• Gezamenlijk (inwoners en organisaties) versterken van de sociale samenhang in wijken en 

dorpen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de kracht in de samenleving; 
• Meebewegen met of zo nodig ondersteunen van initiatieven (sociaal, fysiek, veilig) in de 

samenleving.  
 
Voorbeelden: het aantal opgeleide AED groepen en deelnemers is nog steeds aan het stijgen. De 
gemeente Hoogeveen is hiermee de eerste gemeente in Drenthe die hartveilig is. In een 6-
Minutenzone kunnen mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bieden bij hartstilstand. 
Het aantal WhatsApp groepen voor veiligheid in de buurt (maar waardoor inwoners ook in contact 
staan met elkaar) is van 36 in 2017 naar 55 in 2018 gestegen. Het gaat om bijna 2.000 inwoners die 
zo met elkaar (groep voor groep) verbonden zijn. 
We ondersteunen initiatieven door te vertellen over de mogelijkheden maar het initiatief komt altijd 
uit de samenleving. Pas dan ontstaat er door eigenaarschap kracht in de samenleving.  
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De Smederijen 
In 2019 en volgende jaren zetten De Smederijen in op de volgende punten: 
• Nog meer ruimte voor zelfsturing geven en minder regie vanuit professioneel perspectief. 

Zelfsturing als een combinatie van eigenaarschap (de gemeenschap beslist en heeft leiding in het 
organiseren van een oplossing of initiatief), eigen kracht (vermogen en talent van inwoners is 
drager van oplossing of initiatief) en eigen keuzes (de motivatie, energie en keuze voor een 
prettige leefbaarheid en saamhorigheid is maatstaf voor wat goede keuze is). 

• Meer gebruik maken van de centrale rol van de Smederijen in de samenleving en daardoor beter 
aansluiten bij die samenleving. 

• Ruimte voor lokale oplossingen; van centraal naar decentraal. 
• Ruimte voor nieuwe vormen. De beproefde vormen van initiatiefgroepen en verkiezingen mogen 

dynamischer gemaakt worden; ieder mag op elk moment initiatief nemen mits er een open en 
uitnodigend proces aan is voorafgegaan. 

• Professionals geven ruimte; niet het instellingsbelang maar de agenda van de inwoners staat 
centraal. 

• De samenwerkende organisaties ondersteunen zelfsturing door inwoners. Ze laten niet los maar 
zijn onderdeel van de samenleving. 

• De Smederijen zetten zich in om de ABCD methode (Asset Based Community Development) meer 
ingang te doen vinden: op zoek naar de parels in wijk en dorp en van daaruit bouwen aan 
krachtige wijken en dorpen. 

• Op basis van de tweede Smederijenenquête zal bepaald worden of en zo ja welke wijken en 
dorpen in 2019 aangewezen worden voor de Lange Klap Sociaal. 

 
Dit zijn punten die grotendeels te maken hebben met de wijze waarop de professionele inzet vorm 
krijgt: is de professional sterker verbonden met het instellingsbelang of wordt meer en meer gewerkt 
vanuit de vraag en agenda van de inwoners. We staan daarbij open voor een uitdagende houding van 
de samenleving: als het dorp of de wijk, of een groep belanghebbenden een overheidstaak beter en 
goedkoper zegt te kunnen doen, stappen we daar we met open houding in om de mogelijkheden te 
onderzoeken (Right to challenge).  
 
Om een goede afweging te kunnen maken van wat we de komende jaren gaan doen, starten we met 
een korte (her)oriëntatie waarin we aandacht schenken aan de vragen: hoe zijn we begonnen, waar 
staan we nu en hoe gaan we verder? 
Steeds houden we daarbij voor ogen dat het gaat om het behouden of versterken van de 
leefbaarheid in de breedste zin van het woord. De professionele inzet zal daarop worden afgestemd.  
 
Het uitgangspunt dat vanaf de start van De Smederijen belangrijk is gebleken is maatwerk. Maatwerk 
betekent dat – aansluitend bij de wens van de samenleving- gerealiseerd wordt wat die wijk of dorp 
het beste past. Zo kunnen we als overheid niet verlangen dat een goed werkende oplossing in een 
bepaalde wijk of dorp ook in andere gebieden wordt gerealiseerd. 
 
Wijkteams 
Op wijk- en dorpsniveau zullen we de wijkteams van de Smederijen stroomlijnen en versterken. 
Hiermee willen we: 
• de leefbaarheid in de breedste zin van het woord faciliteren; 
• voor iedere inwoner die vragen heeft gemakkelijker bereikbaar zijn; 
• kwetsbare inwoners beter signaleren en brede hulp en ondersteuning bieden op het gebied van 

financiën, wonen, welzijn en zorg.  
 
Om dit te bereiken zijn er duidelijke afspraken nodig tussen de deelnemers aan de wijkteams over 
op- en afschalen van hulp en ondersteuning.  
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Dat geldt voor fysieke zaken maar ook voor sociale vraagstukken. Duidelijk moet zijn wanneer 
organisaties casussen bespreken in het wijkteam en wanneer het wijkteam casussen voorlegt aan 
meer gespecialiseerde samenwerkingsverbanden (oggz-netwerk, Optimaal Leven Team e.d.). Ook 
afschalen van gespecialiseerde samenwerkingsverbanden naar wijkteam en van wijkteam naar de 
betrokken organisaties moet helder zijn. Daarmee voorkomen we dat inwoners tussen wal en schip 
vallen. 
 
We willen ook de verbinding tussen de medewerkers in de wijkteams en de beleidsmedewerkers 
versterken. Beleid en uitvoering moeten meer contact hebben om zo de samenleving nog beter te 
kunnen faciliteren. Instrumenten die we hiervoor o.a. inzetten zijn de jaarplannen van De Smederijen 
en de collegebezoeken. Daarnaast gebruiken we instrumenten zoals buurtbeheer, bestuurlijke 
vernieuwing en Right to challenge. 
 
Zichtbaar zijn in en meer in gesprek met dorpen en wijken 
De komende periode gaan we als college bij alle dorpen en wijken op bezoek om te horen wat er 
speelt. Tijdens het bezoek gaan we in gesprek met onze inwoners en laten we ons informeren. De 
vorm, inhoud en frequentie van de bezoeken wordt eerst nader uitgewerkt. Bij het inrichten van de 
bezoeken maken we gebruik van de kennis en expertise binnen De Smederijen. 
 
Aantrekkelijke en schone leefomgeving  
We willen graag dat iedereen kan wonen, spelen en werken in een schone leefomgeving. Daar 
passen zwerfafval en hondenpoep niet bij. Op diverse plaatsen nemen inwoners zelf het initiatief om 
het zwerfvuil op te ruimen. Dit willen we nog meer stimuleren. We vinden ook dat hier een 
waardering tegenover mag staan. Om het eigen initiatief van inwoners nog meer te stimuleren past 
bij het optimaliseren van buurtbeheer (zie trends & ontwikkelingen).  
We proberen met voorzieningen en bewustwording overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het 
bestrijden van de overlast van hondenpoep gaan we ook de faciliteiten uitbreiden. Daarnaast zullen 
we ook meer inzetten op handhaving, zie hiervoor de paragraaf handhaving.  
 
Buurtbeheer  
Op diverse plaatsen nemen inwoners zelf het initiatief om het zwerfvuil op te ruimen. Dit willen we 
nog meer stimuleren. We vinden ook dat hier een waardering tegenover mag staan. Optimaliseren 
van de inzet van buurtbeheer. Zie trends & ontwikkelingen.  
 
Waardig en respectvol begraven 
Ons uitgangspunt is dat we bij de top drie van Drenthe horen met de laagste tarieven voor begraven. 
Wanneer dit nodig is verlagen we hiervoor de tarieven. 
Er is steeds meer vraag naar een natuurbegraafplaats. We willen onderzoeken waar en hoe een 
natuurbegraafplaats gerealiseerd kan worden.  
 
Verbeteren biodiversiteit  
Eind 2017 hebben we als gemeente Hoogeveen de prijs voor ‘Beste bermbeheerder van Drenthe‘ in 
ontvangst heeft mogen nemen. Hiermee hebben we aangetoond dat we goed op weg zijn om de 
biodiversiteit te verbeteren. Wel willen we de achteruitgang van bijen en insecten verder 
terugdringen en onze aanpak hiervoor gaan versterken. Verscheidenheid van planten en dieren is 
namelijk belangrijk voor mens en natuur en draagt ook bij aan het versterken van de beeldkwaliteit 
en de leefbaarheid in dorpen en de stad.  
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Randvoorwaarden en risico’s 
• Het voortbestaan en onderhouden van de sociale netwerkstructuur. 
• Aansluiting houden met decentralisaties sociaal domein. 
• Een goede samenwerking tussen de maatschappelijke partners, waaronder het onderwijs, 

sportverenigingen, welzijnswerk, werkcoaches, sportfunctionarissen en De Smederijen is van 
doorslaggevend belang voor het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen. 

 
Lopende projecten 
Groenbeheerplan 
De gemeente Hoogeveen heeft geen volledig integraal beheerplan voor het onderhoud en beheer 
van het openbaar groen. Dit maakt het lastig een onderbouwing te geven van de besteding van de 
beschikbare financiële middelen. Door een groenbeheerplan op te stellen worden de noodzakelijke 
uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt en kunnen de juiste onderbouwde keuzes 
worden gemaakt ten aanzien van onderhoud, vervanging en besparingen. Hierin wordt ook het 
onderhoudsniveau en buurtbeheer meegenomen. 
 
Streekbeheer  
Streekbeheer is een succesvolle methode voor beter landschapsbeheer. Het hoofddoel is het 
landschap en de natuur aantrekkelijk houden voor de inwoners en de recreant, de cultuurhistorische 
waarde ervan veiligstellen en een belangrijk leefgebied behouden voor plant en dier. Dit laatste ook 
met het oog op het verbeteren van de biodiversiteit en het tegengaan van de achteruitgang van 
insecten, waaronder bijen. Draagvlak en betrokkenheid is hierbij de randvoorwaarde. Bij 
streekbeheer nemen groepen vrijwilligers en agrariërs het voortouw om het landschap te beheren. 
Deze werkwijze is uniek omdat het uitgaat van de kracht van de streek. Veel houtwallen, 
elzensingels, boomgaarden, hagen, poelen en buurtgroen worden onderhouden door een netwerk 
van bewonersgroepen, agrariërs, zorgboerderijen en scholen. Ze snoeien fruitbomen en struiken en 
ze verwijderen ongewenste plantengroei zodat er ruimte komt voor streekeigen soorten. Ze 
onderhouden ook wandelpaden. Het vrijwilligersnetwerk bestaande uit vrijwilligersgroepen 
(natuurgroep, brigade etc.), bewonersgroepen, scholen en zorgboerderijen is enorm gegroeid. In 
Hoogeveen is het aantal groepen sinds 2013 van 5 naar 22 gestegen. En er zijn ondernemers 
aangehaakt. Ook wordt sinds 2018 een groep bestaande uit inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ingezet ter ondersteuning van bewoners en vrijwilligersactiviteiten. Door de provincie 
wordt aan streekbeheer structureel een cofinancieringsbijdrage gegeven van 50%. Het huidige 
budget van streekbeheer is net voldoende om de bestaande groepen te faciliteren. De ambitie is 
nieuwe bewonersgroepen in het netwerk op te nemen als zij zich zelf aanmelden voor ondersteuning 
en begeleiding. Het is de wens om een compleet netwerk te bouwen en bewonersgroepen vanuit de 
nog ontbrekende dorpen, zoals Tiendeveen, Nieuweroord en Elim aan te kunnen laten sluiten. 
Hiervoor zijn extra financiële middelen opgenomen. 
 
Vitaal Platteland – lokale initiatieven  
De provincie heeft de afgelopen jaren lokale initiatieven/experimenten uit de Drentse samenleving 
gestimuleerd. Elke gemeente ontving tot en met 2018, € 50.000 per jaar, voor de ondersteuning van 
lokale initiatieven, rekening houdend met een beperkt aantal provinciale voorwaarden. De 
belangrijkste voorwaarden waren een gemeentelijke cofinanciering en een maximale bijdrage van de 
provincie van 50%. De provincie evalueert/heroverweegt deze inzet. Wij zetten ons in om ook voor 
de jaren 2019 en verder budget van de provincie te ontvangen voor het ondersteunen van lokale 
plattelandsinitiatieven. 
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Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 

Doelstelling 1: Het gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door het 
vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
De betrokkenheid van inwoners in projecten 
vergroten om de kwaliteit van de leefbaarheid, 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid te 
versterken. 

• Aansluiten bij inwonersinitiatieven (zo nodig) en 
daardoor zelfsturing ondersteunen; 

• 4 jaarplannen (1 per wijkteam) uitvoeren  

 
Doelstelling 2: Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en 
speelvoorzieningen 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Gebiedsgericht beheer openbare ruimte met 
behoud van kwaliteitsniveau basis 

• Optimaliseren van buurtbeheer. 

Het verbeteren van de biodiversiteit • Opstellen van een actieplan 
Behoud van voldoende en veilige speelplekken • In overleg met inwoners beoordelen welke 

speelplekken in stand blijven en welke niet. 
• Speelplekken onderhouden zodat ze goed en veilig 

zijn. 
Doelstelling 3: Een waardige rustplaats voor iedereen 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Inwoners de mogelijkheid bieden om een 
passende laatste rustplaats te vinden tegen een 
maatschappelijk verantwoord tarief.  

• Onderzoeken of er een natuurbegraafplaats in de 
gemeente Hoogeveen gerealiseerd kan worden.  

• Onderzoeken of we bij de top drie van Drenthe horen 
met laagste tarieven voor begraven. 

 
Doelstelling 4: Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken van 
de waarde van het landschap 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Gemeentedekkend netwerk waarmee landschap 
en natuur samen onderhouden wordt en 
behouden blijft voor gebruik door inwoners, 
bezoekers, planten en dieren (biodiversiteit). 

• Via streekbeheer het landschap en natuur 
onderhouden. 

 

Het platteland sociaal-economisch vitaal houden • 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. Mits de provincie hiervoor geld 
beschikbaar stelt. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 
Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma. 
 
Beleidsindicatoren 
n.v.t. 
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Beleidsdocumenten 
 
• Communicatieplan De Smederijen (2011) 
• Herijking Visie, missie, doelstellingen De Smederijen (2011) 
• Besluit stuurgroep De Smederijen over fase 1 doorontwikkeling De Smederijen (19 december 

2012) 
• Visie, missie, doelstellingen De Smederijen 2013  
• De waarde van WirWar 
• Toekomstvisie Hoogeveen 2018 & verder 
• 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) 
• Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe 2013 
• Samenwerken aan vitaal platteland, een geconcentreerde aanpak voor Zuidoost Drenthe 2014 
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
120 - Openbare orde en veiligheid 18 39 15 15 15 15 
570 - Openbaar groen en (openlucht) recr 4.573 4.300 4.252 4.244 4.247 4.250 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.397 943 1.185 1.330 1.282 1.275 
750 - Begraafplaatsen en crematoria 734 724 718 707 708 705 

            
Totaal lasten 6.722 6.007 6.171 6.297 6.253 6.246 
              
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 (openlucht) recr 281 102 103 103 103 103 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 79 46 46 46 46 46 
750 - Begraafplaatsen en crematoria 934 896 896 896 896 896 

            
Totaal baten 1.294 1.044 1.045 1.045 1.045 1.045 
              
Saldi        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
120 - Openbare orde en veiligheid 18 39 15 15 15 15 
570 - Openbaar groen en (openlucht) recr 4.291 4.197 4.149 4.141 4.144 4.147 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 1.318 897 1.139 1.284 1.236 1.229 
750 - Begraafplaatsen en crematoria -200 -172 -178 -189 -188 -191 

            
Totaal saldi 5.428 4.962 5.126 5.252 5.208 5.201 
 

http://www.hoogeveen.nl/dsresource?objectid=58045&type=org
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Wijken_en_dorpen/10
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Wijken_en_dorpen/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Wijken_en_dorpen/5
http://www.hoogeveen.nl/
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/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/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/2014/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/23
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Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2022 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
570 Openbaar groen, indexering 33 33 33 33 
570 Openbaar groen, areaaluitbreiding  6 6 11 11 
570 Openbaar groen, reconstructies openbaar groen -70 -63 -58 -54 
570 Openbaar groen, Streekbeheer 5 10 10 10 
570 Openbaar groen, Essentaksterfte 50 50 50 50 
570 Doorontwikkeling Smederijen 15 15 15 15 
610 Taakstelling accommodaties 350 350 350 350 
610 OZB buurtaccommodaties 1 1 1 1 
Totaal lasten 390 402 412 416 
 
Baten 
Totaal baten 0 0 0 0 
 
Saldo 390 402 412 416 
 
Lasten 
Op peil houden onderhoudsbudgetten 'openbaar groen'  
Om het onderhoud, op grond van de door de raad vastgestelde plannen, volgens het afgesproken 
kwaliteitsniveau te kunnen (blijven) uitvoeren, is het noodzakelijk dat de beschikbare budgetten op 
peil blijven. Aanpassing van de budgetten is daarom noodzakelijk en vindt plaats op grond van de 
aangekondigde prijsindex uit de jaarlijkse meicirculaire over het gemeentefonds. We houden 
rekening met een prijsindex van 2% x € 1.670.000 (budgetten beheersprogramma groen) wat 
neerkomt op een bedrag van € 33.400. 
 
Areaaluitbreiding groen  
Onder areaaluitbreiding/wijziging wordt verstaan het aantal vierkante meters openbaar gebied dat 
door (her)inrichtingsplannen wijzigt. Dit brengt wijzigingen in het onderhoudsbudget met zich mee. 
Areaaluitbreiding omvat niet alleen uitbreiding, maar het kan ook gaan ook om wijziging van de 
inrichting. Volgens ons beleid nemen we extra beheersbudget op voor areaaluitbreiding/wijziging die 
volgt uit door het college goedgekeurde projectplannen. Door de uitvoering van de rondweg 
Hollandscheveld en het herinrichten van een gedeelte van het stadscentrum (Hoofdstraat fase 1 en 
Kerkplein) is het areaal gewijzigd. Hierdoor moet het beheersbudget met ingang van 2019 met een 
bedrag van € 6.000 voor de rondweg Hollandscheveld worden opgehoogd en vanaf 2021 met € 5.000 
voor het gedeelte stadscentrum. 
 
Reconstructies openbaar groen  
De werkzaamheden omtrent reconstructies plantsoenen en bomen werden voorgaande jaren ten 
laste gebracht van de exploitatie. Echter, deze kosten worden gezien en geactiveerd als investeringen 
in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Dit houdt in dat de al opgenomen bedragen in de 
exploitatie moeten worden aangepast. 
 
Streekbeheer  
Het huidige budget van streekbeheer is net voldoende om de bestaande groepen te faciliteren. 
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De ambitie is nieuwe bewonersgroepen in het netwerk op te nemen als zij zich zelf aanmelden voor 
ondersteuning en begeleiding. Het is de wensen om een compleet netwerk te bouwen en 
bewonersgroepen vanuit de nog ontbrekende dorpen, zoals Tiendeveen, Nieuweroord en Elim aan te 
kunnen laten sluiten. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig. In 2019 € 5.000 en vanaf 2020 
€ 10.000. 
 
Essentaksterfte  
In de gemeente Hoogeveen staan momenteel circa 56.500 bomen.  Van deze bomen bestaan 2.400 
uit essen waarvan 1.800 essen vatbaar zijn voor de essentaksterfte. Dit is een agressieve aantasting 
die wordt veroorzaakt door een schimmel, waardoor takken of zelfs delen van de kroon afsterven. 
Aangetaste bomen overleven het niet. Op dit moment is in Hoogeveen ongeveer 40% aangetast. De 
aangetaste essen die in 2017 zijn gekapt, zijn bekostigd uit het beschikbare onderhoudsbudget. De 
ontwikkeling van de ziekte gaat enorm snel. Verwacht wordt dat de komende jaren nog circa 1.600 
vatbare essen (ruim 3% van het totale bomenbestand) gekapt moeten worden. Om de huidige 
beleidslijn met betrekking tot herplant van gekapte komen te volgen dienen evenveel bomen te 
worden herplant. Het kappen van de essen en de herplant van nieuwe bomen kan niet meer binnen 
het beschikbare onderhoudsbudget worden opgevangen. Om die reden moet het beheersbudget 
met ingang van 2019 met een bedrag van € 50.000 worden opgehoogd. Met dit budget moeten er 
keuzes gemaakt worden in minder herplant van bomen, de hoogste geprioriteerde Essen eerst 
aanpakken en dus een langere termijn aanpak van dit probleem. 
 
Doorontwikkeling Smederijen  
Voor het vergroten van de betrokkenheid van inwoners in projecten en initiatieven is een budget 
benodigd voor deze doorontwikkeling. We reserveren hiervoor jaarlijks extra € 15.000.  
 
Taakstelling accommodaties  
In de huidige meerjarenbegroting is een nog in te vullen taakstelling opgenomen van structureel  
€ 350.000 op de accommodaties. In de praktijk merken we dat door natuurlijk verloop 
accommodaties efficiënter worden ingezet en capaciteit en behoefte in balans komen. We zetten 
daarom niet actief in op het invullen van de taakstelling.  
 
Investeringen 
 
Voor de investeringen zijn onderstaande bedragen opgenomen: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Budget begraafplaatsen 2018 237.187   237.187  
 Totaal 237.187   237.187  
        
Budget speelvoorzieningen 2018 108.000   108.000  
 2019 90.000   90.000  
 2020 80.000   80.000  
 2021 79.000   79.000  
 2022 60.000   60.000  
 Totaal 417.000   417.000  
        
Reconstructies openbaar groen 2019 70.000   70.000  
 2020 70.000   70.000  
 2021 70.000   70.000  
 2022 70.000   70.000  
 Totaal 280.000   280.000  
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Mutaties Investeringen t.o.v. Programmabegroting 2018-2021: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Budget speelvoorzieningen 2022 60.000            60.000   
        
Reconstructies openbaar groen 2019 70.000   70.000  
 2020 70.000   70.000  
 2021 70.000   70.000  
 2022 70.000   70.000  
 
Budget speelvoorzieningen  
Betreft de vervanging van huidige speeltoestellen in overeenstemming met het daarvoor 
vastgestelde plan. De jaarschijf 2022 is toegevoegd met € 60.000 
 
Reconstructies openbaar groen 
De werkzaamheden omtrent reconstructies plantsoenen en bomen worden vanaf 2019 gezien en 
geactiveerd als investering. 
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Veilige bereikbaarheid 

 
 
Dit programma gaat over het behouden van een verkeersveilige bereikbaarheid. 
 
Programmahouder Erwin Slomp 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstellingen 
De goede bereikbaarheid voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer (bus en trein) is een 
kernkwaliteit van Hoogeveen. Deze goede bereikbaarheid houden we in stand, waarbij aandacht is 
voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
Trends en Ontwikkelingen 
Verkeer 
Naar verwachting blijft de komende jaren de verkeersdruk op straat toenemen. Dit geldt zowel voor 
autoverkeer als voor het aantal fietsers. Vooral de toename van het aantal elektrische fietsen is goed 
merkbaar. Dat stelt eisen aan de kwaliteit en het comfort van de fietspaden. De komende jaren 
richten we ons op de grootste knelpunten in de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Samen met 
de Drentse en Groningse gemeenten gaan we actief bezig met het plaatsen van elektrische laadpalen 
voor auto’s. Door de vergrijzing en de toename van het verkeer ontstaat vraag naar meer veilige 
oversteken voor fietsers en voetgangers. 
 
Verkeersveiligheid  
Gemeenten en provincie zetten op het gebied van verkeersveiligheid vooral in op verkeerseducatie. 
Voor alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud, wordt er educatie en/of training aangeboden met als 
doel om verkeersongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.  
Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van verkeersongevallen blijft toenemen, het aantal 
verkeersdoden blijft landelijk gezien redelijk stabiel. Vooral fietsers zijn vaker het slachtoffer. Het 
snel groeiende gebruik van de elektrische fiets, vooral onder ouderen, is hierop van invloed. 
Opvallend veel fietsongevallen zijn eenzijdig, er zijn geen andere partijen bij het ongeval betrokken. 
Als wegbeheerder spelen we hierop in door de oorzaken van eenzijdige ongevallen zoveel mogelijk 
weg te nemen. Zo worden drempels verlaagd, fietspaden verbreed en bermen aangevuld. Een 
aandachtspunt is verder de afleiding in het verkeer door smartphones. Dit geldt zowel voor 
automobilisten als fietsers. 
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Openbaar vervoer 
De Bij 
Wij willen goed openbaar vervoer in Hoogeveen en blijven ons daarvoor inzetten. Het succesvolle 
experiment De Bij is inmiddels een structurele voorziening geworden. In 2019 gaan we onderzoeken 
of een uitbreiding van De Bij naar de dorpen wenselijk en haalbaar is.  
 
Rechtstreekse treinverbinding Hoogeveen - Randstad 
Hoogeveen wil een betere en snellere treinverbinding met de Randstad. Er is door onszelf en ook 
samen met NS en de provincie Drenthe onderzoek verricht met kansrijke opties hiervoor. De 
Noordelijke OV- en Spoortafel heeft hier kennis van genomen en besloten tot een vervolgonderzoek.  
 
Regionale bereikbaarheid  
Hoogeveen heeft een uitstekende geografische ligging tussen Zwolle, Emmen, Groningen en 
Enschede. De verbinding zelf kan nog veel beter. Een betere verbinding zal onze regionale positie en 
de verbinding met de Randstad versterken. We willen daarom een autosnelweg naar Twente en de 
A28 zal op het traject Zwolle-Hoogeveen in beide richtingen 3 rijstroken moeten krijgen. Ook een 
treinverbinding naar Zuidoost-Drenthe staat op onze agenda. Samen met bedrijven, gemeenten in de 
regio, provincies en de regio Zwolle willen wij hiervoor een lobby gaan voeren.  
 
Voor de bereikbaarheid van de regio is ook de aanleg van de E233 in Duitsland belangrijk. Deze sluit 
aan op de A37 en verbindt de regio met Emsland, Cloppenburg en Bremen. Voor het vrachtverkeer is 
dit een belangrijke route Duitsland in. Uit de stedenkring Emsland/Zwolle ontvingen wij het bericht 
dat men is gestart met de realisatie van deze weg. Deze weg wordt gefaseerd aangelegd en dit 
neemt meerdere jaren in beslag. Deze goede ontwikkeling ondersteunen wij graag. 
 
Fietspaden  
Om het fietsen te stimuleren, willen wij het fietsen zo veel mogelijk faciliteren. Dit vraagt om een 
optimaal en comfortabel fietsnetwerk. De wens is om de fietspaden zoveel mogelijk van asfalt of 
beton te voorzien. Ook willen we de fietspaden daar waar het kan verbreden, voor de veiligheid, het 
comfort of om het fietsen in twee richtingen mogelijk te maken. Er is een start gemaakt met het 
verbreden en het asfalteren/betonneren van betegelde fietspaden. We willen hier in de komende 
jaren mee verder gaan. Het aanpassen van de fietspaden wordt gefinancierd uit het 
investeringsbudget voor asfalt. De provincie wordt, vanuit haar ambitie om beste fietsprovincie van 
Nederland te worden en te blijven, gevraagd om een bijdrage. 
 
Fietssnelweg 
Een fietssnelweg is een prima oplossing voor erg drukke verbindingen tussen steden of wijken. Of 
een dergelijke voorziening ook voor Hoogeveen interessant is, gaan we de komende periode 
onderzoeken. 
 
Parkeren 
Al enkele jaren is de parkeerbegroting niet in evenwicht. Zoals aangekondigd in de begroting 2018, is 
de parkeerbegroting voor 2019 herijkt. Door diverse maatregelen trachten we de geraamde 
inkomsten te realiseren. Het winkelgebied in de Schutstraat, Het Haagje en de Alteveerstraat wordt 
een 'shop-en-go' gebied. Daar wordt een blauwe zone ingevoerd, waar bezoekers met een 
parkeerschijf maximaal een half uur gratis kunnen parkeren. 
 
Wegbeheer  
Uit de laatste inspecties blijkt dat het grootste deel van de wegen op kwaliteitsniveau A (hoog) en B 
(basis) ligt, maar dat het aantal wegen op kwaliteitsniveau D (laag) iets toeneemt. Dat heeft onze 
aandacht en om die reden gaan we onderzoeken welke inhaalslag nodig is om de kwaliteit van de 
wegen in onze gemeente toekomstbestendig en duurzaam te maken. 
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Door de vele verschillende functies en gebruikers moet het wegbeheer aan een breed pakket van 
eisen voldoen. De belevingswaarde van de inwoners is daarbij voor ons ook van belang. Om die 
reden is de afgelopen jaren in het wegbeheer gezocht naar de combinatie van belevingswaarde van 
inwoners en de technische bril van de specialisten. Dit heeft geleid tot een nieuwe werkwijze binnen 
het wegbeheer, die steeds meer gedragen wordt door de inwoners. In het nieuwe 
wegenbeheersplan wordt deze werkwijze beschreven. 
 
Toegankelijke woonomgeving  
Een toegankelijke woonomgeving voor ouderen en mensen met een zorgvraag is van belang. We 
willen daarom toewerken naar een steeds betere woonomgeving voor ouderen en mensen met een 
zorgvraag. Hierin zullen we prioriteiten stellen; op welke plek is de noodzaak het hoogst? 
Toegankelijkheid moet als vast component worden meegewogen in alle projecten waar fysiek 
geïnvesteerd wordt in de omgeving.  
 
Klimaat Robuust Hoogeveen 
Stevige regenbuien komen steeds vaker voor en zorgen voor wateroverlast. Het water kan niet snel 
genoeg afgevoerd worden en blijft in grote plassen op het wegdek liggen. In het uitvoeringsplan van 
de visie Klimaatrobuust Hoogeveen zijn eenvoudige maatregelen benoemd die er voor moeten 
zorgen dat het water sneller en beter af kan vloeien. In de uitvoering van civiele werken wordt hier, 
daar waar mogelijk binnen de bestaande middelen, uitvoering aan gegeven. 
 
Verkeersregelinstallatie (VRI) Middenveldweg 
De verkeersdruk bij de afslag Fluitenberg is groot. Onderzoeken hebben ons geleerd dat de situatie 
meer vraagt dan alleen het vervangen van de verkeerslichten op de Middenveldweg. Ook op de 
kruispunten van de Middenveldweg met de op- en afritten van de A28 is qua verkeersveiligheid en 
doorstroming veel verbetering mogelijk. Dit vergt echter een grote investering. Rijkswaterstaat ziet 
het probleem, maar geeft aan geen mogelijkheden te hebben om financieel bij te dragen. 
 
Randvoorwaarden en risico's 
• 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. 
• Zonder subsidies/cofinanciering kunnen niet alle beoogde werken worden uitgevoerd. 
 
Lopende projecten 
Hoogeveen Verlicht Bewust  
De doelstelling in het landelijk energieakkoord is een besparing van 20% in 2020 en 50% in 2030 
t.o.v. 2013. Op basis van deze doelstelling is Hoogeveen Verlicht Bewust gestart. Om deze 
doelstelling te behalen wordt de bestaande verlichting gefaseerd vervangen door LED-verlichting.  
 
Nieuw Hoogeveens Vervoer 
Nieuw Hoogeveens vervoer is een project dat twee nieuwe vervoervormen omvat: de gemeentelijke 
stadsbus De Bij en het vrijwilligersinitiatief Hoogeveen vervoert.  
 
De Bij is een geslaagd experiment geweest en is nu een belangrijk structureel onderdeel van het 
openbaar vervoer in Hoogeveen. De bus rijdt in de kern van Hoogeveen en stopt voor de deur van 
veelgevraagde bestemmingen. De bus is bedoeld voor het vervoer voor iedereen, ook voor mensen 
met een Wmo-indicatie. Om het succes van de Bij vast te houden en uit te breiden, is het van belang 
te blijven werken aan de kwaliteit, bekendheid en herkenbaarheid van de Bij. In 2019 zullen we 
onderzoeken of er behoefte is om de Bij ook in de dorpen te laten rijden. 
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Hoogeveen vervoert is vervoer door vrijwilligers ‘van kamer tot kamer’. Na een langzame start zien 
we een groei in het aantal mensen dat gebruik maakt van deze voorziening. Hoogeveen vervoert 
werkt met een startsubsidie van de gemeente. 
 
Zwerfafval op- en afritten 
Het zwerfafval langs de op- en afritten van de snelwegen is voor de gemeente en haar inwoners een 
grote ergernis. Ook Rijkswaterstaat (RWS) is deze mening toegedaan. De acties die we de afgelopen 
jaren samen met Rijkswaterstaat hebben opgepakt, gaan we nog een keer herhalen. Hiervoor 
worden nieuwe borden gemaakt waarmee mensen worden opgeroepen hun afval in de afvalbakken 
te gooien. De borden worden vooral bij de op- en afritten geplaatst, maar ook bij de carpoolplaatsen.  
 
Drenthe 5* fietsprovincie 
De provincie Drenthe wil de 5 sterren fietsprovincie van Nederland worden. Wij ondersteunen deze 
ambitie van harte voor zowel de fysieke fietsstructuur als ook voor de innovatieve toepassingen op 
fietsgebied. Samen met onze inwoners, ondernemers en provincie gaan wij op zoek naar innovatieve 
ideeën om de fietsbeleving te vergroten. Fietsbeleving raakt niet alleen veilige bereikbaarheid, maar 
ook recreatie en sport en beweging. Daarom is dit project een gezamenlijk project van de 
programma's Veilige bereikbaarheid, Gezond en vitaal en Bruisend Hoogeveen. 
 
Rondweg Hollandscheveld 
De rondweg, inclusief de landschappelijke inpassing met retentiewater, vergt een totale investering 
van €3,5 miljoen en wordt volgens de afgesproken planning aangelegd. De eerste fase van de aanleg 
van de rondweg wordt in 2018 gerealiseerd en in 2019 volgt de tweede fase. Met de aanleg van de 
rondweg wordt een lang gekoesterde wens van de inwoners van Hollandscheveld vervuld. Het 
doorgaande verkeer wordt dankzij de rondweg uit de kom van het dorp geweerd. De weg vergroot 
bovendien de kansen voor het aantrekken van bedrijven naar het bedrijventerrein Riegmeer. 
 
Het Haagje/Wolfsbosstraat 
Het Haagje, het deel tussen de Notaris Mulderstraat en de Kanaalweg, is een gebiedsontsluitingsweg 
zonder fietspaden. De weg is opgedeeld in twee brede rijbanen, die voor de capaciteit van het 
verkeer niet nodig zijn. Veel fietsers maken gebruik van deze weg, vooral scholieren van Wolfsbos en 
het Roelof van Echtencollege. In 2019 reconstrueren we de weg conform de Oost West-as visie (“de 
backbone”). Net als de Mr. Cramerweg zal de weg aan beide zijden vrij liggende asfaltfietspaden 
krijgen, parkeervakken en twee versmalde rijbanen. De weg wordt daarmee veel veiliger voor fietsers 
en het overstekende langzame verkeer, maar blijft ook goed bereikbaar voor de andere 
weggebruikers.  
Gelijk met de reconstructie van Het Haagje worden ook de verkeerslichten op het kruispunt met de 
Kanaalweg - Mr. Cramerweg - Wolfsbosstraat verwijderd. Deze worden vervangen door een rotonde 
waarmee de afwikkeling en de verkeersveiligheid wordt vergroot. 
 
Speerpunten 
Hoogeveen wil goed bereikbaar zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. Daarom wordt ingezet op: 
- Kwaliteit wegen, fiets- en voetpaden moet toekomstbestendig en duurzaam zijn, met het 

basisniveau als uitgangspunt 
- Het oplossen van knelpunten in de wegen-,  fietspaden- en voetpadenstructuur 
- Verkeersveiligheid 
- Stimuleren en faciliteren elektrische laadpalen voor autoverkeer 
- Goed openbaar/publiek vervoer 
- Rechtstreekse treinverbinding Hoogeveen – Randstad (IC-regio) 
- Professioneel parkeerbeheer 
-    Verdere verduurzaming openbare verlichting 
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Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
  
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Een toegankelijke, toekomstbestendige en duurzame 
infrastructuur voor alle vervoerwijzen 

• In kaart brengen welke inhaalslag nodig is om aan 
deze norm te voldoen 

• Uitvoering asfaltprogramma 
• Uitvoering onderhoudsprogramma wegen 

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

• Knelpunten wegen- en fietspadenstructuur 
oplossen 

Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers • Fysieke maatregelen 
• Gedragsbeïnvloeding. Zie voor een overzicht: 

http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onder
wijs/projecten 
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/partic
ulieren/projecten 

Verbeteren comfort voetpaden • Inzet mobiele stratenmakersploeg 
• Oversteekplaatsen waar nodig en mogelijk veiliger 

maken 
Meer mensen op de fiets, meer comfort voor de 
fietser en minder onderhoud aan de fietspaden. 

• Fietspaden asfalteren/betonneren 
• Kleine ergernissen in fietspaden aanpakken 
• Fietsoversteken waar nodig en mogelijk veiliger 

maken 
In stand houden en verbeteren van het openbaar 
vervoer 

• De Bij continueren en onderzoeken of uitbreiding 
naar dorpen gewenst en haalbaar is 

• Onderzoek naar en lobby voor optimale 
treinverbinding Hoogeveen - Randstad 

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

• Integreren van diverse bestaande vervoersstromen 

  
Regionale bereikbaarheid Lobby voor: 

• 2x3 rijstroken op het traject Zwolle-Hoogeveen 
• autosnelweg naar Twente 
• treinverbinding naar Zuidoost Drenthe 

Professioneel parkeerbeheer • Invoering blauwe zone 
Schutstraat/Haagje/Alteveerstraat 

• onderzoeken hoe het betaald parkeren in lijn 
gebracht kan worden met het gebruik en bezetting 
van de parkeerplaatsen. 

 
  

http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/particulieren/projecten
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Wie doen hieraan mee? 
 

ParkeerService 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Kwalitatief goede parkeerfaciliteit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van 
Hoogeveen.  

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

Verlenen en beheren (digitale) parkeervergunningen, versturen en innen parkeer 
naheffingen, verlenen en beheren parkeerabonnementen, beheer op afstand van 
de parkeergarage De Kaap, ledigen kluizen muntgeld, beheer parkeeradministratie, 
klantinformatie en verzorgen van periodieke managementrapportages.  
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

Voor de af te nemen diensten is een bijdrage verschuldigd van ongeveer  
€ 156.000 
 

 

Publiek vervoer 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Doel is het aanbieden van goed openbaar vervoer, zodat iedereen kan deelnemen 
aan de samenleving, ongeacht of iemand woont op het platteland of in stedelijk 
gebied of welke ondersteuning iemand nodig heeft.  
 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Goed en toegankelijk openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid en 
inclusiviteit van Hoogeveen.  
 
Publiek Vervoer is bezig met een visie op doorontwikkeling op drie niveaus: 
• De samenleving: welke behoefte is er, wat is de demografische, sociale en 

economische prognose en hoe is hier op in te spelen 
• Vragen rondom duurzaamheid, efficiency en effectiviteit  
• Welke ICT toepassingen zijn nodig 
 

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

Publiek Vervoer is een bedrijfsvoeringsorganisatie 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. 
 
Publiek Vervoer als organisatie is nog in ontwikkeling.  
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

Jaarlijkse bijdrage is afgerond € 39.000.  
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Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met 
motorvoertuig % 8 6 8 
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser % 7 9 9 

 
 
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig 
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. 
Bron: VeiligheidNL (2015) 
 
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser 
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. 
Bron: VeiligheidNL (2015) 
   
Beleidsdocumenten 
 
• Mobiliteitsvisie 2017 - 2026 
• Parkeernota 2011 

∗ Deel 1 
∗ Deel 2 
∗ Deel 3 

• Fietsnota 2011  
• Gladheidbestrijdingsplan (jaarlijks)  
• Beleidsplan Onderhoud wegen 2012-2016 
• Onderhoudsplan Kunstwerken 2017 t/m 2021 
• Beleidsplan Openbare verlichting 2012 
• Baggerplan 
 
Er wordt een nieuw Beleidsplan onderhoud wegen opgesteld.  
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
063 - Parkeerbelasting 200 126 130 130 130 130 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
210 - Verkeer en vervoer 6.778 6.404 6.469 7.390 6.887 7.202 
214 - Parkeren 0 0 0 0 0 0 
220 - Parkeren 548 654 654 653 653 652 
250 - Openbaar vervoer 436 473 512 512 507 507 

            
Totaal lasten 7.962 7.658 7.766 8.686 8.177 8.493 
              

  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/20
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/24
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/24
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/25
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/26
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/10
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/11
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/3
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


Programmabegroting 2019-2022 Veilige bereikbaarheid 
 

Gemeente Hoogeveen 117 
 

Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Baten        
063 - Parkeerbelasting 2.479 2.839 2.847 2.847 2.847 2.847 
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
210 - Verkeer en vervoer 248 61 61 61 61 61 
214 - Parkeren 0 0 0 0 0 0 
220 - Parkeren 0 0 0 0 0 0 
250 - Openbaar vervoer 161 155 155 155 155 155 

            
Totaal baten 2.888 3.054 3.064 3.063 3.063 3.063 
              
Saldi        
063 - Parkeerbelasting -2.278 -2.713 -2.717 -2.717 -2.717 -2.717 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
210 - Verkeer en vervoer 6.529 6.344 6.408 7.329 6.825 7.141 
214 - Parkeren 0 0 0 0 0 0 
220 - Parkeren 548 654 654 653 653 652 
250 - Openbaar vervoer 274 318 357 357 352 352 

            
Totaal saldi 5.073 4.604 4.702 5.623 5.114 5.429 
 
Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
210 Beheer kunstwerken    259 
210 Onderhoud wegen, indexering 38 38 38 38 
210 Onderhoud wegen, areaaluitbreiding 26 26 33 33 
Meerstoelen Edisonbrug en Schoonhoven  18   
Voetgangersbrug Bilderdijklaan    20 
Parkeren 17 17 17 17 
Bijdrage verbonden partij 39 39 39 39 
Totaal lasten 120 138 127 406 
     
Baten     
     
Totaal baten 0 0 0 0 
     
Saldo 120 138 127 406 
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Beheer kunstwerken  
De civiele kunstwerken worden volgens het Onderhoudsplan kunstwerken 2017-2022 onderhouden. 
In 2022 is een extra bedrag van € 259.000 nodig om het vereiste onderhoud aan de kunstwerken te 
kunnen verrichten. 
 
Op peil houden onderhoudsbudgetten onderhoud wegen  
Om het onderhoud, op grond van de door de raad vastgestelde plannen, volgens het afgesproken 
kwaliteitsniveau te kunnen (blijven) uitvoeren, is het noodzakelijk dat de beschikbare budgetten op 
peil blijven. Aanpassing van de budgetten is daarom noodzakelijk en vindt plaats op grond van de 
aangekondigde prijsindex uit de jaarlijkse meicirculaire over het gemeentefonds. We houden 
rekening met een prijsindex van 2% x € 1.916.000 (budgetten beheersprogramma wegen), wat 
neerkomt op een bedrag van € 38.320. 
 
Areaaluitbreiding grijs  
Onder areaaluitbreiding/wijziging wordt verstaan het aantal vierkante meters openbaar gebied dat 
door (her)inrichtingsplannen wijzigt. Dit brengt wijzigingen in het onderhoudsbudget met zich mee. 
Areaaluitbreiding omvat niet alleen uitbreiding, maar het kan ook gaan ook om wijziging van de 
inrichting. Volgens ons beleid nemen we extra beheersbudget op voor areaaluitbreiding/wijziging die 
volgt uit door het college goedgekeurde projectplannen. Door de uitvoering van de rondweg 
Hollandscheveld en de herinrichting van een deel van het stadscentrum is het areaal uitgebreid. 
Hierdoor moet het beheersbudget met ingang van 2019 met een totaalbedrag van € 26.000 worden 
opgehoogd voor de rondweg Hollandscheveld en met ingang van 2021 met een totaalbedrag van 
€ 6.700 voor het Stadscentrum (Hoofdstraat fase 1 en Kerkplein). 
 
Parkeren  
De parkeerbegroting is voor 2019 en verder herijkt. Door invoering van diverse maatregelen, zoals 
gewijzigde tarieven, tijden etc, trachten we de geraamde inkomsten te realiseren. We komen hierop 
later in het jaar terug door middel van een geactualiseerde verordening. De invoering van de blauwe 
zone aan de Schutstraat, Haagje en Alteveerstraat, is ook in de cijfers verwerkt. Uitgangspunt hierbij 
is dat we de concurrentie met andere Drentse steden in de gaten houden en dat we de goedkoopste 
van Drenthe willen blijven.   
 
Meerstoelen  
De meerstoelen bij de Edisonburg en Schoonhoven moeten vervangen worden. In de begroting 2018 
was hiervoor € 18.000 investeringsgeld opgenomen. Echter conform het financiële beleid, worden 
investeringen onder het vastgestelde drempelbedrag van € 50.000 niet geactiveerd. Het 
investeringsbedrag is om die reden toegevoegd aan de exploitatiemiddelen.  
 
Voetgangersbrug Bilderdijklaan  
De voetgangersbrug aan de Bilderdijklaan moet vervangen worden. Hiermee is € 20.000 gemoeid. 
Ook dit bedrag is uit de investeringsgelden gehaald en toegevoegd aan de exploitatiemiddelen.  
 
Bijdrage verbonden partij  
De jaarlijkse bijdrage aan Publiek vervoer is afgerond € 39.000.  
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Investeringen 
 
Overzicht opgenomen investeringen 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Asfalt- en fietspadenprogramma 2018 2.322.325   1.500.000 822.325 
 2019 800.000   800.000  
 2020 800.000   800.000  
 2021 800.000   800.000  
 2022 1.100.000   1.100.000  
 Totaal 5.822.325   5.000.000 822.325 
        
VRI Middenveldweg - Toldijk 2019 300.000   150.000 150.000 
 2020 800.000   400.000 400.000 
 Totaal 1.100.000   550.000 550.000 
        
VRI Wolfsbos - Mr.Cramerweg 2019 1.400.000   700.000 700.000 
 Totaal 1.400.000   700.000 700.000 
        
Rondweg Hollandscheveld 2018 1.698.195   1.073.195 625.000 
 2019 1.750.000   1.125.000 625.000 
 Totaal 3.448.195   2.198.195 1.250.000 
        
Damwand industriehaven 2019 1.200.000   1.200.000  
 Totaal 1.200.000   1.200.000  
        
Aanpassen bedienbare bruggen 2019 210.000   210.000  
 Totaal 210.000   210.000  
        
Klipperdamwand 2019 50.000   50.000  
 Totaal 50.000   50.000  
        
Fietsbruggen Toldijkbrug (oost & west) 2021 112.000   112.000  
 Totaal 112.000   112.000  
 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Asfalt- en fietspadenprogramma 2022 1.100.000      1.100.000   
        
        
VRI Middenveldweg - Toldijk 2019     150.000           150.000  
 2020      400.000           400.000  
        
Aanpassen bedienbare bruggen 2019      210.000          210.000   
        
Openbare verlichting 2020    -250.000         -250.000   
        
Meerstoelen Edisonbrug  2020       -18.000           -18.000   
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Asfalt- en fietspadenprogramma  
De uitvoering gebeurt op basis van het asfalt- en fietspadenprogramma. Voor 2022 is hier een 
totaalbudget voor nodig van € 1.100.000. Volgens goed gebruik wordt getracht de budgetten zoveel 
mogelijk aan te vullen met subsidies en bijdragen van derden. 
 
Reconstructie De Stroom tot aan Verkeersregelinstallatie (VRI) Toldijk-Middenveldweg  
De verkeerssituatie vraagt om meer dan enkel het vervangen van de verkeerslichten aan de 
Middenveldweg. Hiervoor zijn in overleg met provincie en Rijkswaterstaat plannen uitgewerkt. De 
provincie heeft aangegeven het project te willen co-financieren. Rijkswaterstaat heeft aangegeven 
nut en noodzaak te zien, maar zal financieel niet bijdragen. Uit eigen middelen hebben we een 
budget van € 550.000 beschikbaar voor het aanpassen van deze verkeerssituatie. Met een bijdrage 
van de provincie van 50% komen uit op een totaal budget van € 1,1 miljoen. Voor dit bedrag is het 
helaas niet mogelijk de meest gewenste, de meest veilige en duurzaamste oplossing te realiseren, die 
voorziet in rotondes ter hoogte van de op- en afritten. In plaats daarvan zal volstaan moeten worden 
met een aanpassing van de VRI Middenveldweg en een reconstructie van het traject De Stroom tot 
aan het kruispunt Toldijk-Middelveldweg. 
 
Aanpassen bedienbare bruggen 
Steeds vaker worden bruggen op afstand bediend. Door enkele ernstige ongevallen met 
aansprakelijkheid voor de bedienaars, is de regelgeving aangescherpt en zijn onder andere de eisen 
aan apparatuur strenger geworden. Hierdoor moet de apparatuur van de bruggen over de 
Hoogeveensche vaart aangepast worden. De provincie Drenthe zal als beheerder deze aanpassingen 
in 2018/2019 uitvoeren. Als gemeente hebben we voor de bruggen over de Hoogeveensche vaart 
een overeenkomst gesloten met de provincie Drenthe. Daarin is onder andere opgenomen dat de 
gemeente deels mee moet betalen aan de kosten van onderhoud. De opgenomen investering van 
€ 210.000 is daarmee onoverkomelijk. 
 
Openbare verlichting 
Het investeringsbudget voor verdere uitrol van het project Hoogeveen Verlicht Bewust is geschrapt. 
Om de doelstelling in het landelijk energieakkoord te kunnen behalen wordt de bestaande verlichting 
gefaseerd vervangen door LED-verlichting vanuit de exploitatiemiddelen.  
 
Meerstoelen Edisonbrug 
De vervanging van de meerstoelen bij de Edisonburg is een investering onder het drempelbedrag van 
€ 50.000, zoals door de raad vastgesteld in ons financieel kader, en mag om die reden niet als 
investering worden geactiveerd. Dergelijke vervangingsinvesteringen dienen conform de geldende 
regels uit de exploitatie te worden betaald. Het budget is om die reden overgeheveld van het 
investeringsbudget naar de exploitatie. 
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Duurzamer Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat maatregelen voor een duurzaam Hoogeveen. 
 
Programmahouder Gert Vos 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemene doelstelling  
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 2025 een CO2-neutrale organisatie te hebben en in 2040 een 
CO₂-neutrale gemeente te zijn.   
 
Trends en Ontwikkelingen 
Samen in de versnelling  
Van bewustwording naar versnelling; daar ligt onze gezamenlijke uitdaging voor de komende jaren.  
Het gaat hierbij om het organiseren van uitvoeringskracht en deze om te zetten in concrete acties om 
zo de Hoogeveense duurzaamheidsdoelen te halen. Als we in het huidige tempo doorgaan halen we 
dat niet. Daarom is de versnelling nodig. Onze energietransitie is een ongelooflijk grote, maar ook 
onvermijdelijke opgave. We moeten met elkaar de schouders eronder zetten om te komen tot een 
circulaire lokale economie en een samenleving die voldoende is toegerust op klimaatverandering en 
de energietransitie. Met elkaar; dan bedoelen we overheden, inwoners, maatschappelijke partners 
en bedrijven. 
 
Samenwerken, bewustwording en handelen in de hoogst mogelijke versnelling zijn daarom voor 
Hoogeveen de sleutelwoorden. Als gemeente proberen we daar in te stimuleren en te faciliteren. 
Samenwerken gaat over naar buiten gaan, verbindingen met partners aan te gaan en het netwerk 
gebruiken om elkaar te versterken.  
 
Bewustwording gaat over het delen van de goede dingen en initiatieven die overal in Hoogeveen 
aanwezig zijn, zaken waar we trots op zijn, die inspirerend en uitnodigend zijn om aan te haken en 
vooral leiden tot nieuwe initiatieven. Onze kinderen en jongeren staan hierbij centraal. We willen 
hen er daarom zo veel mogelijk bij betrekken, het gaat om hun toekomst.  
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Versnellen doen we samen met onze inwoners om ze te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen woning en (woon)omgeving want voor een aantrekkelijke woonplek is een duurzame 
woningvoorraad en leefomgeving essentieel! Hierbij gaat het niet alleen om het energiezuiniger 
maken van de woning, maar ook om betaalbaarheid en comfort. We doen dit met het ondersteunen 
en faciliteren van lokale duurzaamheidsinitiatieven en een wijkgerichte aanpak. Centraal hierbij staat 
het bewustzijn vergroten en instrumenten aan te dragen. De instrumenten die we hierbij inzetten 
zijn de landelijke en provinciale regelingen en subsidies en onze eigen aanvullende regelingen zoals 
energieadvisering, de ondersteuning van lokale duurzaamheidsinitiatieven en de lage rente dragende 
leningen voor het verbeteren van woningen. 
 
Versnellen doen we ook samen met partijen zoals woningcorporaties, IVN en natuur- en 
milieufederatie en met bedrijven zoals Rendo/Ntra in de versnellingstafels. Versnellen rondom 
duurzame mobiliteit staat nog in de kinderschoenen. We werken samen aan concrete projecten en 
initiatieven, klein en groot: we gaan het gewoon doen! 
 
Regionale Energie Strategie  
De Nederlandse overheid heeft in 2015 in Parijs met landen over de hele wereld een klimaatakkoord 
gesloten. Doel hiervan is de temperatuur op aarde met maximaal 2 graden te laten stijgen zodat de 
gevolgen van het veranderende klimaat relatief klein zullen zijn. Om dit te bereiken heeft Nederland 
zich ten doel gesteld om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met het peiljaar 1990. 
De overheid heeft gevraagd om de aanpak regionaal uit te werken. In Drenthe is besloten dit met alle 
12 Drentse gemeentes, de provincie en de waterschappen te doen. Het gaat hierbij vooral om de 
besparing van energie en de opwekking van duurzame energie in de bebouwde omgeving. In 2018 is 
hiervoor de opgave in kaart gebracht samen met de mogelijkheden voor het opwekken van 
duurzame energie. In 2019 worden per gemeente concrete doelen vastgesteld. 
 
Gasloos bouwen 
Om de energietransitie te versnellen is door het Rijk besloten dat nieuwbouwwoningen niet meer op 
het aardgas worden aangesloten indien de bouwvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd. Dit gaat 
nogal wat betekenen omdat de bouwwereld weinig tijd heeft gehad om hier op te anticiperen. 
Nieuwbouwwoningen zullen op een andere manier van energie voorzien moeten worden. Dit kan 
bijvoorbeeld met luchtwarmtepompen, grondwater-warmtepompen (wko) of verwarming met 
behulp van pelletkachels. Door zonnepanelen en/of zonneboilers op het dak te plaatsen kan de 
woning energieneutraal worden gemaakt. In de meeste gevallen zal het huis veel stroom opwekken 
en gaan verbruiken. Dit betekent dat de elektra infrastructuur door de netwerkbeheerder aangepast 
zal moeten worden.  
 
Waterstof 
Energieneutraal geproduceerde waterstof krijgt in de energietransitie een steeds kansrijkere rol. In 
Hoogeveen zien we voor waterstof grote kansen, zowel in de mobiliteit als in de bebouwde 
omgeving. Waterstof is geen energiebron zoals wind of zon, maar kan worden ingezet als 
hoogwaardige energiedrager, een brandstof. Een teveel aan elektriciteit kan door middel van 
elektrolyse (H2O en O2) in H2 worden omgezet en opgeslagen. De brandstof kan dan in een later 
moment worden ingezet voor heel veel doeleinden. Binnen het noordelijke waterstof 
innovatienetwerk Hydrogreen zijn we actief betrokken met een studie rondom de wijkaanpak 
Nijstad-Oost en Erflanden. In Hoogeveen zijn meerdere bedrijven actief aan de slag met waterstof. 
Als gemeente zijn we samen met onze partners een van de koplopers op het gebied van waterstof in 
Nederland. 
 
Expeditie naar energieneutraal wonen, samen met provincie Drenthe  
De expeditie van de provincie Drenthe richt zich de komende jaren ook op een versnelling en dan in 
het bijzonder op het energieneutraal maken van de Drentse woningvoorraad.  
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De gemeente is mede ondertekenaar van deze Drentse Energiedeal en actief betrokken. Het gaat om 
concrete projecten gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde 
omgeving. Vanuit dit programma wordt de Drentse energielening gefaciliteerd die ook voor alle 
Hoogeveense woningeigenaren in 2019 beschikbaar is. Daarnaast wordt voor het woonactieplan 
‘Hoogeveen woont SLIM’ voor 2019 binnen deze investeringsagenda cofinanciering aangevraagd. De 
gemeente doet mee aan de Duurzame Huizenroute en verschillende campagnes van het Drents 
Energieloket die (deels) gefinancierd worden vanuit de Expeditie.  
 
Klimaatrobuust 
We zijn ons er inmiddels goed van bewust dat ons klimaat verandert. En dat gaat sneller dan we 
dachten. Het eerste Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) uit 2017 wordt elk jaar geactualiseerd en 
geeft duidelijk aan welke kant we opgaan met het aanpassen van onze openbare ruimte en het 
inrichten van ons beleid. Het doel van het Deltaplan is dat Nederland in 2050 klimaatrobuust is 
ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en 
overstromingen wordt voorkomen en zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en 
wegenonderhoud enz. 
Met de visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ heeft de gemeente een flinke stap gezet in de juiste 
richting. Alle vakgebieden sluiten aan bij het klimaatadaptief inrichten en/of denken mee hoe we 
daar gaan komen. Het DPRA zal de komende jaren steviger worden qua signalen naar lagere 
overheden. Aan de andere kant is er een stevige roep om extra middelen vanuit gemeenten, omdat 
onder andere inwoners en verzekeraars zich meer en meer mengen in de ruimtelijke inrichting, in 
relatie tot klimaatverandering.  
 
Circulaire economie en leefomgeving 
Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de 
verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. 
Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in 
de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken. Dit ook met het oog op het voorkomen van schade aan de leefomgeving, zoals 
zwerfafval, plastic soep etc. 
 
Voor de transitie naar een circulaire economie heeft het Rijk het programma Van Afval Naar 
Grondstof (VANG) vastgesteld. Dit beleid is afgestemd met de VNG en houdt in dat de komende jaren 
moet worden toegewerkt naar een (rest)afvalloze maatschappij. Van gemeenten wordt verwacht dat 
zij hieraan uitvoering geven. Herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen staat daarin centraal. Het gezamenlijke doel is het stimuleren van bewuster 
consumeren (preventie) én hergebruik van de verschillende grondstofstromen door optimale 
afvalscheiding.  
 
Het doel is om in 2020 nog maximaal 100 kg. restafval per inwoner per jaar te produceren en 75% 
van het afval te scheiden. Op dit moment (peiljaar 2017) is de hoeveelheid restafval (grof en fijn) in 
Hoogeveen ca. 183 kg per inwoner op jaarbasis. Het afvalscheidingspercentage is 69%.  
Bronscheiding is uitgangspunt van het beleid. In aanvulling daarop wordt nascheiding toegepast. 
Naast de reeds ingevoerde wijziging van de inzamelfrequentie gaan we de komende jaren volop 
inzetten om de VANG doelstellingen te behalen. 
 
Speerpunten 
Versnelling in de energietransitie  
Verduurzaming begint bij bewustwording en uit zich in het aanpassen van gewoontes. Onderwijs, 
voorlichting en participatie zijn middelen om inwoners, ondernemers en instellingen duurzame 
keuzes te laten maken.  
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Duurzaamheid is daarmee ook voor de langere termijn geborgd, doordat duurzaam handelen een 
vanzelfsprekendheid wordt. Bewustwording alleen is niet genoeg. We gaan de komende tijd daarom 
vooral inzetten op het sneller resultaat boeken met energiebesparing en gebruik van duurzame 
energie. 
 
Klimaatrobuust Hoogeveen 
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 visie Klimaatrobuust Hoogeveen geeft richting aan deze 
projecten. Het bijbehorende uitvoeringsplan voorziet daarnaast in projecten die de stad en dorpen 
versneld klimaatrobuust kunnen maken. Binnen het stadscentrum is goed gekeken hoe de thema’s 
water en hitte zich verhouden tot de gekozen inrichting. Het heeft een breder wordende impact op 
de openbare ruimte. 
 
Circulaire economie en circulaire leefomgeving 
De komende jaren zetten we in op een vermindering van afval en uitstoot van schadelijke stoffen en 
op hergebruik van grondstoffen, oftewel  een circulaire leefomgeving. We willen de landelijke 
doelstellingen uit het VANG programma van het Rijk realiseren. In de afgelopen jaren is ingezet op 
intensivering van de communicatie op het gebied van voorlichting over de verschillende 
grondstofstromen en afvalscheiding. De communicatiecampagne ‘Hoogeveen sorteert voor’ wordt 
ook in de komende jaren voortgezet.  
 
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) en Deltafonds van het Rijk. 
 
Risico's 
• Het niet verkrijgen van subsidies/cofinanciering; 
• Het ontbreken van de juiste partners voor de realisatie van duurzame energieprojecten. 
 
Projecten 
Energietransitie 
De Energietransitie is in het collegeakkoord opgenomen als bestuurlijk project vanwege het belang 
en urgentie van de problematiek. De uitvoering ervan moet leiden tot een versnelling en zorgen voor 
een grotere samenhang en verbinding tussen de diverse initiatieven en projecten rondom 
klimaat/energie in Hoogeveen. Begin 2019 zal dit traject leiden tot een uitvoeringsagenda, die 
gekoppeld is aan onze gemeentelijke doelstelling CO2-neutraal in 2040.  
 
Jongeren en duurzaamheid 
Als vervolg op de transitiearena ‘Duurzamer Hoogeveen samen met jongeren’ blijven we jongeren 
actief betrekken bij het onderwerp Duurzaamheid. Naast het reguliere NME onderwijs op de 
basisscholen, raadplegen we samen met IVN onze VO leerlingen over hun ideeën en visie op 
duurzaamheid. Deze projecten worden op school uitgevoerd. De dag van de duurzaamheid op 10 
oktober organiseren we samen met het Alfacollege, voor jongeren het duurzaamheidsevent: 
duurSamen Hoogeveen 2018. Daarnaast organiseren we samen met de Tamboer en IVN een 
theatervoorstelling met als thema afval voor het basisonderwijs. 
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Actualisatie De groene draad, uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 
De groene draad, het uitvoeringsplan voor Duurzamer Hoogeveen  geeft een ambitie tot 2021 met 
een uitvoeringsprogramma van 2 jaar. Als invalshoek voor het uitvoeringsplan is gekozen voor 
duurzaamheid, klimaat en energie. Waar nodig is over de grenzen van het programma Duurzamer 
Hoogeveen heen gekeken. Dit om een compleet beeld te geven alle activiteiten die bijdragen aan een 
Duurzamer Hoogeveen. Het eerste programma ging over de jaren 2017-2018. In 2019 stellen we een 
nieuw tweejarig uitvoeringsprogramma op.  
 
Drents Energieloket (DEL) 
Het Drents Energieloket is een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei (het SER 
energieakkoord). Doel van dit akkoord is samen werken aan energiebesparing, het vergroten van het 
aandeel duurzame energie en een toename van werkgelegenheid. In het realiseren van deze doelen 
spelen gemeenten een belangrijke rol. Het Drents Energieloket is een samenwerking tussen de twaalf 
Drentse gemeenten, de provincie, Natuur en Milieufederatie Drenthe en de bouwsector. De 
regiocoördinatie van het DEL wordt sinds 2016 verzorgd door de gemeente Hoogeveen. In 2019 
wordt vanuit het loket verschillende acties geïnitieerd om de verduurzaming van de particuliere 
woonvoorraad verder te stimuleren, zowel individueel als wijk- of buurtgericht. Er wordt ingezet op 
opschaling en versnelling van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad en op 
samenwerking met alle partners. 
 
Hoogeveen woont SLIM! 
Hoogeveen woont SLIM is een project dat zich richt op het verbeteren van wooncomfort en het 
verduurzamen van de bestaande woningbouw met een focus op woningen uit de periode 1945-1994 
en is een samenwerking tussen de gemeente en Reimarkt bv. Daarnaast werken we nauw samen met 
de woningcorporaties. Het project is opgestart als een van de 37 landelijke innovatieve projecten 
waar voor we van de VNG cofinanciering en van de provincie Drenthe subsidie hebben ontvangen. 
Vanuit een duurzaamheidswinkel in een buurt of wijk helpen we bewoners met het verbeteren van 
hun woning zowel op comfort als energetisch. Bewoners kunnen in de winkel terecht voor advies en 
kunnen daar direct maatregelen ‘kopen’. Ook worden in de winkel informatieavonden georganiseerd 
op verschillende thema’s rondom verduurzaming. Een aanpak die veel persoonlijker is dan tot nog 
toe. De aanpak is gestart in de wijk Wolfsbos en daarna Krakeel. In 2019 wordt de aanpak verder in 
de hele gemeente Hoogeveen uitgerold.  
 
Versnellingstafels Hoogeveen 
Onderdeel van de klimaatmonitor zijn de versnellingstafels: een platform rondom een bepaald 
thema waar we graag stappen willen zetten, versnelling in onze duurzaamheidsopgave. Dit doen we 
samen met Hoogeveense bedrijven, instellingen, onderwijs en de woningcorporaties, door  kennis te 
delen en samen op zoek te gaan oplossingen. De trekkers van deze tafels zijn bij voorkeur onze 
partners, als gemeente faciliteren en jagen we aan. Rondom de thema’s Zon en Warmtepompen zijn 
tafels ingericht. Voor de thema’s Mobiliteit en Waterstof zijn tafels in ontwikkeling.  
 
Uitvoeringsplan Klimaatrobuust Hoogeveen 
Onze visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de 
veranderingen die zich voordoen en geeft de visie van deskundigen op de veranderingen van het 
klimaat. Het geeft daarnaast een goed beeld van wat er aan de hand is en hoe we kunnen inspelen 
op deze veranderingen. In het eerste deel wordt de basis gelegd voor de mogelijke en/ of 
noodzakelijke fysieke ingrepen in de stad.  
 
In het tweede deel komt de strategie aan bod. Hier wordt aan de hand van voorbeelden uitgewerkt 
hoe en waar we wat kunnen uitvoeren in de toekomst. Op basis van dit document is het 
uitvoeringsplan opgesteld. De visie heeft er toe geleid dat vanaf de vaststelling bij elk plan, elk 
project en interactie klimaatrobuust handelen een onderdeel is.  
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Dit alles om de doelstelling te halen om in 2050 als stad klimaatrobuust te zijn. Maar naast de 
implementatie van klimaatrobuust handelen bij projecten en de vanzelfsprekendheid om er naar te 
handelen kunnen ook projecten worden opgepakt die nu al gedaan kunnen worden. Deze staan 
opgesomd in de tabel bij doelstelling 2. Een aantal van deze projecten wordt vanuit de reguliere 
budgetten binnen de openbare ruimte gefinancierd (voornamelijk vanuit riolering). Voor een aantal 
is extra budget noodzakelijk. Deze worden in de toelichting op de cijfers en bij de investeringen 
toegelicht.  
 
Verduurzaming vastgoed 
De gemeente heeft als ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken moet nog een 
aanzienlijke slag geslagen worden om het gemeentelijk vastgoed zoals, sporthallen, buurthuizen, 
gemeentehuis, onderkomens wijkteams en het theater te verduurzamen. In 2019 werken we verder 
aan het project om samen met alle betrokkenen keuzes te maken welke maatregelen in de komende 
jaren genomen worden. 
 
Project asbestdaken Drenthe - pilot Hoogeveen  
In 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn, dit is een wettelijke verplichting. In 2017 heeft het 
college zich positief uitgesproken om deel te nemen aan de gezamenlijke aanpak voor de ver-
wijdering van asbestdaken in Drenthe. In navolging daarvan is professionele abestverwachtingen-
kaart ontwikkeld. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een online publieke versie 
van de Asbestdakenkaart. Drenthe is ook de eerste provincie die een directe link maakt naar de 
online zonnekaart. Zo zien eigenaren die hun daken moeten saneren meteen of hun dak geschikt is 
voor zonnepanelen. Hoogeveen is hiervoor pilot gemeente. Doel van dit project is bewustwording en 
verwĳdering van asbestdaken zoveel mogelijk stimuleren, bij inwoners, bedrijven, verenigingen en 
maatschappelijke instellingen. Hiermee wordt kostbare handhaving 2024 zo veel mogelijk 
voorkomen.  
De projectgroep asbestdaken waarin alle Drentse gemeenten en provincie vertegenwoordigd zijn 
heeft een projectplan opgesteld. Deze wordt door het college vastgesteld.  
 
Uitvoering Watertakenplan 2016-2021 
De activiteiten voor 2019 dragen bij aan het realiseren van de gezamenlijke visie op de waterketen. 
De activiteiten worden binnen de netwerkorganisatie Fluvius opgepakt. De samenwerking is niet 
vrijblijvend. Ieder jaar wordt vanuit de koepels Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie 
van Waterschappen aan de minister van Infrastructuur en Milieu gerapporteerd in hoeverre de 
regio’s doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water (2011) hebben gerealiseerd. 
Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten en maatregelen uit het Watertakenplan 
2016-2021, specificatie Hoogeveen. Hiermee geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten 
stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit betreft naast het dagelijkse beheer en 
onderhoud bijvoorbeeld ook het afkoppelen van verhard oppervlak en het oplossen van 
wateroverlast knelpunten en foutaansluitingen.  
 
Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
Historische industriële activiteiten hebben in het stedelijke gebied van Hoogeveen geleid tot diverse 
omvangrijke grondwaterverontreinigingen. Deze verontreinigingen bedreigen de drinkwaterwinning 
en andere gebruiksfuncties waardoor de aanpak hiervan urgent is. Samen met de provincie Drenthe, 
WMD en RUD werken wij hiervoor met een gebiedsgerichte aanpak. De provincie is hierbij 
gebiedsbeheerder. Naast bescherming van de drinkwatervoorraad is deze aanpak ook gericht op 
andere maatschappelijke opgaven en belangen zoals het benutten van bodemenergie (WKO). Met 
het gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt het aangewezen gebied als geheel gemonitord in plaats 
van elke verontreiniging apart en hoeven naar verwachting verontreinigingen niet meer individueel 
te worden gesaneerd. Verontreinigingen mogen zich alleen verspreiden indien dit geen risico’s met 
zich meebrengt. Voor de gebiedsgerichte aanpak is een gemeentelijke bijdrage nodig. 
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Bodemsanering Hoofdstraat 192 
Aan de Hoofdstraat 192 was jarenlang een rijwielhandel met een verkooppunt van brandstof 
aanwezig. Hierdoor is een grote bodemverontreiniging in de Hoofdstraat ontstaan. In 1995 is tijdens 
de reconstructie van de winkelstraat een deel van de bodemverontreiniging gesaneerd. Uit 
onderzoeken is gebleken dat de bodem hier nog steeds ernstig verontreinigd is met minerale 
olieproducten en er op sommige plaatsen zelfs een drijflaag met puur product (brandstof) is 
aangetroffen. In het afgelopen jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de verontreiniging in 
kaart te brengen en zijn de potentiële saneringsmogelijkheden op een rijtje gezet. De sanering zal 
worden uitgevoerd voordat de reconstructie in dit deel van de Hoofdstraat zal gaan plaatsvinden. 
Naar verwachting kan de sanering begin 2019 starten, op het moment dat de winkeliers hier zo 
weinig mogelijk last van hebben. Voor de uitvoering van de sanering is een verplichte bijdrage van 
10% nodig van de gemeente. 
 
Hoogeveen Sorteert Voor 
In 2017 zijn met de invoering van een gewijzigde inzamelfrequentie tevens een aantal flankerende 
maatregelen benoemd. Met inbegrip van deze in 2017 gekozen maatregelen die nodig zijn om alsnog 
de gestelde doelstelling van 100 kg. restafval per inwoner per jaar te behalen, wordt het com-
municatieproject ‘Hoogeveen Sorteert Voor’ voortgezet. Het betreft flankerende maatregelen zoals: 
• Optimalisatie van de inzameling van oud papier en karton in samenspraak met de inzamelende 

vrijwilligersorganisaties.  
• De mogelijkheden verkennen in welke mate de inzamelvoorzieningen voor grondstofstromen en 

dan met name PMD dichter bij de hoogbouwlocaties kan worden gebracht. 
 
Implementatie Omgevingswet  
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en 
samenvoegen in een Omgevingswet. Voor een toelichting op de projectmatige aanpak van de 
implementatie van de Omgevingswet zie het programma Aantrekkelijk wonen. 
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: Versnelling in de energietransitie  
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Een CO2-neutrale organisatie in 2025 • Uitvoering project Verduurzaming gemeentelijke 

gebouwen, waarbij ingezet wordt op: 
- Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 
- Verduurzamen verwarming. 
- Verduurzaming koppelen aan 
 onderhoudsprogramma. 

• Opstellen actieplan Maatschappelijk verantwoord 
inkopen, waarbij circulair inkopen één van de thema’s 
is.  

Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de 
inwoners van Hoogeveen en vergroten van de 
bereidheid hier aan mee te werken. 

• Actueel houden en doorontwikkelen energieloket, met 
koppeling aan het Drents Energieloket. 

• Actueel houden risicokaart externe veiligheid. 
• Regelmatige berichtgeving via gemeentelijke kanalen 

over duurzaamheid. 
• Actief samenwerking zoeken met relevante partners en 

lokale initiatiefnemers en hieraan themagericht 
uitvoering geven. Voorbeeld is het organiseren van een 
smederijenavond rond het thema duurzaamheid. 



Programmabegroting 2019-2022 Duurzamer Hoogeveen 
 

128 Gemeente Hoogeveen 

 

• Actueel houden en uitvoeren duurzaamheidskalender. 
• Faciliteren natuur- en milieueducatie op alle dertig 

basisscholen in Hoogeveen. 
• Inzet VO scholen als adviseurs bij klimaatvraagstukken 

voor Hoogeveen. 
• Meedoen aan Nationale Duurzame huizenroute. 
• Deelnemen aan de dag van de duurzaamheid. 

De hele gemeente in 2040 CO2-neutraal. 
 

• Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan De groene 
draad: 
- Monitoring klimaatbeleid. 
- Faciliteren van lokale duurzaamheidsinitiatieven, 
 zoals Hollandscheveld energieneutraal en twee 
 VVE's. 
- Inwoners faciliteren met energieadvisering en de 
 beschikbare leningen voor duurzaamheid en 
 woningverbetering. 
- Verduurzamen woningvoorraad (bestaand en nieuw) 
 via o.a. Hoogeveen woont slim. 
- Voortzetting deelname Drents Energieloket (als 
 uitvoering van het energieakkoord). 
- Samenwerken in versnellingstafels met 
 ondernemers 

• Uitvoering project versnellen energietransitie 
 Duurzaam gebruik van de boven- en ondergrond • Uitvoering gebiedsgericht grondwaterbeheer in relatie 

tot de grondwaterverontreiniging in De Wieken. 
• Uitvoering bodemsanering Hoofdstraat 192 

   
 
Doelstelling 2: Klimaatrobuust Hoogeveen 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
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.)) 

• Maatregelen uitvoeringsplan 'Klimaatrobuust 
Hoogeveen': 
- Waterstructuur Hoogeveen / Blauwe Route 
- Ontwerpen en vastleggen bergingsgebieden en 

opwaardering in de waterstructuur/blauwe route 
- Realiseren en aankleding (bergings)gebieden 

waterstructuur 
- Aanpak/strategie voor het bereiken van 

bewoners en bedrijven 
- ‘Laaghangend adaptatiefruit’ in de gemeente 

Hoogeveen 
- Aanpassen van de Civiel Technische Standaard 
- Risico- en kwetsbaarhedenanalyse kaart 
- Klimaatrobuust Stadscentrum Hoogeveen 
- Aanbevelingenkaart voor stedelijke 

ontwikkelingen in relatie tot klimaatverandering 
• Uitvoering programma watertakenplan Fluvius, 

specificatie Hoogeveen zoals: 
- Afkoppelen regenwater (o.a. Meerkoetlaan e.o.). 
- Baggeren watergangen (volgens baggerplan). 
- Oplossen knelpunten wateroverlast. 
- Aanpak foutieve aansluitingen. 

• Actueel houden waterloket 
  



Programmabegroting 2019-2022 Duurzamer Hoogeveen 
 

Gemeente Hoogeveen 129 
 

In 2019 werken we aan een doelmatige 
waterketen (winning – gebruik – zuivering). 

• Voortzetting regionale samenwerking in de 
waterketen Fluvius. 

• Uitvoering programma watertakenplan Fluvius, 
specificatie Hoogeveen door onder andere: 
- Onderhoud riolering, gemalen en pompunits. 
- Vervangen en renovatie riolering. 
- Inspectie van riolering.  
- Reiniging van riolering en kolken. 
- Beheer en onderhoud drainage. 
- Beheer en onderhoud grondwatermeetnet. 
- Onderhoud helofytenfilter. 
- Oplossen knelpunten riolering. 
- Afkoppelen regenwater. 
- Baggeren watergangen. 
 

Doelstelling 3: Duurzame en circulaire leefomgeving  
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
In 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per 
jaar.  
   
In 2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner per 
jaar. 
 
(Vanaf heden wordt de doelstelling in kg restafval  
per inwoner per jaar weergegeven in plaats van in percentage.) 

• Uitvoeren van het communicatieproject Hoogeveen 
Sorteert Voor; 

• Optimalisatie oud papierinzameling; 
• Onderzoeken mogelijkheden welke 

inzamelvoorzieningen voor grondstofstromen, zoals 
PMD, dichter bij de hoogbouwlocaties kunnen 
worden gebracht. 

Alle asbestdaken verwijderd voor 2024 • Uitvoering actieplan Asbestdaken. 
Geluidsoverlast snelwegen verminderen • Faciliteren zonneroute A37 Rijkswaterstaat. 

• Samenwerken met Rijkswaterstaat ter vermindering 
overlast van snelwegen. 

Actueel beleid  • Voorbereiden actualisatie Bodemnota 2007, visie 
externe veiligheid 2010 en afvalstoffenverordening 
2005. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

RUD 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang). 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel. 

Er wordt bijgedragen aan het realiseren van een duurzame leefomgeving.  

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019. 

Het uitvoeringsprogramma voor 2019 wordt nog opgesteld. 
Het uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van de milieutaken die in 2019 
worden uitgevoerd. Het betreft de terreinen: vergunningverlening milieu, 
milieutoezicht, milieuhandhaving en milieuadvies. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

€ 1.046.566. Voor 2019 is geen incidentele bijdrage opgenomen voor het 
ontwikkelprogramma waarin de RUD haar basis op orde brengt.  
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NV AREA 

Visie /doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

AREA zamelt het afval in op basis van een overeenkomst. Area beraadt zich al 
enkele jaren op haar toekomst strategie. Samenwerking tussen AREA en andere 
partijen om de continuïteit op lange termijn te waarborgen is daarvan een 
belangrijk onderdeel. In 2019 zal Area zich richten op het uitvoeren van haar 
strategische plan. 

Financieel belang De gemeente Hoogeveen is aandeelhouder van Area Reiniging N.V. Diensten 
worden afgenomen op basis van de productovereenkomst. 

 

Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Hernieuwbare elektriciteit % 3,2 nb. 12,2 
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 194 200 189 

 
Hernieuwbare elektriciteit 
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. 
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor (2015) 
 
Fijn huishoudelijk restafval 
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 
Bron: CBS – Statistiek Huishoudelijk afval (2016) 
 

Beleidsdocumenten 
 
• De groene draad, uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017 – 2021  
• Energievisie, afwegingskader zonne-energie 2017 
• 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 
 
 
 
 

https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2017/7
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2017/7
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/4
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/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
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Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
050 - Treasury 0 0 5 5 5 5 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
120 - Openbare orde en veiligheid 48 32 32 32 32 32 
570 - Openbaar groen en (openlucht) recr 12 8 6 6 6 6 
720 - Riolering 3.184 2.939 2.865 2.880 2.952 2.984 
730 - Afval 5.965 5.322 5.570 5.569 5.569 5.568 
740 - Milieubeheer 2.110 1.646 1.962 1.649 1.664 1.672 

            
Totaal lasten 11.318 9.947 10.441 10.143 10.229 10.268 
              
Baten        
050 - Treasury 0 0 0 0 0 0 
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 (openlucht) recr 1 0 0 0 0 0 
720 - Riolering 4.898 4.708 4.773 4.793 4.883 4.915 
730 - Afval 6.722 6.093 6.371 6.370 6.369 6.369 
740 - Milieubeheer 168 13 13 13 13 13 

            
Totaal baten 11.789 10.814 11.157 11.176 11.266 11.297 
              
Saldi        
050 - Treasury 0 0 5 5 5 5 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
120 - Openbare orde en veiligheid 48 32 32 32 32 32 
570 - Openbaar groen en (openlucht) recr 11 8 6 6 6 6 
720 - Riolering -1.715 -1.769 -1.908 -1.912 -1.931 -1.931 
730 - Afval -757 -771 -801 -801 -800 -800 
740 - Milieubeheer 1.943 1.633 1.949 1.636 1.650 1.658 
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Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
730 Afval 237 237 237 237 
740 Bijdrage RUD 57 8 8 8 
740 Bodemsanering algemeen  5 5 5 5 
740 Bodemsanering Hoofdstraat 192  280 20   
740 Gebiedsgericht grondwaterbeheer  68 68 68 68 
740 Projectplan asbestdaken pm pm pm pm 
740 Bodeminformatiesysteem -7 -7 -7 -7 
740 Aanpassen civieltechnische standaard 21    
Totaal lasten 661 331 311 311 
     
Baten     
730 Afval 276 276 276 276 
Totaal baten 276 276 276 276 
     
Saldo 385 55 35 35 
 
Area 
De inzamelkosten worden jaarlijks conform de raamovereenkomst door afval inzamelaar Area 
Reiniging NV geïndexeerd. Hier staan hogere baten tegenover wat voor € 150.000 wordt veroorzaakt 
door een hogere vergoeding voor herbruikbare grondstoffen. De opbrengst Reinigingsheffing is door 
areaaluitbreiding verhoogd met € 122.000. 
 
Bijdrage RUD  
In 2017 is een integraal onderzoek naar de organisatie en financiën van de RUD uitgevoerd. In de 
ontvangen concept begroting 2019 is aangekondigd dat de bijdrage voor Hoogeveen stijgt. Voor 2019 
stijgt de bijdrage naar €1.046.566 (geraamd was: € 989.809) door 3,67% indexering, uitgangspunten 
begrotingswijziging 2018 waarin structureel 5% meer bijdrage is verwerkt naar aanleiding van een 
structureel begrotingstekort en incidenteel 5% extra deelnemersbijdrage voor het in control krijgen 
van de organisatie (incidenteel €49.000). De stijging wordt beperkt door een positieve correctie Niet-
Drentse Maat uren. Verder is voor 2019 geen incidentele bijdrage opgenomen voor het 
ontwikkelprogramma waarin de RUD haar basis op orde brengt.  
 
Bodemsanering en Gebiedsgericht grondwaterbeheer  
Vanaf 2019 is per saldo € 73.000 benodigd. 
 
Projectplan asbestdaken  
De projectgroep asbestdaken waarin alle gemeenten en provincie vertegenwoordigd zijn, heeft een 
concept-projectplan opgesteld. Dit projectplan wordt najaar 2018 in de colleges ter besluitvorming 
voorgelegd. In 2017 & 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe geld beschikbaar 
gesteld om het project van de grond te krijgen. Vanaf 2019 wordt er van de deelnemende 
gemeenten een financiële bijdrage verwacht.  
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Deze bijdrage is € 21.000 voor 2019 en € 10.000 per jaar voor de jaren 2020 tot en met 2022. Het 
projectplan asbestdaken is nog niet door het college vastgesteld, waardoor het budget nog niet 
verwerkt kan worden in de voorliggende begroting. 
 
Bodeminformatiesysteem 
Per 2020 kan het budget voor het bodeminformatiesysteem komen te vervallen doordat in 2018 en 
2019 respectievelijk de bodemkwaliteitskaart en de actualisatie van de bodemnota plaatsvinden. De 
volgende actualisatie en daarmee samenhangende financiering wordt over 5 jaar opnieuw 
opgevoerd. 
 
Aanpassing civieltechnische standaard  
De civiel cultuurtechnische standaard is verouderd en moet worden geactualiseerd. Deze standaard 
beschrijft de technische eisen waaraan moet worden voldaan indien werkzaamheden in het 
openbaar gebied worden verricht. Deze richtlijnen gelden zowel voor de gemeente als ook voor 
derden en hebben betrekking op het groen en de (water)wegen, inclusief de civiele kunstwerken en 
de ondergrondse infrastructuur. De aanbevelingen en maatregelen die voortvloeien uit de visie 
Klimaatrobuust Hoogeveen moeten ook in de standaard verwerkt worden. De kosten voor de 
actualisatie bedragen € 21.000.  
 
Investeringen 
 
Voor de investeringen zijn onderstaande bedragen opgenomen: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018 142.420   142.420  
 2019 200.000   200.000  
 2020 300.000   300.000  
 Totaal 642.420   642.420  
        
Realiseren en inrichten (bergings)gebieden 
waterstructuur 2020 130.000   130.000  
 2021 130.000   130.000  
 2022 130.000   130.000  
 Totaal 390.000   390.000  
 
Investeringen buiten het investeringsplafond: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Exploitatie 
riolering 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Budget rioleringswerkzaamheden 2018 1.817.381 1.817.381    
 2019 1.320.000 1.320.000    
 2020 1.048.000 1.048.000    
 2021 1.020.000 1.020.000    
 2022 1.420.000 1.420.000    
 Totaal 6.625.381 5.205.381    
        
Revolving fund - sanering asbestdaken 2018 250.000   250.000  
 Totaal 250.000   250.000  
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Mutaties ten opzichte van Programmabegroting 2018-2021: 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Exploitatie 
riolering 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden  2020 130.000         130.000   
waterstructuur 2021 130.000         130.000   
 2022 130.000         130.000   
        
Budget rioleringswerkzaamheden 2022 1.420.000 1.420.000    
 
Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur (nieuw beleid) 
Vanuit het uitvoeringsplan bij klimaatadaptatievisie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ is voor het 
realiseren en inrichten van (bergings)gebieden waterstructuur € 130.000 per jaar benodigd in de 
periode 2020-2022. 
 
Budget rioleringswerkzaamheden 
De investeringen voor riolering vallen buiten het investeringsplafond. Voor riolering zijn 
bovenstaande investeringen opgenomen (volgens watertakenplan Fluvius 2016-2021 en doorkijk 
naar 2022).  
 
Leningen SVN producten 
De budgetten voor onder andere de duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zijn opgenomen in het programma Aantrekkelijk 
wonen. Reden hiervoor is dat een onderverdeling naar de verschillende programma's op dit moment 
niet goed is te maken. Bij de jaarrekening en tussentijdse rapportages zullen deze wel afzonderlijk 
per programma worden verantwoord. 
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Veilig Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat de zorg voor veiligheid. 
 
Programmahouder Karel Loohuis 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemeen 
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 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. 
Zorg voor veiligheid is nu vooral iets van de politie, het openbaar ministerie, de brandweer en de 
ambulancedienst. Deze partners zijn vooral bezig met een repressieve aanpak, dus achteraf. 
Repressie is en blijft belangrijk. Preventie en repressie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 
willen als gemeente de balans verschuiven naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen.  
 
Trends en ontwikkelingen 
Burgerinitiatieven 
Door toenemende digitalisering en terugtrekkende overheid zien we een opkomst van 
burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid in de eigen 
leefomgeving. Denk hier bijvoorbeeld aan Burgernet en WhatsApp Buurtpreventie. 
Burgerparticipatie is positief. Ook de mogelijkheden van het gebruik van big data zijn goed 
(informatiegestuurd werken, predicting data). Digitalisering heeft ook een keerzijde: naast de 
gebruikelijke invloedssferen van thuis, school en buurt (de pedagogische driehoek) hebben we te 
maken met de invloed van internet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sexting. Verder zien we een grote 
groep potentiële slachtoffers van internetcriminaliteit en de gevolgen van digitaal analfabetisme in 
relatie tot economische en sociale schade (ouderen die pincode afstaan, mensen die niet weten hoe 
DigiD werkt etc.) 
 
Alcohol en drugs als oorzaak van problemen  
Als we kijken naar de oorzaken van veiligheidsproblemen, stuiten we vaak op alcohol en drugs. Te 
veel alcohol veroorzaakt allerlei problemen: in de openbare orde, qua gezondheid, thuis, op school 
en op het werk. Misschien kent u zelf ook voorbeelden.  
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Als het om drugs gaat, is de maatschappij toleranter geworden. Maar dat maakt de nadelen van het 
gebruik niet minder. Ook het gebruik van drugs heeft overal effect. Alcohol en drugs vragen dus 
nadrukkelijk om een preventieve aanpak. 
 
Normen en waarden  
Een andere trend is de vervaging van normen en waarden. Dit zien we terug in hoe mensen met 
elkaar omgaan, in huis en op straat. In deze jachtige tijd voelen mensen zich nog wel eens onder 
drukstaan, met soms heftige reacties tot gevolg. Deze verruwing van omgangsvormen baart zorgen 
en we willen die in samenwerking met organisaties tegengaan. 
 
Camerabeveiliging  
Digitalisering kan juist ook helpen om je veiliger te voelen. We zien veel voorstanders van 
camerabeveiliging. We zijn inmiddels bekend met cameratoezicht in de binnenstad en op de 
autosnelwegen. Wat volgt is cameratoezicht op de binnenwegen. Behalve voorstanders zijn er ook 
tegenstanders, vooral vanuit het oogpunt van privacy. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. 
 
Speerpunten  
Zichtbaarheid wijkagent verbeteren 
Voorkomen van problemen is beter dan genezen. Als het gaat om de veiligheid in eigen straat en 
buurt kunnen inwoners samen met professionele veiligheidspartners of via buurtbemiddeling veel 
bereiken. We willen daarom de zichtbaarheid en bekendheid van de wijkagent verbeteren in de 
wijken en dorpen.  Ze zijn zichtbaar tijdens de spreekuren, de rondes door hun gebied en in de 
contacten bij meldingen en aangiftes. Daarnaast draaien ze mee in reguliere politiediensten en 
sluiten ze aan bij overleggen met partners, zoals de gemeente. We blijven de politie er attent op 
maken dat het voor inwoners belangrijk is dat er terugkoppeling komt van een melding of aangifte.  
Mede door de inzet van communicatiemiddelen zoals Burgernet en whatsapp groepen verwachten 
we dat de afstand tussen inwoners en politie kleiner zal worden. Daarnaast gaan we actief inzetten 
op het vergroten van de zichtbaarheid en de bekendheid door gebruik te maken van de huis-aan-
huis-bladen. 
 
Bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt 
Begin 2018 is de toekomstvisie voor Hoogeveen vastgesteld. Eén van de pijlers bij de visie veilig is: 
bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt. De komende 
jaren willen we extra inzetten op en meer ruimte geven aan burgerbetrokkenheid op het gebied van 
veiligheid. Als het gaat om veiligheid in de eigen straat en buurt, kunnen bewoners en instanties 
samen veel bereiken. Bewoners weten als geen ander wat er speelt in de eigen leefomgeving. Dus 
bewoners aan het roer, in samenwerking met de professionele veiligheidspartners. De gemeente 
gaat bewoners helpen om deze rol te pakken. Via het Smederijennetwerk willen we ieder jaar in een 
aantal gebieden de opgave ophalen en bepalen. Maatwerk per gebied. Niet alleen plannen maken 
maar ook uitvoeren. Mede op basis van de Veiligheidsmonitor gemeente Hoogeveen 2017 bepalen 
we in welke gebieden we in 2019 gaan starten.   
 
Veilig Uitgaansgebied 
Veilig kunnen uitgaan blijft belangrijk. De geweldcijfers dalen al enige jaren, toch voelt het 
uitgaanspubliek zich niet altijd veilig. Ook geven sommige jongeren aan dat hun behoefte qua 
uitgaan niet aansluit bij het Hoogeveense aanbod. Samen met Jong Hoogeveen willen we inzetten op 
een overleg tussen jongeren en horeca om op beide vraagstukken een antwoord te krijgen.  
 
Huiselijk geweld 
Gemeenten zijn sinds 2015 integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie tot signalering, diagnostiek, hulp en 
behandeling.  
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Binnen het veiligheidsdomein zijn verschillende partners actief die een rol hebben bij aanpak van 
kindermishandeling, huiselijk geweld en preventie.  Denk aan de politie, het openbaar ministerie, de 
burgemeester in zijn rol als verantwoordelijke voor de openbare orde, de (jeugd) reclassering en de 
Raad voor de Kinderbescherming. Voor het borgen van de veiligheid van kinderen, jongeren en 
volwassenen is het nodig dat dit veiligheidsdomein nauw samenwerkt met de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, ook ‘achter de voordeur’. De verbinding met het zorgdomein 
en gemeentelijke programma’s Blijven Meedoen en talentontwikkeling en Gezond en vitaal is 
daarvoor onmisbaar.  
Huiselijk geweld blijft een probleem dat een stevige aanpak vraagt van de diverse 
veiligheidspartners.  Niet alleen de aanpak van actuele kindermishandeling en huiselijk geweld is 
daarmee een zaak van de gemeente, ook de acties die ingezet worden om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkómen. De aanpak staat niet op zichzelf. Het maakt integraal onderdeel 
uit van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het welzijn van kinderen en gezinnen. Als 
gemeente nemen we hier de regie. Samen met partners zetten we stevig in op deze 
maatschappelijke opgave. We zien voor ons zelf een coördinerende en verbindende rol. Zo willen we 
regelmatig in overleg met Veilig Thuis Drenthe, Stichting Welzijnswerk en de politie. In dat overleg 
bespreken we de ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen. In 2017 is  de pilot eergerelateerd 
geweld gestart. De resultaten hiervan komen in 2018. Duidelijk is al wel dat we de aanpak 
continueren. 
 
Integraal Veiligheidsplan 2019-2023  
Het huidige integraal veiligheidsplan heeft een looptijd tot en met 2018. Met het opstellen van een 
nieuw veiligheidsplan geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de 
gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester. Het nieuwe plan geldt voor de periode van 
vier jaar. Bij het opstellen van het nieuwe plan willen we de inwoners meer betrekken. En het plan op 
wijk- en dorpsniveau uitwerken. Dat is ook in lijn met de visie Veilig (bewoners aan het roer). Naast 
interactieve bijeenkomsten zijn er diverse documenten en onderzoeken die richting geven aan de 
toekomstige doelstellingen.  
 
Woninginbraken 
Woninginbraken blijven onze aandacht vragen. Woninginbraken hebben een enorme impact op de 
slachtoffers en beïnvloeden het veiligheidsgevoel. Onze aanpak van de afgelopen jaren zetten we 
door in 2019. We leggen nadruk op preventieve activiteiten. Bijvoorbeeld door het inzetten van de 
preventietruck, het verspreiden van inbraakpreventiebrieven rondom een adres waar is ingebroken 
en middels een preventieactie het aantal woningen die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen vergroten in een aantal hotspots. Daarnaast wordt er ingezet op de veelplegers middels de 
persoonsgebonden aanpak en wordt de heterdaadkracht vergroot door het inzetten van mobiele 
camera’s en mobeyes. 
 
Jeugd en veiligheid 
Met het overgrote deel van de jeugd in Hoogeveen gaat het goed. Al enkele jaren heeft Hoogeveen 
geen criminele en overlastgevende jeugdgroepen meer. Er is slechts een beperkt deel van de 
jongeren dat zorgt voor overlast. We hebben de afgelopen jaren een combinatie van preventie en 
repressieve maatregelen ingezet om problemen te voorkomen en aan te pakken. Dit is succesvol 
geweest en daarom zetten we deze aanpak voort.  
 
Risicovolle evenementen  
Hoogeveen kent een aantal evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico. Deze blijven extra 
aandacht van ons vragen als het gaat om de veiligheid van deelnemers, bezoekers en omwonenden. 
Vanwege de aard en omvang nemen de bestuurlijke risico's navenant toe. Organisatoren van 
risicovolle evenementen zijn verplicht om een veiligheidsplan op te stellen en dat af te stemmen met 
de hulpdiensten en gemeente in het evenementenoverleg.  
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In dit overleg leggen we de nadruk op de veiligheidsaspecten en maken we organisatoren op deze 
manier bewust van hun verantwoordelijkheden voor veiligheid.  
 
Georganiseerde criminaliteit 
Georganiseerde criminaliteit is niet altijd even zichtbaar, maar wel aanwezig. Denk onder meer aan 
mensenhandel, uitbuiting, witwassen en drugshandel. Georganiseerde criminaliteit is een 
bovenlokale prioriteit. Politie, OM, gemeenten en belastingdienst bestrijden de georganiseerde 
criminaliteit door goede afstemming bij strafrechtelijk, bestuurlijk en fiscaal ingrijpen. We zetten de 
komende jaren deze lijn door. In 2018 gaat de gemeente samen met het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) aan de slag om vast te stellen of er sprake is van ondermijnende 
criminaliteit. Dit levert een ondermijningsbeeld op. Op basis van dit beeld worden er prioriteiten 
gesteld waarop vervolgens acties worden ondernomen.  
 
Convenanten 
Als gemeente zijn we vanaf 2015 middels de Wmo verantwoordelijk voor beschermd wonen. We zien 
in toenemende mate dat zorgaanbieders voor deze groep cliënten nieuwe wooninitiatieven 
ontplooien.  Dit is een bijzondere doelgroep, waarbij het van belang is dat de gemeente nauw 
contact onderhoudt met de begeleidende instelling. Met een aantal zorginstellingen sluiten we 
convenanten over openbare orde. Daarin maken we afspraken met instellingen en organisaties die 
begeleiding bieden aan deze doelgroep. Zo kunnen we snel inspelen op eventuele overlast. Het doel 
is meerledig. De bewoners van de voorziening kunnen op deze manier beschermd en veilig in hun 
buurt wonen. We voorkomen daarmee ook dat vanuit deze instellingen overlast voor de 
omwonenden en omgeving ontstaat. Dat komt de leefbaarheid van de omgeving ten goede.   
 
Randvoorwaarden  
- Gemeentelijke regie op het integrale veiligheidsbeleid 
- Herkenbare en gedragen doelstellingen voor gemeente en partners 
 
Risico’s 
- Aanwijzingen/bijsturingen hoger wetgevingsorgaan 
- Bezuinigingen bij partnerorganisaties 
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: Veiliger woon- en leefomgeving 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Toename subjectieve veiligheid(sgevoel) bewoners 
in huis en buurt 

• In 2018 worden de resultaten opgeleverd van de 
veiligheidsmonitor. In deze monitor wordt het 
subjectieve veiligheidsgevoel van bewoners gemeten. 
Op basis van deze resultaten gaan we kijken of onze 
doelen nog moeten worden aangepast.  

• Uitbreiding van inzet van mobiel cameratoezicht bij 
overlastsituaties in wijken en dorpen; gebleken is dat 
inzet van camera’s leidt tot vermindering van overlast, 
criminaliteit en vandalisme. Ook bij woninginbraken 
wordt cameratoezicht toegepast bij hotspots. 

• Wij gaan met de politie in overleg om de 
zichtbaarheid van de wijkagenten te verbeteren.  

Daling van het aantal personen dat zorgt voor 
overlast en/of onrust in buurt 

• Bij meldingen van overlast de politie en wijkteam 
vragen hier alert op te reageren.  

• We sluiten aan bij het OGGZ-overleg, om te proberen 
overlast zo veel mogelijk te voorkomen 
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• Aansluiten bij de Drentse aanpak van personen die 
verward gedrag vertonen.  

• Blijvende aandacht en inzet voor het onderwerp 
Veilige Publieke Taak (VPT). Agressie tegen 
medewerkers met een publieke taak wordt niet 
getolereerd. 

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

• Periodiek overleg met Veilig Thuis Drenthe. Hierin 
worden voortgang en knelpunten besproken, samen 
met politie, SWW en gemeente. 

• De pilot met betrekking tot eergerelateerd geweld 
zetten we om naar een reguliere werkwijze.  

Daling van het aantal fietsendiefstallen en 
vernielingen 
 
Daling van het aantal woninginbraken tot onder 
het landelijk gemiddelde  
 
 
 
 
 
 
 
 
Toename van het veiligheidsgevoel 

• Aandacht vragen in onder andere het Torentje voor 
alertheid bij inwoners met betrekking tot eigen 
maatregelen in en rondom de eigen woning.  

• Brieven verspreiden in de omgeving waar is 
ingebroken met het doel om omwonenden alert te 
maken en hen te vragen contact te leggen met de 
politie indien zij iets gezien hebben. 

• Inzetten van Burgernet door de meldkamer bij 
meldingen van heterdaad-inbraken  

• Stimuleren van whatsapp groepen 
• Controle en monitoren van het digitaal 

opkoopregister 
• Extra inzet voor de bestrijding van woninginbraken 
• Extra inzet voor de aanpak van fietsendiefstallen 
• Inzet van mobiele camera's bij hotspots 
• Preventieve actie Keurmerk Veilig Wonen 

 
Doelstelling 2: Veilig uitgaan 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Een uitgaansgebied waar uitbaters, bezoekers en 
omwonenden zich nog veiliger voelen 

• De geweldcijfers dalen al enige jaren, toch voelt het 
uitgaanspubliek zich niet altijd veilig. Ook geven 
sommige jongeren aan dat hun behoefte qua uitgaan 
niet aansluit bij het Hoogeveense aanbod. Samen met 
Jong Hoogeveen willen we inzetten op een overleg 
tussen jongeren en horeca om op beide vraagstukken 
een antwoord te krijgen.  

• Op verzoek van de politie is glas op straat opgenomen 
in de APV. De politie ervaart dit glas in de horeca als 
zeer hinderlijk, met dit instrument kunnen zij 
strafrechtelijk optreden. 

Continuering van de afname van het aantal 
geweldsincidenten in het uitgaansgebied 

• 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 
omwonenden.  

• Daarnaast gaan we kijken of het mogelijk is om de 
beelden van de camera’s door te sturen naar de 
meldkamer zodat politie gericht kan worden 
aangestuurd. 

• We blijven inzetten op de samenwerking met het 
sociaal domein om de overlast van alcohol- en 
drugsgebruik tegen te gaan. 
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• Met bodycams registreert de (horeca)politie het 
gedrag van minderjarige jongeren die onder invloed 
zijn. Op basis hiervan wordt met zowel de jongeren als 
de ouders het gesprek aangegaan; we ondersteunen 
dit initiatief van harte.  

 
Doelstelling 3: Bestrijden jeugdoverlast 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Geen jongerengroepen die overlast gevend of 
crimineel zijn 

• Afstemming met partners en regierol voor het 
repressieve deel van de aanpak van jeugdoverlast. 

• De komende jaren meer inzet op preventie door dit 
aan te jagen bij andere programma’s. De nadruk ligt 
hierbij op alcohol en drugsgebruik. Vanuit de 
samenleving kwam naar voren dat mogelijk sprake is 
van een toename van drugsproblematiek onder 
jongeren. Deze vraag hebben we besproken met de 
beleidsafdeling; zij brengen in kaart de omvang van 
het probleem en welke voorlichtingsmiddelen er nu al 
worden ingezet en hoe effectief deze zijn. 

• Effectieve aanpak, zowel gebiedsgericht, 
groepsgericht en individueel. 

Afname van het aantal incidenten van 
jeugdoverlast 

• Jongerengroepen actief benaderen, met de jongeren 
(en hun ouders) in gesprek gaan en indien nodig 
verbaliseren op overtredingen. 

 
Doelstelling 4: Afname georganiseerde criminaliteit 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Ontmoedigen van criminele activiteiten zoals 
mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen en 
drugshandel 

• Bewustwording creëren bij professionals zodat 
signalen van mensenhandel en extreme idealen 
worden opgemerkt. 

• Bibob-toetsing bij vergunningaanvragen voor o.a. 
drank- en horeca, speelautomatenhallen en 
prostitutie.  

• Sluiten van woningen en lokalen waar drugshandel en 
hennepkweek plaatsvindt. 

• In 2018 wordt samen met het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum (RIEC) een ondermijningsbeeld 
gemaakt. Vervolgens worden prioriteiten gesteld. 
Eventuele acties die hier uit voortvloeien pakken we 
op.  

• Aansluiten bij het actualiseren van het Drentse 
prostitutiebeleid.  

 
Doelstelling 5: Veiligheid bij evenementen 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Alle vergunningplichtige evenementen voldoen 
aan de veiligheidsvoorschriften van gemeente en 
hulpdiensten 

• Aanvragen voor risicovolle evenementen worden 
volgens het vier-ogen-principe beoordeeld; zowel 
vanuit vergunningverlening als vanuit veiligheid wordt 
de aanvraag doorgelicht en aanvullend advies 
gevraagd.  

• Ervaringen met risicovolle evenementen in Drenthe 
worden met elkaar uitgewisseld tijdens regionale 
veiligheidsoverleggen. 
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• Aanbevelingen uit onderzoeken naar incidenten met 
evenementen in het land worden (indien nodig) 
overgenomen in onze werkwijze. 

• Organisatoren verplichten om in een veiligheidsplan 
de veiligheidsrisico’s en scenario’s voor organisatie, 
bezoekers en hulpdiensten inzichtelijk te maken. 
Daarnaast beschrijft de organisatie in dit plan de wijze 
van inzet van beveiliging, verkeersregelaars en EHBO. 

• Tijdige voorbereiding van risicovolle evenementen 
onder regie van de gemeente in afstemming met 
onder andere Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen of Rampen (GHOR), brandweer, politie en 
handhaving. 

 
Wie doen hieraan mee? 
 

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid voor 
2019  

Anticiperen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van de brandweerzorg. Het is aannemelijk dat de 
huidige wijze en organisatie van de brandweerzorg steeds minder passend en 
efficiënt zal zijn. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt capaciteit en 
middelen ingezet om met nieuwe ideeën, producten en werkwijzen te 
experimenteren.  
 
Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
Recent onderzoek naar onze crisisorganisatie heeft namelijk aangetoond dat de 
crisisorganisatie voldoet aan de bedoeling en uitgangspunten van de wet. Ook is 
geconstateerd dat de bezuinigingen en reorganisaties in het verleden bij de VRD en 
de ketenpartners ertoe hebben geleid dat voorbereiding op rampen en crises onder 
druk is komen te staan. Ook zien we een verandering in de wijze waarop crises zich 
ontwikkelen; van een klassiek fysiek incident ontstaat steeds vaker een complex 
probleem dat het maatschappelijk leven in zijn geheel aantast. 
 
Investeren in (brand)veilig leven 
Een (brand)veilig leven wordt bereikt door kleine en grote dingen: het gesprek met 
de buren, de voorlichting op school en het aangaan van samenwerking met 
bedrijven en zorginstanties. De aandacht verbreedt zich de komende jaren van 
brandveilig leven naar veilig leven. 
 
Investeren in de verbinding met de samenleving 
De VRD streeft ernaar om de lokale inbedding van de brandweer in de samenleving 
te behouden. 
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Investeren in de medewerkers. 
Onder invloed van een snel veranderende maatschappelijke context, waaronder de 
exponentiële toename van digitalisering neemt de vraag naar informatie zowel in 
hoeveelheid als in complexiteit - toe. Dit vraagt om specifieke kennis en capaciteit 
op het gebied van data bewerken en analyseren.  

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2019) 

De gemeente betaald aan de VRD een inwonersbijdrage en een bijdrage 
brandweerzorg. Voor 2019 zijn deze bijdragen totaal € 2.383.745. 

 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 

Winkeldiefstal  aantal per 1.000 inwoners 1,8 1,5 2,1 
Diefstal uit woning  aantal per 1.000 inwoners 3,6 2,5 0,3 
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 5 4,4 5 
Vernieling en beschadiging aantal per 1.000 inwoners 5,7 4,1 4,8 
Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr. 99 82 131 
Hardekern jongeren per 10.000 inw. 12-24 jr. 1,2 1,1 1,3 
Jongeren met delict voor rechter % 1,53 1,29 1,45 
Jongeren met jeugd-reclassering % 0,4 0,4 0,4 
Jongeren met jeugd-bescherming % 1,2 0,9 1 

 
 
Winkeldiefstal 
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2017) 
 
Diefstal uit woning 
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2017) 
 
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 (2017) 
 
Vernieling en beschadiging 
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen (2017) 
 
Verwijzing Halt 
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 
Bron: Bureau Halt (2017) 
 
Hardekern jongeren 
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. 
Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) (2014) 
 
Jongeren met delict voor rechter 
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel (2015) 
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Jongeren met jeugd-reclassering 
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren (12-22 jaar). 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (2e halfjaar 2017) 
 
Jongeren met jeugd-bescherming 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren tot 18 jaar. 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (2e halfjaar 2017) 
 
Let op: Hoogeveen wordt vergeleken met Drenthe en Nederland en niet (alleen) met gemeenten met 
vergelijkbaar inwoneraantal. Dit geeft een vertekend beeld.  
 
Beleidsdocumenten 
 
• Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2015-2018 
• Regionaal Beleidsplan Noord Nederland 2014-2017 
• Beleidsvisie Brandweer 2015-2018 
• Toekomstvisie Hoogeveen 2018 en verder  
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
110 - Crisisbeheersing en brandweer 2.359 2.287 2.501 2.514 2.515 2.564 
120 - Openbare orde en veiligheid 881 738 749 749 749 749 
620 - Wijkteams 59 0 0 0 0 0 

            
Totaal lasten 3.299 3.027 3.251 3.264 3.265 3.314 
              
Baten        
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
110 - Crisisbeheersing en brandweer 14 0 0 0 0 0 
120 - Openbare orde en veiligheid 19 2 2 2 2 2 
620 - Wijkteams 81 10 10 10 10 10 

            
Totaal baten 114 12 12 12 12 12 
              
Saldi        
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
110 - Crisisbeheersing en brandweer 2.345 2.287 2.501 2.514 2.515 2.564 
120 - Openbare orde en veiligheid 861 736 747 747 747 747 
620 - Wijkteams -22 -10 -10 -10 -10 -10 

            
Totaal saldi 3.184 3.014 3.239 3.252 3.253 3.301 
 
 
  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/27
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/27
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/28
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/28
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/25


Programmabegroting 2019-2022 Veilig Hoogeveen 
 

Gemeente Hoogeveen 145 
 

Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
110 Crisisbeheersing en brandweer 153 153 153 153 
     
Totaal lasten 153 153 153 153 
     
Baten     
Totaal baten 0 0 0 0 
     
Saldo 153 153 153 153 
 
Crisisbeheersing en brandweer (1) 
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is op basis van de begroting 2019 van de VRD 
verhoogd met € 153.000. 
 
Investeringen 
 
Overzicht opgenomen investeringen 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Cameratoezicht 2018 50.000   50.000  
 Totaal 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  
 
Mutaties ten opzichte van Programmabegroting 2018-2021 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Brandweerkazerne 2022  2.500.000       2.500.000   
 
 
Brandweerkazerne 
Voor de brandweerkazerne is in de Programmabegroting 2018 -2021 in de jaarschijf 2021 een 
investeringsbudget opgenomen van € 2,5 miljoen. Aanvullend hierop is nu nog € 2,5 miljoen 
opgenomen in de jaarschijf 2022. 
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Zichtbaar en transparant bestuur 

 
 
Het programma richt zich op zichtbaarheid van het Hoogeveense gemeentebestuur bij de eigen 
inwoners, in (inter)regionale en grensoverschrijdende platforms. Dit onder het motto ‘Minder in 
debat, meer in gesprek’.  
 
Programmahouder Karel Loohuis 
 
Wat speelt er in Hoogeveen 
 
Algemeen 
In onze gemeente leven we samen in een mooie verscheidenheid. Mensen die trots zijn, mensen die 
willen ondernemen, mensen die zorg en oog hebben voor elkaar. Hoogeveners zijn uitstekend in 
staat samen te werken en de schouders eronder te zetten. Met inwoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) organisaties willen we nóg meer samenwerken aan de Hoogeveense toekomst. 
We kunnen dat niet alleen. Hiervoor zoeken we ook letterlijk de grenzen op en gaan er zelfs 
overheen door aansluiting en verbinding te zoeken met lokale, regionale, landelijke en Europese 
partners. Ook willen we nog meer ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Daarbij staan 
“de vraag en het resultaat op straat” centraal. Dat vraagt van ons een andere rol. Samen moeten we 
zoeken naar de beste oplossingen: minder in debat, meer in gesprek. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Individualisering  
We zien een trend van individualisering in de maatschappij. Het individu is minder afhankelijk van 
personen in zijn directe omgeving en er is meer vrijheid om het eigen leven in te richten. En er is 
steeds meer behoefte aan maatwerkoplossingen. 
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Mensen nemen meer eigen verantwoordelijkheid  
Een aantal jaren geleden is de trend ingezet tot meer zelfregie en meer eigen verantwoordelijkheid. 
Dit moet er toe leiden 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.  
 
Afnemende loyaliteit, meer vrijblijvende verbanden  
Relaties tussen mensen veranderen. Het geheel van sociale interacties, de relaties tussen mensen en 
de verbanden tussen mensen en instituties veranderen. Deze ‘sociale infrastructuur’ is nu meer een 
geheel van netwerken. In de tijd van de verzuiling was niet het netwerk bepalend voor het individu, 
maar het collectief. In plaats van hechte gemeenschappen ontstaan er ‘lichte’ gemeenschappen: 
flexibel, tijdelijk en vrijblijvend. Als individu kiezen mensen van moment tot moment of ze daaraan 
deel willen nemen. 
 
De stad als middelpunt  
De Europese Unie (EU) is een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Vandaag de dag 
woont ruim 70 procent van de Europese bevolking in steden. De VN verwacht dat dit percentage in 
2050 de 80 procent haalt. De manier waarop steden omgaan met de uitdagingen die deze groei met 
zich mee brengt, is van groot belang voor de duurzame ontwikkeling van de EU en haar inwoners. 
Daarom heeft de EU de Europese Agenda Stad opgesteld. Zij biedt ondersteuning van de 
ontwikkeling van stedelijk beleid door betere regelgeving, betere toegang en benutting van Europese 
fondsen en tot slot een podium voor kennisdeling.  
 
Het DNA van Hoogeveen  
In 2016 hebben we als gemeente op een interactieve manier samen met Hoogeveners onderzoek 
gedaan naar de kernwaarden van Hoogeveen, om houvast te geven aan de marketing van 
Hoogeveen. We hebben daarbij onderzocht hoe Hoogeveners van toen en nu leefden. Hieruit is de 
kernwaarde ´sociaal/vriendelijk´ voortgekomen. Daar passen waarden bij als kindvriendelijk, gastvrij, 
gezellig, aandacht, thuis voelen, nuchter, met beide benen op de grond, sfeervol, aangenaam, 
persoonlijk en vertrouwd. Andere kernwaarden die uit het onderzoek zijn gekomen zijn 
veelzijdig/compleet, bereikbaar/toegankelijk en ondernemend/dynamisch.  
 
Dichter tot de Randstad 
De kloof tussen de Randstad en Hoogeveen wordt steeds kleiner. We verwachten binnen 10 jaar een 
snelle groei van de Randstad richting het noordoosten, langs de groei-as van de A28. Daar liggen 
grote kansen voor onze gemeente. Het is belangrijk dat Hoogeveen haar aantrekkingskracht als 
regiogemeente versterkt. Dat kan met een onderscheidend profiel, passend bij de identiteit van 
Hoogeveen. Op provinciale schaal zien we steeds meer dat de gemeenten in Drenthe elkaar 
aanvullen. Door samen te werken in het gezamenlijk netwerk en daarbij uit te gaan van de eigen 
kracht en identiteit, kunnen ze zich beter ontwikkelen.  
 
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 (samen-
werkings-)partners in het proces. 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.  

http://urbanagendaforthe.eu/
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Van burgerparticipatie, naar regie op maatschappelijk proces tot overheidsparticipatie in een 
maatschappelijk initiatief. Deze rollen vragen om een ander instrumentarium.  

Meer openheid van bestuur én registratie 
Er worden steeds meer privacy-eisen gesteld aan de registratie van persoonlijke gegevens en 
verslaglegging. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.  
 
Daarnaast verwacht de samenleving steeds meer transparantie van de overheid in het verstrekken 
van informatie. De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 de Wet open overheid (Woo) aangenomen. 
Deze initiatiefwet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo moet ervoor 
zorgen dat de overheid transparanter wordt. Deze nieuwe wet leidt ertoe dat de gemeente veel 
meer documenten actief openbaar moet maken. Ook moet de gemeente een register op internet 
bijhouden van bij haar berustende documenten. Dit voorstel ligt al enige tijd bij de Eerste Kamer. Er 
is kritiek vanuit o.a. de Raad van State en de VNG. Met name ten aanzien van de verwachte 
uitvoeringslasten. Er is na een uitgebrachte impactanalyse onzekerheid of dit wetsvoorstel de 
eindstreep gaat halen.  
 
Speerpunten 
Minder debat, meer in gesprek  
De diensten van de gemeente moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dit houdt in bereikbaar, 
eenvoudig, snel, persoonlijk en op maat waar nodig. Maar in het programma Zichtbaar en 
Transparant gaat het vooral op de manier waarop we in staat zijn om inwoners te betrekken bij 
gemeentelijke planvorming. We moeten aansluiten op wensen en behoeften van onze inwoners. En 
het bestuur heeft draagvlak nodig van inwoners voor haar besluiten. Hiervoor moeten we in gesprek 
met onze inwoners. Dit vereist dat we in staat zijn om van buiten naar binnen te werken en 
andersom. “Binnen moet naar buiten”. Deze beweging moet in onze haarvaten zitten.  
 
Dit programma wil aanjager zijn voor de andere programma’s om dit in gang te zetten. Zelf geeft het 
college het goede voorbeeld door wekelijks de gemeente in te trekken en de dialoog op te zoeken 
met inwoners, ondernemers en organisaties. Ook sluiten we aan op de bestaande initiatieven die 
hiervoor onder de vlag van de Koers0528 vanuit de SWO zijn opgezet. Deze koers is een 
meerjarenplan voor de organisatie voor de periode 2018-2020. Het geeft een richting voor de vier 
uitgangspunten van de SWO: 1. inwoners staan voorop, 2. het bestuur is opdrachtgever, 3. flexibel en 
lenig en 4. uitstekende medewerkers.  
 
Intensivering van de bestuurlijke vernieuwing  
De samenleving van Hoogeveen vraagt enerzijds om een bestuur dat de touwtjes in handen heeft en 
anderzijds om meer ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. Voor dit laatste willen we de rol en 
positie van onze inwoners bij de gemeentelijke processen versterken. Dit gebeurt steeds vaker in 
netwerken: vanuit verschillende groepen en organisaties werken we samen aan een idee of initiatief. 
We werken samen als gelijkwaardige partners aan onze maatschappelijke doelen. Omdat we het 
belangrijk vinden dat inwoners, ondernemers en (welzijns)partners onze nieuwe manier van 
samenwerken kennen, bieden wij de training 'Werken met Netwerken' aan. Succesvolle 
praktijkvoorbeelden van samenwerken aan maatschappelijke doelen zijn Elim Energiek, het Zwarte 
Dijkje Noordscheschut en dorps- coöperatie HollandscheveldVerbindt.  
 
In 2019 gaan we door om samen met inwoners, raad en de ambtelijke organisatie nieuwe vormen 
van samenwerking te stimuleren en te creëren. We organiseren samen een Verbindingsfestival in 
juni 2019 en we stimuleren en faciliteren mini-verbindingsfestivals in de wijken en dorpen.  
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Lobby en zichtbaarheid  
We willen een zichtbare en onderscheidende gemeente zijn in de regio, in Nederland en buiten de 
landsgrenzen. In 2018 hebben we een lobby opgezet om de sociaal-economische positie van 
Hoogeveen te versterken en de zichtbaarheid van het bestuur te vergroten. Dit doen we samen met 
de provincie, kennisinstellingen, ondernemers en andere gemeenten in de regio.  
 
Die lobby willen we in 2019 verder professionaliseren. Hiervoor schakelen we hulp in van een lobby-
adviseur. Deze gaat niet de lobby overnemen, maar gaat het bestuur ondersteunen bij de aanpak van 
zwaardere lobby-dossiers en de interne, bestuurlijke afstemming. De portefeuillehouders blijven het 
boegbeeld van de lobby. Met deze inzet willen we de lobby een structurele impuls geven om onze 
positie te versterken en zo meer te kunnen realiseren voor onze inwoners.  
 
Hoogeveen en Europa 
Hoogeveen maakt deel uit van het RetaiLink project. Dit Europese project richt zich op vitale 
binnensteden van middelgrote steden. In april 2018 vond het RetaiLink congres plaats in Hoogeveen. 
Dit was een congres met internationale allure. Het gaf Hoogeveen en de regio een unieke kans om 
zich van haar beste kant te laten zien. Dit willen we een vervolg geven door in 2019 andere Europese 
netwerken te verkennen die van belang zijn voor het versterken van de sociaal-economische positie 
van Hoogeveen.  
 
Ook houden we binnen de diverse programma’s aandacht voor de mogelijkheden tot cofinanciering 
via de bestaande netwerken, de Europese Stad Agenda en Interreg-programma’s van de Europese 
Unie.  
 
Anders verantwoorden  
Een veranderende samenleving en hierdoor andere rol van de overheid stelt ons ook voor de vraag 
hoe we ons willen verantwoorden. Blijven we ons opdrachtgeverschap op de huidige klassieke 
manier invullen? En blijven we innovatieprocessen proberen te sturen door te beheersen, 
controleren en regelen? We realiseren ons dat cijfers op zijn best een gebrekkige representatie van 
de werkelijkheid geven. Cijfers reduceren de werkelijkheid in dat wat meetbaar en maakbaar lijkt en 
gaan daarmee voorbij aan wat niet direct in getallen is uit te drukken. We denken daarbij aan 
verhalen en ervaringen uit de praktijk van vakmensen en inwoners. En we denken aan de dialoog 
over kansen, uitdagingen, dilemma’s en ingewikkeldheden in de samenleving. De komende periode 
willen we kijken of we kunnen komen tot een manier van verantwoorden die beter aansluit bij de 
transitie van de samenleving en onze veranderende rol. 
 
Verkiezingen in 2019 
De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van het stemmen tijdens verkiezingen. In 2019 
vinden er twee verkiezingen plaats. Op 20 maart vinden de verkiezingen plaats van de Provinciale 
Staten van Drenthe. Inwoners kunnen tegelijkertijd een stem uitbrengen op de verkiesbare leden van 
het algemeen bestuur van de waterschappen. Op 23 mei 2019 is de vijfjaarlijkse verkiezing van de 
leden van het Europees Parlement.  
 
Toekomstvisie Hoogeveen 2018 en  verder 
De uitvoering van de visie borgen we in de P&C cyclus. 
 
Interbestuurlijk Programma (IBP) 
Veel van de huidige, maatschappelijke opgaven beperken zich niet tot het terrein van gemeenten, 
het Rijk of de provincies, maar gaan over die grenzen heen. Duidelijke en herkenbare voorbeelden 
zijn de aanpak van klimaat en schuldhulpverlening. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden zich bevinden op het werkterrein van meerdere overheden. Daarom 
willen de verschillende overheden samen optrekken om snellere en betere resultaten te boeken.  



Programmabegroting 2019-2022 Zichtbaar en transparant bestuur 
 

152 Gemeente Hoogeveen 

 

De VNG heeft op 14 februari 2019 overeenstemming bereikt met Rijk, provincies en waterschappen 
over de “Programmastart IBP”. Dit bevat uitgangspunten voor het samenwerken aan 
maatschappelijke vraagstukken en het meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven. 
 
In de Programmastart IBP zijn tien maatschappelijke vraagstukken benoemd waarmee mede-
overheden samen aan de slag zijn gegaan. Na de verdere uitwerking van deze maatschappelijke 
vraagstukken worden er deelakkoorden opgesteld. De VNG consulteert haar leden hierover. 
Gemeente Hoogeveen zoekt aansluiting bij de uitwerking van deze vraagstukken, maar tegelijkertijd 
blijven we kritisch op de inhoud en de kosten van dit programma.  
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Doelstelling 1: In alle opzichten een toegankelijke gemeente zijn 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
We leveren toegankelijke, snelle, digitale en 
persoonlijke dienstverlening op maat aan onze 
inwoners. 
 
We sluiten aan op wensen van inwoners, 
betrekken ze tijdig bij gemeentelijke planvorming 
en geven ruimte voor eigen initiatief. 
 

• Dit hebben we uitgewerkt in de paragraaf 
Dienstverlening van deze begroting. 

• We ontwikkelen het programma “Binnen moet naar 
buiten” voor de SWO. 

• We stimuleren en faciliteren een, of meerdere 
(mini)verbindingsfestivals voor en door inwoners. 

• We organiseren een Verbindingsfestival samen met 
inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren in 
juni 2019.  

• We gaan door met de training ‘Werken met 
Netwerken’ voor inwoners, partnerorganisaties en 
medewerkers van de SWO.  

 
Doelstelling 2: Minder debat, meer in gesprek 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
De vraag en het resultaat op straat staan centraal. • We gaan Right to Challenge doorontwikkelen. 

• We gaan als college structureel op bezoek bij alle 
dorpen en wijken. 

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

• We onderzoeken de mogelijkheden van “anders 
verantwoorden”. 

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

• We zoeken aansluiten bij het Interbestuurlijk 
programma (IBP). 

 
Doelstelling 3: Depositie van Hoogeveen versterken 
 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
De aantrekkingskracht van Hoogeveen is vergroot. • We stellen een lobbyist aan. 

• We zoeken aansluiting bij lokale, regionale, 
provinciale, en (inter)nationale partners en samen-
werkingsverbanden waaronder Regio Zwolle en SNN.  

• We zoeken aansluiting bij het IBP.  
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Wie doen hieraan mee? 
 
Er zijn geen verbonden partijen verbonden aan dit programma. 
 
Beleidsindicatoren 
 
Nader te ontwikkelen 
 
Beleidsdocumenten 
 
• 'Zo werkt 't in Hoogeveen', een beschrijving van programmasturing in Hoogeveen (2010) 
• Collegeprogramma 2014-2018 
• Notitie 'De drie sporen naar een nieuwe ambtelijke organisatie van de Wolden en Hoogeveen' 

(2013) 
• Notitie 'Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen, Missie, Visie en contouren' (2013) 
• Kadernotitie 'Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen- De Wolden' (2013) 
• Programmabegroting 2015 GR De Wolden Hoogeveen 
• Toekomstvisie Hoogeveen 2018 & verder 
 
Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
010 - Bestuur 2.388 2.383 2.645 2.645 2.595 2.595 
020 - Burgerzaken 1.471 1.382 1.147 1.089 1.089 1.089 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 9 10 10 10 10 10 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 121 0 0 0 0 0 

            
Totaal lasten 3.989 3.776 3.802 3.745 3.695 3.695 
              
Baten        
010 - Bestuur 649 148 148 148 148 148 
020 - Burgerzaken 1.064 990 644 644 644 644 
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 0 0 0 0 0 0 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 

            
Totaal baten 1.713 1.138 792 792 792 792 
              
Saldi        
010 - Bestuur 1.740 2.236 2.497 2.498 2.448 2.448 
020 - Burgerzaken 406 392 503 445 445 445 
080 - Overige baten en lasten 0 1 1 1 1 1 
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproduct 9 10 10 10 10 10 
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 121 0 0 0 0 0 

            
Totaal saldi 2.276 2.639 3.011 2.954 2.904 2.904 

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/7
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/7
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/5
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Bestuurt/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/26
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
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Toelichting op cijfers 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2019-2022 
 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel     
Lasten     
010 Structurele uitbreiding griffie 59 59 59 59 
020 Verkiezingen 58    
010 Fonds GGU / VNG 70 70 70 70 
010 Gemeenteraad/fractie onderst. 14 14 14 14 
010 Uitbestede advies werkzaamheden 25 25 25 25 
010 Lobbyist 95 95 95 95 
     
Totaal lasten  321 263 263 263 
     
Baten     
     
Totaal baten 0 0 0 0 
     
Saldo 321 263 263 263 
 
Structurele uitbreiding griffie  
Sinds 1 januari 2017 is de huidige medewerker werkzaam bij de griffie op tijdelijke basis. In diezelfde 
periode is onderzoek uitgevoerd naar de taken, werkzaamheden en omvang van de griffie. Daaruit is 
gebleken dat deze tijdelijke uitbreiding structureel nodig is voor het goed functioneren van de griffie. 
Op basis daarvan heeft de werkgeverscommissie geconcludeerd dat de formatie van de griffie 
structureel uitgebreid moet worden om aan bovenstaande opdracht te kunnen (blijven) voldoen. 
Hiervoor worden de extra kosten geraamd op € 59.000 voor de komende jaren (gebaseerd op 2019 
behoudens CAO-wijzigingen). De raad heeft hier akkoord op gegeven.  
 
Fonds GGU / VNG  
In ALV van juni 2017 is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten 
met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).  
Voorheen liepen deze financieringen via het gemeentefonds. Dit is niet begroot, vandaar een 
structurele aanpassing hiervoor van € 70.000 p/j voor de komende jaren. 
 
Gemeenteraad/Fractie ondersteuning  
Hieronder valt een aantal aanpassingen van representatie/reis en verblijfkosten kosten t.b.v. 
gemeenteraad/griffie voor een totaal van € 3.200 Tevens aanpassing van de begroting nodig t.b.v. de 
uitbreiding van de raad met 1 fractie, hiervoor is de begroting met een bedrag van € 3.113 
aangepast. Tot slot een aanpassing van de diverse kosten voor dit onderdeel met € 7.700, door het 
vaker gebruiken van 'sociale media' stijgen ook de kosten hiervoor. 
 
Uitbestede advieswerkzaamheden  
De abonnementskosten voor de verwerking van het geluid zijn de afgelopen jaren toegenomen 
doordat we de raadsvergaderingen nu rechtstreeks uitzenden. Vanaf september 2018 gaan we ook 
beeld uitzenden. Ook dit zal extra kosten met zich meebrengen, daarom moet de begroting hiervoor 
met € 25.000 worden verhoogd.  
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Verkiezingen  
De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van het stemmen tijdens verkiezingen. In 2019 
vinden er twee verkiezingen plaats. Dit is op 20 maart de verkiezing van de Provinciale Staten van 
Drenthe. Inwoners kunnen tegelijkertijd een stem uitbrengen op de verkiesbare leden van het 
algemeen bestuur van de waterschappen. Op 23 mei 2019 is de vijfjaarlijkse verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement. De extra kosten hiervoor worden geraamd op € 58.000 in 2019. 
 
Lobbyist  
Om onze ambitie verder te verwezenlijken en onze lobby verder te professionaliseren willen we een 
lobbyist voor gemiddeld 20 uur per week aanstellen. Het huidige beschikbare structurele bedrag voor 
lobby (€ 35.000) in de programmabegroting is ontoereikend voor het aanstellen en laten 
functioneren van een lobbyist. Voor de jaren 2019-2022 daarom het voorstel om een extra budget 
van € 95.000 per jaar mee te nemen in de programmabegroting. De formatiekosten komen hiermee 
structureel in de begroting voor € 130.000 per jaar. 
 
Investeringen 
 
Er zijn geen investeringen opgenomen voor het programma Zichtbaar en transparant bestuur. 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Het overzicht omvat de algemene dekkingsmiddelen die vrij besteedbaar zijn. De niet vrij 
aanwendbare heffingen zijn, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de 
programma's verantwoord onder de baten. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Exploitatie 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 
(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten     
050 - Treasury -3.155 -224 431 47 205 233 

061 - OZB woningen 495 400 412 412 412 412 
062 - OZB niet-woningen 168 85 93 93 93 93 
064 - Belastingen overig 38 33 34 34 34 34 
070 - Algemene uitkeringen 
en overige ui 

0 0 0 0 0 0 

080 - Overige baten en lasten 19 -226 -226 -226 -226 -226 
340 - Economische promotie 0 0 0 0 0 0 
       

Totaal lasten -2.435 68 744 360 518 546 
       
Baten     
050 - Treasury 351 474 292 292 301 306 
061 - OZB woningen 6.410 6.473 6.981 7.050 7.050 7.050 
062 - OZB niet-woningen 4.271 4.290 4.627 4.672 4.672 4.672 

064 - Belastingen overig 84 177 102 102 102 102 
070 - Algemene uitkeringen 
en overige ui 

122.708 121.329 125.969 125.153 124.866 124.702 

080 - Overige baten en lasten 43 0 0 0 0 0 

340 - Economische promotie 70 107 107 107 107 107 
       
Totaal baten 133.936 132.849 138.077 137.376 137.098 136.939 
       

Saldi     
050 - Treasury -3.505 -698 139 -245 -97 -73 
061 - OZB woningen -5.915 -6.073 -6.569 -6.638 -6.638 -6.638 
062 - OZB niet-woningen -4.103 -4.205 -4.534 -4.579 -4.579 -4.579 
064 - Belastingen overig -45 -143 -68 -68 -68 -68 

070 - Algemene uitkeringen 
en overige ui 

-122.708 -121.329 -125.969 -125.153 -124.866 -124.702 

080 - Overige baten en lasten -25 -226 -226 -226 -226 -226 
340 - Economische promotie -70 -107 -107 -107 -107 -107 

       
Totaal saldi -136.371 -132.782 -137.333 -137.017 -136.580 -136.393 
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Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
Product              bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 
+ = nadeel en - = voordeel         
Baten     
Indexering inkomsten 1,5% -163 -163 -163 -163 
5% OZB verhoging -543 -549 -549 -549 
Dividenduitkering 8 8 8 8 
Renteopbrengsten 167 166 157 152 
Gemeentefonds  -5.199 -6.261 -6.944 -6.552 
Gemeentefonds, ruimte onder 

  
-1.619 -1.545 -1.213 -1.442 

Totaal baten -7.349 -8.344 -8.704 -8.546 
 
Indexering inkomsten  
De inkomsten OZB en precariorechten zijn met 1,5% geïndexeerd. Naast de indexering is de 
opbrengst verhoogd met 5%. 
 
Dividenduitkering 
De dividenduitkering van N.V. Rendo is al enkele jaren € 7.000 hoger dan begroot. Daarnaast ramen 
we de dividend uitkering van de N.V. Bank Nederlandse Gemeente op het niveau van 2017, een 
verhoging met ruim € 24.000. De dividenduitkering van Area Reiniging was de laatste jaren € 40.000 
lager.  
 
Renteopbrengsten 
De renteopbrengsten hypotheek ambtenaren is met € 118.000 naar beneden bijgesteld naar 
€ 35.000. De reden hiervan is dat de laatste jaren veel extra aflossingen zijn gedaan. Het 
rentepercentage van de geldlening aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is naar 
beneden bijgesteld van 4% naar 2%, een nadeel van € 49.000.  
 
Actualisatie gemeentefondsuitkering 
De gemeentefondsuitkering is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2018.  
Bedragen x € 1.000                                  2019 2020 2021 2022 
Opgenomen in Programmabegroting 2018-2021     
Algemene uitkering -57.577 -57.962 -58.157 -58.157 
Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) -9.111 -9.151 -9.136 -9.136 
Decentralisatie jeugdzorg (IU) -15.390 -15.490 -15.567 -15.567 
Decentralisatie Participatiewet (IU) -37.073 -34.743 -33.849 -33.849 
 -119.151 -117.346 -116.709 -116.709 
Bijstelling o.b.v. meicirculaire 2018     
Algemene uitkering -3.009 -3.312 -3.721 -4.138 
Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) -621 -825 -1.058 -1.293 
Decentralisatie jeugdzorg (IU) -568 -830 -1.010 -917 
Decentralisatie Participatiewet (IU) -1.001 -1.294 -1.156 -204 
 -5.199 -6.261 -6.944 -6.552 
     
Correctie ruimte onder plafond BCF (100%-75%-50%-50%) -1.619 -1.546 -1.213 -1.442 
     
Op te nemen bedragen  -125.969 -125.153 -124.866 -124.703 
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De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' 
hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.  
 
In het regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal 
domein met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee ook deel uitmaakt van de 
trap-op-trap-af systematiek. De budgetten zijn aan de algemene uitkering 2019 van het 
gemeentefonds toegevoegd.  
 
In de meicirculaire 2018 heeft het Rijk de werkwijze aangepast van de uitkering van de ruimte onder 
het plafond van het Btw-compensatiefonds (BCF). De nieuwe werkwijze houdt in dat de ruimte onder 
het plafond BCF alleen in de raming van het huidige jaar is verwerkt en niet meer wordt 
meegenomen bij de meerjarenraming van de algemene uitkering. Dit is iets van technische aard: de 
ruimte kan lastig op voorhand bepaald worden. Er verandert niets aan de geldstroom BCF, alleen het 
moment van verwerking van het plafond BCF in de algemene uitkering wijzigt en heeft geen gevolgen 
voor de omvang van het gemeentefonds. BZK en de VNG hanteren het standpunt dat het mogelijk is 
als individuele gemeente jaarlijks een inschatting te maken van de afrekening. De omvang van de 
verwachte inkomsten, zoals altijd het geval was ten aanzien van de ruimte onder het plafond BCF, is 
onzeker.  
Deze ruimte hangt af van: 
1. Het uitgavenpatroon van decentrale overheden: als er bijvoorbeeld veel wordt geïnvesteerd dan 

gaat dit ten koste van de ruimte.  
2. De omvang van het BCF die voortvloeit uit de ontwikkeling van de normeringssystematiek.  
3. De taakmutaties van vakdepartement gedurende het jaar in het BCF.  
 
Wij hebben in 2019 100% van de ruimte onder het plafond opgenomen en omdat we voorzichtig 
willen zijn in 2020 75% en 2021 en 2022 50% van de ruimte onder het plafond opgenomen. 
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Overzicht overhead 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten     
040 - Overhead 16.209 18.685 19.218 19.136 19.135 19.125 
       
Totaal lasten 16.209 18.685 19.218 19.136 19.135 19.125 
       
Baten     
040 - Overhead 56 2.649 695 695 695 695 
       
Totaal baten 56 2.649 695 695 695 695 
       
Saldi     
040 - Overhead 16.153 16.036 18.523 18.441 18.440 18.430 
       
Totaal saldi 16.153 16.036 18.523 18.441 18.440 18.430 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2019-2022 
Product              bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 
+ = nadeel en - = voordeel         
Lasten         
Bijdrage SWO 1.479 1.479 1.479 1.479 
CAO-ontwikkelingen 2019 533 533 533 533 
BTW koepelvrijstelling 188 188 188 188 
Extra exploitatielasten n.a.v. aanpassing Raadzaal 35 35 35 35 
Totaal lasten 2.235 2.235 2.235 2.235 
          
Baten         
Huur bedrijfsverzamelgebouw 154 154 154 154 
  

 
   

Totaal baten 154  154  154  154  
          
Saldo 2.389 2.389 2389 2.389 
 
Toelichting op cijfers 
Bijdrage SWO  
In de begroting 2019 van de SWO is een aanvullend personeelsbudget opgenomen van € 1,8 miljoen 
en € 250.000 voor nieuwe ontwikkelingen. Van deze verhoging komt 72,15% voor rekening van de 
gemeente Hoogeveen. 
 
CAO-ontwikkelingen 2019 
Voor de CAO-ontwikkelingen 2019 is een reservering opgenomen van 1,5% van de loonsom. 
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BTW koepelvrijstelling  
In september 2017 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën naar aanleiding van een uitspraak 
van het Europees Hof, besloten de koepelvrijstelling voor samenwerkende gemeenten te verbieden. 
Uit een recent arrest van het Europese Hof blijkt dat de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling 
in strijd is met de Europese Btw-richtlijn. De Btw-vrijstelling is daarom per 1 januari 2018 beëindigd.  
Dit betekent dat de SWO over haar diensten aan de gemeenten BTW in rekening moet brengen. Dit 
houdt in dat we in de begroting van de SWO nu ook BTW op de personeelskosten moeten opnemen. 
De gemeenten kunnen deze BTW deels verrekenen via een mengpercentage. Deels is deze BTW 
kostenverhogend en daarom een nadeel voor de gemeenten.  
 
Exploitatielasten Raadzaal  
Op 23 maart 2017 is het voorstel voor de herinrichting van de Raadzaal door de Raad vastgesteld. De 
extra exploitatielasten voor o.a. de (extra) kosten voor een dienstovereenkomst en het abonnement 
voor het live uitzenden van de raadsvergaderingen bedragen € 35.000. 
 
Huur bedrijfsverzamelgebouw  
Bij het bedrijfsverzamelgebouw staat nog een huuropbrengst begroot van € 154.000. Aangezien het 
gebouw niet meer door derden wordt gebruikt, is de huuropbrengst niet meer te realiseren. 
 
Investeringen 
Overzicht opgenomen investeringen 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Herinrichting Raadzaal  2018 389.000  389.000   
 Totaal 389.000  389.000   
        
Aanpassing Compagniehuis 2019 115.000   115.000  
 Totaal 115.000   115.000  
 
 
Mutaties ten opzichte van Programmabegroting 2018-2021 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Aanpassing Compagniehuis 2019 115.000         115.000   
 
 
Toelichting op mutaties 
Aanpassing Compagniehuis 
Om het binnenklimaat bij de gemeentewinkel aangenamer te maken, moeten er bouwkundige 
buitengevelaanpassingen en installatietechnische ingrepen gedaan worden. 
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Reserves 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten     
011 - Mutaties reserves 9.547 5.367 1.586 1.256 935 816 
       
Totaal lasten 9.547 5.367 1.586 1.256 935 816 

       
Baten     
011 - Mutaties reserves 12.996 6.531 2.796 1.026 770 770 
       
Totaal baten 12.996 6.531 2.796 1.026 770 770 

       
Saldi     
011 - Mutaties reserves -3.449 -1.164 -1.210 230 165 46 
       
Totaal saldi -3.449 -1.164 -1.210 230 165 46 

 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
Product                                           
bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 

Lasten     
Reserve structuurvisie 1.322 46 -645 -764 

Totaal lasten 1.322 46 -645 -764 
     
Baten     
Reserve structuurvisie -150 -150 -50 -50 

Reserve effecten rijksbeleid -683 -200   
Reserve risico- en stimulering -100    
Reserve Dutch Techzone 121 200   
Reserve kunstijsbaan -70 -70 -133 -132 

Reserve kapitaallasten Stadscentrum -189 -188 -189 -189 
Reserve kapitaallasten Raadszaal -74 -49 -49 -48 
Totaal baten -1.145 -457 -421 -419 
     

Saldo 177 -411 -1.066 -1.183 
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Reserve structuurvisie 
De mutaties hebben te maken met de actualisatie van de grondexploitaties. Daarnaast wordt er 
€ 50.000 onttrokken voor de visie/uitvoering landelijk gebied (2019-2022) en € 100.000 voor 
herstructurering openbare ruimte (2019 en 2020). 
 
Reserve effecten rijksbeleid 
De reserve wordt ingezet ten behoeve van Wmo/Jeugd. 
  
Reserve risico en stimulering 
Betreft onttrekking ten behoeve van stimuleringsbijdragen bedrijven. 
 
Reserve Dutch TechZone 
De reserve wordt ingezet voor investeringsregelingen vierkant voor werk. 
 
Reserve kunstijsbaan 
De reserve wordt ingezet ter dekking van afschrijvingslasten voorbereidingskrediet en 
investeringskrediet kunstijsbaan/zwembad. 
 
Reserve kapitaallasten Stadscentrum 
Betreft dekkingsreserve ten behoeve van het stadscentrum. 
 
Reserve kapitaallasten Raadszaal 
Betreft dekkingsreserve ten behoeve van raadszaal. 
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Het geraamde resultaat 

Exploitatie 
 
Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten     
080 - Overige baten en lasten 0 238 -969 -458 766 2.168 
       
Totaal lasten 0 238 -969 -458 766 2.168 

       
Baten     
080 - Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
       
Totaal baten 0      

       
Saldi     
080 - Overige baten en lasten 0 238 -969 -458 766 2.168 
       
Totaal saldi 0 238 -969 -458 766 2.168 

 
Toelichting op de cijfers 
Resultaat 
Op basis van de huidige inzichten laten de jaarschijven 2019 en 2020 een tekort zien, de jaarschijven 
2021 en 2022 een overschot. De programmabegroting is daarmee structureel sluitend. 
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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 gaan onze standpunten afstemmen met de Belastingdienst. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen 
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Dienstverlening en Digitalisering 

De paragraaf Dienstverlening en digitalisering bevat de doelstellingen die moeten leiden tot een 
optimale, individuele dienstverlening. Dat wil zeggen dienstverlening die is afgestemd op de wensen 
en behoeften van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen  
 
Daadkracht, netwerk en ambitie is dienstverlening in ons DNA  
De verwachtingen van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening zijn hoog. In het tijdperk 
van ‘bestel nu en ontvang morgen’ worden onze (digitale) services gemeten met bedrijven als Cool 
Blue en Bol.com. De vergelijking is niet realistisch voor de gemeentelijke context, maar dat doet niets 
af aan de verwachtingen die er zijn. Onze inwoners verwachten een snel en accuraat antwoord op 
hun vraag of behoefte, ongeacht het kanaal dat zij gebruiken. Als het onderwerp persoonlijker is, 
willen zij kunnen terugvallen op een persoon die betrokken is en hen verder helpt. Sommige 
inwoners willen ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Anderen willen dat wij goed doen wat we 
moeten doen en verder zo min mogelijk van ons merken.  
 
Het college wil de komende periode nauw aansluiten en inspelen op deze verwachtingen. Daarvoor 
leggen we een relatie naar de visie Dienstverlening 2016-2020 van de gemeente Hoogeveen. De kern 
is dat de gemeentelijke dienstverlening continu aansluit op de behoefte van onze inwoners. Dit doen 
we op basis van drie kernwaarden: maatwerk, vertrouwen en eenvoud. De kernwaarden moeten 
zichtbaar worden in het DNA van de medewerkers van de SWO de Wolden Hoogeveen.  
 
Ook sluiten we aan op de strategische koers (Koers0528) van de SWO. Hierin is een ambitie benoemd 
voor klanttevredenheid: ‘in 2020 waarderen klanten onze dienstverlening met het cijfer 8’. En tot slot 
onderstrepen we  de visie informatieveiligheid: wij gaan correct en veilig om met persoonsgegevens 
van onze klanten.  
 
Deze visies en de Koers0528 geven richting voor het bepalen van de doelen voor een optimale 
dienstverlening in 2019 en verder.  
 
Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Speerpunten 
Een moderne, veilige, digitale dienstverlening 
- We bouwen een nieuwe site www.hoogeveen.nl die aansluit bij de manier waarop inwoners en 

ondernemers tegenwoordig gebruikmaken van websites en digitale product- en dienstverlening; 
- We zorgen voor doorontwikkeling van de online aanvraag- of indienfaciliteiten via de website;  
- We geven de proactieve inzet van social media om met inwoners te communiceren een vaste en 

herkenbare plek; 
- We verstrekken online statusinformatie, zodat inwoners hun aanvraag kunnen volgen.  
- We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale innovaties ten behoeve van een 

betere dienstverlening, zoals mijnOverheid, blockchain en zelfservice. 
 

 
 
 
 

http://www.hoogeveen.nl/
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Dienstverlening op maat 
- We passen het principe ‘ja, tenzij’ nog meer toe. Daarbij onderzoeken we of én hoe dit principe 

wordt toegepast. We geven meer ruimte aan medewerkers en inwoners om samen te zoeken 
naar maatwerkoplossingen; 

- We maken het gemakkelijk voor inwoners en ondernemers om hun (aan-) vragen  digitaal in te 
dienen. Kiest een inwoner een ander kanaal, dan kan hij vanzelfsprekend rekenen op onze hulp 
en begeleiding.  

Klantgerichte cultuur 
- We streven ernaar dat inwoners en ondernemers van gemeente Hoogeveen aangenaam verrast 

worden door de service van medewerkers. Het is een opvallend klantgerichte houding of die ene 
extra handeling, die hierin het verschil maakt. Dit vraagt om een cultuur waarin medewerkers 
gastvrij, betrokken, inlevend en oplossingsgericht zijn, ze doen wat ze beloven en ze er bovenal 
plezier in hebben om de inwoner van dienst te zijn. Om deze cultuur te creëren sluiten we aan bij 
de initiatieven die de Samenwerkingsorganisatie hierop inzet en stimuleren we dit vanuit het 
bestuur waar nodig.  

Toegankelijkheid van de dienstverlening:  
- We zijn bereikbaar via moderne kanalen. Tijdens openingstijden en op afspraak zijn we er 

persoonlijk voor onze klanten. Het aanbod van kanalen stemmen wij voortdurend af op trends. 
Zo streven wij ernaar om in 2019 de optie thuisbezorging van reisdocumenten aan te bieden;   

- Wij implementeren extra functionaliteiten die betrekking hebben op de bereikbaarheid zoals 
chat, social media, telefonie; 

- We communiceren helder en begrijpelijk op onze website, op social media en in onze e-mails en 
brieven;  

- Wij passen waar nodig maatwerk toe in onze communicatie en correspondentie voor personen 
of doelgroepen; 

- Wij onderzoeken of de huidige inrichting van de ontvangsthal en klantbalies nog aansluit bij onze 
kernwaarden en trends en ontwikkelingen in de dienstverlening. Maatwerk vereist een 
vertrouwelijke setting waar privacy gewaarborgd is. Terwijl eenvoud staat voor herkenbare balies 
waar snelle service wordt geleverd. Vertrouwen biedt faciliteiten in een ruimte voor zelfservice;  

- Wij gaan in gesprek met inwoners en ondernemers over onze dienstverlening. Dit doen we door 
hen actief te betrekken bij bijvoorbeeld de optimalisatie van onze diensten. 

 
Informatieveiligheid 
De toenemende digitalisering in de maatschappij en organisatie stelt steeds hogere eisen aan het 
borgen van de informatieveiligheid. Ook de hieruit voortvloeiende (Europese) wet- en regelgeving 
(zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt hogere eisen aan de 
informatieveiligheid en borging van de privacy.  

Om de informatieveiligheid te borgen realiseren we in 2019: 
- Bewustwordingscampagnes binnen de gemeentelijke organisatie over privacy; 
- Uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen; 
- Verdere inrichting en gebruik van veilige e-mail en gegevensuitwisseling; 
- Uitvoering van een legal hack; 
- Uitvoering van de ENSIA-audit (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) voor toetsing van 

de informatieveiligheid binnen de organisatie. 
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Indicatoren 
- We monitoren de klanttevredenheid aan de hand van het klanttevredenheidscijfer Waar Staat je 

Gemeente voor het thema Gemeentelijke dienstverlening; 
- In 2019 ontwikkelen we een manier om ook te monitoren op ‘uitingen van ontevredenheid’, dat 

is breder dan formele klachten. 
 
Beleidsdocumenten 
 
• Visie Dienstverlening 2016 -2020 
• Koers0528 SWO De Wolden Hoogeveen 
• Visie op Informatieveiligheid 2018 
• Integraal beleid Informatieveiligheid 2018 
 
Exploitatie 
 
Binnen de begroting Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is exploitatieruimte 
opgenomen voor het realiseren van 'digitale dienstverlening'. 
 
Investeringen 
 
Binnen de begroting Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is investeringsruimte 
opgenomen voor het realiseren van 'digitale dienstverlening'. 
  



Programmabegroting 2019-2022 Handhaving 
 

Gemeente Hoogeveen 169 
 

Handhaving 

De paragraaf Handhaving bevat de doelstellingen op het gebied van naleving van de verordeningen 
door onze inwoners in de fysieke leefomgeving. 
 
Paragraafhouder Erwin Slomp 
 
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 opstellen 
van regels in diverse verordeningen. Handhaving is het sluitstuk van onze aanpak. Met de zichtbare 
aanwezigheid van de handhavers in het openbaar gebied bevorderen we het naleef gedrag van onze 
inwoners en bezoekers. Positief is de ontwikkeling dat op diverse plaatsen inwoners al het initiatief 
nemen om te werken aan een schone en veilige leefomgeving. Dat willen we de komende jaren nog 
meer stimuleren en faciliteren.  
 
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 2019 
Een schone en veilige leefomgeving  • Stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven. 

 
 

Doelstelling 2: Verminderen hondenpoep en zwerfvuil in de openbare ruimte 
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Afname van het aantal klachten over zwerfafval 
en hondenpoep in de openbare ruimte. 

• Met inzet van voorzieningen en aandacht voor 
bewustwording de problemen verminderen. 

• Meer handhaven om de overlast van zwerfvuil en 
hondenpoep te verminderen. 

 
Doelstelling 3: Aanpak van alcohol verkoop aan jongeren 

 
Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Verkoop van alcohol aan minderjarigen 
structureel aanpakken 

• Controle op verkoop aan jongeren in de 
supermarkt. 

• Toezicht op naleving van de Drank- en horecawet 
verder uitbreiden. 

 
Beleidsdocumenten 
 
• Kadernota Handhaving 2015-2018 (2015) 
• Nota Prioriteitsstelling Handhaving (2011) 
• Handhavingsuitvoeringsprogramma (2017) inclusief opdrachtverstrekking aan RUD 
• Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2018 
 
 
 

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Veilig/6
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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Exploitatie 
 
In 2017 heeft het toenmalige college van burgemeester en wethouders zich positief uitgesproken om 
deel te nemen aan de gezamenlijke aanpak voor de verwijdering van asbestdaken in Drenthe. In 
navolging daarvan is de asbestverwachtingenkaart aangeschaft. 
 
Project asbestdaken Drenthe  
De projectgroep asbestdaken waarin alle gemeenten en provincie vertegenwoordigd zijn heeft een 
concept-projectplan opgesteld. Dit projectplan wordt na de zomer in de colleges ter besluitvorming 
voorgelegd. In 2017 & 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe geld beschikbaar 
gesteld om het project van de grond te krijgen. Vanaf 2019 wordt er van de deelnemende 
gemeenten een financiële bijdrage verwacht. Voor een toelichting op de financiering wordt verwezen 
naar het programma Duurzaam Hoogeveen.  
 
Toezicht asbest  
Het aantal sloopmeldingen met betrekking tot de verwijdering van asbest neemt toe. De verwachting 
is dat het aantal sloopmeldingen de komende jaren blijft stijgen. Dit vraagt meer inzet van toezicht 
en handhaving door de RUD en heeft mogelijk financiële gevolgen.  
 
De kosten voor toezicht en handhaving zitten verwerkt in de begroting RUD. Voor de uitvoering van 
deze taak heeft de RUD op jaarbasis een X aantal uren, waarbij per deelnemer de benodigde 
capaciteit (ureninzet) is bepaald. Wanneer het aantal sloopmeldingen gaat toenemen heeft dit effect 
op het toezicht. De financiële gevolgen zijn in dit stadium nog niet aan te geven. De bedoeling is dat 
er dit jaar nog een evaluatie over 2017 wordt uitgevoerd. Op basis van deze resultaten kan dan het 
gewenste uitvoeringsniveau worden bepaald en op basis daarvan eventueel extra uren beschikbaar 
worden gesteld. Wanneer sprake is van een verhoging van de lasten heeft dit een structureel 
karakter. 
 
De inzet van de RUD en de bijdrage voor het Project Asbestdaken zijn opgenomen in het programma 
Duurzaam Hoogeveen.  
 
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 
 
De bedrijfsvoering, met uitzondering van de huisvesting, is per 1 januari 2015 ondergebracht in de 
samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Hier wordt verder dan ook volstaan met 
de verwijzing naar de begroting 2019 van de SWO. 
 
Mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021 
De mutaties zijn opgenomen in het onderdeel Overzicht overhead. 
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Lokale heffingen 

De paragraaf omvat alle gemeentelijke heffingen. De heffingen vallen onder de programma's als de 
besteding gebonden is en zo niet, onder de algemene dekkingsmiddelen. Ook de lokale lastendruk en 
de kwijtschelding komen aan de orde. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Index op heffingen 
Voor 2019 zijn de inkomsten verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%. Basis is het beleid dat we 
de heffingen jaarlijks via het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie aanpassen aan loon- en 
prijsontwikkelingen. Voor een aantal heffingen zijn andere afspraken gemaakt. Bij de OZB is 
daarnaast een extra verhoging van 5% met ingang van 2019 doorgevoerd. 
 
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 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Verleende kwijtschelding 473 550 550 550 550 550 
 
Totaalbeeld opbrengsten heffingen 
Naam heffing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Bedragen x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
OZB 10.628 10.762 11.576 11.690 11.690 11.690 
BIZ Stadscentrum 235 250 250 250 250 250 

Toeristenbelasting 70 107 107 107 107 107 
Precariobelasting 78 102 102 102 102 102 
 11.011 11.221 12.035 12.149 12.149 12.149 
Afvalstoffenheffing 5.450 5.260 5.382 5.382 5.382 5.382 

Brede rioolheffing 4.584 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
Betaald parkeren 2.376 2.839 2.839 2.839 2.839 2.839 
Graf- en begraafrechten 909 863 863 863 863 863 
Marktgelden 64 80 80 80 80 80 

 13.383 13.592 13.714 13.714 13.714 13.714 
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Naam heffing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bedragen x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
WABO-leges 600 895 935 935 935 935 
Leges Burgerzaken 1.064 986 644 644 644 644 
Leges planologische procedures 0 59 60 60 60 60 
Leges Telecommunicatiewet 29 32 33 33 33 33 
Leges Bodemgesteldheidsonderzoek 0 2 2 2 2 2 
 1.693 1.974 1.674 1.674 1.674 1.674 
Zwembad 451 535 535 535 535 535 
Sport 814 902 869 876 876 876 
 1.265 1.437 1.404 1.411 1.411 1.411 
Totaal 27.352 28.224 28.827 28.948 28.948 28.948 
 
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. Naast de indexering van 1,5% is rekening gehouden met 
een areaaluitbreiding van 1%. Daarnaast is een extra verhoging van 5% doorgevoerd. 
 
BIZ-stadscentrum 
Voor de bijdrage aan de Stichting Centrummanagement Hoogeveen is een bedrag opgenomen van  
€ 275.000. Hiertegenover staat een jaarlijkse opbrengst van € 250.000.  
 
BIZ Stadscentrum                             
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Lasten 275 275 275 275 275 275 
Baten 235 250 250 250 250 250 
kostendekking 85% 91% 91% 91% 91% 91% 
 
Toeristenbelasting 
Een keer per twee jaar wordt de toeristenbelasting gewijzigd, in lijn met het advies van het 
Recreatieschap Drenthe. De toeristenbelasting is in 2018 met € 0,05 verhoogd. We schaffen de 
toeristenbelasting voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar af. 
 
Precariobelasting 
De opbrengsten precariobelasting zijn voor 2019-2022 gelijk gebleven. 
 
Afvalstoffenheffing 
Afvalstoffenheffing                                     
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

730 Kosten reiniging 4.446 4.545 4.627 4.627 4.626 4.625 
630 Kwijtschelding 331 385 385 385 385 385 
050 Rente aandeelkapitaal 32 32 16 16 16 16 
BTW Component 490 490 490 490 490 490 
Totaal door te berekenen kosten 5.299 5.452 5.518 5.518 5.517 5.516 
       050 Ontvangen dividend 95 136 96 96 96 96 
730 Reinigingsheffing 5.450 5.260 5.382 5.382 5.382 5.382 
Verrekening met voorziening (- is storting) 

      
-246 56 40 40 39 38 

Totaal opbrengst 5.299 5.452 5.518 5.518 5.517 5.516 
Kostendekking 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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De kosten betreffen alle kosten voor het inzamelen en verwerken van GFT-afval, rest afval, oud 
papier, glas, kunststof en overig grof vuil. Daarnaast worden de kosten toegerekend aan de 
afvalstoffenheffing die te maken hebben met de regeling voor kwijtschelding. Nadat de tarieven 
vanaf 2015 tot 2017 in totaal met € 30 zijn verlaagd zijn deze voor 2019 gelijk gebleven aan 2018. De 
opbrengst is verhoogd door areaaluitbreiding uit de afgelopen jaren. 
 
Brede rioolheffing 
Brede rioolheffing                           
Bedragen x1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

720 kosten riolering 3.150 2.940 2.960 2.977 3.050 3.081 

630 kwijtschelding 142 165 165 165 165 165 
210 kosten straatvegen 200 194 203 203 203 203 
570 uitvoering baggerplan 223 226 232 232 232 232 
BTW-component 275 307 315 317 335 335 

1% oninbaarverklaring  45 45 45 45 45 
overhead 875 822 834 834 834 834 
Totaal door te berekenen kosten 4.865 4.699 4.754 4.773 4.864 4.895 

        

opbrengsten rioolheffing 4.584 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
ten laste van voorziening riolering 281 149 204 223 314 345 
Totaal opbrengst 4.865 4.699 4.754 4.773 4.864 4.895 

        

Kostendekking 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
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. Over de investeringen is een rente gerekend van 2,5%. 
 
Parkeren 
Betaald parkeren                               
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

063 opbrengst parkeren 2.367 2.839 2.839 2.839 2.839 2.839 
220 kosten parkeren 548 654 654 653 652 652 
overhead 242 244 244 244 244 244 
Saldo 1.577 1.941 1.941 1.942 1.943 1.943 
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Graf- en begraafrechten 
Graf- en begraafrechten        
Bedragen x1.000 

2017 
Jaarrekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

750 begraafplaatsen en crematoria 809 791 791 781 782 779 
570 openbaar groen en recreatie 101 109 112 112 112 112 
020 burgerzaken 40 40 40 40 40 40 
overhead 252 241 245 245 245 245 
Totale lasten 1.202 1.181 1.189 1.178 1.179 1.176 
waarvan variabel (a) -200 -200 -200 -200 -200 -200 
instandhoudingskosten 1.002 981 989 978 979 976 
       
Waarvan: vaste kosten 70%, geen 

  
701 687 692 684 685 683 

Lasten in tarief berekening (a+b) 901 887 892 884 885 883 
       
Opbrengst graf- en begraafrechten 909 863 863 863 863 863 
       
Kostendekking 101% 97% 97% 98% 98% 98% 
 
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.  
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. 
 
Marktgelden 
De opbrengsten marktgelden zijn voor 2019-2022 gelijk gebleven. 
 
WABO-leges 
WABO-leges                                  Bedragen 
x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

830 opbrengst Wabo-leges 600 895 935 935 935 935 
830 kosten bouwen en wonen 692 683 702  702 702 702 
Overhead 381 232 236  236 236 236 
Saldo -473 -20 -2 -2 -2 -2 
Kostendekking 56% 98% 100%  100% 100% 100% 
 
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 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

020 Opbrengst leges burgerzaken 1.064 986 644 644 644 644 
020 Kosten burgerzaken 1.043 1.275 1.124 1.066 1.066 1.066 
Overhead 503 522 530  530 530 530 
Saldo -482 -811 -644  -644 -644 -644 
Kostendekking 69% 55% 41%  41% 41% 41% 
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De opbrengsten zijn geïndexeerd met 1%. Vanaf 2019 zijn de opbrengsten naar beneden bijgesteld, 
omdat vanaf 2015 de reisdocumenten niet meer 5 jaar geldig zijn, maar 10 jaar. Dit betekent dat alle 
reisdocumenten die vanaf dat moment verkocht zijn niet meer verlengd hoeven te worden in de 
jaren 2019 t/m 2023. 
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 Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

520 opbrengsten zwembad 451 535 535 535 535 535 
520 kosten zwembad 1.899 1.926 1.920 2.035 1.901 1.898 
*Dit zijn de bedragen van het huidige zwembad 
 
Sport 

Binnensport          Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

520 opbrengsten binnensport 568 639 604  607 607 607 
520 kosten binnensport 2.293 2.313 2.192  2.027 2.170 2.147 
 

Buitensport       Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

520 opbrengsten buitensport 245 263 267  267 267 267 
520 kosten buitensport 1.364 1.295 1.314  1.408 1.544 1.605 
 
Woonlastendruk 
Onderstaande tabel geeft een overzicht over 2018 van de woonlasten van de twaalf Drentse 
gemeenten. 
 
Woonlasten Drenthe 
2018 

WOZ waarde percentage OZB  afvalstoffen- 
heffing 

Riool- 
heffing 

2017 2018 

Coevorden 183.000 0,18910% 346,05 276,74 202,11 813,77 824,90 
Borger-Odoorn 174.000 0,21830% 379,84 161,20 232,36 763,67 773,40 
Emmen 152.370 0,20540% 312,97 276,09 169,43 759,39 758,49 
De Wolden 247.000 0,11560% 285,53 191,88 226,80 701,05 704,21 
Assen 170.000 0,17380% 295,46 210,31 181,04 693,31 686,81 
Noordenveld 215.000 0,11585% 249,08 183,00 245,40 695,98 677,48 
Midden Drenthe 195.000 0,11650% 227,18 205,00 238,50 666,78 670,68 
Hoogeveen 167.000 0,15940% 266,20 247,60 146,90 658,56 660,70 
Aa en Hunze 224.000 0,12650% 283,36 203,00 167,00 657,03 653,36 
Westerveld 251.000 0,10310% 258,78 175,00 216,51 651,04 650,29 
Tynaarlo 247.000 0,11170% 275,90 185,60 165,87 623,13 627,37 
Meppel 191.000 0,13100% 250,21 181,00 171,00 597,52 602,21 
        
Drenthe 201.364 0,14719% 285,88 208,04 196,91 690,10 690,82 
 
* De WOZ-waarde is de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen per gemeente. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote kosten te 
dekken. Dat wil zeggen: welke capaciteit is nodig om de risico's op te vangen, en wel zodanig dat een 
tegenvaller in de uitvoering niet direct tot een bezuiniging hoeft te leiden. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
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. 
 
Inventarisatie weerstandscapaciteit 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele 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 minimaal en biedt daarmee 
geen weerstandscapaciteit. Andere structurele dekkingsmiddelen, zoals onbenutte 
belastingcapaciteit en 100% kostendekkendheid van leges worden buiten beschouwing gelaten. 
 
Incidentele weerstandscapaciteit 
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 2017 (na resultaatsbestemming) € 20,1 miljoen. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves zijn die reserves die de raad voor een bepaald doel heeft bestemd. Ze beslaan 
per 31 december 2017 € 11,7 miljoen.  

 
Stille reserves 
Dit betreffen activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en die op korte 
termijn verkoopbaar zijn. Deze worden op nihil gewaardeerd.  
 
Inventarisatie van de risico’s, minimum omvang weerstandsvermogen 
De omvang van het noodzakelijke weerstandsvermogen wordt telkens herzien op basis van 
toekomstige ontwikkelingen. Dat wil zeggen bij elke begroting en jaarrekening komt het punt op de 
agenda. Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 hebben we voor het laatst in dit kader naar het 
benodigde weerstandsvermogen gekeken.  
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Risico’s 
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. 
 
Onderdeel  
(Bedrag * € 1.000) 

Maximaal 
risico 

Risicokans Benodigde weer- 
standscapaciteit 

Algemene uitkering 3.779 Hoog 1.889 
Bedrijfsvoering (aandeel SWO) 5.857 Laag 916 
(Schade)claims    355 Laag/Hoog 54 
Externe factoren 1.748 

 
Laag/gemiddeld 297 

Financieel  21.561 Laag/gemiddeld/hoog 3.018 

Grondexploitatie * Hoog 600 
Kapitaalgoederen 4.791 Laag 719 
Open-einde regelingen 3.093 Laag/hoog 1.922 
Projecten 4.268 Laag/gemiddeld 1.425 
Verbonden partijen 6.943 Laag/gemiddeld 1.031 
Overige categorieën 1.952 Laag/gemiddeld/hoog 375 
Totaal 54.347  12.246 

* Afzonderlijke risicoanalyse grondexploitatie met een maximaal risico van ca. € 0,6 miljoen, zie paragraaf Grondbeleid. 
 
Toelichting op de verschillende categorieën: 
Algemene uitkering 
Vanaf 2015 ontvangen we naast de algemene uitkering ook de integratie-uitkeringen sociaal domein. 
Bij de bepaling van het maximale risico hebben we het bedrag van deze Integratie-uitkeringen sociaal 
domein bij de Algemene uitkering opgeteld. De risicokans blijft een lastige inschatting omdat we nog 
geen zicht hebben op de financiële consequenties. 
 
Bedrijfsvoering 
Dit onderdeel heeft hoofdzakelijk betrekking op het personeel en ICT.  
 
(Schade)claims 
Een wisselend karakter door het proces van afwikkeling en het ontstaan van nieuwe claims. 
 
Externe factoren 
Hieronder vallen de risico’s vanwege nieuwe wetgeving en het risico ten aanzien van verhuur en 
verpachten van gemeentelijk vastgoed waarbij we rekening houden met vroegtijdige beëindiging.  
 
Financieel 
Dit betreft hoofdzakelijk de verstrekte leningen aan activa in eigendom van derden. 
Het berekende hogere bedrag ten aanzien van de benodigde weerstandscapaciteit is ontstaan door 
de ontwikkelingen op het gebied van het Btw-compensatiefonds. 
 
Grondexploitatie 
De risico’s zijn conform de risico-inventarisatie zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. 
 
Kapitaalgoederen 
De risico’s hebben voornamelijk betrekking op onverwachte uitgaven en achterstallig onderhoud.  
 
Open-einde regelingen 
Dit heeft voornamelijk betrekking op de overschrijdingen van budgetten. Het aantal aanvragen is 
bepalend voor de omvang van de uitgaven. 
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Projecten 
Voor de projecten rekenen we niet met de totale budgetten. Het risico betreft voornamelijk het 
gedeelte ‘bijdrage derden’ oftewel de subsidies. 
 
Verbonden partijen 
Het risico bij de verbonden partijen heeft te maken de hoogte van dividenduitkeringen en de 
bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. 
 
Overige categorieën 
Dit zijn de risico’s met betrekking tot de voorziening dubieuze debiteuren. 
 
Weerstandsvermogen 
Het kengetal weerstandsvermogen is de verhouding tussen het totaalbedrag aan risico’s en de 
beschikbare weerstandscapaciteit. Met behulp van dit kengetal kan worden bepaald of het 
weerstandsvermogen voldoet aan de gestelde norm.  
 
Het wordt als volgt berekend: 
 
Weerstandsvermogen=  beschikbare weerstandscapaciteit € 20,1 miljoen   = 1,65 
        (risicoprofiel)              benodigde weerstandscapaciteit € 12,2 miljoen 
 
Aan de hand van onderstaande tabel kan de betekenis van deze ratio worden bepaald. Conform de  
tabel uit de nota risicomanagement kunnen we concluderen dat het weerstandsvermogen “ruim 
voldoende” is. 
 

Waardering Ratio Weerstandsvermogen Betekenis 
 

A  >2,0 Uitstekend 
B 1,4 > < 2,0 Ruim voldoende 
C 1,0 > < 1,4 Voldoende 
D 0,8 > < 1,0 Matig 
E 0,6 > < 0,8 Onvoldoende 
F < 0,6 Ruim onvoldoende 

 
De hoogte van het weerstandsvermogen is als volgt weer te geven: 
 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Weerstandscapaciteit 20,1 21,2 14,9 14,3 15,1 17,2 
Risico's  12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 
Weerstandvermogen 7,9 9,0 2,7 2,1 2,9 5,0 

Ratio weerstandsvermogen 
       

1,65  
       

1,74  
       

1,22  
       

1,17  
       

1,24  
       

1,41  
 
Kengetallen financiële positie 
Interpretatie van de financiële positie is voor gemeenten lastig. Veel gemeenten willen zich daarom 
onderling vergelijken, maar dat was tot op heden niet mogelijk door het ontbreken van een 
standaard-definitie of een set van financiële kengetallen. Het BBV schrijft 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.  
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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 
2017(rek) 115,9 124,8 195,0 64% 
2018 128,7 133,3 193,3 69% 
2019 140,9 160,9 191,3 84% 
2020 142,4 161,8 190,6 85% 
2021 143,6 162,7 189,5 86% 
2022 144,4 160,7 189,3 85% 

 
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, om in 2022 weer iets te dalen.  
 
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).  
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Jaar 
Langlopende schuld  

(bedragen 
x € 1 miljoen) 

Netto schuld Exploitatie inkomsten 
(excl. reserves) 

Percentage netto 
schuld als aandeel 

exploitatie 
2017(rek) 115,9 120,0 195,0 62% 
2018 128,7 127.9 193,3 66% 
2019 140,9 155,6 191,3 81% 
2020 142,4 156,3 190,6 82% 
2021 143,6 157,0 189,5 83% 
2022 144,4 154,9 189,3 82% 
     

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 2019 een geprognosticeerd balanstotaal van € 228,6 miljoen en 
het eigen vermogen is ruim € 34,5 miljoen, kortom de solvabiliteitsratio is 15%, de berekening is 
gebaseerd op de VNG definitie(voorzieningen onderdeel van het eigen vermogen. Als we voor-
zieningen als vreemd vermogen beschouwen(conform het BBV), dan daalt de solvabiliteit naar 12%.  
 
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   2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(Bedragen * € 1 miljoen)   Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroting 
Activa        
Immateriële vaste activa A 10,4 10,1 9,8 9,5 9,2 8,9 
Materiële vaste activa A 121,6 126,7 152,0 152,2 153,7 154,0 
Fin vaste activa(uitzettingen) A 4,9 5,4 5,2 5,6 5,7 5,8 
Fin vaste activa(overige) A 9,4 10,2 10,7 11,1 11,7 11,7 
Voorraden B 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 
Vlottende activa B 31,3 36,2 33,2 35,3 29,2 27,2 
Totaal E 195,3 206,3 228,6 231,4 227,2 225,4 
        
Passiva        
Eigen Vermogen C 39,1 36,7 34,5 34,3 35,2 37,4 
Vreemd Vermogen D 156,2 169,6 194,1 197,1 192,0 188,0 
Totaal E 195,3 206,3 228,6 231,4 227,2 225,4 
        
Solvabiliteit(=C:E)  20,0% 17,8% 15,1% 14,8% 15,5% 16,6 
Afgerond  20% 18% 15% 15% 16% 17% 
 
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. 
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Het kengetal geeft in een percentage aan hoe groot het geïnvesteerde bedrag is ten opzichte van de 
totale baten: 
 

bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Boekwaarde voorraad gronden per 31-12 16.327 15.731 14.226 12.419 11.083 
      
Totale baten (exclusief reserves) 193.290 191.275 190.609 189.524 189.284 
      
Percentage 8,45% 8,22% 7,46% 6,55% 5,86% 
 
4. Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om 
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hierbij vinden correcties plaats als 
gevolg van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.  
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en 
het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale 
baten en uit te drukken in een percentage. 
 
Structurele exploitatieruimte 
 
  2019 2020 2021 2022 
Totaal structurele lasten 191.547.085 190.452.992 188.458.357 186.741.257 
Totaal structurele baten 190.341.928 189.979.563 189.308.821 189.188.202 
Saldo structurele baten en lasten (1) -1.205.157 -473.429 850.464 2.446.945 
     
structurele toevoeging reserves 200.000 200.000 200.000 200.000 
structurele onttrekking reserves 333.000 427.000 521.000 520.000 
Saldo onttrekking en toevoeging (2) -133.000 -227.000 -321.000 -320.000 
     
Saldo (1) en (2) -1.338.157 -700.429 529.464 2.126.945 
     
Percentage t.o.v. totale baten -0,70% -0,37% 0,28% 1,12% 
 
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.  
 

 2016 2017 2018 

OZB-lasten gemiddelde WOZ-waarde 246,14 264,05 266,20 
Rioolheffing 146,90 146,90 146,90 
Afvalstoffenheffing 257.60 247,60 247,60 
Totaal woonlasten Hoogeveen 650,64 658,56 660,70 
    
Gemiddelde woonlasten gemeenten (landelijk) 716,00 723,00 721,00 
    
Percentage t.o.v. landelijk gemiddelde 91% 91% 91% 
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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 eind 2017)  
De afstemming tussen de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de beheerkaart vindt op 
dit moment plaats. De gegevens kunnen hierdoor afwijken met wat voorgaande jaren is beschreven.  
 
Onderwerp Karakteristiek Onderhoud 
   
Openbare ruimte Oppervlakte totaal 12.924 ha. 
 Oppervlakte rijbaan 2.364.546 m2 
 Verharde fietspaden 404.663 m2 
 Oppervlakte parkeren 317.1407 m2 
 Verharde voetpaden 837.259 m2 
 Natuurlijke beplanting 964.046 m2 
 Cultuurlijke beplanting 390.482 m2 
 Gras (incl. bermen) 3.496.013 m2 
 Bomen 56.841 st. 
 Sportterreinen 713.000 m2 
 Openbare verlichting (armaturen) 14.969 st. 
 Speeltoestellen 847 st. 
 Begraafplaatsen 10 st. 
Gebouwen Onderwijsgebouwen 50 st. 
 Binnen- en buitensportaccommodaties 26 st. 
Riolering Lengte vrijverval riolering 456 km. 
 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.  
 
Wegen 
Hoogeveen heeft anno 2018 ruim 3.9 miljoen m² verharding te onderhouden. Dat is 2,6% meer dan 
in 2012, toen het aantal vierkante meter nog op 2,8 miljoen lag. Deze areaaluitbreiding is toe te 
schrijven aan planologische (her)ontwikkelingen.  
 
Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan wegen is door de raad bepaald op Beheer Openbare 
Ruimte (BOR)-basis. BOR-basis betekent: Een redelijk onderhouden omgeving, incidenteel kleine 
achterstand, enkele lichte schades, niet storend vuil of onvoldoende onderhouden.  
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BOR-basis is vergelijkbaar met het minimale CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek) niveau. Wegen die op basisniveau zitten, 
voldoen aan de minimum wettelijke eisen. Elk jaar wordt de kwaliteit gemeten volgens de CROW 
methode en de resultaten worden omgezet naar BOR- eenheden (zeer hoog/hoog/ basis/laag/zeer 
laag). 
 
We hanteren de CROW methode maar hebben niet een ongelimiteerd budget om al het nodige 
onderhoud direct uit te voeren. Het totale onderhoudsbudget voor wegen ligt onder het landelijk 
gemiddelde.  
 
Uit de laatste inspecties blijkt dat het grootste deel van de wegen op kwaliteitsniveau A (hoog) en B 
(basis) ligt, maar dat het aantal wegen op kwaliteitsniveau D (laag) iets toeneemt. Dat heeft onze 
aandacht en om die reden gaan we onderzoeken welke inhaalslag nodig is om de kwaliteit van de 
wegen in onze gemeente toekomstbestendig en duurzaam te maken. 
 
Voor het onderhoud aan wegen zijn twee budgetten beschikbaar. Het eerste is het 
investeringsbudget, het tweede is het exploitatiebudget.  
 
Met het investeringsbudget worden (asfalt)wegen hersteld die technisch op einde levensduur zitten 
en daarnaast worden met dit budget tegels uit hoofdfietspaden vervangen door asfalt of beton.  
 
De investeringswegen worden elk jaar na de zomer voorbereid, zodat ze in het jaar daarop direct 
kunnen worden uitgevoerd. Als de schades aan deze wegen in de tussen liggende periode een gevaar 
gaan opleveren voor de weggebruiker dan wordt er vanuit het exploitatiebudget een noodreparatie 
uitgevoerd. Als de schades te groot worden zal de weg bezwijken en moet er direct extra budget 
beschikbaar komen om de hele weg te herstellen. 
 
De kaders voor het huidige wegbeheer (BOR Basis) zijn vooral gebaseerd op een technische 
grondslag (CROW). Deze technische kijk op het wegbeheer heeft steeds minder aansluiting bij de 
belevingswaarde van de inwoners. Daarom is gezocht hoe we meer kunnen aansluiten op de 
belevingswaarde van de inwoners, zonder daarbij het technische aspect uit het oog te verliezen.. Dit 
heeft geresulteerd in een vorm van wegbeheer, waarbij we steeds in gesprek gaan met onze 
inwoners over het beheer. We merken dat deze manier van werken meer gedragen wordt door onze 
inwoners  
 
Investeringen x € 1 miljoen 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Asfaltprogramma inclusief fietspaden 1,5 0,8 0,8 0,8 1,1 
 
Met het exploitatiebudget worden de overige (reguliere) onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Op 
basis van de jaarlijkse globale visuele inspectie wordt de totale werkvoorraad van het reguliere 
onderhoud bepaald. Op basis van prioriteit wordt bepaald waar welk onderhoud wordt uitgevoerd.  
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Onderhoud 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 
 
Kunstwerken (bruggen en viaducten) 
Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is door de raad vastgesteld op BOR-
basisniveau. Dit houdt in dat een kunstwerk altijd veilig en functioneel is, schades die de levensduur 
fors beïnvloeden worden snel verholpen maar er is weinig aandacht voor de toonbaarheid.  
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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 
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 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Damwand industriehaven 0 1.200 0 0 0 
Klipperdamwand 0 50 0 0 0 
Aanpassen bedienbare bruggen 0 210 0 0 0 
Fietsbruggen Toldijkbrug ( oost & west) 0 0 0 112 0 
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Diverse kosten (Beheer kunstwerken) 109 70 633 52 311 
 
Groen 
Hoogeveen heeft ongeveer 518 hectare openbaar groen en ruim 56.000 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 de bezuinigingen is in 2012 het onderhoudsniveau 
voor een aantal onderdelen naar het niveau 'laag' teruggebracht. 
 
Uit de schouwresultaten van 2017 blijkt dat 95% van het totale groenareaal minimaal voldoet aan 
het BOR-basisniveau. 
 
Exploitatiebudgetten x €1.000 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Onderhoud openbaar groen 1.674 1.689 1.689 1.694 1.694 
 
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.  
 
Actualisatie basisrioleringsplannen  
Periodiek worden rioolstelsels hydraulisch doorgerekend om te beoordelen of deze nog voldoende 
robuust en klimaatbestendig zijn. Ook in 2019 worden enkele rioolstelsels opnieuw doorgerekend. 
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Verbetermaatregelen riolering (acties BRP’s) 
Naar aanleiding van de berekeningen in de basisrioleringsplannen worden verbetermaatregelen 
voorgesteld om de rioolstelsels klimaatbestendiger te maken. 
 
Onderzoek foutieve aansluitingen 
In 2019 wordt verder onderzoek verricht naar foutieve rioolaansluitingen. Daarbij gaat het om 
foutieve aansluitingen van hemelwater op een druk- of vuilwaterriolering of foutieve aansluitingen 
van vuilwater op een hemelwaterriolering.  
 
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 2020 
gerepareerd of, indien nodig, wordt het riool vervangen. De schades die in 2018 tijdens de inspectie 
van de riolering zijn geconstateerd, worden in 2019 gerepareerd.  
 
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. 
Kolken worden afhankelijk van de locatie een of twee keer per jaar gereinigd. Gemalen en 
minigemalen 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 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Onderhoudsbudget riolering 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 
Baggerplan 226 226 226 226 226 
 
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 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Onderhoud openbare speelterreinen 101 101 101 101 101 
 
 



Programmabegroting 2019-2022 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Gemeente Hoogeveen 187 
 

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 2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Diverse kosten 15 15 15 15 15 
 
Gebouwen 
Vastgoedbeleid 
Eind 2016 is de kadernota vastgoedbeleid vastgesteld. Daarnaast zijn in 2017 zijn de 
vastgoedprocessen beschreven, is het verkoopprotocol tot stand gekomen en zijn de 
vastgoedsystemen 'Vastgoedmaps' en 'Gemmanager' verder vervolmaakt. 
Met deze instrumenten geven we sturing geven aan ons vastgoed en de ontwikkelingen die daarmee 
samenhangen. Dit betreft ook de herontwikkeling van locaties.  
 
Met ingang van 2018 geven we uitvoering aan de nieuwe onderhoudsinspectie. Omdat we over niet 
al te lange tijd willen investeren in een nieuw zwembad en brandweerkazerne voeren we de 
komende jaren voor deze accommodaties minder onderhoud uit maar volgen we wel het principe 
van een veilig en verantwoord gebruik.  
 
Voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen wordt in overleg met alle betrokkenen een 
meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Zie ook het programma duurzamer Hoogeveen. 
 
In-2019 willen we een nieuw onderzoek uitvoeren als vervolg op het rekenkameronderzoek naar 
vastgoedtransacties uit 2015. We vinden het belangrijk om voor dit onderzoek het juiste moment te 
kiezen. Er moet onder andere sprake zijn van een representatieve omvang van het verkopen van 
vastgoed om een goed onderzoek uit te kunnen voeren. We hebben afgesproken dat we de 
onderzoeksvraag zullen bepalen in overleg met de auditcommissie.  
 
Integraal Accommodatiebeleid (IAB) 
Vanaf 2010 stelt de gemeente jaarlijks een IAB op voor alle accommodaties onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. 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.   
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Ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed 
Eerder is aangegeven dat diverse ontwikkelingen van invloed zijn op de maatschappelijke 
accommodaties.  
 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
• betaalbaarheid in het beheer en onderhoud; 
• beperkte ruimte voor investeringen; 
• wijzigingen in de bevoegdheden van onderwijshuisvesting; 
• uitgangspunten zijn clusteren en delen en van stenen naar inhoud, waarbij clustering en delen op 

natuurlijke momenten plaatsvindt; 
• De taakstelling op de maatschappelijke en culturele gebouwen vervalt. 
 
Kindcentrum Wolfsbos 
De voorbereiding op het kindcentrum Wolfsbos is in volle gang. In 2016 heeft de raad een 
investeringsbudget vastgesteld voor de stichtingskosten van een kindcentrum Wolfsbos en de 
gerelateerde inrichtingskosten openbaar gebied. Na de economische crisis van enkele jaren terug, is 
inmiddels sprake van een overspannen bouwmarkt. De verwachting is dat het eerder vastgestelde 
stichtingskostenbudget hierdoor niet voldoende is. Zo adviseert de VNG gemeenten om de 
normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen. Voor het kindcentrum 
Wolfsbos gaan we uit van de werkelijke kosten. Dat betekent dat we na de aanbesteding van de 
bouw (planning begin 2019) beoordelen of het bestaande budget voldoende is. Zo niet, dan krijgt de 
raad een nader voorstel voor een begrotingswijziging.  
 
Sporthallen/gymzalen 
Bij sport zijn vier categorieën kapitaalgoederen te onderscheiden: zwembad, sporthallen, 
groenaccommodaties (sportcomplexen al dan niet met opstallen) en gymlokalen. Voor al deze 
categorieën is er voor de bouwkundige staat, net als bij de overige gemeentelijke gebouwen, een 
meerjarig beheerplan voor het onderhoud. Deze gemeentelijke gebouwen worden om de vier jaar 
geïnspecteerd. Daarnaast is er voor zowel binnen- als buitensport een Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) die is opgenomen in het IAB. In deze IHP’s voor sportaccommodaties wordt aangegeven wat de 
kwaliteit is van de gebouwen, wat de capaciteit en behoefte is, welk onderhoud uitgevoerd moet 
worden en of er investeringen noodzakelijk zijn.  
Streven is om het kwaliteitsniveau van alle nieuwe accommodaties op het niveau ISA-sport en NOC-
NSF te hanteren. De huidige accommodaties worden gebruikt naar mogelijkheid en behoefte. Zo 
voldoen de bestaande sporthallen en gymzalen aan de minimale eisen voor sportbeoefening voor het 
basisonderwijs en veiligheid. Om aan deze criteria te kunnen blijven voldoen is er in 2016 een brede 
inspectie uitgevoerd naar alle sportvloeren in gemeentelijke binnensportaccommodaties en is er 
renovatieplan opgesteld 
 
Zwembad 
Het bedrijfsplan waarmee het zwembad vanaf 2013 werkt, heeft als doel het huidige zwembad de 
Dolfijn voor een periode van tien tot vijftien jaar op een veilige en verantwoorde manier te 
exploiteren. In de afgelopen jaren zijn noodzakelijke investeringen gedaan in het vervangen van de 
CV-installatie, de aanpassing van de luchtbehandeling en een aantal bedrijfsvoeringsmiddelen. Naast 
de fysieke aanpassingen vernieuwt de Dolfijn doorlopend het activiteitenaanbod om de zwemsport 
modern en aantrekkelijk te houden voor zowel de recreatieve en sportieve bezoeker. In het kader 
van de ontwikkelingen voor de kunstijsbaan met een nieuw zwembad gaan we kijken hoe we de 
exploitatie van de Dolfijn de komende jaren met beperkt onderhoud in stand houden. Het 
uitgangspunt blijft een verantwoord en veilig gebruik.  
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Buurtaccommodaties 
Er zijn twee varianten van wijk-, buurt- en dorpshuizen. De variant die in bezit is van de gemeente 
Hoogeveen en de variant die in particulier eigendom is.  
 
Wijk, buurt- en dorpshuizen in eigendom van de gemeente Hoogeveen (tien stuks) zijn in bruikleen 
gegeven aan de betreffende organisaties. In de bruikleenovereenkomst staat dat de gemeente 
Hoogeveen zorg draagt voor het groot onderhoud en installaties van de accommodatie.  
Onderhoud wordt begroot op basis van de vier jaarlijkse onderhoudsinspectie/-rapportages van een 
extern bureau.  
 
Investeringen x € 1 miljoen 2017 2018 2019 2020 

 
2021 2022 

Investeringsbedrag 1,1 4,7 0,0 0,0 2,0 2,0 
 
Exploitatiebudgetten x € 1.000 2017 2018 2019 2020 

 
2021 2022 

Preventief onderhoud       
Binnensportaccommodaties 293 402 425 456 464 787 
Buitensportaccommodaties 9 29 31 38 34 93 
Buurtaccommodaties 329 290 242 394 353 470 
Cultuuraccommodaties 220 385 222 237 263 214 
Overige accommodaties 533 339 623 549 598 609 
       
Totaal 1.384 1.445 1.543 1.674 1.712 2.173 
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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 Jan Steenbergen 
 
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 
2019 128.698 20.000 7.796 140.902 
2020 140.902 10.000 8.462 142.440 
2021 142.440 10.000 8.796 143.644 
2022 143.644 10.000 9.196 144.448 
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Herfinanciering en aanvullende financiering 
Voor het jaar 2019 is er een financieringsbehoefte van bijna € 24 miljoen, het overgrote deel wordt 
gedekt door € 20 miljoen lang geld aan te trekken, de overige € 4 miljoen dekken we met kort geld 
(kasgeldleningen en rekening-courant middelen). Van deze € 24 miljoen is bijna € 7,8 miljoen 
bestemd voor herfinanciering(lees: aflossingen langlopende geldleningen), de overige € 12,2 miljoen 
gebruiken we om een deel van de investeringen (grootste investering is de kunstijsbaan met 
zwembad) voor 2019 te financieren. De jaren 2020-2022 is de financieringsbehoefte lager, namelijk 
voor 2020 ruim € 12 miljoen, voor 2021 ruim € 8 miljoen en 2022 € 10 miljoen. 
 
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. In onze overeenkomst financiële dienstverlening 
met de BNG was het kredietlimiet van de rekening-courant € 20 miljoen. De overeenkomst is 
ingegaan op 1-1-2015 en gold voor onbepaalde tijd en het rentepercentage was 1-maands Euribor 
met een opslag van 40 basispunten. 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, gaan we met de BNG overleggen of we de kredietlimiet moeten verlagen. 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 echter mede afhankelijk van een goede informatievoorziening vanuit de 
gehele samenwerkingsorganisatie. 
 
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 
De rente op de geld- en kapitaalmarkt word voornamelijk bepaald door het beleid van de ECB 
(Europese Centrale Bank). De laatste jaren vertoonde de rente op de geldmarkt (kredieten voor 
maximaal een jaar) een dalende tendens, om vanaf maart 2015 in de min te eindigen. Met andere 
woorden, er werd rente vergoed bij het aantrekken van een korte termijn lening (kasgeldlening). De 
verwachting is dat de ECB het in 2014 gestarte opkoopprogramma van obligatie, met als doel het 
aanjagen van de inflatie, voorlopig tot eind 2018 zal blijven uitvoeren. Uitvoering van het 
opkoopprogramma moet ertoe leiden dat er meer geld in de economie komt, wat zal resulteren in 
een hogere inflatie. Tot nu toe heeft het opkoopprogramma nog niet volledig het gewenste effect 
opgeleverd, het doel is een inflatie van rond de 2%. Naast het beleid van de ECB zijn ook andere 
macro-economische effecten van belang voor de renteontwikkeling.  
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Het beleid van de Verenigde Staten onder president Trump en een zichtbaar stijgende rente in de 
Verenigde Staten zijn van belang, maar bijvoorbeeld ook de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit 
de Europese Unie kan een effect hebben op de rente. De verwachting is dat in 2019 en latere jaren 
de rente op de geldmarkt zich uit de min zal werken, maar het zal niet extreem gaan stijgen. De rente 
op de kapitaalmarkt (kredieten langer dan een jaar) is evenals de rente op de geldmarkt laag, de 
verwachting is dat de rente voor 2019 een lichte stijging zal laten zien. We kiezen daarom ook 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 2019 is het begrotingstotaal(lasten) € 194 miljoen, dus is 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 15 20 
3 Vlottende middelen 8 9 9 7 
  Toets kasgeldlimiet         
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 7 11 6 13 
  Toegestane kasgeldlimiet (1) 16 16 16 16 
  Ruimte 9 5 10 3 

 
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.  
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Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van de begroting bij 
aanvang van het boekjaar. In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. 
Conclusie: we voldoen ruimschoots aan de risiconorm. 
 

  Berekening renterisiconorm          
  (bedragen in miljoen euro’s) 2019 2020 2021 2022 

1 Renteherzieningen 0 0 5 0 
2 Betaalde aflossingen 8 8 8 8 
3 Renterisico (1+2) 8 8 13 8 
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 30 29 24 29 
5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)         

  Berekening renterisiconorm         
4a Begrotingstotaal 188 186 184 183 
4b Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage  20% 20% 20% 20% 
4 Renterisiconorm 38 37 37 37 

 
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 
1-01-2019 

Begrote boekwaarde 
31-12-2019 

Aandelen en deelnemingen(o.a. nutsbedrijven)  1 1 
Deelneming Stim.Volkshuisv. Nederlandse Gemeenten (SVN) 2,1 2,6 
Leningen aan woningbouwcorporaties 0,5 0,5 
Hypothecaire geldleningen ambtenaren 1,1 1,0 
Geldlening SWO De Wolden Hoogeveen 3,5 3,5 
Geldlening via SVN aan particulieren/corporaties 6,8 6,8 
Overige geldleningen  0,8 0,8 
Totaal 15,8 16,2 

 
We gaan ervan uit dat we per 31 december 2019 16,2 miljoen hebben uitgeleend. Enerzijds een 
stijging van € 500.000 voor deelneming in SVN en anderzijds een daling € 100.000 bij de hypothecaire 
geldlening ambtenaren. 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 2%. 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. 
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Hieronder de huidige rentetoerekening van 2019: 
Renteschema:   
   
a. Rentelasten lang lopende geldleningen 3.656.771 
 Rentelasten en -kosten kortlopende geldleningen 176.637 
b. Rentebaten langlopende geldlening SWO De Wolden-Hoogeveen -70.041 
 Rentebaten hypothecaire geldleningen ambtenaren -35.000 
   
 Saldo rentelasten en -baten 3.728.367 
   
c. Rente doorberekend aan grondexploitatie 1,59% -542.611 
   
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 3.185.756 
   
d. Rente over voorzieningen contante waarde - 
   
 Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 3.185.756 
   
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 2%) 3.049.187 
   
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury -136.569 
 
Schatkistbankieren 
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat 
moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige 
middelen in de schatkist aan te houden.  
Dit betekent dat overtollige gelden niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen 
worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, 
zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan bij 
de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstand faciliteiten aan. 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 ongeveer € 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. De wet is van toepassing op het Rijk, 
provincies, waterschappen en gemeenten en is op 1 januari 2014 in werking getreden. Op basis van 
de wet Houdbare overheidsfinanciën (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. De exacte effecten van de wet Hof met betrekking tot het treasurystatuut 
zijn tot op heden nog niet duidelijk. 
 
EMU saldo 
Zie bijlage D  
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Verbonden partijen 

De gemeente gaat voor het realiseren van haar doelstellingen bindingen aan met vele partijen. Er is 
inzicht nodig om te kunnen beoordelen of een binding nog noodzakelijk is voor het realiseren van de 
doelstellingen dan wel nog passend is. 
 
Paragraafhouder college 
 
Inleiding 
Deze paragraaf verbonden partijen 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 en dat de 
verantwoording zodanig gestalte moet krijgen dat duidelijk wordt welke bijdrage de VP levert en 
tegen welke kosten. Van belang is dat de besturingsrelaties van de VP goed zijn ontworpen en 
daadwerkelijk worden ingevuld. 

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 paragraaf verbonden partijen is een verplichte paragraaf en kent een aantal vaste onderdelen. De 
paragraaf moet tenminste informatie bevatten over de omvang van het eigen vermogen, vreemd 
vermogen en resultaat. De actuele ontwikkelingen en risico's vermelden we in de paragraaf 
verbonden partijen. Van de verbonden partijen waar geen begrotingsgegevens 2019 van beschikbaar 
zijn, wordt uitgegaan van de meest recente jaarrekeningcijfers.  
 
De indeling van de verbonden partijen is als volgt:  
 
Soort Aard Risicofactor  
Gemeenschappelijke 
regelingen 

Publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Met andere deelnemers aansprakelijk voor 
exploitatieresultaat 

Deelnemen in rechtspersonen 
in de vorm van aandelenbezit 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon, 
doorgaans NV en BV 

Aansprakelijk tot bedrag van het aandelen kapitaal 

Deelnemen in besturen of als 
lid van stichtingen en 
verenigingen 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

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

Oprichten gemeenschappelijke 
rechtspersonen voor PPS 
samenwerking 

Privaatrechtelijke 
rechtspersonen 

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

 
Samenwerking 
Wij werken samen met andere partijen wanneer wij het aannemelijk achten dat onze taken ten 
behoeve van onze inwoners beter gediend zijn met samenwerking dan wanneer wij die taken geheel 
in eigen beheer zouden uitvoeren.  
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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. 
 
Verbonden partijen 

1. NV Bank voor Nederlandse gemeenten 

Vestigingsplaats Den Haag 
Partners Nederlandse staat, provincies en gemeenten 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Financieel belang Hoogeveen bezit 17.550 (0,03%) van de 55.690.720 aandelen. Dividend 2017, 

uitbetaald in 2018: € 44.402 (begroot € 20.180). Voor 2019 is € 44.400 begroot.  
 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 4.953.000.000 
31-12-2016: € 4.486.000.000 
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 135.072.000.000 
31-12-2016: € 149.514.000.000 
 
Resultaat 
31-12-2017: € 393.000.000 

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

 

2. NV Rendo 

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

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

het boekjaar 2016 is aan dividend begroot €2,5 miljoen wat in 2017 is uitbetaald. 
Voor 2019 en volgende jaren is € 2,5 miljoen begroot. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 70.342.000 
31-12-2016: € 67.246.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 66.962.000 
31-12-2016: € 67.910.000 

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is op 17 april 2018 een goedkeurende controleverklaring door 

een onafhankelijk accountant afgegeven. 
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3. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Financieel belang Over 2017 een positief resultaat van € 2.537.000. Hoogeveen bezit 122 van de 

1.946 geplaatste aandelen. Maatschappelijk kapitaal: 5.000 aandelen. In lijn met 
het door de AvA uitgesproken voornemen, eerst tot dividenduitkering over te gaan 
wanneer de solvabiliteit de 30% grens heeft bereikt, wordt voorgesteld het 
resultaat aan de overige reserves toegevoegd.  
 
Eigen vermogen 
31-12-2016: € 42.087.000 
31-12-2017: € 44.771.000 
 
Vreemd vermogen  
31-12-2016: € 131.536.000 
31-12-2017: € 130.114.000 
 
Resultaat: 
31-12-2016: € 4.839.000 
31-12-2017: € 2.537.000 

Risico's Aandelenkapitaal en dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant ontvangen.  
 

4. NV AREA Reiniging 

Vestigingsplaats Emmen 
Partners Coevorden, Emmen en Hoogeveen 
Bestuurlijk belang Lidmaatschap (elk 1 lid) in de algemene vergadering van aandeelhouders 
Financieel belang Gemeente Hoogeveen heeft een aandeel van 27,14 %. De overige aandeelhouders 

zijn de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden. Het geplaatste kapitaal 
bedraagt € 2.913.503. Over 2017 is een positief resultaat behaald van € 729.829. 
De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 14 mei 2018 een besluit 
genomen over het uit te keren dividend.  
 
Eigen vermogen  
31-12-2017: € 6.043.686 
31-12-2016: € 5.665.597       
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 15.638.286 
31-12-2016: € 13.326.423 

Risico's Aandelenkapitaal + dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is op 22 maart 2018 een goedkeurende controleverklaring door 

een onafhankelijk accountant afgegeven. 
 
  



Programmabegroting 2019-2022 Verbonden partijen 
 

198 Gemeente Hoogeveen 

 

5. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Vestigingsplaats Assen 
Partners 12 Drentse gemeenten 
Bestuurlijk belang Lidmaatschap AB met stemrecht. Gekwalificeerde meerderheid is nodig voor een 

besluit. Het DB bestaat uit drie leden, door en uit het AB aangewezen. De 
gemeenteraad kan een zienswijze op de begroting geven. 

Financieel belang Voor 2019-2022 (lopende prijzen) is een bijdrage begroot van:  
-jeugdgezondheidszorg  € 1.387.050, €1.432.291, € 1.477.866, € 1.524.482 
-algemene gezondheidszorg € 527.596, €542.103, € 556.735, € 571.758 
 
Eigen vermogen 
31-12-2016: € 2.255.000 
31-12-2017: € 2.267.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2016: € 3.139.000 
31-12-2017: € 1.889.000 
 
Resultaat 2017: € 118.000 

Risico's Geen directe risico’s (risico met betrekking tot Veilig Thuis Drenthe is dat niet 
wordt voldaan aan de wettelijke taken, hiervoor is nu een oplossing aangedragen). 

Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
 

6. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners 12 Drentse gemeenten 
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. 

Financieel belang Voor 2019-2022 is een bijdrage begroot (lopende prijzen) van € 2.383.745, 
€2.419.351, € 2.507.292, € 2.580.314. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2016: € 2.598.020 
31-12-2017: € 1.827.894 
Vreemd vermogen  
31-12-2016: € 19.878.568 
31-12-2017: € 25.634.663 
 
Resultaat:  
31-12-2016: € 460.759 

 31-12-2017: -/- € 87.568 
Risico's Geen directe risico's 
Rapportage Jaarverslag en begroting. Daarnaast tussentijdse managementrapportages 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant afgegeven. 
 
  



Programmabegroting 2019-2022 Verbonden partijen 
 

Gemeente Hoogeveen 199 
 

7. Werkvoorzieningsschap ALESCON 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden 
Bestuurlijk belang Lidmaatschap AB met stemrecht. Gekwalificeerde meerderheid is nodig voor een 

besluit. Het DB bestaat uit drie leden, door en uit het AB aangewezen. De Wolden 
vervult voorzitterschap. De gemeenteraad kan een zienswijze op begroting geven. 

Financieel belang Over 2017 is het nadelig going-concern resultaat van € 3.926.000. In het kader van 
het solidariteitsprincipe wordt de rijksvergoeding (wsw-deel in participatiebudget 
van het sociaal domein van het gemeentefonds) voor Hoogeveen overgedragen 
aan Alescon. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de 
hand van het aantal aja's per gemeente. 
 
Begroot 2019: 
-doorbetaling wsw-deel: € 36.036.267 
-bijdrage in exploitatietekort: € 1.454.000 (2019), € 1.658.000 (2020), €1.378.000 
(2021), € 1.105.000 (2022). 
 
Eigen vermogen 
31-12-2016: € 2.270.000 
31-12-2017: € 2.270.000 
Vreemd vermogen 
31-12-2016: € 15.144.000 
31-12-2017: € 17.142.000 
 
Resultaat Alescon na bijdrage in het exploitatietekort: 
31-12-2017: € 76.000 

Risico's Oplopende exploitatiekosten door een verandering in de wetgeving 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is op 9 april 2018 een goedkeurende controleverklaring door 

een onafhankelijk accountant afgegeven. 
 

8. Recreatieschap Drenthe 

Vestigingsplaats Diever 
Partners 12 Drentse gemeenten en 1 Friese gemeente 
Bestuurlijk belang AB bestaat uit 13 wethouders en een directeur bestuurder. Gemeente Emmen 

vervult het voorzitterschap. Het DB bestaat uit vier leden. De gemeenteraad kan 
een zienswijze op begroting geven. 

Financieel belang Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 9.595. 
Bijdrage begroting 2019: € 77.062; 2020: € 77.062; 2021: € 77.062; 2022: € 77.062. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 670.225 
31-12-2016: € 675.358 
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 684.622 
31-12-2016: € 681.597 
 
Resultaat:  
31-12-2017: € 9.595 

Risico's Geen risico's van grote materiële betekenis. 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is op 6 maart 2018 een goedkeurende controleverklaring door 

een onafhankelijk accountant afgegeven. 
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9. Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Assen, Hoogeveen en Meppel 
Bestuurlijk belang Het AB bestaat uit 6 wethouders en het DB uit 3 wethouders. Meppel vervult het 

voorzitterschap. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begroting geven. 
Financieel belang Eigen vermogen 

31-12-2016: € 517.520 
31-12-2017: € 8.761 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2016: € 18.893.487 
31-12-2017: € 17.697.795 
 
Resultaat 2017: - € 666.735 

Risico's Het boekjaar 2017 van de GKB is afgesloten met een negatief van € 666.735. In 
2017 is een reserve reorganisatiekosten gecreëerd van € 420.343 wat een groot 
deel van het nadelig resultaat veroorzaakt. De begroting 2019 laat een positief 
resultaat zien van € 30.195 

Rapportage Begroting en jaarrekening 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door een onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
 

10. Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners 12 Drentse gemeenten de provincie Drenthe 
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. 

Financieel belang De bijdrage voor 2019 is begroot op € 1.046.566. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 816.680 
31-12-2016: € 699.199 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 4.687.464 
31-12-2016: € 3.793.247 
 
Resultaat 
2017: € 117.481 

Risico's Na 2018 vindt er een tussenevaluatie van de Drentse Maat plaats. 
Rapportage Begroting en jaarrekening 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door een onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
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11. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen (SWO) 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen en Gemeente De Wolden 
Bestuurlijk belang Het voltallige college van Hoogeveen heeft zitting in bestuur van de SWO. 
Financieel belang De bijdrage van gemeente Hoogeveen aan deze regeling is volgens de Begroting 

2019 van de SWO (p.23) begroot op € 38.797.797 (2019), € 38.461.195 (2020),  
€ 37.820.199 (2021), € 37.765.638 (2022).  
 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 211.000 
31-12-2016: € 211.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 9.931.013 
31-12-2016: €10.806.403 
 
Resultaat  
2017: € -/- 1.494.000 
2016: € 590.000 
 
De beide deelnemende gemeenten hebben, volgens het afgesproken 
verdeelpercentage, een extra bijdrage gedaan ter dekking van dit resultaat. 

Risico's De dekking voor de risico's zijn ondergebracht in het weerstandsvermogen van 
beide gemeenten (bedrijfsvoeringsrisico's). 

Rapportage Begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages. 
Rechtmatigheid Over het boekjaar 2017 is op 26 juni 2018 een goedkeurende 

accountantsverklaring afgegeven. 
 

12. Coöperatie ParkeerService U.A. 

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

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

Doel/ 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. 
 
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) 
Financieel belang De gemeente heeft geen financieel belang in die zin dat wij niet deelnemen maar 

een tarief betalen voor af te nemen producten i.c. diensten. Daartoe is een 
dienstencatalogus vervaardigd waaruit gemeenten (eventueel extra) diensten 
kunnen afnemen. De bijdrage voor 2018 aan ParkeerService bedroeg € 156.000. De 
tarieven worden elk jaar (voorafgaand aan het komende jaar) vastgesteld door de 
ALV. 

Ontwikkelingen ParkeerService is in 2010 voortvarend van start gegaan als uitvoeringsbedrijf van 
Coöperatie ParkeerService U.A. De coöperatie heeft de laatste 8 jaar een snelle 
groei doorgemaakt. De groei van de organisatie vereiste een andere bedrijfsvoering 
en maakte het aanpassen van de organisatiestructuur noodzakelijk.  
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Intern is de focus sterk gericht op herstructurering van de organisatie en is in 2016 
een basis gelegd voor een toekomstbestendig en financieel solide ParkeerService. 
In 2017 was het tijd om bewust te herijken waar ParkeerService als bedrijf wil staan 
in 2020. Parkeren is een essentieel onderdeel van het mobiliteitsvraagstuk. 
Mobiliteit heeft relatie met de economie, de duurzaamheid en leefbaarheid van 
onze omgeving en de bereikbaarheid van de plekken waar wij wonen, werken, 
recreëren en verblijven. ParkeerService heeft tot doel optimale service tegen een 
maatschappelijk verantwoord tarief te verlenen.  

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

Rapportage Begroting en jaarrekening vast te stellen door ALV 
Rechtmatigheid Wij hebben een goedkeurende controle verklaring ontvangen van de 

(onafhankelijke) accountant Baker Tilly Berk NV over de afdracht van 
parkeergelden boekjaar 2017 aan de gemeente Hoogeveen. Deze verklaring is 
gedateerd op 9 april 2018. 

 

13. Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Alle Groningse en Drentse gemeenten plus het OV-bureau Groningen Drenthe 
Bestuurlijk belang Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat uit een afvaardiging van de 

collegeleden van de deelnemers, te weten 1 vertegenwoordiger per deelnemer per 
regio en een vertegenwoordiger van het OV-bureau. Momenteel is er echter nog 
sprake van een interim bestuur bestaande uit twee bestuursleden (afvaardiging 
gemeente Eemsmond en gemeente Groningen) en een vacante positie.  

Financieel belang De Bedrijfsvoeringsorganisatie voert taken uit in het kader van de doorontwikkeling 
en contractmanagement van het publiek vervoer in het gebied van de deelnemers. 
De kosten van de bedrijfsvoering zijn per deelnemer vastgelegd volgens een 
kostenverrekenmodel. Het aandeel van de gemeente Hoogeveen in de kosten 
betreft 4,85% van de begroting. Het financieel kader is een jaarlijks budget van 
maximaal € 800.000 ten behoeve van de uitvoering van de samenwerking, met een 
verdeelsleutel en evaluatiemomenten. De bijdrage voor 2019 is gezet op € 39.000.  

Risico's Geen risico's van materiële betekenis 
Rapportage Jaarrekening en begroting 
Rechtmatigheid De Bedrijfsvoeringsorganisatie is op 1 januari 2018 van start gegaan. De 

jaarrekening over 2018 wordt in de loop van 2019 opgeleverd.  
 
Toelichting op de tabel 
Algemeen 
Onder Financieel belang zijn de hoofdlijnen vermeld. Voor meer informatie op de exploitatiecijfers 
van de VP verwijzen we naar de programma’s in deze begroting.  
 
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 (aansturen, beheersen, toezien en verantwoorden) is het van belang 
in die subsidierelaties ook inzicht te verschaffen.  
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Dat kan vorm krijgen door het opnemen van informatie in deze paragraaf. Het draagt bij aan het 
inzicht in de wijze waarop andere partijen met gemeentelijke middelen bijdragen aan het realiseren 
van de gemeentelijke doelen.  
 
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 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidie 2019: € 1.057.000; 2020: € 1.057.000; 2021: € 1.057.000; 2022: € 

1.057.000 (structureel deel van bijdrage aan Tamboer) 
Risico's Geen directie risico's 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
Rechtmatigheid Hoogeveen 
Het Podium  
Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidie 2019: € 147.000; 2020: € 147.000; 2021: € 147.000; 2022: € 147.000 

 
Risico's Geen directie risico's 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
Rechtmatigheid Hoogeveen 

 

Scala 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen en De Wolden 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidie 2019: € 462.000; 2020: €462.000; 2021: € 462.000; 2022: € 462.000 
Risico's Geen directie risico's 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
Rechtmatigheid Hoogeveen 

 
  



Programmabegroting 2019-2022 Verbonden partijen 
 

204 Gemeente Hoogeveen 

 

Bibliotheek 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen, Biblionet Drenthe 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Over het boekjaar 2017 is een resultaat van € 20.125 behaald. 

Subsidie 2019: € 1.748.000 
Risico's Geen directie risico's 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
Rechtmatigheid Hoogeveen 

 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen en andere lokale organisaties 
Bestuurlijk belang Stichting voert zorgplicht van de gemeente uit. 
Financieel belang Subsidie 2019: € 3,9 miljoen 
Risico's Geen directie risico's 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
Rechtmatigheid Hoogeveen 

 

Scholen VO 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen, Roelof van Echtencollege en Wolfsboscollege 
Bestuurlijk belang Scholen voeren zorgplicht van de gemeente uit 
Financieel belang Subsidie 2019: 2 miljoen voor geheel VO 
Risico's Geen directie risico's 
Rapportage Jaarlijks gestructureerd overleg 
Rechtmatigheid Hoogeveen 
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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 Jan Steenbergen  
 
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. De beleidsvelden 
volkshuisvesting, economie en dergelijke 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. Het grondbeleid 
is dus faciliterend.  
 
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.  
 
Op basis van het grondbeleid worden verder ook kosten verhaald en kunnen er, in geval van 
planrealisatie door een derde, eisen worden gesteld aan de wijze waarop locaties ontwikkeld moeten 
worden. Per 1 april 2017 is de Regeling plankosten exploitatieplan van kracht. 
 
Met de komst van de Omgevingswet verandert ook het wettelijke landschap van het grondbeleid. 
Alle voor het grondbeleid relevante wetgeving zal worden gebundeld in de Aanvullingswet 
Grondeigendommen en onderdeel gaan uitmaken van de Omgevingswet. Indien dit noodzaakt tot 
aanpassing van het gemeentelijk beleid, zal dit worden opgepakt. 
 
De gemeente heeft gronden in haar bezit, die niet in exploitatie zijn genomen. Het betreft gronden 
die van oudsher al gemeentelijke eigendom zijn, gronden die ooit verworven zijn als strategische 
grond of als ruilgrond, maar ook gronden die door herindeling of ruilverkaveling in het bezit van de 
gemeente zijn gekomen. In 2019 zullen we inzichtelijk maken welke gronden actief afgestoten 
kunnen worden, omdat ze naar huidig inzicht niet meer strategisch ingezet zullen worden. 
 
In de nota grondbeleid is bepaald dat het college de grondprijzen jaarlijks actualiseert en vaststelt. In 
december 2018 zal de nota grondprijzen voor 2019 worden vastgesteld.  
 
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 zij maken op ondernemersactiviteiten 
winstbelasting te betalen. Dit om de concurrentiepositie met die van het bedrijfsleven gelijk te 
trekken. Voor de grondexploitaties van de gemeente geldt dit ook. Om te bepalen in hoeverre de 
activiteiten met betrekking tot de grondexploitaties belastingplichtig worden voor de 
vennootschapsbelasting, dient te worden aangesloten bij de omstandigheden van het geval.  
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Deze feiten en omstandigheden dienen te worden getoetst aan het stroomschema 
vennootschapsbelastingplicht.  
 
Door de landelijke commissie BBV is de notitie grondexploitaties 2016 uitgebracht. In deze notitie zijn 
verslaggevingsregels opgenomen omtrent onder andere de rentetoerekening, disconteringsvoet en 
looptijd van een grondexploitatie.  
 
Grondexploitaties  
De bouwgronden in exploitatie (BIE) bestaan per 1 januari 2018 uit negentien 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 2018. 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. 
 

 
 
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. Het project Grittenhof is voor 
zorg gelieerde bedrijvigheid.  
 
Noord B en Noord B Oost bevinden zich op de Wieken. Op deze terreinen zijn nog enkele kavels te 
koop.  
 
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.  

Complex (bedragen x € 1.000)
Nominale waarde 

1-1-2018 NCW 1-1-2018
Noord B -954 -873
Noord B oost -368 -357
BVI -2.649 -2.271
BV II noordelijk blok 14.585 14.238
Hollandscheveld Oost -45 -45
Stationsgebied A 3.132 3.085
Stationsgebied D 2.476 2.451
Mauritsplein 521 529
Grittenhof -123 -122
Schutlanden Oost -465 -440
Erflanden -1.898 -909
Erflanden (Megahome) -76 -73
Beukemaplein (gestart in 2017) -217 -192
Stuifzand 4 80
Nieuw Moscou 127 127
Pesse 78 161
Tiendeveen -159 -114
Nieuwlande Koster -110 -101
Nieuweroord Trambaan -239 -147
Totaal 13.620 15.025
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Stationsgebied deel A en deel D zijn in beginsel kantorenlocaties. Momenteel wordt vanwege de 
beperkte markt voor kantoren geprobeerd de locatie in te vullen met andere functies. Gedacht wordt 
aan bijvoorbeeld woon/zorg combinaties en wonen. 
 
De ontwikkeling van het project Grittenhof is gericht op de realisatie van zorg gelieerde bedrijvigheid 
met de mogelijkheid tot bijhorende bewoning. De kavels op het terrein zijn inmiddels allemaal 
verkocht. Wat nu nog rest is het afronden van het woonrijp maken van dit bedrijventerrein.  
 
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. 
 
Wonen  
Stuifzand, Nieuw Moscou, Pesse, Mauritsplein, Beukemaplein, Erflanden, Tiendeveen, Nieuweroord 
Trambaan en Nieuwlande (Koster) zijn woningbouw locaties.  
 
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. 
 
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.  
 
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. De verkopen lopen goed. 
 
Mauritsplein  
In deze exploitatie lopen de verkopen voorspoedig. De woonwerkkavels aan de Industrieweg blijven 
hierin achter.  
 
Erflanden (Mega)  
In dit complex is de ontwikkeling opgenomen van de in maart 2014 op de veiling gekochte gronden 
van Megahome. De kavels zijn grotendeels verkocht. De rest van de verkopen wordt verwacht in 
2018.  
 
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.  
 
Beukemaplein 
Het plan Beukemaplein is een woningbouwlocatie in het centrum van Hoogeveen. Op het 
Beukemaplein kan men zelf de breedte van de af te nemen kavel bepalen. Dit gaat per strook van 
60cm. De genoemde 60cm heeft te maken met breedte materiaalgebruik in de bouw om ook daar 
mee uit te komen.  
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Ook ligt er een strook grond beschikbaar voor rijenwoningen in de vrije sectorhuur. De verkoop van 
deze grond en de bouw van de woningen verloopt voorspoedig. Net als de woningbouw op het 
Mauritsplein past dit plan in het thema “Wonen met de stad in je achtertuin”. Er zijn nu 12 kavels 
verkocht. 
 
Tiendeveen  
Dit project ligt aan de rand van het dorp. Het wordt gerealiseerd door de gemeente. Het plan 
voorziet in de realisatie van een woningbouwprogramma verdeeld in twee fasen. Verkopen gaan 
langzaam. Er wordt getracht een deel van het plan projectmatig weg te zetten. 
 
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. 
 
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.  
 
Budgetten  
Met het vaststellen van de exploitaties worden de kredieten toegekend. De kredieten voor 2019 tot 
en met 2022 zijn: 
Lasten (bedragen x € 1.000) 2019-2022 
Verwerving 250 
Civiel 2.084 
Plankosten 474 
Diversen  702 
Financieringskosten 1.936 
Totaal  5.446 
 
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) 2019-2022 
Woningbouw 7.567 
Niet woningbouw 9.146 
Bijdragen                               -    
Totaal  16.713 
 
De bovenstaande tabellen betreffen de te realiseren kosten op opbrengsten van alle grexen tezamen 
voor de komende periode. 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. 
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Te nemen winsten 2019-2022 
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 2019-2022 zien.  
 
Complex Nog te nemen winsten (bedragen x € 1.000)   

  2018 2019 2020 2021 2022 

Noord B 143 143 143 143 143 
Noord B-Oost 186 186    
Buitenvaart I 373 373 373 373 373 
Hollandscheveld-Oost 24 24    

Grittenhof-West 64 64    
Schutlanden-Oost 119 119 119 119  
Erflanden 321 321 321   
Erflanden Mega 38 38    

Beukemaplein 42 42 42 42 42 
Tiendeveen 19 19 19 19 19 
Nieuwlande Kosterlocatie 19 19 19 19 19 
Nieuweroord Kanalenzone 20 20 20 20 20 

Totaal 1.367 1.367 1.056 735 616 
 
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.  
 
Op basis van de risicoanalyse is een totaal risicobedrag van circa € 0,6 miljoen berekend. Dit 
risicobedrag wordt 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 31-12-2017 

Stuifzand Lagere grondopbrengst 141 
Stationsgebied A Lagere grondopbrengst 94 
Stationsgebied D Lagere grondopbrengst 48 
Pesse Lagere grondopbrengst 209 

Subtotaal  492 
   
Alle complexen Planschaderisico 75 
Totaal  567 
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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. 
 
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 rapporteringtoleranties 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. 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.  
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Sinds 2015 hebben we een gezamenlijk controleplan voor zowel de gemeenten Hoogeveen en De 
Wolden als voor de SWO. 
 
Ontwikkelingen 
De ambitie is om de AO/IC in de toekomst steeds meer systeemgericht in plaats van gegevensgericht 
vorm te geven. 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 
Vanaf 1 januari 2015 wordt invulling gegeven aan de niet-financiële rechtmatigheid vanuit de 
samenwerkingsorganisatie. 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. In 2015 is een 
visiedocument ontwikkeld. In 2016 is gestart met het uitvoering geven aan deze visie. In 2017 zullen 
we dit proces continueren. 
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) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lasten        
Blijven meedoen en talentontwikkeling 61.427 58.995 56.336 55.597 54.837 54.078 
Gezond en vitaal 29.866 28.896 29.681 29.669 30.612 30.735 
Werken aan werk 49.993 47.019 46.059 44.116 42.732 41.875 
Bruisend Hoogeveen 4.136 3.382 3.273 3.362 3.198 3.197 
Aantrekkelijk wonen 8.713 6.756 6.949 6.699 6.179 5.736 
Krachtige wijken en dorpen 6.722 6.007 6.171 6.297 6.253 6.246 
Veilige bereikbaarheid 7.962 7.658 7.766 8.686 8.177 8.493 
Duurzamer Hoogeveen 11.318 9.947 10.441 10.143 10.229 10.268 
Veilig Hoogeveen 3.299 3.027 3.251 3.264 3.265 3.314 
Zichtbaar en transparant bestuur 3.989 3.776 3.802 3.745 3.695 3.695 

            
Totaal lasten 187.424 175.464 173.729 171.579 169.177 167.636 
              
Baten        
Blijven meedoen en talentontwikkeling 30.148 28.061 23.554 23.487 23.619 23.881 
Gezond en vitaal 4.454 3.316 3.296 3.280 3.280 3.280 
Werken aan werk 5.977 5.465 5.081 5.071 4.822 5.048 
Bruisend Hoogeveen 193 142 160 160 160 160 
Aantrekkelijk wonen 5.186 4.744 4.579 4.688 3.908 3.309 
Krachtige wijken en dorpen 1.294 1.044 1.045 1.045 1.045 1.045 
Veilige bereikbaarheid 2.888 3.054 3.064 3.063 3.063 3.063 
Duurzamer Hoogeveen 11.789 10.814 11.157 11.176 11.266 11.297 
Veilig Hoogeveen 114 12 12 12 12 12 
Zichtbaar en transparant bestuur 1.713 1.138 792 792 792 792 

            
Totaal baten 63.758 57.792 52.740 52.775 51.968 51.887 
              
Saldi        
Blijven meedoen en talentontwikkeling 31.279 30.934 32.782 32.110 31.217 30.197 
Gezond en vitaal 25.411 25.580 26.386 26.389 27.332 27.455 
Werken aan werk 44.016 41.554 40.978 39.045 37.909 36.828 
Bruisend Hoogeveen 3.943 3.240 3.112 3.202 3.038 3.037 
Aantrekkelijk wonen 3.528 2.012 2.371 2.011 2.271 2.427 
Krachtige wijken en dorpen 5.428 4.962 5.126 5.252 5.208 5.201 
Veilige bereikbaarheid 5.073 4.604 4.702 5.623 5.114 5.429 
Duurzamer Hoogeveen -471 -867 -716 -1.034 -1.037 -1.029 
Veilig Hoogeveen 3.184 3.014 3.239 3.252 3.253 3.301 
Zichtbaar en transparant bestuur 2.276 2.639 3.011 2.954 2.904 2.904 

            
Totaal saldi 123.666 117.671 120.990 118.804 117.209 115.749 
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Product Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting 

(Bedragen x 1000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Saldi programma's 123.666 117.671 120.990 118.804 117.209 115.749 
Saldi algemene 
dekkingsmiddelen 

-136.371 -132.782 -137.333 -137.017 -136.580 -136.393 

Overhead 16.153 16.036 18.523 18.441 18.440 18.430 
Mutaties reserves -3.449 -1.164 -1.210 230 165 46 
Resultaat (- = voordelig) 0 238 -969 -458 766 2.168 

 
Eindstand gecorrigeerd met incidentele lasten en baten: 
 
Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 
+ = nadeel, - = voordeel         

eindstand 969 458 -766 -2.167 
incidentele lasten -3.493 -1.641 -1.069 -1.145 

incidentele baten 3.729 1.656 985 866 
Saldo structurele baten en lasten 1.205 473 -850 -2.446 
 
Beoogde onttrekkingen en stortingen reserves per programma. 
 
Onttrekkingen aan reserves 

Programma/Reserve Omschrijving                                 
(bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Gezond en Vitaal     
Reserve effecten rijksbeleid WMO/Jeugd 683 200   
Reserve dekking kapitaallst IJsbaan  70 70 133 132 

 Totaal 753 270 133 132 
Werken aan werk      
Reserve participatie Participatiebudget 100    
Reserve risico en stim. Werkgelegenheidsbijdragen 100    

Reserve Dutch TechZone Investeringsregelingen 279    
 Totaal 479 0 0 0 
Bruisend Hoogeveen     
Algemene reserve Drenthe 5* Fietsprovincie 20    

Structuurvisie Visie/uitvoering landelijk gebied 50 50 50 50 
 Totaal 70 50 50 50 
Aantrekkelijk wonen      
Structuurvisie Herstructurering openb.ruimte 100 100   

Algemene reserve Omgevingswet 112    
Algemene reserve Visie stadscentrum 740    
Reserve stadscentrum Stadscentrum 189 188 189 189 
 Totaal 1.141 288 189 189 
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Programma/Reserve Omschrijving                                 
(bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Krachtige wijken en dorpen      
Algemene reserve Drenthe 5* Fietsprovincie 10    

Reserve IAB onderhoud gemeentelijke 
gebouwen  119 150 150 

 Totaal 10 119 150 150 
Veilige bereikbaarheid      
Algemene reserve Drenthe 5* Fietsprovincie 20    
 Totaal 20 0 0 0 
      
Algemene dekkingsmiddelen      
Algemene reserve resultaat programmabegroting 969 458   
 Totaal 969 458   

Overhead      
Reserve raadszaal Raadszaal 74 49 49 49 
 Totaal 74 49 49 49 
      
 Totaal 3.516 1.234 571 570 
      
Storting in reserves 
 

Programma/Reserve Omschrijving                                 
(bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Krachtige wijken en dorpen      

Reserve IAB onderhoud gemeentelijke gebouwen 19    

 Totaal 19 0 0 0 
Aantrekkelijk wonen      
Structuurvisie Storting vanuit grondexploitatie 1.367 1056 735 616 

 Totaal 1.367 1.056 735 616 
 
Algemene dekkingsmiddelen      

Algemene reserve Resultaat programmabegroting    766 2.167 

Algemene reserve reservering 200 200 200 200 

 Totaal 200 200 966 2.367 
 
Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves 
 
Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 

Algemene reserve     

storting 200 200 200 200 
     
Reserve IAB     
storting 19    

onttrekking  -119 -150 -150 
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Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 

Reserve raadszaal     

onttrekking -74 -49 -49 -49 
     
Reserve Stadscentrum     
onttrekking -189 -189 -189 -189 

     
Reserve Kunstijsbaan     
onttrekking -70 -70 -133 -132 
 
Overzicht incidentele lasten en baten 
 

Programma Omschrijving                
(bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Incidentele lasten      
Werken aan Werk      
Werkgelegenheidsbijdragen  100    

Investeringsregeling Dutch TechZone 279    
Participatiebudget  100    
Bruisend Hoogeveen      
Drenthe 5* fietsprovincie  20    

Extra subsidie Tamboer  200 200 200 200 
Visie/uitvoering landelijk gebied  50 50 50 50 
Aantrekkelijk wonen      
Omgevingswet  108 147 75  

Visie stadscentrum  740    
Herstructurering openbare ruimte  100 100   
Reservering resultaat grondexploitatie  1.367 1.056 735 616 
Duurzaam Hoogeveen      

Aanpassen civieltechnische standaard  21    
Bodemsanering  280 20   
Krachtige wijken en dorpen      
Drenthe 5* fietsprovincie  10    

Veilige bereikbaarheid      
Drenthe 5* fietsprovincie  10    
Voetgangersbrug Bilderdijklaanbrug     20 
Meerstoelen Edisonbrug   18   

Beheer kunstwerken     259 
Zichtbaar en transparant bestuur     
Bestuurlijke innovatie  50 50   
Verkiezingen  58    

Totaal incidentele lasten  3.493 1.641 1.060 1.145 
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Programma Omschrijving                              
(bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Incidentele baten      
Resultaat grondexploitatie  -1.367 -1.056 -735 -616 
Onttrekking Algemene reserve t.b.v.:     
Drenthe 5* fietsprovincie  -20    

Omgevingswet  -108    
Drenthe 5* fietsprovincie  -10    
Drenthe 5* fietsprovincie  -20    
Bestuurlijke innovatie  -50 -50   

Visie stadscentrum  -740    
Extra subsidie Tamboer  -200 -200 -200 -200 
Onttrekking reserve structuurvisie      
Herstructurering openbare ruimte  -100 -100   

Visie/uitvoering openbare ruimte  -50 -50 -50 -50 
Onttrekking reserve risico en stimulering     
Werkgelegenheidsbijdragen  -100    
Onttrekking reserve participatie      

Participatiebudget  -100    
Onttrekking reserve Dutch TechZone     
Investeringsregelingen  -279    
Onttrekking reserve effecten rijksbeleid     

Wmo/Jeugd  -683 -200   
Totaal incidentele baten  -3.729 -1.656 -985 -866 
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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 Jan Steenbergen 
 
VASTE ACTIVA 
De stand van materiële vaste activa (investeringen met economisch nut, met maatschappelijk nut en 
gronden in erfpacht) is per 31 december 2017 € 121,5 miljoen. De stand van de financiële vaste 
activa is per 31 december 2017 € 14,2 miljoen. 
 
RESERVES EN VOORZIENINGEN 
Hieronder per reserve het gespecificeerde verloop van de reserves. 
 
Algemene reserve 
 
Algemene Reserve                        (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 16.775 14.854 14.346 15.112 
Onttrekkingen:      

Drenthe 5* fietsprovincie -20    

Omgevingswet -112    

Drenthe 5* fietsprovincie -10    

Drenthe 5* fietsprovincie -20    

Bestuurlijke innovatie -50 -50   

Visie stadscentrum -740    

Extra subsidie Tamboer -200 -200 -200 -200 

resultaat programmabegroting -969 -458   

Totaal onttrekkingen -2.121 -708 -200 -200 

      
Stortingen:      
reservering Algemene reserve 200 200 200 200 
Resultaten programmabegroting    766 2.167 

Totaal stortingen 200 200 966 2.367 
Stand op 31/12 14.854 14.346 15.112 17.279 
      
Weerstandsvermogen, zie paragraaf Weerstandsvermogen     12.246 

Stand Eind 2022 na aftrek weerstandsvermogen     5.033 
 
Na aftrek van het weerstandsvermogen is de stand van de Algemene reserve eind 2022 € 5 miljoen. 
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Reserve Structuurvisie 
Reserve Structuurvisie (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 1.614 2.831 3.737 4.422 

Onttrekkingen:      
Herstructurering openbare ruimte -100 -100   
Visie/uitvoering landelijk gebied -50 -50 -50 -50 
Totaal onttrekkingen -150 -150 -50 -50 

      
Stortingen:      
Resultaten grondverkopen 1.367 1.056 735 616 
Stand op 31/12 2.831 3.737 4.422 4.988 
 
Overige reserves 

Reserve Risico en Stimulering            (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 300 200 200 200 
Onttrekkingen     

Werkgelegenheidsbijdragen 100    
Stand op 31/12 200 200 200 200 
 

Reserve bodemsanering                        (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 21 21 21 21 
     

Stand op 31/12 21 21 21 21 
 

Reserve onderhoud IAB                        (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 455 474 355 205 
Onttrekkingen:      

Egalisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen   119 150 150 
      
Stortingen:      
Egalisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen 19    

Stand op 31/12 474 355 205 55 
 
 

Reserve Participatiebudget                     (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 100    

Onttrekkingen:      
inzet participatiebudget 100    
Stand op 31/12 0    
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Reserve Effecten Rijksbeleid                  (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 883 200 0 0 
Onttrekkingen:      
WMO/Jeugd -683 -200   
Stand op 31/12 200 0 0 0 
 
Reserve Dutch TechZone                  (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 279 0 0 0 
Onttrekkingen:      
Stimuleringsregelingen -279 0   
Stand op 31/12 0 0 0 0 
 

Reserve kunstijsbaan                  (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 2.000 1.930 1.860 1.727 
Onttrekkingen:      
Voorbereidingskrediet 70 70 70 70 

Afschrijvingslasten Kunstijsbaan    63 62 
totaal onttrekkingen 70 70 133 132 
Stand op 31/12 1.930 1.860 1.727 1.595 
 

Reserve kapitaallasten Stadscentrum    (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 7.548 7.359 7.171 6.982 
Onttrekkingen:      
Afschrijvingslasten 189 188 189 189 

totaal onttrekkingen 189 188 189 189 
Stand op 31/12 7.359 7.171 6.982 6.793 
 

Reserve kapitaallasten Raadszaal   (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 389 315 266 217 

Onttrekkingen:      
Afschrijvingslasten 74 49 49 48 
totaal onttrekkingen 74 49 49 48 
Stand op 31/12 315 266 217 169 
 
Voorzieningen 
 
Voorziening egalisatie reiniging   (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 628 588 548 509 
onttrekkingen 40 40 39 38 

stortingen      

Stand op 31/12 588 548 509 471 
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Voorziening egalisatie riolering   (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 1.804 1.600 1.377 1.063 
onttrekkingen 204 223 314 345 

stortingen      

Stand op 31/12 1.600 1.377 1.063 718 
 
Appa Plan Kapitaal   (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 3.509 3.361 3.213 3.065 
onttrekkingen 148 148 148 148 

stortingen      

Stand op 31/12 3.361 3.213 3.065 2.917 
 
Voorziening lening       (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 35 35 35 35 
onttrekkingen      

stortingen      
Stand op 31/12 35 35 35 35 
 
ARBEIDSGERELATEERDE VERPLICHTINGEN 
 
Onder arbeidsgerelateerde verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige 
uitkeringen door het huidig dan wel voormalig personeel. Feitelijk heeft de organisatie een schuld 
aan hen.  
 

Omschrijving                                                                                   
2019 

(bedragen x € 1.000) 
Wachtgelden/pensioenen wethouders 212 
Voormalig personeel 163 

 
Wachtgelden/pensioenen wethouders 
Door wethouders wisselingen zijn wachtgeldverplichtingen voor de komende jaren ontstaan, de 
verplichtingen zijn opgenomen in de begroting van baten en lasten. Daarnaast is het jaarlijkse 
volume nagenoeg gelijkblijvend. 
  
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 B 
genoemde investeringen voor 2019 beschikbaar gesteld. De saldi van de programmabegroting 2019-
2022 worden verrekend met de Algemene reserve. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen  
die is gehouden op 18 oktober 2018. 

 
 
 
 
 

 De griffier,         De voorzitter, 
 
 
 
 

 C. Elken - van Mierlo      K.B. Loohuis 
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Bijlage A: Totaaloverzicht herijking exploitatie 

Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 Cat. 
+ = nadeel, - = voordeel           

Blijven Meedoen en Talentontwikkeling      
Bijdrage huisvesting Voortgezet Onderwijs (index) 28 28 28 28 1 
OZB onderwijshuisvesting 12 12 12 12 1 
Indexering huuropbrengsten -3 -3 -3 -3 1 

Onderwijsachterstandbeleid 262 524 786 1.048 1 
Idem, rijksbijdrage -262 -534 -786 -1.048 1 
Openbare bibliotheek 24 24 24 24 1 
Budget Jeugdzorg 1.364 1.357 1.343 1.320 1 

Verlengde pleegzorg pm pm pm pm 1 
Inkomensregeling, uitkering BUIG 1.477 1.477 1.477 1.477 1 
Besparing participatie: bijstandslasten -750 -1.688 -2.626 -3.564 3 
Bijdrage GGD 83 83 83 83 1 

School Erflanden, jaarlijkse kosten omlaag -100 -100 -100 -100 2 
Leerlingenvervoer -25 -25 -25 -25 2 
Subsidie Bibliotheek -25 -25 -25 -25 3 
Activiteitenfonds -50 -50 -50 -50 2 

Gezond en Vitaal      
Beheersvergoeding buitensport (index) 3 3 3 3 1 
OZB sportaccommodaties 9 9 9 9 1 
Exploitatielasten Terpweg 1 27    2 

Gevolgen vrijgestelde BTW sport 69 69 69 69 1 
Idem, compensatie rijk -69 -69 -69 -69 1 
Onderhoud sportterreinen (index) 3 3 3 3 1 
Exploitatielasten kunstgrasvelden  -10 -20 -20 3 

Bijdrage GGD Drenthe 227 227 227 227 1 

Bijdrage St. Welzijnswerk (index) 60 60 60 60 1 

Algemene voorziening Wmo -40 -40 -40 -40 2 
Uitvoeringskosten Wmo -50 -50 -50 -50 2 
Eerste lijnsloket Wmo -113 -113 -113 -113 2 
Thuiscoaches Mee Drenthe -74 -74 -74 -74 2 

Huishoudelijke hulp 850 896 955 1.013 2 
Begeleiding 1.217 1.282 1.331 1.390 2 
Thuiscoaches Cosis -10 -10 -10 -10 2 
Meerkostenregeling -60 -60 -60 -60 2 

Abonnementstarief Eigen Bijdrage Wmo pm pm pm pm 1 
Opbrengst huur sportaccommodaties -6 -12 -12 -12 2 
Sportaccommodatie Brederoweg -22 -52 -22 -22 3 
Sportaccommodatie Leeuweriklaan -67 -30 -10 -10 3 
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Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 Cat. 

+ = nadeel, - = voordeel           

Werken aan Werk      

Bijdrage Investeringsregelingen (Dutch TechZone) -121 -200   2 
Participatiebudget: doorbetaling Alescon WSW 1.387 1.640 1.613 568 1 
Bijdrage nadelig saldo Alescon -83 121 263 -10 1 
Participatiebudget (werkdeel) 166 393 -175 51 1/2 

Vervallen vergoeding COA (overheveling gem. fonds) 100 100 100 100 1 
Werkgelegenheidsbijdragen (t.l.v. res. risico en stimulering) 100    2 
Bijdrage Dutch TechZone 265 265 265 265 3 
Bijdrage samenwerking groeiregio Zwolle 69 151 151 151 3 

Bruisend Hoogeveen      
Exploitatielasten culturele gebouwen 96 96 96 96 4 

Bijdrage Recreatieschap 2 2 2 2 1 
Visie/uitvoering landelijk gebied (t.l.v. res.Structuurvisie) 50 50 50 50 3 
Aantrekkelijk Wonen      
Uitvoeringsprogramma woonvisie 5 5 5 5 3 

Herstructurering openbare ruimte (t.l.v. res. Structuurvisie) 100 100   3 
Omgevingswet -4 147 75  3 
Leges Omgevingswet -40 -40 -40 -40 3 
Krachtige wijken en dorpen      

Openbaar groen (indexering) 33 33 33 33 2 
Openbaar groen, areaaluitbreiding 6 6 11 11 1 
Streekbeheer 5 10 10 10 3 
Essentaksterfte 50 50 50 50 1 

Doorontwikkeling Smederijen 15 15 15 15 3 
Taakstelling buurtaccommodaties 350 350 350 350 4 
OZB buurtaccommodaties 1 1 1 1 1 
Reconstructies openbaar groen (activeren) -70 -63 -58 -54 2 

Veilige bereikbaarheid      
Beheer Kunstwerken    259 1 
Onderhoud wegen (index) 38 38 38 38 1 
Onderhoud wegen (areaaluitbreiding) 26 26 33 33 1 

Hogere exploitatielasten parkeren 17 17 17 17 2 
Bijdrage verbonden partij Publiek vervoer 39 39 39 39 1 
Voetgangersbrug Bilderdijklaanbrug    20 3 
Meerstoelen Edisonbrug  18   3 

Duurzaam Hoogeveen      
Afval -40 -40 -40 -40 2 
Bijdrage RUD 57 8 8 8 1 
Bodemsanering, algemeen 5 5 5 5 1 

Bodemsanering Hoofdstraat 192 280 20   1 
Bodemsanering en Gebiedsgericht grondwaterbeheer 68 68 68 68 1 
Projectplan Asbestdaken pm pm pm pm 3 
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Omschrijving                        bedragen x € 1.000 2019 2020 2121 2022 Cat. 
+ = nadeel, - = voordeel           

Budget bodeminformatiesysteem -7 -7 -7 -7 2 
Aanpassing civieltechnische standaard 21     
Veilig Hoogeveen      
Bijdrage Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 153 153 153 153 1 

Zichtbaar en transparant bestuur      
Structurele uitbreiding Griffie 59 59 59 59 1 
Verkiezingen 58    1 
Fonds GGU/VNG 70 70 70 70 1 

Gemeenteraad/fractie-ondersteuning 14 14 14 14 3 
Uitbestede advieswerkzaamheden 25 25 25 25 2 
Lobbyist 95 95 95 95 3 
Algemene dekkingsmiddelen      

Gemeentefonds -6.818 -7.807 -8.157 -7.994 1 
Dividenduitkeringen 8 8 8 8 2 
Renteopbrengsten 167 166 157 152 2 
Kapitaallasten -156 -228 -59 110 1/3 

Indexering tarieven  -163 -163 -163 -163 2 
Extra verhoging tarieven OZB (5%) -543 -549 -549 -549 3 
Reserves      
Onttrekking reserve Dutch TechZone 121 200   2 

Onttrekking reserve structuurvisie: Visie land. gebied -50 -50 -50 -50 3 
Onttrekking reserve structuurvisie: Herstructurering openbaar 
gebied -100 -100   3 

Onttrekking reserve risico en stimulering -100    2 

Inzet reserve rijksbeleid -683 -200   3 
Overhead      
Bijdrage SWO o.b.v. begroting 2019 SWO 1.479 1.479 1.479 1.479 1 
Reservering CAO-ontwikkeling 2019 (1,5%) 533 533 533 533 1 

BTW koepelvrijstelling 188 188 188 188 1 
Huur bedrijfsverzamelgebouw 154 154 154 154 1 
      

Totaal mutaties 1.486 580 -750 -2.151  
      
Saldo programmabegroting 2018-2021 (na 5e wijziging) -517 -122 -16 -16  
      

Saldo programmabegroting 2019-2022 969 458 -766 -2.167  
      
Categorie indeling: 
Cat. 1 Onontkoombaar 
Cat. 2 Aanpassing op basis van realisatiecijfers 
Cat. 3 Nieuw beleid 
Cat. 4 Niet realiseerbare bezuinigingen 
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Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuur-
visie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Aantrekkelijk wonen        
        
Visie Stadscentrum (fase 2) 2018 4.221.445 323.000 737.000 1.821.445 1.340.000 

 2019 3.200.000  740.000 1.800.000 660.000 

 2020 1.630.000   1.630.000  
 2021 1.950.000   1.950.000  
 Totaal 11.001.445 323.000 1.477.000 7.201.445 2.000.000 

        
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 2018 100.000    100.000 

 2019 300.000    300.000 

 Totaal 400.000    400.000 

        
Krachtige wijken en dorpen        
Budget begraafplaatsen 2018 237.187   237.187  
 Totaal 237.187   237.187  
        
Budget speelvoorzieningen 2018 108.000   108.000  
 2019 90.000   90.000  
 2020 80.000   80.000  
 2021 79.000   79.000  
 2022 60.000   60.000  
 Totaal 417.000   417.000  
        
Reconstructies openbaar groen 2019 70.000   70.000  
 2020 70.000   70.000  
 2021 70.000   70.000  
 2022 70.000   70.000  
 Totaal 280.000   280.000  
        
Blijven meedoen en talentontwikkeling        
IAB: Renovatie van Goghlaan 2018 400.000   400.000  
 Totaal 400.000   400.000  
        
        
IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos 2018 300.000   300.000  
 2019 300.000   300.000  
 Totaal 600.000   600.000  
        
IAB: Kindcentrum Wolfsbos 2018 612.821   612.821  
 2019 2.000.000   2.000.000  
 2020 1.400.000   1.400.000  
 Totaal 4.012.821   4.012.821  
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Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuur-
visie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

IAB: Integraal accommodatiebeleid 2021 2.000.000   2.000.000  
 2022 2.000.000   2.000.000  
 Totaal 4.000.000   4.000.000  
        
MFC Nieuwlande 2018 63.916   63.916  
 Totaal 63.916   63.916  
        
IAB: Huisvesting de Fontein 2018 703.000   703.000  
 Totaal 703.000   703.000  
        
Gezond en vitaal        
Bentinckspark 2019 950.000   950.000  
 Totaal 950.000   950.000  
        
Bentinckspark - verplaatsing verenigingen 2019 pm   pm  
 2020 pm   pm  
 Totaal pm   pm  
        
Renovatie zwembad 2018 50.000   50.000  
 Totaal 50.000   50.000  
        
IAB: Het Activum 2018 306.000    306.000 

 Totaal 306.000    306.000 

        
Kunstgrasvelden dorpen 2019 1.000.000   1.000.000  
 2020 1.030.000   1.030.000  
 Totaal 2.030.000   2.030.000  
        
Renoveren bestaande kunstgrasvelden 2020 350.000   350.000  
 2021 600.000   600.000  
 2022 550.000   550.000  
 Totaal 1.500.000   1.500.000  
        
Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan-
zwembad 2018 350.000  350.000   

 Totaal 350.000  350.000   
        
Kunstijsbaan - zwembad 2018 150.000  150.000   

 2019 31.360.000  1.500.000   
18.150.000 

   
11.710.000 

 Totaal 31.510.000  1.650.000 18.150.000 11.710.000 
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Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuur-
visie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Veilige bereikbaarheid        
Asfaltprogramma 2018 2.322.325   1.500.000 822.325 

 2019 800.000   800.000  
 2020 800.000   800.000  
 2021 800.000   800.000  
 2022 1.100.000   1.100.000  
 Totaal 5.822.325   5.000.000 822.325 

        
VRI Middenveldweg - Toldijk 2019 300.000   150.000 150.000 

 2020 800.000   400.000 400.000 

 Totaal 1.100.000   550.000 550.000 

        
VRI Wolfsbos - Mr.Cramerweg 2019 1.400.000   700.000 700.000 

 Totaal 1.400.000   700.000 700.000 

        
Rondweg Hollandscheveld 2018 1.698.195   1.073.195 625.000 

 2019 1.750.000   1.125.000 625.000 

 Totaal 3.448.195   2.198.195 1.250.000 

        
Damwand industriehaven 2019 1.200.000   1.200.000  
 Totaal 1.200.000   1.200.000  
        
Aanpassen bedienbare bruggen 2019 210.000   210.000  
 Totaal 210.000   210.000  
        
Klipperdamwand 2019 50.000   50.000  
 Totaal 50.000   50.000  
        
Fietsbruggen Toldijkbrug (oost & west) 2021 112.000   112.000  
 Totaal 112.000   112.000  
        
Veilig Hoogeveen        
Cameratoezicht 2018 50.000   50.000  
 Totaal 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  
        
Duurzamer Hoogeveen        
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018 142.420   142.420  
 2019 200.000   200.000  
 2020 300.000   300.000  
 Totaal 642.420   642.420  
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Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuur-
visie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden 
waterstructuur 2020 130.000   130.000  

 2021 130.000   130.000  
 2022 130.000   130.000  
 Totaal 390.000   390.000  
        
Overhead        
Herinrichting Raadzaal  2018 389.000  389.000   
 Totaal 389.000  389.000   
        
Aanpassing Compagniehuis 2019 115.000   115.000  
 Totaal 115.000   115.000  
        
  Totaal 78.740.309 323.000 3.866.000 56.812.984 17.738.325 

 
 

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Reserve 
structuurvisie 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Totaal per jaar: 2018 12.204.309 323.000 1.626.000 7.061.984 3.193.325 
 2019 45.295.000 0 2.240.000 28.910.000 14.145.000 
 2020 6.590.000 0 0 6.190.000 400.000 
 2021 8.241.000 0 0 8.241.000 0 
 2022 6.410.000 0 0 6.410.000 0 
  Totaal 78.740.309 323.000 3.866.000 56.812.984 17.738.325 
 
Buiten investeringsplafond:       

Omschrijving Jaar Investering 
bedrag 

Exploitatie 
riolering 

Algemene 
reserve 

Algemene 
exploitatie 

Bijdragen 
derden 

Budget rioleringswerkzaamheden 2018 1.817.381 1.817.381    
 2019 1.320.000 1.320.000    
 2020 1.048.000 1.048.000    
 2021 1.020.000 1.020.000    
 2022 1.420.000 1.420.000    
 Totaal 6.625.381 5.205.381    
        
Leningen SVN producten 2018 500.000   500.000  
 2019 500.000   500.000  
 2020 500.000   500.000  
 2021 500.000   500.000  
 2022 500.000   500.000  
 Totaal 2.500.000   2.500.000  
        
Revolving fund - sanering asbestdaken 2018 250.000   250.000  
 Totaal 250.000   250.000  
  Totaal 9.375.381 5.205.381 0 2.750.000 0 
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Reservelijst 2023-2024 
Omschrijving bedrag x 1.000 Opmerking 
Integraal accommodatiebeleid pm afronden visietraject 
Budget speelvoorzieningen 90 jaarlijks 
Asfaltprogramma incl. fietspaden 1.100 jaarlijks 
Zuidwoldigerweg - Griendtsveenweg fase 4 170  
Renovatie gymzalen 300  
Herstructurering bestaande woongebieden 1.500 jaarlijks € 500.000 
Tamboer pm  
Openbare verlichting pm nieuw gebied 
Gemeentelijke gebouwen pm  
Gemeentewerf pm  
 3.160  
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Bijlage C: Overzicht reserves 

Hieronder per reserve het gespecificeerde verloop van de reserves: 
 
Algemene reserve 
 
Algemene Reserve                        (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 16.775 14.854 14.346 15.112 
Onttrekkingen:      

Drenthe 5* fietsprovincie -20    

Omgevingswet -112    

Drenthe 5* fietsprovincie -10    

Drenthe 5* fietsprovincie -20    

Congres RetaiLink      

Bestuurlijke innovatie -50 -50   

Visie stadscentrum -740    

Extra subsidie Tamboer -200 -200 -200 -200 

resultaat programmabegroting -969 -458   

totaal onttrekkingen -2.121 -708 -200 -200 

      
Stortingen:      

reservering Algemene reserve 200 200 200 200 
Resultaten programmabegroting    766 2.167 
Totaal stortingen 200 200 966 2.367 
Stand op 31/12 14.854 14.346 15.112 17.279 

      
Weerstandsvermogen, zie paragraaf Weerstandsvermogen     12.246 
Stand Eind 2022 na aftrek weerstandsvermogen     5.033 
 
Na aftrek van het weerstandsvermogen is de stand van de Algemene reserve eind 2022 € 5 miljoen. 
 
Reserve Structuurvisie 
Reserve Structuurvisie (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 1.614 2.831 3.737 4.422 
Onttrekkingen:      

Herstructurering openbare ruimte -100 -100   
Visie/uitvoering landelijk gebied -50 -50 -50 -50 
      
Totaal onttrekkingen -150 -150 -50 -50 

      
Stortingen:      
Resultaten grondverkopen 1367 1.056 735 616 
Gedekte salaris kosten Grexen      

Totaal stortingen 1367 1056 735 616 
Stand op 31/12 2.831 3.737 4.422 4.988 
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Overige reserves 

Reserve Risico en Stimulering            (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 300 200 200 200 
Onttrekkingen     
Werkgelegenheidsbijdragen 100    

totaal onttrekkingen 100    
Stand op 31/12 200 200 200 200 
 

Reserve bodemsanering                        (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 21 21 21 21 
     

Stand op 31/12 21 21 21 21 
 

Reserve onderhoud IAB                        (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 455 474 355 205 
Onttrekkingen:      
Egalisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen   119 150 150 

totaal onttrekkingen   119 150 150 
      
Stortingen:      
Egalisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen 19    

totaal stortingen 19    
Stand op 31/12 474 355 205 55 
 

Reserve Participatiebudget                     (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 100    
Onttrekkingen:      
inzet participatiebudget 100    

totaal onttrekkingen 100    
Stand op 31/12 0    
 
Reserve Effecten Rijksbeleid                  (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 
Stand op 1/1 883 200 0 0 

Onttrekkingen:      
WMO/Jeugd -683 -200   
totaal onttrekkingen -683 -200   
Stand op 31/12 200 0 0 0 
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Reserve Dutch TechZone                  (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 279 0 0 0 
Onttrekkingen:      
Stimuleringsregelingen -279 0   
totaal onttrekkingen -279 0 0 0 

Stand op 31/12 0 0 0 0 
 

Reserve kunstijsbaan                  (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 2.000 1.930 1.860 1.727 
Onttrekkingen:      

Voorbereidingskrediet 70 70 70 70 
Afschrijvingslasten Kunstijsbaan    63 62 
totaal onttrekkingen 70 70 133 132 
Stand op 31/12 1.930 1.860 1.727 1.595 
 

Reserve kapitaallasten Stadscentrum    (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 7.548 7.359 7.171 6.982 
Onttrekkingen:      

Afschrijvingslasten 189 188 189 189 
totaal onttrekkingen 189 188 189 189 
Stand op 31/12 7.359 7.171 6.982 6.793 
 

Reserve kapitaallasten Raadszaal   (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Stand op 1/1 389 315 266 217 
Onttrekkingen:      
Afschrijvingslasten 74 49 49 48 
totaal onttrekkingen 74 49 49 48 

Stand op 31/12 315 266 217 169 
 
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves   

Omschrijving                                 (bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Algemene reserve     

storting  200 200 200 200 
Reserve IAB     
storting  19    
onttrekking  -119 -150 -150 

Reserve Raadszaal     
onttrekking -74 -49 -49 -49 
Reserve Stadscentrum     
onttrekking -189 -189 -189 -189 

Reserve Kunstijsbaan     
onttrekking -70 -70 -133 -132 
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Bijlage D: 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 2018 tot en met 2020, zoals dat voortvloeit uit deze begroting.  
Onderstaand format is voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

 

Gemeente Hoogeveen 2018 2019 2020 

 
Vraag 

volgens 
begroting (*€ 

1.000) 

volgens 
begroting 
(*€ 1.000) 

volgens 
meerjaren-

raming  
(*€ 1.000) 

 +1 Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)? -937    -2.180 -229 

+2 Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de 
exploitatie? 7.226 7.478 7.294 

+3 Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen 
ten laste van de exploitatie? -206 -244 -263 

 -4 
Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in 
(im)materiële vaste activa die op de balans worden 
geactiveerd? 15.091 25.317 13.249 

+5 

Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 
bedoelde investeringen gebrachte ontvangen 
bijdragen van het Rijk, de provincies, de Europese 
Unie en overigen? - - - 

+6 
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord? - - - 

 -7 
Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond 
en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., voor 
zover niet op de exploitatie verantwoord? - - - 

+8 Grondverkopen voor zover niet op de exploitatie 
verantwoord: - - - 

 -9 Wat zijn uw betalingen ten laste van de 
voorzieningen? - - - 

-10 

Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 
laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 
de bovenstaande vragen? - - - 

-11 
Bij de berekening van het EMU-saldo wordt 
gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en 
aandelen. - - - 

-11a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen?  Nee Nee Nee 
-11b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? - - - 
Berekend EMU-saldo -9.008 -20.263 -6.447 
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In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de 
EMUnorm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog hebben het Rijk en 
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 EMUnorm. Het Rijk 
neemt dit voorstel over en biedt, via een voorhangprocedure, een ministeriële regeling aan bij de 
Staten-Generaal. Na instemming van het parlement wordt de EMU-norm gepubliceerd in de 
Staatscourant. 
 
De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel 
dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en 
lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar 
tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente 
daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van de gemeente Hoogeveen voor 
2019 komt uit op -/- € 20,2 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 20,2 miljoen 
groter zijn dan de inkomsten. 
 
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, in de komende septembercirculaire wordt meer detailinformatie opgenomen, onder 
meer over trajecten om tot vergroting van inzicht in de ontwikkeling van het EMU-saldo te komen en 
over de individuele referentiewaardes (op basis van de macronorm en onderverdeling). 
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Bijlage E: Lijst met afkortingen 

Lijst met afkortingen per programma 
 
Blijven Meedoen en Talentontwikkeling 
GKB Gemeentelijk kredietbank 
SWW Stichting Welzijnswerk 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
GGD  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
IAB Integraal accommodatiebeleid 
AZC Asielzoekerscentrum 
 
Vitaal en gezond 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Zvw Zorgverzekeringswet 
PGB Persoonsgebonden Budget 
HZD Huisartsenzorg Drenthe 
SWW Stichting Welzijnswerk 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
VNN Verslavingszorg Noord Nederland 
VWS Volksgezondheid, welzijn en sport 
VenJ Veiligheid en Justitie 
OTF Ondersteuningsteam Fraude 
Jogg Jeugd op gezond gewicht 
 
Werken aan Werk 
HOC Hoogeveens Ondernemers Collectief 
DTZ Dutch TechZone 
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersvereniging 
HTSM High Tech Systemen en Materialen 
MVI Maatschappelijk verantwoord inkopen 
 
Aantrekkelijk Wonen 
BDU Brede doeluitkering 
ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing 
 
Krachtige wijken en dorpen 
NEZ Nieuwe identiteit Zuid (Alescon) 
AED Automatische externe defibrillator 
oggz Openbare geestelijke gezondheidszorg 
 
Veilige bereikbaarheid 
BDU Brede doeluitkering (verkeer en vervoer) 
VRI Verkeersregelinstallatie 
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Duurzamer Hoogeveen 
WKO Warmte- en koude opslag 
DEL Drents Energieloket 
VANG Van afval naar grondstof 
CO2 Koolstofdioxide 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
DPRA Deltaplan ruimtelijke adaptatie 
 
Veilig Hoogeveen 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
RIEC Regionaal informatie expertise centrum 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
VPT Veilige publieke taak 
GHOR Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
EU Europese Unie 
IBP Interbestuurlijk programma 
SWO Samenwerkingsorganisatie 
Wob Wet  openbaarheid van bestuur 
Woo Wet open overheid 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming 
 
Paragrafen 
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 
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