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Leeswijzer 

De leeswijzer vertelt hoe het document is opgebouwd, met daarbij de hoofdlijnen van de inhoud. 
 
In het jaarverslag en de jaarrekening wordt (programma-)verantwoording afgelegd. De toets op de 
realisatie van de beleidsvoornemens van 2018 staat centraal. In deze leeswijzer staat hoe het 
boekwerk is opgebouwd. 
 
Verantwoording 
 
Na het voorwoord van het college begint de programmaverantwoording met de jaarrekening in kort 
bestek met daarin de hoofdlijnen. Daarna volgen de kerngegevens en de organisatiestructuur. 
 
Vervolgens komen de programma’s aan de beurt. Elk programma geeft antwoord op de vragen: 
1. Wat hebben we beleidsmatig gedaan en gerealiseerd? 
  Per doelstelling wordt aangegeven of de afgesproken doelen zijn bereikt en de afgesproken 
 beleidsinitiatieven zijn uitgevoerd. 
2. Wie hebben hieraan meegedaan? 
 Verbonden partijen.  

3. Wat heeft het gekost? 
 In de programmaverantwoording zijn onder exploitatie en investeringen de cijfers per 
programma toegelicht.  
 

Na de programma’s volgen de overzichten algemene dekkingsmiddelen, overhead, reserves, het 
geraamde resultaat en vennootschapsbelasting. In het overzicht staan de baten en lasten, los van de 
programma’s. Ze zijn voorzien van een toelichting.  
 
De programmaverantwoording eindigt met de paragrafen waarin dwarsdoorsneden van algemene 
beleidsterreinen staan met de daarbij horende cijfers.  
 
Jaarrekening 
 
De jaarrekening begint met het overzicht van de cijfers van balans en programmarekening in één 
oogopslag en de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De programmarekening eindigt 
met de toelichting op de balans. 
Vervolgens komen aan de orde: 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 
 
Controleverklaring 
 
In de verklaring is het oordeel van de accountant over jaarverslag en jaarrekening opgenomen. 
 
Vaststelling 
 
Hier staat de datum van het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening. 

Lijst met afkortingen 
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SiSa-bijlage 
 
SiSa staat voor Single information Single audit. De bijlage geeft de uitkomsten van de voorgeschreven 
controle op de doeluitkeringen die aan het Rijk moeten worden verantwoord. 

Overzicht van baten en lasten per taakveld 
 
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 
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Aanbiedingsbrief 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2018 aan. Dit jaar stond in het begin vooral in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen. In maart werd u als nieuwe raad gekozen en heeft u ons als een nieuw 
college benoemd. Daarmee ontstonden ook nieuwe verhoudingen, waarin we zo goed mogelijk de 
samenwerking opzoeken.  
In de uitvoering was er echter nog sprake van een begroting van het vorige college. Uiteraard hebben 
wij ons hiervoor volledig ingezet en met mooie resultaten tot gevolg.  
 
Binnen het sociaal domein trok een aantal onderwerpen de aandacht. Eén daarvan was ziekenhuis 
Bethesda. De inzet was en is optimale zorg voor onze inwoners. Verder zien we dat Jong Hoogeveen 
steeds verder tot wasdom komt en steeds meer ingebed raakt in de samenleving. 
 
Op economisch gebied waren er ook interessante ontwikkelingen. Zo is Stark opgericht als opvolger 
van werkvoorzieningschap Alescon en zijn we er in geslaagd binnen Oost- en Zuid-Drenthe (samen 
met Hardenberg) om de Regiodeal met het Rijk af te sluiten. Daarmee gaan we aan de slag met 
samenwerkingsverbanden en experimenten op het gebied van wonen, werk en welzijn.  
Verder hebben we het beleid op het gebied van evenementen, recreatie en toerisme een nieuwe 
invulling gegeven. Dit sluit weer mooi aan op onze nieuwe marketingcampagne Hi Hoogeveen: op 
weg naar de kindvriendelijkste gemeente van Nederland. 
 
Het fysieke domein kende zoals gebruikelijk een groot aantal activiteiten. Hierbij trekken we zoveel 
mogelijk op met de samenleving. Opnieuw is dit jaar de woningvoorraad gegroeid. We hebben 
plannen van hoge kwaliteit gemaakt voor het opknappen van het stadscentrum. Verduurzaming van 
de woningvoorraad en ons nieuwe uitvoeringsplan ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ passen in onze 
duurzaamheidsopgave.  
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Wat bereikbaarheid betreft zitten we vol in de lobby voor een verbreding van de A28 naar zes 
rijstroken tussen Hoogeveen en Meppel en de treinverbinding met de Randstad. 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat onze inwoners minder overlast ervaren en zich over het algemeen 
veilig voelen in hun woonbuurt. Ook zijn Hoogeveners minder vaak slachtoffer van delicten dan 
voorheen. 
 
Wat betreft Bestuurlijke Vernieuwing stond 2018 in het teken van intensivering van de verbinding 
tussen inwoners, gemeentebestuurders en ambtenaren. Hoogtepunt was het eerste 
verbindingsfestival. 
 
Helaas sluit de exploitatie in deze jaarrekening met een fors negatief saldo. Het voordeel in het 
Gemeentefonds werd ruimschoots teniet gedaan door tekorten in het sociaal domein. Dit gold op 
alle terreinen: Jeugdzorg, Wmo, Bijstand en Participatie. Daarnaast droegen in mindere mate bij de 
extra bijdrage aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, het tekort op de 
parkeeropbrengsten en de netto lagere opbrengsten van de sportaccommodaties.  
Kortom, we hebben dit jaar weer veel bereikt. Wel constateren we dat veel gemeenten moeite 
hebben om het sociaal domein financieel rond te krijgen.  
 
Met vriendelijke groet 
College van B&W 
 
 
Jan Steenbergen   Erwin Slomp   Erik Giethoorn     Gert Vos    Karel Loohuis     Nanne Kramer 
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Jaarrekening in kort bestek 

In dit hoofdstuk is het totaalbeeld van beleid en financiën opgenomen en de afwegingen en keuzes 
die zijn gemaakt. 
 
Beleid 

Wat waren de highlights van 2018? In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij. In de betreffende 
programma’s worden ze uitgebreider beschreven. 
 
Sociale pijler 
Jeugdhulp 
We hebben een project gestart voor een analyse en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de 
jeugdhulp. Hoe kunnen we beter sturen op preventie en goede jeugdhulp en op de maatschappelijke 
kosten? We doen onderzoek onder kinderen, ouders en professionals, en we werken aan een 
dashboard als sturingsmiddel. 
 
Jong Hoogeveen 
In 2018 zijn er in het kader van Jong Hoogeveen veel nieuwe projecten gestart, gerelateerd aan de 
vijf belangrijkste thema’s. Het aanbod is uitgebreid en ook zijn de netwerken verstevigd: meer 
professionals en vrijwilligers weten wat er gebeurt en hoe zij elkaars aanbod kunnen versterken.  
Het lukt steeds beter om de stem van het kind centraal te zetten. Kinderen en jongeren denken en 
praten mee over diverse thema’s.  
Verder is de methodiek ‘de verbindende aanpak, restorative practice’ in Hoogeveen ingevoerd. Een 
groot aantal scholen en organisaties is hier gezamenlijk mee aan de slag en ziet dit als essentieel 
instrument om de generatie op generatie problematiek te doorbreken en de kansen voor kinderen te 
vergroten. Via de train de trainer aanpak wordt deze methodiek verder ingevoerd in Hoogeveen. 
 
Armoede en schulden 
In 2018 hebben we de volgende projecten ingezet: 
1. De voorzieningenwijzer 

Samen met de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en de wooncorporaties worden 
huishoudens bezocht om te kijken of er besparingen kunnen worden gerealiseerd en of alle 
regelingen goed worden benut.  

2. Kanskaarten Hollandscheveld 
Alle adressen in Hollandscheveld hebben een zogenaamde kanskaart gekregen met daarop alle 
gemeentelijke regelingen en rijksregelingen. Vrijwilligers hebben vervolgens een afspraak 
gemaakt en hulp geboden bij het aanvragen van regelingen.  

3. Sterk uit Armoede 
Drie kandidaten zijn dit jaar gestart met de opleiding tot ervaringsdeskundige in generatie 
armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen, die weten wat het is om in armoede 
te leven, kunnen straks in de praktijk helpen bij het eerder signaleren van armoede en het 
verwijzen naar de juiste hulp.  

 
Optimaal Leven Team 
Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zorgt het Optimaal Leven Team voor 
samenhangende ondersteuning en zorg. Het team werkt met elke cliënt aan een persoonlijk plan 
gericht op welbevinden, medisch en maatschappelijk herstel op alle levensdomeinen. De teamleden 
treden op als levensdomeinregisseurs. Zij betrekken daarbij indien mogelijk naasten en de 
wijk/omgeving. 
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Mantelzorg-Vitaal 
In 2018 is het gesprek aangegaan met (kleine) groepen mantelzorgers (lotgenoten) om de 
ondersteuning vanuit Mantelzorg-Vitaal nog meer toe te snijden op de wensen en behoeften van 
specifieke groepen mantelzorgers. Centraal staat denken/handelen vanuit de vraag van 
mantelzorgers. Samen met mantelzorgers wordt toegewerkt naar nieuwe activiteiten waarbij 
nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met andere (zorg)partijen. 
 
Bethesda 
In mei kregen we te horen dat Treant voornemens was de afdelingen klinische kindergeneeskunde 
en klinische verloskunde in Bethesda te sluiten. We hebben vanaf dat moment intensieve gesprekken 
gevoerd met de raad van bestuur van Treant, maar ook met veel betrokken partijen, zoals de 
verloskundigen, Denktank Bethesda en huisartsen met als doel de voorgenomen sluiting te 
voorkomen. In de zomer van 2018 kwamen we tot het inzicht dat Treant al verder was in het proces 
van sluiting van onderdelen van de ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Dit heeft ons doen besluiten om de 
gesprekken met Treant op te schorten. 
In augustus zijn Huisartsenzorg Drenthe, Menzis, Zilverenkruis, Treant, Ommelander Ziekenhuis 
Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, onder leiding van het bureau Gupta, gestart met het 
maken van toekomstscenario’s voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen. Wij 
hebben hiervoor zoveel mogelijk input geleverd vanuit de overtuiging dat Hoogeveen moet 
beschikken over een volwaardig ziekenhuis. 
 
Economische pijler 
Oprichting Stark 
2018 stond in het teken van de voorbereiding en de oprichting van Stark. Samen met de gemeenten 
De Wolden en Midden-Drenthe zijn we deelnemer in deze nieuwe bedrijfsvoerings gemeen-
schappelijke regeling. Er is bewust gekozen voor deze vorm waarbij het beleid bij de gemeenten ligt 
en Stark gaat over de uitvoering van het beleid. Voor de komende jaren is de beleidsmatige koers 
uitgewerkt in het bedrijfsplan van Stark dat in de drie gemeenteraden is vastgesteld. Daarbij zijn de 
door de raad meegegeven 10 aandachtspunten die zijn verwerkt in het bedrijfsplan.  
 
Hoogeveen on Stage 
In maart 2018 vond voor de eerste keer Hoogeveen on Stage plaats. Een project dat leerlingen in het 
vmbo ondersteunt bij het maken van hun beroeps- en opleidingskeuze. 
Tijdens het Beroepenfeest konden circa 700 leerlingen in gesprek met ruim 250 enthousiaste 
beroepsbeoefenaren. Twee weken later was de Doedag waarop de leerlingen een dagje mee konden 
lopen in het bedrijf van hun keuze. Een fantastisch samenwerkingsproject van het onderwijs, 
bedrijfsleven en de overheid. 
 
Aanvraag Regiodeal  
Samen met de gemeenten AA en Hunze, Borger Odoorn, Emmen, Coevorden en Hardenberg en de 
provincie Drenthe hebben we een aanvraag bij het Rijk ingediend voor een Regiodeal. Het kabinet 
heeft ruim € 400 miljoen beschikbaar gesteld om regionale initiatieven te ondersteunen. Van de 88 
ingediende plannen zijn er 12 gehonoreerd waaronder die van onze regio. Voor de zomer van 2019 
moet het ingediende plan worden omgezet in een concrete regiodeal tussen alle betrokken partijen. 
Het Rijk gaat bij de plannen uit van 50% cofinanciering door de betrokken regionale partners. 
 
Cultuur 
In januari 2018 is de stichting Cultuurhuis Hoogeveen opgericht. Zij is het gevolg van de fusie van De 
Tamboer en Het Podium. Beide besturen zijn tot de conclusie gekomen dat de inhoudelijke 
samenwerking ook diende te leiden tot een organisatorische samenwerking. De bezoekersresultaten 
hebben ook in 2018 een positieve sprong gemaakt en de exploitatie is op orde. De culturele partijen 
hebben zich georiënteerd op de toekomstige fysieke en inhoudelijke samenwerking.  
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Op basis van die besprekingen en excursies naar andere vergelijkbare culturele complexen hebben 
de partijen in december de eisen voor het complex geformuleerd en kan de zoektocht naar een 
architect worden gestart. 
 
Nieuw evenementenbeleid en nieuw beleid voor recreatie en toerisme  
Het beleid op het gebied van evenementen, recreatie en toerisme is in 2018 vastgesteld. De vraag 
van toeristen en recreanten stond centraal bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Het is een 
mooi bestuurlijk innovatief traject geweest waarbij ondernemers en organisaties uit de recreatieve 
sector en organisatoren van evenementen een grote rol hebben gespeeld. Het nieuwe beleid sluit 
naadloos aan bij de marketingcampagne Hi Hoogeveen, op weg naar de meest kindvriendelijke 
gemeente van Nederland. Hoogeveen organiseert de kindvriendelijkste evenementen van Nederland 
en is de kindvriendelijkste bestemming van Nederland. 
 
Hi Hoogeveen  
In 2018 is met de uitvoering van de nieuwe strategie voor marketing Hoogeveen gestart: Hi 
Hoogeveen, op weg naar de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland. De organisatievorm is 
vastgesteld en met het Centrummanagement is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De 
aftrap van de marketingcampagne vond in het voorjaar van 2018 plaats in De Tamboer. De 
kindertheatershow over Hoogeveen 'het raadsel van de blauwe hand' was een groot succes. De 
kinderen uit de denktank hebben ons veel input gegeven hoe zij naar hun leefomgeving kijken en wat 
hun wensen zijn. Er is samengewerkt met verschillende partijen zoals Jong Hoogeveen en Sportief 
Hoogeveen, waar kinderen een grote rol spelen.  
 
Fysieke pijler 
Woningproductie 
In 2018 is de netto woningvoorraad in de gemeente met 101 nieuwbouwwoningen toegenomen. 
Deze toename bestaat voornamelijk uit woningbouw in de kern Hoogeveen. Vooral de woningbouw 
in Erflanden heeft bijgedragen aan de woningbouwproductie. 
De huurwoningen in de kern Hoogeveen zijn gerealiseerd op de locatie Frans Halsstraat en omgeving. 
Op deze locatie is ook weer een deel van de huurwoningen gesloopt om plaats te kunnen maken 
voor nieuwbouw. 
 
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum  
Het project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte beoogt het bieden van nieuw perspectief voor de 
openbare ruimte van de Hoofdstraat, inclusief de pleintjes, de omliggende parkeerterreinen, de 
verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied. In juni 2018 is het ‘Masterplan 
kwaliteitsimpuls openbare ruimte - stadscentrum Hoogeveen’ samen met het nieuwe ontwerp voor 
de herinrichting van het eerste gedeelte van de Hoofdstraat (Grote Kerkstraat tot aan de Cascade) 
inclusief Kerkplein door de Raad vastgesteld.  
 
Retailagenda en RetaiLink 
In 2018 is het project RetaiLink afgerond. Binnen dit Europese kennisontwikkelingsproject vanuit het 
EU-programma Urbact III hebben tien steden uit negen landen deelgenomen. Kernvraag binnen dit 
project was “Hoe krijgen we weer meer consumenten in de middelgrote stadscentra?” De gemeente 
en de stakeholders van het Hoogeveense stadscentrum hebben zeer intensief met elkaar 
opgetrokken. Zij hebben op Europees niveau met behulp van de leadexpert van RetaiLink, de 
partnersteden en de Europese experts voor het Hoogeveense stadscentrum een zogenaamd 
Integrated Action Plan (IAP) opgesteld. De slotbijeenkomst va het project, een Europees Retail 
congres, van het project heeft op 5 april 2018 in Hoogeveen plaatsgevonden. Tijdens dit congres, met 
hoge waarderingscijfers van de deelnemers, heeft de burgemeester samen met gedeputeerde Henk 
Brink een zogenaamde “call for action” aan staatssecretaris Mona Keijzer overhandigd met als doel 
om de ‘vitaliteit van de middelgrote steden’ hoog op de Europese agenda te krijgen. 



Jaarrekening 2018 Jaarrekening in kort bestek 
 

10 Gemeente Hoogeveen 

 

Verduurzaming bestaande bouw 
Meer woningeigenaren zijn bewuster met verduurzaming van woningen bezig. Opmerkelijk is het 
aantal Vve’s die graag aan de slag willen met de verduurzaming van hun complex en zoekende zijn. 
Afgelopen jaar hebben we 5 Vve’s gefaciliteerd in deze verkenningsfase en ook in de dorpen 
ontstaan initiatieven om samen aan de slag te gaan met energiebesparing.  
Binnen het project waterstofwijk Hoogeveen zijn we samen met partners uit het Hydrogreenn 
netwerk gestart met de verkenning van kansen voor het toepassen van waterstof als energiedrager 
in de bestaande wijk Erflanden.  
 
Uitvoeringsplan ´Klimaatrobuust Hoogeveen’ 
In het in 2018 vastgestelde uitvoeringsplan ´klimaatrobuust Hoogeveen´ wordt een eerste stap gezet 
in de uitvoering van de eerder opgestelde visie klimaatrobuust Hoogeveen. Klimaatadaptatie, de 
bijbehorende taken en uitvoeringsprojecten zijn vakgebied overstijgend, maar ook programma 
overstijgend. Het klimaatrobuust inrichten van de stad is een veranderingsopgave, een proces.  
In de visie is een opmaat gegeven naar de uitvoering met een aantal inspiratieprojecten en 
bestaande knelpunten. Het uitvoeringsplan is een vertaling van de opgave om tot een 
klimaatrobuuste openbare ruimte te komen in 2050. 
 
Lobby A28 en kwartiers verbinding met Zwolle 
In opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat is verkeerskundig adviesbureau 
'Studio bereikbaar' een onderzoek gestart naar het functioneren van de A28 van Amersfoort tot aan 
knooppunt Hoogeveen. Om een krachtig signaal af te geven hoe belangrijk de verbreding van de A28 
voor Hoogeveen is, is een lobbytraject opgestart, waarbij ook het Hoogeveense bedrijfsleven nauw 
betrokken is. In dit traject trekken we ook samen op de provincie Drenthe, de gemeenten De 
Wolden, Meppel en Midden Drenthe. Indien het adviesbureau tot de conclusie komt dat een 
verbreding van de A28 noodzakelijk is, zal de minister dit als project toevoegen aan het 
meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (MIRT). 
 
Daarnaast hebben we betreffende de treinverbinding richting de Randstad de lobby verlegd naar een 
betere verbinding met Zwolle. We willen in plaats van twee naar vier stoptreinen per uur tussen 
Zwolle en Groningen in de spits. Zwolle is niet alleen een belangrijk schakelpunt van en naar de 
Randstad maar ook een belangrijke bestemming. We zoeken sinds 2018 partners met hetzelfde 
belang om dit te realiseren.  
 
Rondweg Hollandscheveld  
Na een langdurige wens (40 jaar) vanuit het dorp Hollandscheveld is het project de Rondweg in 
Hollandscheveld in samenwerking met Plaatselijk Belang Hollandscheveld opgestart.  
Het eerste deel vanaf de Mr. Cramerweg tot voor de aansluiting Riegshoogtendijk is reeds in 2018 
aangelegd.  
 
Participatie algemeen  
Bij alle grote en kleine projecten vindt uitgebreid overleg plaats met inwoners en andere 
belanghebbenden. We luisteren goed naar onze inwoners en passen – waar mogelijk – het ontwerp 
aan hun wensen aan. Zo hebben wij samen met de bewoners van de Oranjebuurt, Veilig Verkeer 
Nederland, wijkagent en opbouwwerker gekeken naar maatregelen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Ook is het eerste ontwerp van het Haagje, na overleg met belanghebbenden, aangepast.  
Daarnaast zijn belanghebbenden, zoals plaatselijk belang en direct omwonenden, bij de projecten De 
Brink in Hollandscheveld en de Coevorderstraatweg in Noordscheschut, nauw betrokken in de 
voorbereiding en uitvoering van deze projecten. 
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De Smederijen 
De wijkteams van De Smederijen hebben in 2018 ingezet op nog meer samenlevingskracht en waar 
nodig de verbinding gemaakt met en tussen de inwoner en andere organisaties (bijv. de GGZ en de 
scholen). Daarnaast hebben de wijkteams ingezet op het vergroten van hun eigen zichtbaarheid en 
vindbaarheid.  
Enkele voorbeelden: 
- Zowel inwoners als medewerkers hebben gelijktijdig deelgenomen aan een training Werken met 

Netwerken. 
- In drie van de vijf wijkteams zijn GGZ medewerkers aangehaakt (in de andere twee teams wordt 

hier nog aan gewerkt).  
- We zijn vaker achter de voordeur geweest in bepaalde straten en buurten en er is huis aan huis 

een “smoelenkaart” verspreid, op een smoelenkaart staan foto’s en contactgegevens van de 
wijkteamleden. 

 
Buurtbeheer 
In 2018 is Buurtbeheer ingevoerd voor alle gebieden in de gemeente Hoogeveen. De werkwijze 
functioneert goed en inwoners vinden hun weg in het samenwerken met Buurtbeheer. Er zijn nog 
wel verschillen tussen gebieden waardoor er nog aandacht nodig is voor communicatie en het 
optimaliseren van de inzet.  
Door extra inzet van Buurtbeheer in 2018 is het niveau van beheer en onderhoud in het 
stadscentrum van Hoogeveen uitgevoerd op BOR basis plus.  
 
Scholenplan Wolfsbos 
In 2017 is besloten dat er nieuwbouw voor de basisscholen wordt gerealiseerd in de wijk Wolfsbos. 
Schoolbesturen en gemeente vormen samen de stuurgroep van dit project omdat het project als een 
gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien. Stichting Bijeen treedt in de aanvangsfase op als 
penvoerder. 
Het buurthuis “de Wolfsbos” is in 2018 gesloopt. De locatie van het buurthuis wordt ingezet voor de 
realisatie van het scholenplan. De realisatie is in 2018 verder voorbereid. Het programma van eisen is 
klaar, er ligt een stedenbouwkundig plan, er is een architectenontwerp voor het gebouw, de 
gemeente heeft een ontwerp voor het gehele gebied en de procedure voor het bestemmingsplan is 
in vergevorderd stadium. De buurt (bewoners en organisaties) is op meerdere momenten betrokken 
bij de planvorming.  
 
Pijler veilig 
Veiligheidsmonitor 
In Hoogeveen gaat het goed met de  leefbaarheid. Inwoners ervaren minder overlast en voelen zich 
over het algemeen veilig in de woonbuurt. Ook zijn Hoogeveners minder vaak slachtoffer van 
delicten. Over de gehele linie scoren we in Hoogeveen beter dan 4 jaar geleden. In 2013 scoorde 
leefbaarheid van de woonbuurt een 7,4; dat is in 2017 een 7,5 geworden. Inwoners ervaren minder 
overlast in 2017. Het veiligheidsgevoel in Hoogeveen is stabiel: het oordeel over veiligheid in de 
woonbuurt krijgt een 7,3. Inwoners zijn vaker tevreden over de politie. Over het functioneren van de 
politie in de buurt, maar ook in het algemeen. 
 
AZC en Extra Begeleiding en Toezicht Locatie 
In 2018 waren gemiddeld circa 18 asielzoekers gehuisvest in het Extra Begeleiding- en 
Toezichtslocatie (EBTL). Naar aanleiding van een grote instroom van een specifieke groep EBTL’ers 
gingen in het najaar de klachten rondom winkeldiefstal en intimidatie in het winkelcentrum omhoog. 
We hebben in overleg met de ondernemers beveiliging en cameratoezicht ingezet, waarvan de 
kosten door het Ministerie J&V worden betaald.  
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Met de Staatssecretaris van J&V, COA, politie en OM zijn nadere afspraken gemaakt om de 
mogelijkheden die het strafrecht en het openbare orde beleid in combinatie met het 
vreemdelingenbeleid bieden, beter te benutten om de overlast gevende EBTL-ers aan te kunnen 
pakken 
 
Fundament 
Intensivering bestuurlijke vernieuwing  
Het jaar 2018 stond in het teken van intensivering van de verbinding tussen inwoners, 
gemeentebestuurders en ambtenaren. Symbool voor deze samenwerking stond en staat het Huis van 
Hoogeveen. Dit is een transparant gemeentehuis gebouwd op de grondvesten van de democratie en 
waar ‘buiten (de Hoogeveen samenleving) binnen (het bestuur en de ambtenaren) ’ ontmoet en 
‘binnen’ op ‘buiten’ is gericht.  In 2018 zijn er diverse ontmoetingen geweest tussen inwoners, 
raadsleden, bestuur en ambtenaren. Ook vond het eerste Verbindingsfestival plaats. De 
belangstelling van inwoners was groot. Tot slot is er een aantal speed-dates gehouden tussen 
raadsleden en inwoners. Dit is zo positief ontvangen, dat er is besloten om hiermee verder te gaan. 
Raadsleden gaan samen met inwoners de wijken en dorpen in om daar te speed-daten.  
 
Lobby en zichtbaarheid 
In 2018 is er onder regie van de Lobby regisseur gestart met diverse activiteiten die bijdragen aan de 
sterke positie en stevige lobbystrategie van Hoogeveen. Dit zijn allen voorbereidende 
werkzaamheden geweest om in 2019 lobby goed te integreren in ons beleid.  
Het college heeft focus aangebracht in haar lobby-strategie en heeft vier thema’s gekozen voor 
uitwerking van lobbyplannen. Dit zijn Bereikbaarheid, Vitale Binnenstad, Jong Hoogeveen en 
Waterstofwijken. Voor deze onderwerpen is het instrument lobby zeer geschikt oftewel is 
beleidsbeïnvloeding het beste instrument om onze doelstellingen te behalen.  Daarnaast is er in 2018 
al tijd besteed aan het verder uitbouwen van ons netwerk. Zo zijn we toegetreden tot Regio Zwolle, 
zijn de contacten met andere lobbyisten aangehaald en hebben we wederom een bijeenkomst met 
Provinciale Staten voorbereid.  
 
Exploitatie 

Van start tot finish 
 
Uitkomst jaarrekening 
De jaarrekening van de gemeente Hoogeveen laat over 2018 een negatief saldo zien van € 9 miljoen. 
Dit is het resultaat na verrekening van de toegestane reservemutaties. De begroting 2018 sloot met 
een voordelig saldo van € 238.000. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht vanaf de begroting tot aan het eindsaldo van deze 
jaarrekening. 
  

  Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 2018 plus 0,238 
GemRap min 6,333 

3e kwartaal bericht min 7,495 
Deze jaarrekening min 9,036 
 
Ten opzichte van het 3e kwartaalbericht is het werkelijk saldo € 1,5 miljoen negatiever geworden.  
 
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is het saldo € 9,2 miljoen negatiever uitgekomen. 
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De grootste afwijkingen zijn hieronder weergegeven:  
 

                                     bedragen x € 1 miljoen voordeel nadeel 

Jeugdhulp  3,8 
Inkomensregeling (bijstand)  1 
Wmo  3 
Participatie  0,9 
Bijdrage SWO  0,8 
Parkeeropbrengsten  0,5 
Sportaccommodaties (exclusief rentevoordeel)  0,6 
Gemeentefonds 2,2  
Rentevoordeel 0,6  
 2,8 10,6 

 

 
De afwijkingen zijn toegelicht bij de toelichting op de cijfers in de betreffende programma's. 
In onderstaande tabel staan de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting bij de 
GemRap, het 3e kwartaalbericht en deze jaarrekening. 
 

Omschrijving              bedragen x € 1.000, + = voordeel, - =nadeel GemRap 3e kwartaal 
bericht 

jaarrekening 
2018 

Blijven Meedoen en talentontwikkeling    
Sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang -90 -90 -130 
Inkomensregelingen -1.666 -666 -988 
GKB -89 -89 -243 
Jeugdhulp -2.162 -3.000 -3.840 
Jeugdgezondheidszorg 43 43 30 
Vervoer leerlingen   211 
Budget talentontwikkeling kind   200 
    
Zorg op Maat    
Algemene voorzieningen Wmo 154 154 63 
Wijkteams -57 -57 -71 
Wmo -1.607 -2.210 -2.914 
Veilig thuis Drenthe (VTD) -150 -150 -150 
Volksgezondheid -37 -37 5 
    
Werken aan werk    
Beheer overige gronden en gebouwen   -180 
Begeleide participatie   -916 
Arbeidsparticipatie   100 
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen   -78 
    
Bruisend Hoogeveen    
Maken voorlopig ontwerp vernieuwen Tamboer -150 -150 0 
Niet realiseren taakstelling centrale huisvesting -96 -96 -96 
Tamboer: lagere onderhoud- en rentelasten   80 
    
Aantrekkelijk wonen    
Opbrengst bouwleges -295 -145 -83 
Bijdragen bestemmingsplannen/anterieure overeenkomsten   304 
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Krachtige wijken en dorpen    
Onderwijshuisvesting -133 -265 33 
Sportaccommodaties -339 -339 -354 
Taakstelling buurtaccommodaties -350 -350 -56 
Begraafplaatsen   204 
    
Veilige bereikbaarheid    
Parkeeropbrengsten -617 -617 -540 
Mobiliteitsvisie -58 -58 -65 
Onderhoud wegen   180 
    
Duurzamer Hoogeveen    
Bijdrage RUD -43 -43 -46 
    
Veilig Hoogeveen    
Bijdrage VRD -49 -49 -64 
    
Zichtbaar en transparant bestuur    
Fonds Gezamenlijke Uitvoering (GGU) -93 -93 -109 
Griffie (voormalig griffier + uitbreiding)+ salarisstijging -169 -169 -158 
Abonnementskosten geluid + beeld -31 -31 -21 
(gewezen)wethouders, pensioenpremie/APPA   -156 
Verkiezingen -30 -30 -39 
Opbrengst leges -31 -31 -50 
Babsen -21 -21 -25 
    
Algemene dekkingsmiddelen    
Dividenduitkering BNG 24 24 24 
Treasury 69 69 -683 
OZB-woningen 43 43 58 
OZB-niet woningen 42 42 95 
Precariorechten -27 -27 -19 
Algemene uitkering Gemeentefonds 2.889 2.150 2.596 
    
Overhead    
Bijdrage SWO -1.445 -1.445 -803 
Lagere toerekening salariskosten grexen en projecten   -300 
Facilitair/public relations/geo-info   -74 
    
Reserves    
Storting reserve effecten rijksbeleid   -340 
    
Diverse geringe onder- en overschrijdingen   95 
    
 -6.571 -7.733  -9.274 
 
Gemeentefonds 
Ontwikkeling gemeentefonds 2016 2017 2018 2018 2018 

bedragen x € 1.000 Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk Verschil 
Algemene uitkering 56.074 56.123 57.364 58.190 826 
Sociaal Domein:      
Participatie 42.630 42.630 39.360 40.632 1.272 
Wmo 9.408 9.408 9.215 9.325 110 
Jeugdzorg 14.523 14.523 15.390 15.778 388 
Actuele standen 122.635 122.684 121.329 123.926 2.596 
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De uitkering Gemeentefonds was € 2,6 miljoen hoger dan begroot. In het jaar 2018 zijn ook met 
terugwerkende kracht de jaren 2016 en 2017 meegenomen. 
 
Algemene Reserve 
De eindstand van de Algemene reserve is per 31 december 2018 € 14,8 miljoen. In de 
Programmabegroting 2018-2021 hielden we rekening met een stand van € 21,2 miljoen.  
Het verschil van € 6,4 miljoen valt te verklaren door: 
- Stand Algemene reserve bij Programmabegroting 2018-2021 € 23,7 miljoen, achteraf was de 

stand van de Algemene reserve € 23,3 miljoen.  
- Bijdrage aan De Tamboer € 2,5 miljoen. 
- Negatieve resultaat van jaarrekening 2017 van € 2,3 miljoen (er was rekening gehouden met een 

voordeel van € 0,2 miljoen). 
- Overboeking naar de reserve Zwembadlocatie van € 1 miljoen.  
 
Reserve structuurvisie 
De eindstand van de reserve Structuurvisie is per 31 december 2018 € 0,9 miljoen. We hielden in de 
Programmabegroting 2018-2021 ook rekening met een stand van € 0,9 miljoen. Op het eerste oog 
valt er geen verschil te constateren. Echter het resultaat op de grondverkopen is tegengevallen met 
een bedrag van € 1,6 miljoen. Deze tegenvaller wordt deels weer goed gemaakt, omdat de 
onttrekkingen € 0,3 miljoen zijn meegevallen en dat we de beginstand (1-1-2018) van deze reserve in 
de Programmabegroting 2018-2021 hadden begroot op -/- € 0,9 miljoen, de werkelijke beginstand 
van de reserve was € 0,4 miljoen. Een meevaller van € 1,3 miljoen. 
  
Reserve Effecten rijksbeleid 
Deze reserve is ingesteld in verband met de onzekerheden in de ramingen van de uitkering in het 
Gemeentefonds. We hebben conform de Programmabegroting 2018-2021 een bedrag van € 825.000 
onttrokken en op basis van de decembercirculaire 2018 Gemeentefonds een storting gedaan van  
€ 340.000. Het saldo is per 31-12-2018 ruim € 1,2 miljoen.  
 
Bestemmingsvoorstellen 
We doen geen voorstellen tot afzonderlijke bestemming. Het jaarresultaat wordt verrekend met de 
Algemene reserve.  
 
Investeringen 

We hebben € 10,3 miljoen uitgegeven aan investeringen. Dit is 57% van het geraamde bedrag. De 
grootste investeringen zijn gedaan binnen het asfaltprogramma € 2,1 miljoen, de aanleg van de 
rondweg in Hollandscheveld € 2,3 miljoen en de aankoop van opstallen € 1,4 miljoen. Grote 
investeringen die doorschuiven naar 2019 zijn voor Kindcentrum Wolfsbos € 3,2 miljoen, aanpassing 
openbaar gebied Wolfsbos € 1 miljoen en Stadscentrum fase 2 € 3,5 miljoen. 
 
Het beeld is samengevat: 
Bedragen x € 1.000   
Oorspronkelijk begroot MJB 2018                          11.964  
Toevoeging restant 2017                            2.812  
Riolering (inclusief restant 2017)                            1.817  
Begrotingswijziging 2018                            1.442  
Begroot 2018 (inclusief begrotingswijziging MJB 2018)                          18.035  
Eindejaarsverwachting GemRap I                          16.706  
Jaarrekening 2018                          10.322  
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Kerngegevens 

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

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

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

 

31-dec 2013 2014 2015 2016 2017 2018

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk*
SOCIALE STRUCTUUR
Leeftijdsopbouw bevolking:
00 t/m 03 jaar 2.429 2.352 2.261 2.237 2.315 2.209
04 t/m 11 jaar 5.286 5.292 5.315 5.258 5.210 5.197
12 t/m 17 jaar 4.143 4.240 4.287 4.235 4.146 4.101
18 t/m 26 jaar 5.276 5.220 5.322 5.381 5.467 5.553
27 t/m 50 jaar 16.800 16.719 16.660 16.482 16.531 16.383
51 t/m 65 jaar 10.802 10.793 10.898 11.006 11.086 11.150
66 t/m 75 jaar 5.697 5.900 6.032 6.158 6.269 6.417
76 jaar en ouder 4.231 4.344 4.465 4.554 4.653 4.728
Totaal 54.664 54.860 55.240 55.311 55.677 55.738
Totaal in particuliere huishoudens 53.812 54.014 53.882 54.022 54.340 54.388
Personen in institutionele huishoudens 852 846 1.358 1.289 1.337 1.350
Totaal personen in huishoudens 54.664 54.860 55.240 55.311 55.677 55.738

Thuiswonend kind 15.525 15.521 15.426 15.454 15.489 15.506
Alleenstaand 7.467 7.605 7.728 7.908 8.052 8.061
Totaal samenwonende personen 28.712 28.640 28.516 28.388 28.412 28.443

2.646 2.656 2.654 2.644 2.796 2.799
Partner in gehuwd paar zonder kinderen 12.206 12.192 12.196 12.162 12.132 12.145
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 2.488 2.562 2.598 2.626 2.676 2.679
Partner in gehuwd paar met kinderen 11.372 11.230 11.068 10.956 10.808 10.820
Ouder in eenouderhuishouden 1.498 1.576 1.580 1.640 1.719 1.721
Overig l id huishouden 610 672 632 632 668 669
Bron sociale structuur: CBS; 2018 schatting
Aantal uitkeringsgerechtigden 1.225 1.318 1.275 1.308 1.335 1.294
bron: Monitor sociaal domein
INWONERAANTALLEN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CBS-wijk-buurtindeling  (afgerond op 5)
Hoogeveen kern 24.820 24.920 25.025 25.095 25.320 25.214
De Weide 13.805 13.880 14.155 14.140 14.210 14.325
Fluitenberg 470 465 470 485 505 510
Elim 2.400 2.360 2.380 2.355 2.355 2.412
Hollandscheveld 4.425 4.415 4.390 4.395 4.435 4.473
Noordscheschut 2.135 2.115 2.125 2.135 2.115 1.901
Nieuwlande 1.350 1.355 1.340 1.355 1.370 1.350
Nieuweroord 915 920 945 950 950 988
Tiendeveen 635 655 640 630 655 751
Stuifzand 600 605 600 600 600 619
Pesse 1.800 1.790 1.795 1.805 1.830 1.812
Zuideropgaande Nieuw Moscou 570 565 580 590 590 591
Industriegebied 520 585 585 550 520 573
Verspreid gebied 200 200 195 205 200 219
Totaal aantal inwoners 54.664 54.860 55.240 55.311 55.677 55.738
bron: CBS (door afronding kunnen verschil len ontstaan)2017 schatting
Woningen (inclusief woonwagens) 23.216 23.263 23.315 23.412 23.676 23.777
Wooneenheden/bijzondere woongebouwen 1.431 1.582 1.582 1.621 1.686 1.734
Recreatiewoningen 237 237 237 237 237 237
Totaal woonruimten 24.884 25.082 25.134 25.270 25.599 25.748
bron: ontwikkeling en grondbedrijf

Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen

*Inwonersaantal eind 2018 is door CBS nog niet vrijgegeven en is daarom op basis van voorlopige cijfers GBA.
waardoor totalen iets kunnen verschil len.
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Samenstelling raad en college 

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

Leden 
8 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

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

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

Wethouder 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 
  Zorg op Maat 
  Veilige Bereikbaarheid 
Taakvelden 
  Handhaving 
  Bentinckspark 
  Kunstijsbaan en zwembad 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma's 
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Sociale pijler 

 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Zorg op maat 
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Blijven meedoen en talentontwikkeling 

 
 
Dit programma omvat maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid, 
talentontwikkeling, jeugdhulp en jeugd. 
 
Programmahouder Gert Vos 
 
Wat hebben we gedaan 

Algemene doelstelling 
Het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling zet in op maatschappelijke participatie, 
financiële zelfredzaamheid en talentontwikkeling van alle inwoners. Jeugd is voor ons een belangrijke 
doelgroep. Daarmee staat het programma voor investeren in leefbaarheid en dynamiek van de hele 
Hoogeveense samenleving. 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.  
 
Werken aan doorontwikkeling jeugdhulp 
In 2015 heeft de gemeente jeugdhulp als taak gekregen. We zien sindsdien in Hoogeveen en heel 
Nederland een groei van het gebruik van de jeugdhulp en toenemende tekorten ten opzichte van de 
middelen die we voor de uitvoering krijgen. Daarom is in 2018 een project gestart voor een analyse 
en aanbevelingen voor de doorontwikkeling. Hoe kunnen we beter sturen op preventie en goede 
jeugdhulp en op de maatschappelijke kosten? We doen onderzoek onder kinderen, ouders en 
professionals, en we werken aan een dashboard als sturingsmiddel.  
 
Transformatie jeugdhulp: uitvoering nota jeugdhulp 
We zetten in op continu leren en doorontwikkelen, samen met onze Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG)-partners. Zo organiseren we o.a. zes keer per jaar het CJG-kenniscafé.  
We hebben ons voorbereid op de aangescherpte meldcode die per januari 2019 van kracht is. 
Medio 2018 zijn we gestart met de inzet van twee praktijkondersteuners jeugd in drie 
huisartsenpraktijken. De ervaringen zijn veelbelovend. 
Begin 2018 is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders bij de inzet van het traject Veilig 
Opgroeien. Dit traject zetten we in als er risico is op onveiligheid voor kinderen. Het onderzoek 
leverde positieve feedback op en waardevolle adviezen om dit traject verder te optimaliseren. 
Er zijn diverse activiteiten geweest om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te 
versterken. 
Daarnaast hebben we ons voorbereid op onze nieuwe taak om in het AZC jeugdhulp te regelen met 
ingang van 2019. 
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Uitvoering jeugdhulp 
Opnieuw blijkt in 2018 dat de middelen die we van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de 
jeugdhulp onvoldoende zijn. 
 
Goede start 
Goede start is het programma dat gericht is op een gezonde volgende generatie. Dit jaar is vooral 
ingezet op doorontwikkeling, samen met het CJG. De voorbereidingen voor het project Nu Niet 
Zwanger zijn getroffen, zodat dit op 1 januari 2019 kan starten. In het praktijkonderwijs zijn nu ook 
themadagen Relaties en seksualiteit en op het vmbo is verdieping aangebracht. Daarnaast heeft een 
onderzoek naar opvoedingsondersteuningsbehoeften van ouders met jonge kinderen 
plaatsgevonden. We zijn lid geworden van de landelijke Coalitie Kansrijke Start, die naadloos aansluit 
bij de doelen van Goede Start.  
 
Maatwerk en preventie 
Met de uitvoering van de Participatiewet hebben de inkomensconsulenten in 2018 waar mogelijk 
maatwerk toegepast. Dit heeft zijn vorm gekregen door rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van de betreffende inwoner. Dit betekent dat bijvoorbeeld soms kan worden 
afgezien van een terugvordering of soms een specifieke uitkering juist wel kan worden toegekend. 
Dit is en blijft maatwerk, oftewel het valt niet te kaderen en is daarmee ook slecht te monitoren. Wel 
is het zo dat wij met deze manier van werken onze inwoners beter van dienst zijn, waardoor ze meer 
zelfredzaam zijn. Ook proberen we er op deze wijze voor te zorgen dat uiteindelijk het totale 
problemenpakket van een inwoner kleiner wordt.  
 
Algemene bijstand 
Zoals in de begroting ook verwacht en aangegeven, heeft de daling van het aantal 
uitkeringsgerechtigden zich voortgezet. Statushouders en mensen met een arbeidsbeperking zijn 
buiten beschouwing gelaten. Door bestrijding van schuldenproblematiek en armoede proberen we 
de belemmeringen weg te nemen om weer aan de slag te gaan. Voor twee specifieke groepen is in 
de begroting op instroom gerekend: mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. De 
instroom van mensen met een arbeidsbeperking is achtergebleven bij de verwachting. Er zijn slechts 
58 mensen met een loonkostensubsidie geregistreerd in plaats van de verwachte 120 personen. Wel 
is er een flinke instroom van statushouders in de bijstand geweest, namelijk 41.  
 
Bijzondere bijstand  
Sinds 2014 zijn de kosten voor de bijzondere bijstand verdubbeld. De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn: de kosten voor het huisvesten van statushouders, de toenemende kosten van het 
beschermingsbewind en de kosten voor bijstand voor jongeren onder de 21 jaar. De kosten voor het 
huisvesten van statushouders zijn licht gedaald ten opzichte van 2017, evenals de kosten voor 
bijzondere bijstand voor jongeren onder de 21 jaar. De uitgaven voor bewindvoering zijn weer 
gestegen, zowel op het vlak van schuldenbewind als beschermingsbewind. Inmiddels zijn er wel 
maatregelen ingezet om de kosten van het beschermingsbewind omlaag te brengen, zoals het 
ontwikkelen van voorliggende voorzieningen. Deze maatregelen hebben tijd nodig om zichtbare 
effecten te genereren.  
 
Armoede 
Een belangrijk uitgangspunt in Hoogeveen is dat iedereen die in armoede raakt of dreigt te raken, 
mee moeten kunnen blijven doen in gezin, buurt en samenleving. Een eigen inkomen, liefst uit werk, 
staat voorop. Wie geen eigen inkomen heeft, moet niet buitenspel komen te staan, maar actief mee 
kunnen blijven doen. We hebben toegankelijke voorzieningen voor wie niet in een eigen inkomen 
kan voorzien. We hebben in 2018 nauw samengewerkt met Loket Geldzaken.  
Loket Geldzaken bestaat uit een aantal vrijwilligersorganisaties die mensen helpen en begeleiden bij 
problematische schulden. 
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In 2018 hebben we de volgende projecten ingezet: 
1. De voorzieningenwijzer 

Samen met de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en de wooncorporaties worden 
huishoudens bezocht om te kijken of er besparingen kunnen worden gerealiseerd en of alle 
regelingen goed worden benut. In Hoogeveen zijn dit jaar 413 huishoudens bezocht en daarbij is 
een gemiddelde jaarlijkse besparing gerealiseerd van € 570,00 per huishouden. 

2. Kanskaarten Hollandscheveld 
Alle adressen in Hollandscheveld hebben een zogenaamde kanskaart gekregen met daarop alle 
gemeentelijke regelingen en rijksregelingen. Vrijwilligers hebben vervolgens een afspraak 
gemaakt en hulp geboden bij het aanvragen van regelingen. Dit project heeft veel respons 
opgeleverd, meer dan 2000 adressen zijn bezocht.  

3. Sterk uit Armoede 
Drie kandidaten zijn dit jaar gestart met de opleiding tot ervaringsdeskundige in generatie 
armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen, die weten wat het is om in armoede 
te leven, kunnen straks in de praktijk helpen bij het eerder signaleren van armoede en het 
verwijzen naar de juiste hulp. Dit omdat zij dicht bij de doelgroep staan.  

 
Kindpakket 
Het kindpakket wordt ingezet om te zorgen dat ook kinderen die in armoede opgroeien (tot 120% 
van het minimum inkomen), kunnen meedoen. In 2018 hebben 433 kinderen gebruik gemaakt van 
het kindpakket en zijn 818 aanvragen gehonoreerd.  
 
Mobility Mentoring 
Gemeente Hoogeveen kent veel inwoners die in het dagelijkse leven met meerdere problemen te 
kampen hebben. Dit levert die inwoners vaak langdurige stress op. Vaak is er ook sprake van 
financiële problemen. Schaarste en multiproblematiek leveren veel stress op. Wetenschappelijk is 
aangetoond dat het brein hierdoor in de overlevingsstand gaat, waardoor mensen moeilijker in staat 
zijn om de juiste beslissingen te nemen, verleidingen te weerstaan of vast te houden aan hun 
plannen. Feitelijk is er sprake van onmacht.  
Vanuit de Harvard University in Amerika is een methode ontwikkeld: Mobility Mentoring. Deze 
methode combineert inzichten uit de hersenwetenschap met de sociale wetenschappen en legt de 
bovengenoemde onmacht van inwoners die lijden onder langdurige stress als gevolg van 
multiproblematiek bloot.  
De methode Mobility Mentoring helpt om inwoners inzicht te geven in hun situatie en geeft 
consulenten in het sociaal domein handvatten om inwoners te stimuleren om de juiste stappen te 
zetten waardoor ze (aantoonbaar) blijvend aan de armoede kunnen ontsnappen.  
Binnen het sociaal domein in Hoogeveen willen wij daarom gaan werken met de methode Mobility 
Mentoring. In 2018 hebben wij de eerste contouren van het project Mobility Mentoring 
vormgegeven. Ook is er ingezet op het ontwikkelen van een netwerk van noordelijke gemeenten die 
net als Hoogeveen voornemens zijn om Mobility Mentoring toe te passen. Er is contact gelegd met 
de Hanze Hogeschool in Groningen om het inzetten van deze methode in Hoogeveen te onderzoeken 
en voor ons te monitoren. We zijn in 2018 gestart met de implementatie van deze aanpak. 
 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 
De transitie van de GKB naar een gespecialiseerde tweedelijns organisatie is in volle gang. Daarbij 
past ook een geleidelijke afbouw van de dienstverlening aan gemeenten die geen deel uitmaken van 
de Gemeenschappelijke regeling. De transitie vraagt veel van de medewerkers van de GKB. Het 
bestuur van de GKB heeft ter ondersteuning van de transitie extra begeleiding ingezet.  
Samen met de GKB werken we aan een betere aansluiting van hun dienstverlening op het voorveld 
en op onze eigen inzet. Daarmee willen we de preventieve aanpak versterken.  
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Laaggeletterdheid 
Om mensen te ondersteunen bij het meedoen in de maatschappij en om ze sneller uit de bijstand te 
laten stromen, hebben we ingezet op het versnellen van taaltrajecten voor zowel allochtone als 
autochtone laaggeletterde inwoners. Deelnemers aan taaltrajecten volgen nu meerdere keren per 
week taalles. Dit is één van de experimenten die valt binnen de kaders van de Participatiewet. 
 
Het aantal taalcursisten in 2018: 
  nieuw actief gestopt 
Q1  26 154 13 
Q2 85 217 22 
Q3 33 177 73 
Q4 77 222 32 
Reden om te stoppen is dat het leerdoel is bereikt of persoonlijke omstandigheden (zoals verhuizing, 
werk gevonden, te hoge belasting) 
 
Jong Hoogeveen 
In 2018 zijn er in het kader van Jong Hoogeveen veel nieuwe projecten gestart, gerelateerd aan de 
vijf belangrijkste thema’s. Het aanbod is uitgebreid en ook zijn de netwerken verstevigd: meer 
professionals en vrijwilligers weten wat er gebeurt en hoe zij elkaars aanbod kunnen versterken. Het 
preventiemenu, de weekendschool, Young TV, de Pedagogische buurt, Jong Krakeel en Jong Zuid zijn 
goede voorbeelden van de uitbreiding en de samenwerking. Ook wordt binnen het onderwijs aan 
een heel aantal thema's en projecten gewerkt, onder andere op het gebied van geletterdheid en 
techniek. Daarnaast lukt het ook steeds beter om de stem van het kind centraal te zetten. Kinderen 
en jongeren denken en praten mee over thema’s als duurzaamheid, armoede en schulden en de 
toekomstvisie van de gemeente. Dit is een doorlopend proces.  
Tot slot doen ook veel meer partners mee aan Jong Hoogeveen, werken zij aan de doelen en dragen 
zij het gedachtegoed uit. Het meest concreet wordt dat zichtbaar in de invoering van de methodiek 
‘de verbindende aanpak, restorative practice’ in Hoogeveen. Een groot aantal scholen en organisaties 
is hier gezamenlijk mee aan de slag en ziet dit als essentieel instrument om de generatie op generatie 
problematiek te doorbreken en de kansen voor kinderen te vergroten. Ook zijn in 2018 zestien 
Hoogeveense trainers in deze methodiek opgeleid, zodat de aanpak ook verder in Hoogeveen vorm 
krijgt. Via de train de trainer aanpak wordt deze methodiek verder ingevoerd in Hoogeveen. 
 
Peuteropvang/VVE 
Per 1 januari 2018 is de Harmonisatiewet van kracht gegaan. De Harmonisatiewet houdt in dat het 
verschil tussen peuterspeelzaal en kinderopvang is opgeheven. De voormalige peuterspeelzalen 
vallen nu onder kinderopvang. Als gevolg hiervan mag een gemeente geen organisaties meer 
subsidiëren, maar alleen kindplaatsen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 
Gemeente Hoogeveen heeft samen met de kinderopvangorganisaties kwaliteitscriteria opgesteld, 
boven de wettelijke eisen. In 2018 werden alleen kindplaatsen aan Spelerwijs vergoed, omdat alleen 
deze organisatie aan de kwaliteitscriteria voldeed. Inmiddels zijn we met voorbereiden gestart, zodat 
ook andere kinderopvangorganisaties aan die kwaliteitscriteria voldoen. Dit draagt bij aan de ambitie 
van het college om 100% van alle peuters te bereiken. Een deel van de peuters loopt kans op een 
onderwijsachterstand. Dit risico wordt gesignaleerd bij de GGD/consultatiebureaus. 
 
In 2018 zijn we gestart met de uitvoering van de volgende ambities: 
1. 100% bereik van doelgroepkinderen en begeleiding naar VVE. 
2. Het (blijven) voldoen aan de vastgestelde Hoogeveense kwaliteitscriteria voor alle peuteropvang. 
3. Een optimale doorgaande lijn voor doelgroepkinderen van voorschool naar vroegschool. 
4. Het betrekken en ondersteunen van de ouders van doelgroepkinderen ten behoeve van de 

ontwikkeling van deze kinderen op school. 
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Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) heeft de jongeren van het 
Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van 16 tot 23 jaar in beeld. Zij letten 
op deelname aan onderwijs, arbeid of dagbesteding. Als er geen sprake is van deelname aan 
onderwijs/arbeid/dagbesteding initieert het RMC een begeleidingstraject voor de jongeren. Het doel 
is om kwetsbare jongeren een duurzame en passende plek in de samenleving te geven. Van de 380 
jongeren bleken er 26 nergens aan deel te nemen. Voor deze jongeren is een begeleidingstraject 
gestart.  
Bij de uitvoering heeft het RMC geconstateerd dat er in de praktijk meer kwetsbare jongeren zijn. In 
het kader van preventieve taakuitvoering, monitort het RMC deze jongeren ook. De jongeren 
afkomstig van Pro/VSO zijn goed in beeld bij het RMC en BAB-werkcoaches (BaanAfspraakBaan). 
Indien zij niet ingeschreven staan in het onderwijs, worden zij door een BAB-werkcoach bemiddeld 
naar werk. Er is een nauwe samenwerking tussen BAB-werkcoaches, RMC en Pro/VSO. 
 
Bibliotheek  
De Bibliotheek Hoogeveen is in 2018 door de Rijnbrinkgroep uitgeroepen tot best presterende 
bibliotheek van Nederland. Hierbij is gekeken naar het aantal leden, het aantal uitleningen, het 
aantal bezoekers en het aantal bezoekers en het aantal activiteiten per 1.000 inwoners.  
De bibliotheek werkt aan gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente en is daarmee ook een 
belangrijke partner van Jong Hoogeveen. Dit doet de bibliotheek door kennis, verhalen en 
vaardigheden te delen. Digitalisering wordt steeds meer een deel van onze wereld. De bibliotheek 
helpt onze (jonge) inwoners hun kracht en talent te ontdekken op het gebied van digitalisering. Maar 
biedt ook samen met partners zoals SWW en het Taalhuis hulp op het gebied van taalvaardigheid en 
digitale vaardigheden. Belangrijke vaardigheden om als volwassene deel te kunnen nemen aan de 
samenleving. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten als Klik & Tik, Digisterker en het tablet-café. De 
bibliotheek als ‘Hulp om de hoek’ is een landelijke ontwikkeling.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Kansen voor kinderen in Hoogeveen vergroten, zodat zij goed voorbereid zijn op de 
toekomst. 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren in 
Hoogeveen is gelijk aan of hoger dan het 
gemiddelde Drentse niveau.  

• Er is fors ingezet op het verbeteren van de 
doorgaande leerlijn tussen voorschool en basisschool. 

• Er zijn verschillende manieren van 
opvoedondersteuning ingezet, bijvoorbeeld VVE&O 
en de ontmoetingsplek voor jonge ouders.  

• Inzet van diverse maatjesprojecten, zoals Maatje & co 
en Maatje op maat. Leerlingen worden op 
verschillende manieren begeleid door een maatje om 
zo talentontwikkeling te bevorderen en uitval te 
voorkomen.  

• Er zijn zestien Hoogeveense trainers opgeleid in de 
methodiek 'restorative practice'. 

• Het aantal activiteiten vanuit Jong Hoogeveen is fors 
uitgebreid, evenals het aantal partners dat zich heeft 
verbonden aan de aanpak.  

• De weekendschool 'leuk & leerzaam' is voortgezet. De 
weekendschool verbreedt de horizon van kinderen 
zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en hun 
maatschappelijke positie verbeteren. 
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Optimale aansluiting tussen onderwijs en de 
arbeidsmarkt: het percentage jongeren tussen de 
18 en 23 jaar dat uitvalt op school is in schooljaar 
2017-2018 kleiner dan of gelijk aan 5%. 

  
  

• Binnen het actieplan Hoogeveen werkt aan werk is de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeid één van de 
speerpunten. De onderwijsinstellingen hebben elkaar 
gevonden in een samenhangende aanpak van 
voorlichting over schoolkeuze. 

• We hebben uitvoering gegeven aan de opdracht van 
de minister om jongeren tot 23 jaar die van Pro/VSO 
komen, te registreren, te volgen en te zorgen dat ze 
op een passende plek komen. 

• Samen met betrokken partijen hebben we uitvoering 
geven aan het opgestelde regionaal programma om 
voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. 

• Van de kwetsbare overstappers zijn er 36 jongeren 
uitgestroomd naar arbeid, 3 naar dagbesteding en zijn 
er 12 jongeren die een uitkering ontvangen. (WAJONG 
of Participatiewet). Dat betekent dat er 51 jongeren 
over het schooljaar 2017-2018 uitgevallen zijn op 
school. Dat is minder dan 5%. 

• Hoogeveen on Stage is succesvol uitgevoerd.  
  
Doelstelling 2: Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op in Hoogeveen.                      
  
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Minder specialistische zorg, die eerder en 
effectiever wordt ingezet, zodat het aantal 
jeugdigen en de zorgzwaarte naar beneden 
gebracht kunnen worden. 

• In juni 2018 zijn twee praktijkondersteuners jeugd van 
start gegaan in drie huisartspraktijken. 

• Goede Start is doorontwikkeld.  
• We stimuleren de preventieve inzet van Yorneo, 

jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk 
werk. 

• Er is ingezet op kinderwerk in het centrum van 
Hoogeveen. 

Het aantal jongeren met een gezonde leefstijl is op 
of boven het Drents gemiddelde in 2018. 

  
  

• Basisscholen hebben zich op basis van de 
problematiek die op hun school speelt in 2018 voor 78 
gastlessen opgegeven. Belangrijkste thema’s zijn 
veiligheid (online veiligheid, groepsdruk, 
jeugdcriminaliteit, brandveiligheid en overlast rondom 
jaarwisseling) en extra gym- en smaaklessen. 

• 25 (speciaal) basisscholen en 4 (speciaal) voortgezet 
onderwijs hebben een vignet gezonde school. Het 
mbo heeft het eerste vignet aangevraagd en wacht 
nog op goedkeuring. De sportfunctionarissen 
ondersteunen de aanvragen. 

• Er is een quick scan naar drugsbeleid en activiteiten 
daarbinnen gevoerd; conclusie is dat we de juiste 
activiteiten ondernemen. 

• Er zijn in samenwerking met het onderwijs, welzijn en 
de politie protocollen ontwikkeld hoe om te gaan met 
sexting op middelbare scholen. 
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Doelstelling 3: Jongeren in Hoogeveen nemen zelfstandig deel aan de maatschappij en dragen bij aan de 
samenleving. 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Minder overlast van jongeren ervaren en 
tegelijkertijd talentontwikkeling van jongeren 
bevorderen. 

• De weekendschool 'leuk & leerzaam' is voortgezet. De 
weekendschool verbreedt de horizon van kinderen 
zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en hun 
maatschappelijke positie verbeteren. 

• Naast het jongerenwerk in diverse wijken en dorpen is 
er gestart met jongerenwerk op school, zowel in het 
vo als mbo. Doel is om nog meer in contact te komen 
met jongeren en eventuele problemen eerder te 
signaleren en bespreekbaar te maken. 

• Er zijn zes Hoogeveense citytrainers opgeleid.  
• We zijn gestart met YoungTV en een daarbij horend 

een schools en naschools aanbod rondom 
mediawijsheid en mediatechnieken.  

• In diverse wijken en dorpen is gestart met een 
naschools aanbod. 

  
Doelstelling 4: Inwoners van de gemeente Hoogeveen in staat stellen naar vermogen te participeren in de 
samenleving en daarbij hun eigen verantwoordelijkheid te nemen 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Verlaging van de werkloosheid tot maximaal 2,5% 
boven het landelijk gemiddelde in 2018, waardoor 
meer mensen participeren in de samenleving en 
meer mensen zelfredzaam zijn. 

• Samen met gemeenten De Wolden en Midden 
Drenthe is een regionaal mobiliteitscentrum opgezet, 
zie programma Werken aan Werk. De doelstelling van 
verlaging van de werkloosheid is inmiddels behaald. 

• Samen met de 40 alliantiepartners is een groot aantal 
nieuwe taaldeelnemers aangedragen voor het 
Taalhuis. De beschikbaarheid van voldoende 
taalvrijwilligers begint lastig te worden. 

• Vanuit het Taalhuis en haar partners is een vervolg 
gegeven aan de aanpak laaggeletterdheid op maat 
voor alliantiepartners. Ook is het thema gezondheid 
verder uitgewerkt. 

• Het testpanel Abracadabra, dat communicatie van 
onder andere alliantiepartners checkt, heeft een 
landelijke prijs gewonnen. 

Ondanks toenemende schuldenproblematiek (ook 
landelijk) is in 2018 het aantal inwoners dat 
schuldhulpverlening krijgt, niet hoger dan het 
aantal in 2014. 

  
  

• In 2018 zijn 224 meldingen geweest bij de 
consulenten schuldhulpverlening. 10% van de 
aanmeldingen is doorverwezen naar het Loket 
Geldzaken.  

• Het is mogelijk gemaakt dat huur-, water-, energie en 
zorgkosten voor uitkeringsgerechtigden (als onderdeel 
van de uitkering) rechtstreeks betaald kunnen 
worden, tenzij de uitkeringsgerechtigde daartegen 
bezwaar maakt. 

• De financiële bewustwording van kinderen en 
jongeren is vergroot. O.a. door het toesturen van het 
boekje "Voor boven de 18" aan jongeren die 
binnenkort 18 jaar worden. 

• Er worden gastlessen gegeven op financieel gebied bij 
scholen. 
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• De samenwerking met vrijwilligersorganisaties is 
verder uitgebouwd. Waar mogelijk worden mensen 
die in een schuldhulpverleningstraject zitten, 
verwezen van de professionele hulpverlening naar de 
vrijwilligersorganisatie. 

• De beslissing over toelating tot schuldhulpverlening 
ligt bij de gemeente, niet meer bij de GKB. 

• Toeslagen en vrijstellingen van gemeentelijke lasten 
kunnen ambtshalve verleend worden. 

• Er is ingezet op vroegtijdig signaleren van risicovolle 
schuldsituaties, waardoor deze niet escaleren. 

• Er wordt budgetvoorlichting gegeven bij de start van 
een uitkeringstraject. 

• De NIBUD-website Startpunt Geldzaken staat ter 
beschikking. 

        Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, is op 
of onder het Drents gemiddelde in 2018. 

• Deelname aan sport, cultuur en sociale activiteiten op 
school is bevorderd door inzet van het Kindpakket 
(inclusief jeugdfonds sport en cultuur). 

• Het Kindpakket is doorontwikkeld als onderdeel van 
Jong Hoogeveen en een toekomstbestendig 
armoedebeleid. 

• In 2018 hebben 433 kinderen gebruik gemaakt van 
totaal 818 voorzieningen uit het Kindpakket, zoals 
gratis ID kaart, fietsreparatie, zwembadkaart, 
abonnement op de speel-o-theek en reisdocument. 

• In 2018 zijn 521 aanvragen voor sport goedgekeurd en 
102 voor cultuur in het kader van het jeugdfonds 
sport en cultuur. 

 

Wie doen hieraan mee? 

Bibliotheek 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018? 

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

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

€ 1.961.588 
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Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018? 

Naast de vaste taken wordt er in 2018 meer ingestoken op preventieve activiteiten 
zoals de gezonde school. 
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

€ 1.315.241 

 

Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Door de uitvoering van schuldsanering en bewindvoering. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018? 

Schuldsanering en bewindvoering. 
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

€ 610.000 schuldhulpverlening 
€ 243.000 exploitatie GR (waarvan € 66.000 betrekking heeft op de jaarrekening 
2017) 

 

Stichting Spelerwijs Hoogeveen 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

De Stichting Spelerwijs heeft als doel om kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid 
te bieden om te spelen, zich spelenderwijs te ontwikkelen en leeftijdsgenootjes te 
ontmoeten in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

Door kinderen goed voorbereid aan hun schoolcarrière te laten beginnen worden 
achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en zoveel mogelijk voorkomen.  

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018? 

Peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarnaast wordt 
fors ingezet op de doorgaande lijn met het onderwijs.  

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

€ 486.488 

Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder 38,2 36,8 40,1 
Kinderen in uitkeringsgezin % 5,81 5,73 6,58 
Werkloze jongeren % 1,62 1,8 1,52 
Voortijdige schoolverlaters 

    
% 1,7 1,9 1,7 

Absoluut verzuim leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen 0,22 0,61 1,82 
Relatief verzuim leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen 20,10 20,16 26,58 
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 12,6 11,6 9,2 
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Bijstandsuitkering 
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. 
Bron: CBS – Participatie Wet (2018) 
 
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) 
 
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 (1e halfjaar 2018) 
 
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) 

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
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• Beleidsplan re-integratie en participatie 2015 - 2018 (2014) 
• Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven (2012) 
• Nota 'Aanpak armoede en schulden 2016 - 2020' 
• Taal helpt laaggeletterden uit de bijstand (niet formeel vastgesteld, alleen in trojka) 
 
Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
410 Openbaar basisonderwijs 23 22 22 23 
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.673 4.762 3.830 3.215 
510 Sportbeleid en activering 143 45 155 123 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 139 132 162 129 

560 Media 1.813 1.820 1.820 1.855 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 2.122 2.270 2.739 2.767 
620 Wijkteams 275 268 267 267 
630 Inkomensregelingen 23.438 24.620 24.620 24.190 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.222 1.015 1.015 1.262 

672 Maatwerkdienstverlening 18- 20.146 11.327 16.142 19.916 
682 Geëscaleerde zorg 18- 1.703 1.653 1.653 1.738 
710 Volksgezondheid 1.287 1.485 1.485 1.456 
Totaal lasten 55.984 49.420 53.911 56.941 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
410 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.611 2.093 1.795 1.614 
510 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 0 0 0 0 
560 Media 10 0 0 10 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 
620 Wijkteams 0 0 0 0 
630 Inkomensregelingen 21.646 22.349 22.349 20.931 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 4 
672 Maatwerkdienstverlening 18- 6.158 0 3.625 3.669 
682 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 
710 Volksgezondheid 0 0 0 0 
Totaal baten 29.425 24.442 27.769 26.228 

     
Resultaat 26.559 24.978 26.142 30.713 

 
 
    

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
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Begrotingswijzigingen 

Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  867 -298 
Administratieve wijziging Coördinerende jeugdzorg 3.625 3.625 
 

Toelichting op cijfers 

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
In totaal is er op onderwijsbeleid en leerlingzaken een voordeel behaald van € 435.000. Hieronder 
worden de grootste afwijkingen van de begroting benoemd die tot dit voordeel hebben geleid. De 
overige afwijkingen worden veroorzaakt door meer- en minderkosten, zoals lagere en hogere 
subsidies, afrekeningen van subsidies, minder uitgaven en hogere loonkosten. 
 
Peuteropvang/VVE 
Per 1 januari 2018 is de harmonisatiewet van kracht gegaan.  
De harmonisatiewet houdt in dat het verschil in peuterspeelzaal en kinderopvang is opgeheven. 
De voormalige peuterspeelzaalvoorziening valt nu onder kinderopvang. Als gevolg hiervan mag een 
gemeente geen organisatie meer subsidiëren (alle kindplaatsen), maar alleen kindplaatsen van 
ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hierdoor waren de uitgaven lager dan 
begroot, de peuteropvang € 50.000 en VVE € 269.000. De begroting van 2018 was nog opgesteld 
conform de oude systematiek. 
 
Leerlingenvervoer 
De post leerlingenvervoer laat een overschot van ruim € 200.000 zien. Toch zijn er niet zozeer minder 
leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Wel zijn er meer leerlingen die gebruik 
maken van het vervoer dichter bij huis, waardoor er minder kilometers worden gedeclareerd.  
Vanaf september 2018 is het leerlingenvervoer overgenomen door een andere vervoerder (De Vier 
Gewesten). Uit de cijfers blijkt vooralsnog niet dat het overschot hiermee te maken heeft. Aangezien 
de inzet op het leerlingenvervoer een onvoorspelbaar karakter heeft, kan niet worden ingeschat of 
het overschot een structureel karakter heeft. Wanneer er komende periode kinderen worden 
geïndiceerd voor vervoer naar een school in een andere provincie, dan kunnen de kosten plotseling 
aanzienlijk stijgen. 
 
RMC 
Het voordelig saldo bedraagt € 63.000. Dit is voornamelijk een gevolg van een hogere rijksvergoeding 
en de ontvangen afkoopsom van de gemeente Westerveld als gevolg van de uittreding.  
De hogere rijksvergoeding bedroeg € 49.000 en de afkoopsom was € 14.000. Ook heeft er nog een 
verrekening van geoormerkte RMC gelden plaatsgevonden en waren de overige uitvoeringsuitgaven 
RMC lager dan begroot.  
 
Leerplicht 
In 2018 is gemeente Westerveld uitgetreden uit samenwerkingsovereenkomst Leerplicht, mede 
hierdoor is een nadeel ontstaan van € 23.000.  
De uitvoeringskosten waren € 17.000 lager, de ontvangen afkoopsom van de gemeente Westerveld 
bedroeg € 23.000 en als gevolg van de uittreding van Westerveld waren de ontvangsten € 63.000 lager. 
 
510 Sportbeleid en activering 
Er zijn extra middelen vanuit de Klijnsmagelden (armoedebestrijding) beschikbaar gesteld voor 
jeugdsport. Omdat er nog geen afrekening over 2018 heeft plaatsgevonden, betekent dat er een 
bedrag van € 32.000 niet is besteed. 
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530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
Ook voor jeugdcultuur zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit de Klijnsmagelden. En ook hier 
heeft nog geen afrekening over 2018 plaatsgevonden, zodat een bedrag van € 33.000 resteert. 
 
560 Media 
Loonkosten Verhalenwerf 
De begrote lasten zijn met € 25.000 overschreden. Dit bedrag was in de periode dat het museum nog 
bij de gemeente hoorde, bestemd voor loonkosten. Bij de overgang van het museum naar de 
bibliotheek is de afspraak gemaakt, dat de bibliotheek het bedrag voor de loonkosten ook als 
subsidie ontvangt, omdat zij het personeel overgenomen heeft. In de begroting is dit niet verwerkt 
met als resultaat dat er een overschrijding van € 25.000 is opgetreden.  
 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 
Bij GemRap II is een tekort van € 90.000 voor sociaal-medische indicaties gemeld. Uiteindelijk wordt 
het tekort voor de sociaal-medische indicaties ruim € 130.000. SMI is een belangrijk preventief 
middel, waarvan steeds meer gebruik gemaakt wordt. 
Van het budget voor de algemene voorzieningen jeugd (vrij toegankelijke jeugdhulp) is een bedrag  
€ 100.000 niet besteed. Per saldo levert dit een nadeel op van ongeveer € 30.000. 
 
630 Inkomensregelingen 
Het saldo voor de uitvoering van de inkomensregelingen bedraagt € 989.000 nadelig.  
 
Zoals al bij GemRap gemeld, ontstaat dit nadeel vooral door de lager dan begrote rijksbijdrage. 
Hierdoor zijn de ontvangsten ca. € 0,9 miljoen lager. Vooral door de daling van het aantal 
bijstandsgerechtigden in de laatste maanden van het jaar zijn de uitgaven in 2018 slechts € 0,1 
miljoen hoger dan de begrote uitkeringskosten. In mei gingen we nog uit van ca. € 0,6 miljoen hogere 
uitkeringskosten. 
 
Binnen de inkomensregelingen zijn ten opzichte van de begroting een aantal afwijkingen die positief 
of negatief afwijken.  
Het betreft hier de onderstaande voor- en nadelen: 
- Het aantal personen met een arbeidsbeperking blijft ver achter bij de prognose van de begroting. 

In de begroting van 2018 gaan we uit van 120 personen met loonkostensubsidie. De stand per 
ultimo december is dat er 58 cliënten zijn met loonkostensubsidie. Ook het aantal mensen dat 
geplaatst is op beschut werk is lager. Gevolg hiervan is dat er € 665.000 minder aan 
loonkostensubsidie is verstrekt in 2018. Dit is ca. € 265.000 lager dan verwacht bij de GemRap 
van 2018. 

- De uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand zijn per saldo ca. € 226.000 hoger. Deze 
hogere uitgaven komen doordat de kosten voor bewindvoering hoger zijn, er hogere kosten zijn 
gemaakt voor inrichtingskosten bij huisvesting van statushouders en de bijdrage voor algemene 
levensbehoeften voor jongeren die in een instelling verblijven. Deze jongeren hebben geen recht 
op de algemene bijstand.  

- Het totale saldo openstaande (bijstand) debiteuren saldo is met € 294.000 afgenomen. 
Daarnaast is de verwachting dat het risico op oninbaarheid van nog bestaande bijstand-
debiteuren hoger is geworden. Om dit risico af te dekken heeft er een dotatie aan de voorziening 
plaats gevonden van € 126.000. Per saldo een nadeel van € 418.000. 

 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 
De kosten voor maatwerkdienstverlening 18+ zijn de kosten voor schuldhulpverlening en deze vallen  
€ 238.000 hoger uit dan begroot.  
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De kosten voor de dienstverlening voor schuldhulp zijn van € 698.000 in 2017 gedaald naar € 620.000 
in 2018 doordat de werkwijze voor schuldhulpverlening is gewijzigd (hier was in de begroting 
rekening mee gehouden). 
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is toegenomen. De uiteindelijke jaarrekening 2017 
van GKB Drenthe viel € 66.000 lager uit dan verwacht. Over 2018 moet gemeente Hoogeveen een 
gemeenschappelijke bijdrage betalen van € 177.000. 
 
Het resterende tekort van € 5.000 wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten, 
  
672/682 Maatwerkdienstverlening/Geëscaleerde zorg 
De uitvoering van de Jeugdwet heeft € 3,8 miljoen meer gekost dan dat we hadden begroot. In de 
loop van 2018 is al gemeld, dat we een tekort van ongeveer € 3 miljoen verwachtten. Uiteindelijk is 
er dit tekort van € 3,8 miljoen euro geworden. Dit wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten sterk zijn 
toegenomen op enkele resultaatgebieden. Dit zijn vooral de resultaatgebieden Gezond Zijn (een 
toename van ruim € 2 miljoen ten opzichte van 2017), Gezond Opgroeien en Meedoen en 
Zelfredzaamheid. Ook de kosten voor de hulp op het gebied van dyslexie zijn gestegen met ongeveer  
€ 100.000.  
 
De Jeugdwet kent een zorgplicht, dat wil zeggen dat elke zorgvraag moet worden beantwoord. Dat 
leidt ertoe dat de vraag naar zorg niet goed kan worden voorspeld; er is sprake van een open-einde 
regeling. De verwijzing naar de zorg als antwoord op de zorgvraag gebeurt op verschillende plaatsen, 
zoals huisartsen, jeugdartsen, maatschappelijk werkers, gemeenten. Omdat het grootste deel van de 
toewijzingen niet via de gemeente loopt, heeft zij weinig mogelijkheden om te sturen in de 
toewijzing en de kosten daarvan.   
De stijging wordt voor een deel veroorzaakt door indexatie van tarieven, maar hoofdzakelijk door 
volumegroei. Omdat het aantal cliënten min of meer gelijk blijft, is de conclusie dat de zorgkosten 
per cliënt toenemen. 
 
710 Volksgezondheid 
In de begroting 2018 voor de GGD Drenthe is een extra bijdrage van € 84.000 opgenomen voor het 
rijksvaccinatieprogramma dat de GGD in 2018 zou uitvoeren. Deze uitvoering is echter niet gebeurd. 
Daarnaast heeft GGD Drenthe een begrotingswijziging ingediend in 2018 voor het indexeren van de 
bijdrage, waardoor de bijdrage aan de GGD hoger werd. 
Per saldo hebben we in 2018 ongeveer € 30.000 minder uitgegeven. 
 
RISICO'S 
 
Investeringen 

Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling. 
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Zorg op maat 

 
 
Dit programma gaat over de lokale invulling en uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en de Wet Publieke Gezondheid. 
 
Programmahouder: Erwin Slomp 
 
Wat hebben we gedaan 

Toekomstvisie Hoogeveen 
 
Begin 2018 is de toekomstvisie van Hoogeveen 'Hoogeveen en haar ambities' vastgesteld. Daarin 
geven we aan welke ontwikkelingen en opgaven we zien op het gebied van bestuur, veiligheid, 
sociaal, omgeving en economie. 

 
Onze toekomstvisie op het sociaal domein kan worden samengevat in de volgende punten: 
• we blijven inzetten op de thema’s meedoen, talentontwikkeling en leefbaarheid; 
• iedereen doet mee geldt als randvoorwaarde; 
• bij ondersteuning, gezondheid en zorg zetten we nog meer in op preventie; 
• de sociaal-economische tweedeling gaan we tegen, met speciale aandacht voor ‘armoede en 

schulden’ en ‘onderwijs’; 
• bij de uitvoering leggen we meer de nadruk op samen en op netwerkvorming. 
 
Signaleren van kwetsbaarheid 
We willen kwetsbare inwoners eerder signaleren en ondersteuning en zorg op maat bieden. 
Daarvoor zijn voor kwetsbare ouderen multidisciplinaire teams ingericht bij alle huisartsenpraktijken. 
In 2018 is vooral gewerkt aan het borgen van de aanpak. Zo heeft elk team een coördinator 
gekregen, zijn trainingen en inspiratiesessies georganiseerd en wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van hetzelfde digitale systeem voor ketenzorg. Er worden steeds meer patiënten besproken in de 
teams en steeds vaker schuiven huisartsen bij het teamoverleg aan. 
 
In 2018 hebben we mantelzorgconsulenten toegevoegd aan de multidisciplinaire teams. We maken 
zo gebruik van het netwerk van professionals rond kwetsbare ouderen om zwaar belaste 
mantelzorgers op te sporen. Het gaat dan niet alleen om het opsporen van overbelaste 
mantelzorgers van kwetsbare ouderen, maar ook om het vinden van zwaar belaste mantelzorgers 
van andere groepen kwetsbare inwoners. De huisartsenpraktijken zijn erg tevreden over de inzet en 
betrokkenheid van de mantelzorgconsulenten. 
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De multidisciplinaire teams bij de huisartsen vormen een goed instrument voor partijen in de zorg 
om kwetsbare inwoners te signaleren. Partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken en 
dorpen kunnen ook een rol spelen bij het tijdig signaleren van kwetsbaarheid. We hebben dan ook 
besloten om de wijkteams van De Smederijen nog meer in te zetten voor het opsporen van 
kwetsbare inwoners en voor het realiseren van de noodzakelijke afstemming van hulp en zorg aan 
deze inwoners. Met de leden van de wijkteams en het management van de betrokken instellingen 
hebben we in kaart gebracht wat daarvoor nodig is.  
 
Sluitende ketens van ondersteuning en zorg 
Kwetsbare inwoners hebben vaak hulp nodig op verschillende levensdomeinen. Die hulp moet in 
samenhang en op maat worden aangeboden. Dit vraagt om sluitende ketens van ondersteuning en 
zorg voor de verschillende groepen kwetsbare inwoners. Voor kwetsbare ouderen wordt de keten 
vormgegeven door de multidisciplinaire teams bij de huisartsenpraktijken. 
 
Bij ouderen met dementie zorgen de casemanagers dementie voor afstemming. We hebben de 
casemanagers de ruimte gegeven om Wmo-voorzieningen in te zetten als er sprake is van spoed of 
als een keukentafelgesprek in verband met achterdocht of angst (nog) niet mogelijk is. Zo kan de 
ondersteuning vanuit de gemeente snel worden afgestemd op de wisselende behoefte van de 
inwoner met dementie en zijn of haar mantelzorger. 
Hiermee geven we uitvoering aan het Convenant Dementievriendelijk Drenthe dat we in september 
gesloten hebben met Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, het Netwerk Dementie Drenthe, de 
Provincie Drenthe, Zilveren Kruis, Samen Dementievriendelijk en de overige Drentse gemeenten. De 
partijen spreken in het convenant de intentie uit om inwoners te informeren over dementie en het 
omgaan met dementie en om te stimuleren dat mensen met dementie langer mee kunnen doen aan 
de samenleving.  
 
In oktober 2018 hebben de dorpscoöperatie Hollandscheveld, NNCZ, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 
zorgkantoor Zilveren Kruis, de gemeente Hoogeveen en het ministerie van VWS hun commitment 
uitgesproken voor het starten van een driejarig experiment Domeinoverstijgend Samenwerken in 
Hollandscheveld per 1 januari 2019. Doel van het experiment is het overtuigend aantonen dat het 
organiseren van zorg vanuit één integraal perspectief, waarbij ook het privédomein van de cliënt 
wordt betrokken, beter antwoord geeft op de vraag van de kwetsbare inwoner. Opname in het 
verpleeghuis of andere instelling of crisisopname wordt uitgesteld of voorkomen. 
 
Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zorgt het Optimaal Leven Team voor 
samenhangende ondersteuning en zorg. Het team is 17 september 2018 van start gegaan voor de 
gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Het team bestaat uit ambulante hulpverleners van GGZ 
Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) aangevuld met ervaringsdeskundigen en 
medewerkers van de SWW en de gemeente. Het team werkt met elke cliënt aan een persoonlijk plan 
gericht op welbevinden, medisch en maatschappelijk herstel op alle levensdomeinen. De teamleden 
treden op als levensdomeinregisseurs. Zij betrekken daarbij indien mogelijk naasten en de 
wijk/omgeving. 
In 2018 zijn medewerkers van de GGZ gaan deelnemen aan de wijkteams. Dit blijkt een duidelijke 
meerwaarde te bieden. Nu de GGZ medewerkers zijn opgegaan in het Optimaal Leven Team moet 
opnieuw gekeken worden hoe de verbinding met de wijkteams zo effectief en efficiënt mogelijk kan 
worden vormgegeven. 
 
De ministers van VWS en VenJ en de VNG streven ernaar dat alle gemeenten en regio’s beschikken 
over een sluitende keten voor mensen met verward gedrag. Assen, Emmen en Hoogeveen hebben 
het voortouw genomen bij het realiseren van een sluitende aanpak voor heel Drenthe.  
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Sluitende keten beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
De doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de 
centrumgemeenten naar alle gemeenten is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2021. Hoogeveen 
ressorteert onder centrumgemeente Assen. We hebben besloten om de extra tijd te gebruiken om 
ons samen met de gemeenten in de regio Assen zorgvuldig voor te bereiden op de transitie. Er is 
onderzoek gedaan naar de behoefte in onze en andere gemeenten van de regio Assen aan 
beschermd wonen en varianten van beschermd wonen. Vooruitlopend op de doordecentralisatie 
worden geconstateerde hiaten in het aanbod al zoveel mogelijk gedicht. Zo is in april 2018 door het 
Leger des Heils aan Het Haagje een nieuwe voorziening geopend op het grensvlak van beschermd 
wonen en Wmo-begeleiding. 
 
Het sluitstuk van de keten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is de 
inloopvoorziening voor dak- en thuislozen aan het Beukemaplein. We hebben besloten om de 
voorziening te verhuizen naar de Schutstraat 42. Dat maakt het mogelijk de inloopvoorziening te 
combineren met de kledingwinkel van het Leger des Heils. Die combinatie leidt tot efficiencywinst en 
vergroot de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de voorziening. 
 
Maatwerkvoorzieningen 
In 2018 hebben we de inkoop van Wmo-begeleiding met succes afgerond. Met ruim 120 aanbieders 
hebben we een contract afgesloten. 
We hebben het toezicht op de maatwerkvoorzieningen verder versterkt. Samen met het 
Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) van de VNG hebben wij in 2015 en 2016 de processen 
voor het houden van toezicht vormgegeven. Zo wordt er nu toezicht gehouden aan de hand van het 
Drents kwaliteitskader en is er intern een kwaliteitsketen opgericht waarbij feitelijk de eerste 
grondslagen voor het houden van toezicht al worden gelegd bij een aanbesteding. Als resultaat of 
opvolging hiervan hebben de contractmanagers en consulenten Wmo nu ook een grotere rol 
gekregen in het geheel. In 2017 hebben we samen met het OTF een begin gemaakt met het actief 
uitvoeren van het Wmo toezicht en de Wmo handhaving. In 2018 hebben we de uitvoering 
structureel verder vormgegeven door het team toezichthouders verder uit te breiden naar 3 
personen. 
Waar de nadruk eerst lag op het houden van toezicht op kwaliteit, is in 2018 ook gericht meer 
toezicht gehouden op rechtmatige besteding van Wmo gelden. In dit kader zijn er onder andere ook 
goede contacten gelegd met het fraudeteam van het Openbare Ministerie, het zorgkantoor, de 
Belastingdienst en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
Dat er nu gericht toezicht wordt gehouden op rechtmatigheid, betekent ook dat we nu gelden 
kunnen terugvorderen. Feitelijk lopen we hiermee als gemeente in Nederland redelijk voorop, 
dankzij de ondersteuning van het OTF. In 2018 zijn aan het einde van het jaar 3 onderzoeken 
afgerond op grond waarvan een terugvorderingstraject is ingezet. 
 
Algemene Voorzieningen 
We hebben de SWW gevraagd om nieuwe groepen dagontmoeting voor kwetsbare ouderen te 
realiseren in wijken waar geen of onvoldoende dagontmoetingsgroepen bestaan. In 't Knooppunt is 
een groep Dagontmoeting Plus gerealiseerd en in de Olde Bieb is een tweede groep Dagontmoeting 
Plus van start gegaan. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor groepen Dagontmoeting Plus in De 
Weide en in Krakeel. Bij de groepen Dagontmoeting Plus zijn ook zelfstandig wonende senioren met 
beginnende dementie, parkinson of ggz-problematiek welkom. Anders dan bij de reguliere 
dagontmoeting is bij deze groepen altijd een verpleegkundige aanwezig voor eventuele zorgvragen. 
 
Mantelzorg-Vitaal 
In 2018 is het gesprek aangegaan met (kleine) groepen mantelzorgers (lotgenoten) om de 
ondersteuning vanuit Mantelzorg-Vitaal nog meer toe te snijden op de wensen en behoeften van 
specifieke groepen mantelzorgers.  



Jaarrekening 2018 Zorg op maat 
 

Gemeente Hoogeveen 39 
 

Centraal staat denken/handelen vanuit de vraag van mantelzorgers. Samen met mantelzorgers wordt 
toegewerkt naar nieuwe activiteiten waarbij nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met andere 
(zorg)partijen. 
De Werkgroep Informele Zorg verwacht dat door de samenwerking met groepen mantelzorgers en 
(zorg)partijen een bezuiniging kan worden gerealiseerd op het activiteitenbudget van € 30.000. 
 
Adviesraad Sociaal Domein 
Gemeenten zijn wettelijke verplicht om inwoners te betrekken bij de uitvoering van de Wmo en de 
Jeugdwet. In nauwe samenwerking met de Wmo-raad hebben we deze wettelijke verplichting 
opnieuw ingevuld. Gekozen is voor een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen. De nieuwe 
adviesraad is compacter en de leden worden geworven op basis van deskundigheid en vaardigheden. 
Leden van de adviesraad denken mee bij de vorming en uitvoering van beleid en over het betrekken 
van belanghebbende inwoners bij het beleidsproces. Ze activeren belanghebbende inwoners om 
mee te denken en mee te doen. 
 
VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap 
In nauwe samenwerking met belanghebbenden hebben we in 2018 een plan van aanpak opgesteld 
dat invulling geeft aan het VN verdrag. Dat moet resulteren in een inclusieve samenleving waar 
mensen met een beperking net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder 
beperking. 
 
Bethesda 
In mei kregen we te horen dat Treant voornemens was de afdelingen klinische kindergeneeskunde 
en klinische verloskunde in Bethesda te sluiten. We hebben vanaf dat moment intensieve gesprekken 
gevoerd met de raad van bestuur van Treant, maar ook met veel betrokken partijen, zoals de 
verloskundigen, Denktank Bethesda en huisartsen met als doel de voorgenomen sluiting te 
voorkomen. In de zomer van 2018 kwamen we tot het inzicht dat Treant al verder was in het proces 
van sluiting van onderdelen van de ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Dit heeft ons doen besluiten om de 
gesprekken met Treant op te schorten. 
In augustus zijn Huisartsenzorg Drenthe, Menzis, Zilverenkruis, Treant, Ommelander Ziekenhuis 
Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, onder leiding van het bureau Gupta, gestart met het 
maken van toekomstscenario’s voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen. Wij 
hebben hiervoor zoveel mogelijk input geleverd vanuit de overtuiging dat Hoogeveen moet 
beschikken over een volwaardig ziekenhuis. 
 
Verbeteren van de Leefstijl 
We hebben ons gericht op het voorkomen van de behoefte aan ondersteuning en zorg door het 
stimuleren van een gezonde leefstijl vooral bij de meest kwetsbare en inactieve doelgroepen. 
We hebben dit grotendeels vorm geven via het Actieplan Sport & Bewegen en het Actieplan Vitaal & 
Actief Hoogeveen (zie programma Krachtige wijken en dorpen). Ook sluiten we aan bij initiatieven 
vanuit de inwoners zelf. Denk bijvoorbeeld aan inwoners die al een paar jaar deelnemen aan de 
Nationale Diabetes Challenge. De projectleider gezondheidsvaardigheden helpt inwoners 
desgewenst om dit soort initiatieven op te zetten. 
 
We hebben met Zilverenkruis en lokale organisaties op het gebied van zorg en welzijn gezocht naar 
mogelijkheden om te komen tot shared savings: kostenbesparingen in de zorg die gedeeltelijk weer 
kunnen worden ingezet voor betere zorg en preventie. Dit proces is begeleid door bureau OptiMedis 
vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën. Het blijkt moeilijk om met alle partijen te komen 
tot afspraken over shared savings op zowel het domein van de gemeente als het domein van de 
zorgverzekeraar. De belangen en rollen van de verschillende partijen lopen daarvoor te ver uiteen.  
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Afgesproken is dat de SWW de mogelijkheden verkent om in een afgebakend gebied actieve 
inwoners en zorgorganisaties te verenigen die met de gemeente en Zilverenkruis afzonderlijk 
afspraken willen maken over shared savings. 
 
Bezuinigingen 
De GemRap 2018 gaf een beeld van oplopende tekorten op de nieuwe taken op het sociaal domein. 
Binnen deze nieuwe taken hebben we gezocht naar ombuigingen die onze kwetsbare inwoners zo 
min mogelijk raken. Door het temporiseren van innovaties en ambities en het goedkoper organiseren 
van de bestaande voorzieningen hebben we structureel bezuinigd op de nieuwe Wmo-taken. Deze 
ombuigingen zijn ook verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen regie 
blijven voeren en optimaal participeren 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Kwetsbare inwoners eerder signaleren en op 
maat ondersteunen. 
 
Vergroten van het sociale netwerk van kwetsbare 
inwoners. 
 
Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik laten 
maken van algemene voorzieningen. 

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

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

• Onderzocht is hoe de wijkteams kunnen worden 
versterkt t.a.v. het signaleren van kwetsbare inwoners 
en het afstemmen van de hulp en zorg aan deze 
inwoners.  

• Voor inwoners met dementie zijn afspraken gemaakt 
voor domeinoverstijgend maatwerk (Zvw en Wmo). 

• De voorbereidingen zijn getroffen voor een 
experiment Domeinoverstijgend Samenwerken in 
Hollandscheveld. 

• Er is een Optimaal Leven Team ingericht dat vanuit 
verschillende disciplines samenhangende hulp en zorg 
verleent aan mensen met ernstige psychiatrische 
problematiek gericht op welbevinden, medisch en 
maatschappelijk herstel op alle levensdomeinen. 

• Samen met de overige gemeenten in Drenthe is 
gewerkt aan een sluitende keten voor personen met 
verward gedrag. 

• Het aantal groepen Dagontmoeting Plus voor 
kwetsbare ouderen is uitgebreid. 

Behoud mobiliteit van kwetsbare inwoners. • Het gebruik van De Bij is in 2018 ten opzichte van 
2017 niet verder gegroeid, maar gestabiliseerd op een 
gemiddelde van 4000 reizigers per maand. 

• Steeds meer mensen maken gebruik van het vervoer 
dat de Stichting Vrijwilligersvervoer aanbiedt (circa 
800 ritten tot en met oktober 2018 ten opzichte van 
240 in heel 2017). 

• In nauwe samenwerking met belanghebbenden is in 
2018 een plan van aanpak opgesteld dat invulling 
geeft aan het VN verdrag inclusie. 

Preventie, snelle signalering en integrale aanpak 
van huiselijk geweld. 

• Er is periodiek overleg met de politie, SWW en het CJG 
over de samenwerking en afhandeling van de 
casussen huiselijk geweld. 
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• Er zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering 
van de nieuwe meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

• Er is uitvoering gegeven aan de regiovisie Veilig Thuis 
Drenthe. 

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

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

• Het respijtaanbod van Mantelzorg-Vitaal is verder 
verbreed en uitgebreid. 

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

• De contracten voor Wmo-begeleiding zijn opnieuw 
aanbesteed. 

• Er is een impuls gegeven aan toezicht en handhaving 
op het gebied van fraude en zorgkwaliteit bij Wmo 
voorzieningen. 

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

• Er is onderzoek uitgevoerd naar hiaten en 
verbeterpunten in het aanbod van beschermd wonen. 

• Nieuwe vormen van wonen met begeleiding zijn 
gestimuleerd en gefaciliteerd. Zo is een nieuwe 
woonvorm van het Leger des Heils gerealiseerd. 

• De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 
inloopvoorziening voor dak- en thuislozen is vergroot 
door verhuizing naar de Schutstraat en combinatie 
met de kledingwinkel van het Leger des Heils.  

 
Doelstelling 4: Volledige en kwalitatief goede zorgketen van preventie tot medisch specialistische zorg 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Het aantal volwassenen met een gezonde leefstijl 
is op of boven het landelijk gemiddelde in 2018. 

• Blijvend stimuleren we de meest kwetsbare inwoners 
om een gezonde leefstijl aan te nemen door 
programma’s als het Drents Zorglandschap, Actieplan 
Vitaal & Actief Hoogeveen en het Actieplan Sport & 
Bewegen.  

• We hebben in 5 wijken/dorpen fitheidstesten 
aangeboden aan kwetsbare ouderen en hen geholpen 
naar een passend beweegaanbod. 

• Er is een projectleider gezondheidsvaardigheden 
aangesteld, die inmiddels contact heeft gelegd met 
bestaande initiatieven en sleutelfiguren in kwetsbare 
wijken en dorpen. 

Niet de aandoening centraal, maar de hele mens 
in zijn sociale context. 
 
Ondersteuning en zorg zo toegankelijk en dichtbij 
mogelijk. 
 
 

• Zie doelstelling 1. 
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Ondersteuning en zorg gespecialiseerd waar het 
moet en geconcentreerd waar het echt niet 
anders kan. 
Behoud van Bethesda. • Er is gelobbyd voor behoud van wezenlijke 

onderdelen van de ziekenhuiszorg in Hoogeveen. 
 
Wie doen hieraan mee? 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

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

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018 

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

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

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

Financieel belang 2018 € 4.074.351 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018 

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

Financieel belang 2018 € 494.098 

 
Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners 49 63 58 

     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.  
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Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende 
gemeenten in een peilperiode. 
Bron: CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo (1e halfjaar 2018) 
 
Beleidsdocumenten 

• 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) 
• Hoogeveen en haar ambities (Toekomstvisie voor Hoogeveen) (2018) 
 
Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 

110 Crisisbeheersing en brandweer 14 17 17 14 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 2.416 2.757 3.135 2.995 
620 Wijkteams 793 698 672 742 
660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.623 1.462 1.462 1.571 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 17.065 15.455 16.198 19.041 

681 Geëscaleerde zorg 18+ 454 341 341 707 
710 Volksgezondheid 496 505 505 524 
Totaal lasten 22.861 21.236 22.331 25.594 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
110 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 78 78 0 
620 Wijkteams 23 0 0 0 
660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 32 0 0 36 

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.232 1.020 1.020 1.120 
681 Geëscaleerde zorg 18+ 1.859 780 780 897 
710 Volksgezondheid 14 0 0 24 
Totaal baten 3.160 1.878 1.878 2.077 
     

Resultaat 19.700 19.358 20.453 23.517 

 
  

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/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Toekomstvisie
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Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  1.135  
Wijziging 1 Aanpassing Nieuw Hoogeveens Vervoer 347 155 
Administratieve wijziging Adm.wijziging taakveld (naar Veilige Bereikbaarheid) -387 -155 
 

Toelichting op cijfers 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 
Het voordeel is grotendeels toe te schrijven aan een positieve afrekening 2017 van het project 
Mantelzorg Vitaal van de Stichting Welzijnswerk.  
 
620 Wijkteams 
De kosten vallen € 70.000 hoger uit dan begroot. Dit nadeel betreft meerwerk uitgevoerd door Mee 
Drenthe om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar cliëntondersteuning. 
 
In de Programmabegroting 2018-2021 is een innovatiebudget opgenomen van €50.000 om de 
netwerken bij de huisartsen breder in te zetten voor het opsporen en ondersteunen van kwetsbare 
inwoners. Met het oog op kostenbeheersing is dit bedrag niet aangewend. 
 
660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 
Voor rolstoel-, woon- en vervoersvoorzieningen is € 109.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze 
kosten zijn moeilijk vooraf in te schatten.  
 
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 
De kosten zijn € 2.743.000 hoger dan begroot. De budgetten zijn gebaseerd op de Integratie 
Uitkering Sociaal Domein Wmo. Deze uitkering daalt aanzienlijk. Hierdoor ontstaat er een nadeel. Er 
is geen sprake van een relevante stijging in aantallen cliënten of voorzieningen. In de derde 
kwartaalrapportage is dit nadeel gemeld. 
De opbrengsten vallen € 100.000 hoger uit dan begroot. Dit voordeel bestaat deels uit hogere 
opbrengsten voor eigen bijdragen en deels uit opbrengsten voor regresvergoeding vanuit de VNG.  
 
681 Geëscaleerde zorg 18+ 
De kosten vallen € 366.000 hoger uit dan begroot en de opbrengsten vallen € 117.000 hoger uit dan 
begroot. De hogere opbrengsten betreffen voornamelijk ontvangen subsidie vanuit ZonMw voor het 
project Optimaal Leven waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Deze subsidie is 
betaald aan GGZ Drenthe voor de uitvoering van het project. 
Het nadelig saldo wat resteert van € 249.000 betreft grotendeels Veilig Thuis Drenthe (VTD). In de 
programmabegroting 2017 is aangegeven dat de extra bijdrage voor VTD vanuit de Wmo gedekt zou 
worden. Het budget van de Wmo is hiervoor niet toereikend. Dit is gemeld bij de GemRap. 
 
Investeringen 

Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Zorg op maat. 
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Bruisend Hoogeveen 
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Werken aan werk 

 
 
Het programma Werken aan werk richt zich op het bevorderen van werkgelegenheid, bestrijding van 
de werkloosheid en de gevolgen daarvan en het zorgen voor een stimulerend ondernemersklimaat. 
 
Programmahouder Jan Steenbergen 
 
Wat hebben we gedaan 

Opheffing Alescon en oprichting Stark 
2018 stond in het teken van de voorbereiding en de oprichting van Stark. Samen met de gemeenten 
De Wolden en Midden-Drenthe zijn we deelnemer in deze nieuwe bedrijfsvoerings 
gemeenschappelijke regeling. Er is bewust gekozen voor deze vorm waarbij het beleid bij de 
gemeenten ligt en Stark gaat over de uitvoering van het beleid. Voor de komende jaren is de 
beleidsmatige koers uitgewerkt in het bedrijfsplan van Stark dat in de drie gemeenteraden is 
vastgesteld. Daarbij zijn de door de raad meegegeven 10 aandachtspunten die zijn verwerkt in het 
bedrijfsplan. Nu Alescon is opgesplitst blijft nog de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling 
in liquidatie over. Deze GR blijft voorlopig nog bestaan om de liquidatie af te wikkelen. 
 
Ontwikkeling bijstand 
Eind december 2018 ontvingen 1.294 inwoners een uitkering van de gemeente op grond van de 
Participatie wet, IOW, IOZ en BBZ. Door de grote vraag op de arbeidsmarkt vinden goed 
bemiddelbare inwoners makkelijker hun weg naar betaald werk. We zien dat de inwoners die nu nog 
een uitkering aanvragen of ontvangen verder van de arbeidsmarkt af staan, overwegend als gevolg 
van multiproblematiek. Net als in 2017 had ook in 2018 de huisvesting van statushouders invloed op 
de populatie van de bijstand. In 2018 zijn er 41 uitkeringen op grond van de Participatiewet 
toegekend ten behoeve van statushouders.  
Verder groeide het aantal mensen met een indicatie voor een zogeheten Baan Afspraak Baan (BAB-
indicatie), mensen met een arbeidsbeperking.  
 

 
Figuur: ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen 2018 
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We stemmen ons aanbod aan trajecten, opleidingen en begeleiding voortdurend af op deze 
ontwikkelingen. Zo zijn we in 2018 gestart met de inzet van ervaringsdeskundigen. Door de grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt moeten we meer maatwerk inzetten om inwoners stappen te kunnen 
laten maken en/of te laten uitstromen.  
Door de gerichte aanpak en de positieve arbeidsmarkt is het uitkeringsbestand gedaald met ruim 3%. 
Als het bestand de instroom nieuwkomers buiten beschouwing laten, dan zien we een daling van 
ruim 6%. 
 
Arbeidsmarktregio Drenthee 
Voor het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is regionale 
samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe van groot belang. Binnen het 
Werkgeversservicepunt Drenthe wisselen we vaker vacatures uit en sluiten we aan op elkaars 
projecten waar dit voordelen voor werkgevers en werkzoekenden oplevert. Een mooi voorbeeld van 
een initiatief vanuit het Werkgeversservicepunt Drenthe is de 'Harrie Helpt training'. Deze training 
ondersteunt werkgevers en collega's bij de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. In 
2018 is ook de KLIK-app geïntroduceerd. Deze app koppelt werkzoekenden aan vacatures.  
 
Naast de samenwerking op het gebied van projecten en matching, hebben de zes regiogemeenten 
hun re-integratiebeleid op elkaar afgestemd. In deze context past de voucherregeling Vitaal 
Platteland uitstekend. Met Emmen als centrumgemeente dragen alle zes gemeenten deze regeling 
uit. De belangstelling ervoor is onder zowel werkgever als in aanmerking komende werknemers, 
groot. In 2018 is 38 keer gebruikt gemaakt van deze voucherregeling met een tegenwaarde van 
€ 44.000. 
 
In tripartite verband maken we de afspraken over de uitvoering van de matching binnen de 
Arbeidsmarktregio in het Werkbedrijf. Overheden, ondernemers en vakbonden vormen samen het 
bestuur van het Werkbedrijf. De plaatsing bij de overheden en de duurzaamheid van onze 
plaatsingen is nog wel een uitdaging. 
 
Onderwijs  
We streven naar een probleemloze overgang van school via stage en werkervaring naar duurzaam 
werk. Onze medewerkers hebben daarom ook in 2018 nauw contact gehad met de scholen voor VSO 
en PRO-onderwijs in onze regio om samen te zorgen voor een ononderbroken overgang van school, 
via stage en werkervaring naar werk.  
 
Regionaal mobiliteitscentrum 
In 2016 en als direct vervolg op het actieplan Hoogeveen Werkt aan Werk zijn we gestart met de 
opzet van een regionaal mobiliteitscentrum. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-
Drenthe, UWV, Alescon, Alfa-college en UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de 
behoefte van alle werkzoekenden. Met de vorming van een netwerkorganisatie en een stuur- en 
projectgroep is de samenwerking stevig neergezet. Er zijn meerdere gezamenlijke projecten gestart 
met als doel meer inwoners te begeleiden naar werk of naar school. Met dank aan projecten zoals 
het chauffeurstraject en de opleiding Wet Financieel Toezicht (waarin we als gemeente intensief met 
onderwijs en werkgevers hebben samengewerkt) hebben werkzoekenden betaald werk gevonden en 
ook duurzaam meer kans op (beter) betaalde banen. De gemeenten Hoogeveen en De Wolden 
hebben naast de (gezamenlijke) werkgerichte trajecten ook gezamenlijk trajecten gericht op de 
ontwikkeling van de basisvaardigheden, het creëren van beweging, het verhogen van de 
taalvaardigheid en gericht op de terugkeer naar school. 
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Lasproject 
De lassector heeft aangegeven dat er gekwalificeerd personeel nodig is dat kan voldoen aan de 
gestelde standaard. In samenwerking met onder andere de gemeenten De Wolden, Midden-Drenthe, 
het UWV en Reestmond uit Meppel bieden wij werkzoekenden een opleiding tot lasmedewerker. In 
6 maanden kunnen kandidaten een NIL1 en NIL 2 diploma behalen en relevante werkervaring op 
doen in de metaalsector.  
 
Fietsenmakersproject 
Vanuit de sector kwam de vraag naar gekwalificeerde fietsenmakers. In samenwerking met onder 
andere de gemeenten De Wolden, Midden-Drenthe, Emmen en het UWV zijn 10 werkzoekenden in 
vier maanden opgeleid tot fietsenmaker. Begin 2018 is de opleiding afgerond en is het merendeel 
doorgestroomd naar een betaalde baan. 
  
WFT-klas (Wet Financieel Toezicht) 
In de financiële sector en bij callcenters is er vraag naar goed WFT-geschoold personeel. In 2018 is 
een tweede WFT-klas opgeleid door het Alfa-college in een opleidingstraject van 13 weken. Van de 
25 kandidaten die de opleiding startten, hebben 22 na afloop van de opleiding een betaalde baan 
gevonden.  
 
Basisvaardigheden en beweging 
Om mensen met een uitkering te kunnen laten participeren, zijn er verschillende trajecten gericht op 
de ontwikkeling van basisvaardigheden en beweging. Dat kan zijn solliciteren en presenteren maar 
ook de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Verder zijn er trajecten gericht op beweging met als 
doel de ontwikkeling van een gezonde leefstijl.  
 
Terugkeer naar school 
Een afgeronde opleiding is belangrijk voor het vinden van werk. Om het volgen en afronden van een 
opleiding te stimuleren, zetten we het Kanstraject en het LeerWerkLoket in. Daarnaast vinden er op 
individuele basis studieadvies gesprekken plaats. 
Kanstraject 
Het Kanstraject bij het Alfa-college doen we samen met de gemeenten De Wolden en Midden-
Drenthe voor mensen tot 27 jaar die weer naar school willen en kunnen. Doel is jongeren te 
stimuleren een reguliere opleiding te doen en een diploma te behalen waarmee ze hun kansen op 
een baan vergroten. Jongeren die starten met het Kanstraject komen bovendien na een kwartaal in 
aanmerking voor studiefinanciering waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. In 2018 
zijn van de 10 deelnemers 9 jongeren doorgestroomd in een vervolgopleiding. 
LeerWerkLoket 
Bij het LeerWerkLoket kunnen mensen vragen stellen over leren en werken, omscholing en 
loopbaanoriëntatie. Ook voor vragen over laaggeletterdheid en het inzetten van de taalmeter is het 
loket beschikbaar. In de dienstverlening van het LeerWerkLoket werken gemeenten, UWV, onderwijs 
en het bedrijfsleven samen aan de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
 
Verhogen van Taalvaardigheid 
Taalbeheersing is essentieel om je staande te houden in de maatschappij en ook bij het vinden en 
behouden van werk. De Taalmeter nemen we af bij nieuwe bijstandsaanvragen. Bij een indicatie voor 
laaggeletterdheid melden we de werkzoekende na een gesprek hierover aan bij het Taalhuis voor 
taalverhoging.  
Wanneer een statushouder huisvesting krijgt in de gemeente Hoogeveen komt hij of zij direct in 
beeld bij een werkcoach. Statushouders krijgen naast de drie dagdelen inburgering extra dagdelen 
Nederlandse taal via het Alfa-college aangeboden. Ook bieden we statushouders de mogelijkheid op 
werkstage te gaan. De mensen voor wie deze stap nog te groot is, bieden we, naast drie dagdelen 
inburgering, vier dagdelen arbeid bij Alescon.  
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Kortom gelijktijdig werken aan educatie, startkwalificatie, inburgering en misschien wel ‘een baan in 
zicht’. Jonge statushouders starten waar mogelijk met Entree NT2, zodat zij meer kans hebben op het 
behalen van een startkwalificatie (minimaal een afgeronde MBO 2 opleiding) in combinatie met het 
inburgeringstraject.  
   
Samenwerken met UWV 
Er zakken nog relatief veel inwoners vanuit de WW door naar de bijstand. In het verleden was het 
niet mogelijk om samen met het UWV deze klanten alvast te kunnen benaderen. Met het UWV zijn 
afspraken gemaakt om inwoners met een WW uitkering vroegtijdig in beeld te brengen en te 
activeren om daarmee het doorzakken naar de WW te voorkomen. Eind 2018 is dit gestart.  
 
Integrale aanpak 
Bij veel cliënten in de bijstand is sprake van multiproblematiek. Hier is maatwerk nodig. We hanteren 
steeds vaker een integrale aanpak met meerdere disciplines om op verschillende terreinen de 
problemen aan te pakken waardoor de stap naar participatie of werk kleiner wordt.  
 
Economie 
Hoogeveen heeft een sterk ondernemersklimaat en de beschikking over grote bedrijventerreinen. 
Hierdoor heeft Hoogeveen een belangrijke regionale positie. Deze positie brengt ook met zich mee 
dat er aandacht moet zijn voor de economische ontwikkeling en hoe om te gaan met 
arbeidsparticipatie. Dit laatste zowel aan de kant van ondernemers en bedrijven, de samenwerking 
met het onderwijs en de activiteiten in het kader van de Participatiewet. Hiervoor beschikt 
Hoogeveen over een team van accountmanagers.  
Het team Economische Zaken richt zich op de brede dienstverlening en vormt in principe het eerste 
aanspreekpunt voor de ondernemer. Daarnaast begeleiden de accountmanagers bedrijven die zich in 
Hoogeveen willen vestigen of zich binnen de gemeente willen verplaatsen. Het accountteam heeft 
zich in 2018 onder andere met de volgende activiteiten bezig gehouden. 
 
Samenwerking bedrijfsleven 
In 2018 is de fusie voorbereid tussen de Combinatie Hoogeveense Ondernemingen (CHO) en 
Zakenkring Hoogeveen. De partijen zijn samengevoegd tot één ondernemersvereniging: 
ondernemend Hoogeveen. Vanwege de oprichting van de nieuwe ondernemersvereniging is het 
Groot Hoogeveens Netwerk Event en het idee voor een nieuw welkomstpakket in 2018 niet 
gerealiseerd.  
 
In 2018 heeft het college veel bedrijven en ondernemers bezocht. Het geeft goed zicht op wat er 
speelt bij lokale ondernemers en er ontstaat kennisuitwisseling over ontwikkelingen of knelpunten. 
De in 2018 georganiseerde burgemeestersontbijten en –lunches werden goed bezocht. Ondernemers 
waarderen het directe contact met het bestuur en de accountmanagers Economische Zaken. 
 
Maand van de ondernemer 
We hebben de maand november uitgeroepen tot de maand van de ondernemer. Dit is ontstaan 
vanuit het initiatief van MKB Nederland om jaarlijks ‘de dag van de ondernemer’ te organiseren op 
de tweede vrijdag van de maand november. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om 
ondernemers te bedanken voor hun lef, doorzettingsvermogen en waardering uit te spreken voor het 
feit dat zij in onze gemeente ondernemen en zo zorgen voor werkgelegenheid. Deze maand 
vergrootte de zichtbaarheid van het accountteam Economische Zaken.  
 
Hoogeveen on Stage 
In maart 2018 vond voor de eerste keer Hoogeveen on Stage plaats. Een project dat leerlingen in het 
vmbo ondersteunt bij het maken van hun beroeps- en opleidingskeuze. Tijdens het Beroepenfeest 
konden circa 700 leerlingen in gesprek met ruim 250 enthousiaste beroepsbeoefenaren.  
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Twee weken later was de Doedag waarop de leerlingen een dagje mee konden lopen in het bedrijf 
van hun keuze. Een fantastisch samenwerkingsproject van het onderwijs, bedrijfsleven en de 
overheid. 
 
Open Bedrijven Dag Hoogeveen 
De Open Bedrijven Dag was een succes. Ruim 30 bedrijven openden hun deuren voor het publiek. 
Voor jongeren een mooie gelegenheid om zich te oriënteren op toekomstige opleiding en beroep. 
Dat de Open Bedrijven Dag ook door de Hoogeveense samenleving gewaardeerd wordt, blijkt uit het 
feit dat de Stichting Open Bedrijven Dag Hoogeveen is uitgeroepen tot de ‘Hoogevener van het jaar 
2018’. 
  
STiB 
Naast de reguliere begeleiding van startende ondernemers en ondernemers in een doorgroeifase zet 
STiB zich meer in op het aanbieden van ‘ondernemersopleidingen’. Er is een breed aanbod van 
trainingen, workshops en kennissessies ontwikkeld (verkoop, ondernemersrecht, belastingen, E-
marketing en leiderschap). Ook hierbij wordt weer gebruik gemaakt van de kennis en expertise van 
Hoogeveense ondernemers. De belangstelling voor STiB-opleidingen groeit. STiB draagt bij aan de 
slagingskansen voor (startende) ondernemers en het vergroot hun netwerk.  
 
Verkoop bedrijventerrein ( hoeveel partijen en hoeveel ruimte is elders in HV vrijgevallen c.q. staat 
leeg 
De economie trekt aan er is meer beweging in de markt. Dit is terug te zien in het aantal m2 verkocht 
bedrijfsterrein.  
• 2018   17.909 m2  (wv 9.428 m2 verkocht in 2018 maar levering/betaling in 2019) 
• 2017   12.640 m2 
• 2016     7.494 m2 
• 2015     3.086 m2 
• 2014   14.447 m2 
 
Bedrijventerrein Riegmeer 
De belangstelling voor bedrijfskavels is toegenomen. In 2018 is de rondweg Hollandscheveld/ 
Riegmeer aangelegd waarmee het mogelijk is geworden Riegmeer te ontwikkelen. In 2018 hebben 
we voorbereidende werkzaamheden verricht voor de ontwikkelstrategie van dit nieuwe 
bedrijventerrein. Eind 2018 hebben we de STEC groep gevraagd om een nadere analyse van feiten en 
cijfers om op basis daarvan in 2019 een promotie- en acquisitiebeleid en verkoopplan voor Riegmeer 
te kunnen maken. Voor Riegmeer is er op dit moment een plan van aanpak in de maak. Er wordt 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om een actieve grondexploitatie te openen. Bij de vaststelling 
van het plan van aanpak wordt dan ook een voorbereidingskrediet gevraagd onder de IMVA. 
 
Dutch TechZone  
De samenwerking tussen de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de 
provincie Drenthe en het Rijk heeft in 2018 binnen de Dutch TechZone meer vorm gekregen. Dat 
heeft geresulteerd in activiteiten in de sectoren HTSM, Transport & Logistiek, Groene chemie en Olie 
& gas. Verder is intensief samengewerkt met Kennispoort Drenthe en is de Bedrijvenregeling weer 
ingezet. Hieronder volgt een overzicht van voornaamste ontwikkelingen.  
 
HTSM 
De maakindustrie van de Dutch TechZone is in beeld gebracht. De bedrijven zijn benaderd en bij 
elkaar gebracht tijdens verschillende evenementen en masterclasses die georganiseerd werden 
vanuit Dutch TechZone. Tevens is ingezet op onderwijsbundeling en vernieuwing.  
Dat heeft geresulteerd in een RIF aanvraag Skills4Future en de opstart van een Center of Expertise. 
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Transport & Logistiek 
De verladers en de vervoersstromen in de regio zijn in kaart gebracht. Er is aansluiting met 
Strategische Logistieke Alliantie (Overijssel, Top Dutch Logistics en Duitse partners) om 
netwerkvorming en kennisdeling te bevorderen. Vanuit 10 jaar A37-E233, waarin de Dutch TechZone 
een prominente rol heeft, is de week van logistiek, een hackathon en een Duitse partnerdag 
georganiseerd. In Dutch TechZone is een samenwerking gestart met scholen en ondernemers om de 
instroom binnen de logistieke sector te vergroten. In november 2018 heeft de Dutch TechZone 
deelgenomen aan de Vakbeurs Transport en Logistiek in Rotterdam om de regio nationaal en 
internationaal zichtbaar te maken. Om de deelname extra kracht bij te zetten is er een bidbook op 
gebied van logistiek vormgegeven vanuit de Dutch TechZone. 
 
Groene chemie/Olie en Gas 
Het jaarplan van Groene chemie/Olie en Gas is voor 2018 vraaggestuurd opgezet en samen met de 
bedrijven opgesteld. Er is uitbreiding van het netwerk ontstaan binnen deze sector in de Dutch 
TechZone. Er zijn vijf grotere EFRO aanvragen in de maak, onder begeleiding van ERAC en ASKA 
subsidieadviseurs. Dit gaat om vele miljoenen aan investeringen waarmee Dutch TechZone positie 
kan pakken op het gebied van Groene chemie/Olie en Gas. Daarnaast is ingezet op de samenwerking 
met onderwijs. Ten slotte begint ook de samenwerking in Chemport verband, met Delfzijl/Groningen, 
vorm en inhoud te krijgen (acquisitie en PR internationaal). 
 
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 
In het voorjaar van 2018 is de tweede bedrijvenregeling opgestart. Met deze regeling wordt beoogd 
om voornamelijk investeringen uit te lokken bij het MKB (tot 250 werknemers) die leiden tot 
innovatie en uitbreiding van werkgelegenheid. Er zijn 15 aanvragen ingediend. 
 
Techniekonderwijs 
De lat voor techniekonderwijs in de Dutch TechZone ligt hoog. Als visie en strategie is onder meer 
verwoord dat de regio tegen 2030 een internationale uitstraling heeft op het gebied van innovatieve 
door een integrale en systematische aanpak van ondernemingen, onderwijsinstellingen en 
overheden.  
De volgende stappen zijn in 2018 gezet om deze doelstellingen binnen de Dutch TechZone op langere 
termijn te kunnen behalen: 
- Er is besloten de pijler onderwijs te koppelen aan alle kansrijke sectoren.  
- Samenwerkingsconvenant ondertekend tussen Alfa-college, Drenthe College en NHL Stenden 
- Vervolgonderzoek Breuer Institute m.b.t. Fieldlabs en hotspots 
- Aanvraag van RIF Skills4Future 
- Ontwerpfase Center of Expertise 
- Aanvraag RIF Gas 2.0 
 
Vrienden van Techniek (VVT) 
Vrienden van Techniek is een stichting geworden en er is een bestuur gevormd met lokale 
ondernemers. De stichting wil vraagstukken vanuit het bedrijfsleven koppelen aan de mogelijkheden 
van de VVT. 
 
ICT Academie 
De ICT Academie is gestart aan de hand van een samenwerking Hoogeveens bedrijfsleven met Alfa-
college en Windesheim om het scholingsaanbod op gebied van ICT van niveau 4 (MBO) naar niveau 5 
(MBO+) te verhogen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het werken aan 
ondernemersopdrachten met ’targets’ en tijdsdruk.  
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Dag van de Techniek 
In 2018 is de Dag van de Techniek georganiseerd in samenwerking met het Alfa-college, RSG 
Wolfsbos, Roelof van Echten college. In dit jaarlijkse evenement voor kinderen van groep 7 staat 
techniek centraal. Doel is om de jongeren te enthousiasmeren voor de technische beroepen. 
 
Regiodeal 
Samen met de gemeenten AA en Hunze, Borger Odoorn, Emmen, Coevorden en Hardenberg en de 
provincie Drenthe hebben we een aanvraag bij het Rijk ingediend voor een Regiodeal. Het kabinet 
heeft ruim € 400 miljoen beschikbaar gesteld om regionale initiatieven te ondersteunen. Van de 88 
ingediende plannen zijn er 12 gehonoreerd waaronder die van onze regio. Voor de zomer van 2019 
moet het ingediende plan worden omgezet in een concrete regiodeal tussen alle betrokken partijen. 
Het Rijk gaat bij de plannen uit van 50% cofinanciering door de betrokken regionale partners. 
 
Regio Zwolle 
Vanaf 1 oktober 2018 zijn we als gemeente aangesloten bij de Regio Zwolle. Hoogeveen past goed in 
het plaatje van het zogeheten Daily Urban System van deze regio. Dat systeem laat de natuurlijke 
verbinding zien die dorpen en steden met elkaar hebben. 
 
Maatschappelijk verantwoord inkopen 
Het project Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is halverwege2018 van start gegaan met het 
maken van een Actieplan MVI met duurzaamheidsambities en concrete doelstellingen op het gebied 
van duurzaam inkopen. Medio 2019 wordt het Actieplan worden opgeleverd.  
Het stimuleren van lokale inkoop is onderdeel van MKB-vriendelijk inkopen. Dit is een van thema’s is 
voor het Actieplan MVI. De gemeente Hoogeveen wil lokale ondernemers beter betrekken bij 
onderhandse aanbestedingen. Dit vraagt ook om interne aandacht en bewustwording. Een plan ter 
concretisering wordt in 2019 opgeleverd en binnen het project MVI uitgevoerd. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Bestrijden van werkloosheid 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Werkloosheid komende vier jaar terugdringen tot 
onder het landelijk gemiddelde 

• Doorontwikkeling Regionaal Mobiliteitscentrum 

Hoger gemiddeld opleidingsniveau Hoogeveense 
beroepsbevolking 

• Jong Hoogeveen 
• Regionaal Mobiliteitscentrum 
• Hoogeveens HTSM techniekpact onderwijs 

 
Doelstelling 2: Stimulerend ondernemersklimaat 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Stabilisering en op termijn (4 jaar) groei 
Hoogeveense werkgelegenheid 
 
 
Ondernemerspeiling: Ambitie is om de beste 
gemeente van Drenthe te worden 
 

• Actieplan Hoogeveen werkt aan werk 
• Regionaal Mobiliteitscentrum 
• Uitvoeringsagenda Dutch TechZone 
 
• Bevordering zichtbaarheid 
• In beeld brengen dienstverlening 
• Eerste stappen uitvoering één loketfunctie 
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Doelstelling 3: Naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid • Integrale opvang nieuwe doelgroepen Participatie wet 
Uitstroom vanuit uitkeringssituatie naar reguliere 
banen 
 

• Regionaal Mobiliteitscentrum 
 

Effectieve en efficiënte uitvoering sociale 
werkvoorziening 

• Af/ombouw uitvoeringsorganisatie sociale 
werkvoorziening Alescon naar Stark 

 

Wie doen hieraan mee? 

Alescon/Stark 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Adequate opvang van mensen met een indicatie sociale werkvoorziening 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018  

Beschut werk, detachering en begeleid werken zijn de drie pijlers van Alescon. 
Daarnaast wordt ingezet op het medegebruik van de vrijvallende infrastructuur 
door gemeente. De activiteiten van Alescon zijn ultimo2018 overgegaan in de 
nieuwe entiteit Stark. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

In het kader van het solidariteitsprincipe dragen we de rijksvergoeding (wsw-deel in 
participatiebudget van het sociaal domein van het gemeentefonds) voor 
Hoogeveen over aan Alescon. Daarnaast dragen we bij aan het exploitatietekort 
van Alescon. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de 
hand van het aantal aja's per gemeente.  
In 2018 zijn de volgende bedragen aan Alescon uitbetaald: 
-doorbetaling wsw-deel: € 38.352.371 
-bijdrage in exploitatietekort: € 651.373 (o.b.v. voorlopige eindafrekening) 

 

NV Rendo 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

Gewaarborgde levering van energie 

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

N.v.t. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2017  

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

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2017) 

Hoogeveen heeft 334 aandelen. In totaal zijn er 991 aandelen. In 2018 is over het 
jaar 2017 een dividenduitkering ontvangen van totaal € 2.527.752. 
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Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar 685,1 588,1 651,1 
Vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar 100,9 108,9 120 
Netto arbeidsparticipatie % 66,3 65,2 66,6 
Functiemenging % 53,1 49,6 52,4 
Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-65 jaar 77,3 37,7 26,1 

 
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 (1e halfjaar 2018) 
 
Beleidsdocumenten 

• Economische Structuurvisie (ESV) (2007) 
• Detailhandelsstructuurvisie (2008) 
• Decentralisatie Participatie. Beleidsplan re-integratie en participatie 2015-2018 (2014) 
 
  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ondernemen_en_werken/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ondernemen_en_werken/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/2
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/12
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Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
030 Beheer overige gebouwen/gronden 1.665 94 94 2.993 
050 Treasury 16 14 14 12 
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
310 Economische ontwikkeling 278 288 288 425 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 266 262 262 251 

330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 1.286 875 875 916 
340 Economische promotie 775 747 747 779 
630 Inkomensregelingen 14 14 14 12 
640 Begeleide participatie 42.511 15.932 39.473 40.389 
650 Arbeidsparticipatie 3.780 4.032 3.399 3.260 

Totaal lasten 50.591 22.259 45.167 49.037 
     
Baten     
030 Beheer overige gebouwen/gronden 636 0 0 2.718 
050 Treasury 2.528 2.520 2.520 2.528 

080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
310 Economische ontwikkeling 52 29 29 147 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 219 147 147 176 
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 299 330 330 293 
340 Economische promotie 9 6 6 10 

630 Inkomensregelingen 0 0 0 0 
640 Begeleide participatie 0 0 0 0 
650 Arbeidsparticipatie 426 100 100 61 
Totaal baten 4.169 3.132 3.132 5.933 
     

Resultaat 46.422 19.127 42.035 43.104 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  22.909  
 

Toelichting op cijfers 

030 Beheer overige gebouwen/gronden 
Per saldo is € 181.000 meer uitgegeven dan begroot.  
Dit is een resultante van ontwikkelingen bij de locaties: 
- RVE Julianastraat: 
- Verkoop van grond in Pesse en in Hollandscheveld: 
- Strategische gronden. 
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De financieel technische verwerking ziet er per locatie als volgt uit: 
De grote verschillen tussen de lasten en de baten komen vooral door de afboeking van € 2,2 miljoen 
voor de RvE Julianastraatlocatie en de vrijval van de hiervoor genomen voorziening (€ 2,1 miljoen). 
Daarnaast is er een incidenteel voordeel van € 112.000 door de verkoop van een locatie aan de RvE 
Julianastraat. Er is hierdoor per saldo een boekwinst gerealiseerd van € 38.000. De sloopkosten van 
het oude schoolgebouw zijn dit jaar voor € 100.000 gerealiseerd hier staat ook een vergoeding van 
de ontwikkelaar van € 100.000 tegenover. Tot slot zijn de onderzoek en ontwikkelkosten van de RvE 
Julianastraatlocatie voor € 69.000 (2017 en eerder) en € 74.000 (2018) afgeboekt. 
 
In Pesse is een aantal gronden verkocht voor een bedrag van € 108.000. Doordat de boekwaarde 
hoger was dan de verkoopwaarde is de boekwaarde met € 271.000 afgenomen. Aangezien er voor 
deze gronden een voorziening is getroffen kon deze met € 229.000 vrijgevallen. Er is hierdoor per 
saldo een boekwinst gerealiseerd van € 66.000. 
 
In 2018 zijn de gronden aan de Turfsteker in Hollandscheveld verkocht. De boekwaarde is daardoor 
met € 121.000 afgeboekt.  
 
Er is in 2018 € 21.000 aan overige kosten gemaakt voor de strategische gronden die ten laste komt 
van de exploitatie. 
 
310 Economische ontwikkeling 
Per saldo is er een tekort van € 18.000. Dit tekort komt vooral doordat het budget van € 50.000 voor 
het congres Retaillink niet in dit programma is geraamd en de uitgaven wel binnen dit programma 
zijn verantwoord. Dit veroorzaakt een overschrijding op de lasten van € 135.000 en een hogere bate 
van € 97.000. Per saldo zijn de kosten binnen de begroting van € 50.000 gebleven. Administratief is 
de begrote post verantwoord binnen het programma aantrekkelijk wonen. Daarnaast is er € 20.000 
bijdrage aan kwartiermaker Science Drenthe niet opgenomen in de begroting. Daar staat tegenover 
een bate van € 20.000 voor inzet van de gemeente Hoogeveen in de Dutch TechZone. 
 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  
De opbrengst huren en pachten is € 28.000 hoger dan begroot. Daarnaast vallen de lasten € 11.000 
lager uit dan verwacht. Dit komt vooral door lagere rentelasten op de investering De Wieken. 
 
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen  
De lasten zijn € 41.000 hoger dan verwacht. Dit komt vooral door personele kosten ad € 32.000 en 
extra kosten voor Kennispoort Drenthe € 9.000. De baten pakken € 37.000 lager uit door een lagere 
opbrengst bijdrage BIZ stadscentrum (€ 17.000) en door een lagere opbrengst marktgelden 
(€ 20.000). 
 
640 Begeleide participatie 
De definitieve afrekening over het jaar 2017 is nadelig bijgesteld met € 118.000. 
De voorlopige eindafrekening van Alescon valt over het jaar 2018 € 577.000 voordelig uit. Dit 
voordeel is vooral het gevolg van een dividenduitkering van de joint-venture ASP. De totstandkoming 
van Stark cq. de splitsing van Alescon heeft ca. € 88.000 gekost.  
 
Dat er per saldo een nadeel ontstaat voor begeleide participatie komt doordat de rijksbijdrage met 
€ 1,34 miljoen is verhoogd in de meicirculaire. Deze verhoogde rijksbijdrage wordt verantwoord 
binnen de algemene dekkingsmiddelen (voordeel). Binnen het programma Werken aan werk leidt dit 
tot een nadeel omdat de middelen één op één aan Alescon worden doorbetaald. In de begroting is 
van een lagere rijksbijdrage uitgegaan en dus ook van een lagere doorbetaling aan Alescon. 
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650 Arbeidsparticipatie 
De uitgaven voor arbeidsparticipatie zijn binnen het programma Werken aan werk € 140.000 lager 
dan begroot. Hier tegenover staat dat de baten ca. € 40.000 lager zijn dan begroot. Per saldo een 
voordeel van € 100.000. Op het totale budget is er sprake van een minimaal saldo. Wel zijn er minder 
kosten gemaakt voor het Mobiliteitscentrum doordat deze kosten binnen de bestaande budgetten 
zijn opgevangen.  
 
Investeringen 

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

 
 
Het programma omvat cultuur, recreatie en toerisme, promotie, marketing en evenementen. Met 
het programma Bruisend Hoogeveen zetten we in op de verdere verbetering en uitbreiding van het 
cultureel, toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente waarbij het bevorderen van een 
integraal aanbod op de vraag centraal staat. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat hebben we gedaan 

Algemeen  
Hoogeveen leeft en ademt cultuur, evenementen en festivals en verstevigt recreatie en toerisme. 
Hoogeveen bruist! Inwoners en bezoekers worden verleid zoveel mogelijk gebruik te maken van het 
bruisende aanbod.  
Doel is om de regionale betekenis van Hoogeveen te verstevigen en verder te ontwikkelen. In 2018 is 
het nieuwe beleidskader voor recreatie en toerisme en evenementen vastgesteld. In 2018 is ook het 
achterstallig onderhoud van De Tamboer aangepakt. Daarnaast is hard gewerkt aan de 
totstandkoming van het programma van eisen en het proces voor het aantrekken van een architect 
voor het nieuwe culturele complex. 
 
Cultuur  
Stichting Cultuurhuis Hoogeveen, naar één organisatie van Het Podium en De Tamboer 
Op 1 januari 2018 hebben de besturen van beide organisaties de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen 
opgericht. Doel van de fusie is om samen een nog beter aanbod en programmavorming voor theater 
en popcultuur voor Hoogeveen en de regio neer te zetten. De werk - en merknamen De Tamboer en 
Het Podium blijven vooralsnog bestaan. Het resultaat van de samenvoeging is dat de bedrijfsvoering 
minder kwetsbaar is geworden, er meer van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden en vooral 
dat er een betere programmering neergezet wordt. Het bestuur van de Stichting Cultuurhuis 
Hoogeveen is uitgebreid van drie naar vijf leden. Er is toegewerkt naar een nieuwe bestuursstructuur 
met ingang van 2019. 
 
Naar een up to date en gezond theater voor Hoogeveen en de regio 
Begin 2018 heeft het bestuur van Stichting Cultuurhuis Hoogeveen een onderbouwd rapport 
aangeleverd over het achterstallig onderhoud van De Tamboer. Het was de uitwerking van het 
verzoek van de gemeenteraad aan de Raad van Commissarissen om de situatie in beeld te brengen. 
Immers na het plegen van de financiële injectie in 2017 om de bedrijfsvoering gezond te maken is het 
zaak het theater ook technisch en fysiek op orde te krijgen en houden. Het totale achterstallig 
onderhoud over de periode 2018 - 2022 omvat een bedrag van bijna 5 miljoen euro.  
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In samenspraak met de stichting en op basis van dit rapport heeft de raad in september 2018 
besloten om 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. De raad heeft het stichtingsbestuur gevraagd 
om voor 2019 en verder met een vervolgvoorstel te komen. De vervangingen dienen uitdrukkelijk zo 
gepleegd te worden dat ze ook na het realiseren van het nieuwe culturele complex te gebruiken zijn. 
Voor de uitvoering van het onderhoud is overleg tussen gemeente en de stichting ingericht.  
 
Popcultuur van betekenis voor Hoogeveen, de regio en Drenthe 
In 2018 is op provinciaal niveau een werkgroep gestart met het doel popcultuur meer over het 
voetlicht in Drenthe te krijgen. In de werkgroep nemen de podia en ambtenaren van de Drentse 
gemeenten en de provincie deel. De start was om voor 12+ meer mogelijkheden voor popcultuur te 
realiseren. Het popplan van de provincie, dat inzet op ondersteuning van talent, is daar het eerste 
bewijs van. Daarnaast is er behoefte aan versterking van het podiumnetwerk in Drenthe. Het Podium 
heeft hier een actieve bijdrage aan geleverd. Zij heeft het plan van aanpak Poppunt Drenthe 
opgesteld in samenspraak met de Drentse podia en de Stichting Kunst & Cultuur. Het plan van 
aanpak is in december 2018 aan de ambtelijke werkgroep popcultuur gepresenteerd. Dit krijgt nog 
een bestuurlijk vervolg.  
De popcultuur heeft niet genoeg aan een plan van aanpak. Ze heeft een goed netwerk van 
professionals en vrijwilligers nodig, ondersteuning en goede podia. Voor dat laatste, een poppodium 
van betekenis, is op verzoek van de stichting Cultuurhuis Hoogeveen een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheden van een poppodium met een capaciteit van 500 bezoekers aan de Markt 6.  
 
De Culturele Alliantie in uitvoering 
Samen met de provincie werken we aan de uitvoering van de Culturele Alliantie. 2018 is het tweede 
jaar van de vierjarige alliantie. Hoogeveen zet binnen de alliantie vooral in op drie onderdelen: de 
ontwikkeling van de Verhalenwerf als methodiek en voorbeeld voor andere gemeenten, de 
versteviging van popcultuur en de stimulering van talentontwikkeling. In 2018 zijn de middelen die 
door de provincie beschikbaar zijn gesteld in het kader van de culturele alliantie, ruim 20.000 euro, 
ingezet voor de Verhalenwerf. Een specifiek bedrag voor popcultuur van € 5.000 is rechtstreeks door 
de provincie beschikbaar gesteld aan Het Podium. We hebben daar de voorwaarde aan verbonden 
dat naast talentontwikkeling dit bedrag besteed moet worden aan de opstelling van een plan van 
aanpak voor het te ontwikkelen Poppunt Drenthe. 
 
Naar een uniek cultuurcomplex 
Na de vaststelling van het vlekkenplan door de culturele partijen is gewerkt aan de vereisten van het 
complex, de organisatie en de programmering. We hebben diverse cultuurhuizen en complexen 
bezocht en bekeken om te ervaren wat werkt en wat niet werkt. Het bezoek aan de The Storyhouse 
in Chester heeft de partijen enorm geïnspireerd en is gebruikt als aantrekkelijk perspectief. De 
opgedane ervaring is gebruikt bij de opstelling van het profiel van het complex en de toekomstige 
culturele organisatie. De partijen zetten in op het realiseren van een uniek en hybride gebouw, waar 
inwoners zich thuis voelen, er de hele dag iets te beleven is en gewerkt wordt vanuit één filosofie, 
één organisatie en één exploitatie. In december 2018 is het programma vastgesteld. 
 
Cultuureducatie  
Cultuureducatie in het basisonderwijs  
Alle kinderen en jongeren moeten gelijke kansen krijgen om via cultuureducatie hun cognitieve, 
creatieve, motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen. De ontwikkeling van deze 
kwaliteiten is belangrijk voor kinderen en jongeren zelf en voor hun bijdrage aan de huidige en 
toekomstige samenleving. Cultuureducatie in het basisonderwijs heeft de afgelopen jaren een flinke 
impuls gekregen maar verdient een nog prominentere plek in het onderwijs en het naschools 
aanbod. Uit een eerste verkenning in 2018 blijkt onder andere dat verbetering vooral zit in 
verbinding met het naschools aanbod, Jong Hoogeveen en het preventiemenu.  
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De lijnen tussen lokale culturele instellingen en de basisscholen zijn kort. Dit blijkt ook uit het EVI 
rapport 2017-2018 (tweejaarlijks onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen). Alle scholen die 
deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) maken gebruik van EVI. EVI is 
een zelfevaluatie en meet de ontwikkeling op school op het gebied van cultuuronderwijs ten opzichte 
van het voorgaande schooljaar. Het ambitiescenario in Hoogeveen is in 2017-2018 gestegen van 2,2 
naar 2,3. De Hoogeveense basisscholen hebben aangegeven dat 2,6 het gewenste ambitiescenario is. 
Relaties en het netwerk zijn sterk verbeterd en deskundigheid op het gebied van cultuureducatie 
ontwikkelen wordt als kans genoemd. Binnen het cultuurmenu worden workshops steeds meer 
gekoppeld aan voorstellingen en thema’s op school. Ook de lessenserie ‘Het land van Scala’ sluit op 
het cultuurmenu aan. Zo wordt ook op deze manier ingezet op het bevorderen van de doorgaande 
cultuurlijn binnen het basisonderwijs. In 2018 zijn als lessenserie 220 workshops in de disciplines 
beeldend, muziek, theater, dans en media gegeven op alle scholen, voor alle klassen in het primair 
onderwijs.  
 
Erfgoededucatie 
De Verhalenwerf biedt een stevige basis voor erfgoededucatie in het onderwijs. Het afgelopen jaar is 
aan ruim 5.000 leerlingen erfgoededucatie aangeboden. De bibliotheek Hoogeveen heeft hier een 
coördinerende rol in. Ook voor ouderen zijn reminiscentie projecten aangeboden waarbij aandacht 
wordt besteed aan het Hoogeveens erfgoed. 
 
Méér muziek in de Klas  
Muziekonderwijs heeft op vijf Hoogeveense basisscholen via de tijdelijke regeling Impuls 
Muziekonderwijs een impuls gekregen. Onderwijs, cultuuraanbieders en overheid in Drenthe willen 
structureel en goed muziekonderwijs op alle Drentse basisscholen. Daarom is in 2018 op provinciaal 
niveau gestart met de voorbereidingen voor een Drents Méér muziek in de Klas convenant voor 
structureel en goed muziekonderwijs.  
 
Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en het mbo 
Het voortgezet onderwijs werkt intensief samen met de Hoogeveense culturele organisaties in het 
netwerk Cultuurtraject. De scholen RSG Wolfsbos en Roelof van Echten College hebben per locatie 
een jaarprogramma met culturele activiteiten. Het betreft alle disciplines: muziek, dans, nieuwe 
media, literatuur en theatervoorstellingen. Het programma sluit aan op de vraag van de scholen. Ook 
in 2018 is de Kunstcarrousel georganiseerd. Dit zijn twee cultuurdagen voor alle leerlingen in het 
derde leerjaar. Doel van de kunstcarrousel is om jongeren kennis te laten maken met alles wat 
Hoogeveen te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Op het mbo verzorgen bibliotheek, 
Tamboer en Scala jaarlijks twee cultuurdagen voor alle eerstejaars. 
 
Recreatie en toerisme 
Nieuw evenementenbeleid en nieuw beleid voor recreatie en toerisme  
De toeristisch-recreatieve sector in Drenthe zit in de lift. Ook in de gemeente Hoogeveen is deze 
groei zichtbaar. Dat vraagt om aanpassing van het beleid op het gebied van evenementen, recreatie 
en toerisme. Beleid dat lef en ambitie laat zien. Dit beleid is in 2018 vastgesteld. De vraag van 
toeristen en recreanten stond centraal bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Het is een 
innovatief traject geweest waarbij ondernemers en organisaties uit de recreatieve sector en 
organisatoren van evenementen een grote rol hebben gespeeld. Er is onderzoek gedaan naar de 
vraag en het aanbod, er zijn interviews gehouden met ondernemers en organisaties en 
bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die interesse heeft in vrijetijdseconomie en 
evenementen. Zo is het nieuwe beleid samen met betrokkenen gemaakt. Het nieuwe beleid sluit 
naadloos aan bij de marketingcampagne Hi Hoogeveen, op weg naar de meest kindvriendelijke 
gemeente van Nederland. Hoogeveen organiseert de kindvriendelijkste evenementen van Nederland 
en is de kindvriendelijkste bestemming van Nederland.  
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Uitvoeringsplan recreatie en toerisme en evenementen  
In navolging van de beleidsplannen recreatie en toerisme en evenementen is in 2018 gestart met het 
ontwikkelen van uitvoeringsplannen. Ook voor deze plannen is een ophaalsessie met betrokken 
ondernemers en stakeholders georganiseerd. De input van deze sessie wordt in de 
uitvoeringsplannen verwerkt.  
 
Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform Hoogeveen (TROP) 
Het TROP heeft in 2018 gewerkt aan een nieuwe koers. Het TROP wil voor het verbeteren van de 
kwaliteit van de toeristische sector haar functie verbreden. Hiervoor gaat het TROP zich meer richten 
op concrete acties voor de gehele toeristische sector in gemeente Hoogeveen.  
 
Evenementen  
In 2018 hebben we diverse grote en kleine evenementen georganiseerd en ondersteund. Er is 
gewerkt aan de voorbereiding van vier nieuwe evenementen die in 2019 gaan plaatsvinden: Hi-
Street-Art, het Kunsten op straat festival, het H3 festival en het Stadsfestival. 
 
Hoogeveen nog beter op de kaart 
Marketing Hoogeveen  
In 2018 is met de uitvoering van de nieuwe strategie voor marketing Hoogeveen gestart: Hi 
Hoogeveen, op weg naar de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland. De organisatievorm is 
vastgesteld en met het Centrummanagement is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De 
aftrap van de marketingcampagne vond in het voorjaar van 2018 plaats in De Tamboer. De 
kindertheatershow over Hoogeveen 'het raadsel van de blauwe hand' was een groot succes. De 
kinderen uit de denktank hebben ons veel input gegeven hoe zij naar hun leefomgeving kijken en wat 
hun wensen zijn. Er is samengewerkt met verschillende partijen zoals Jong Hoogeveen en Sportief 
Hoogeveen, waar kinderen een grote rol spelen.  
 
Punt H, Toeristisch Informatie Punt (TIP) en regionale samenwerking 
Punt H is het fysieke uithangbord van marketing Hoogeveen en het TIP. Er vinden samenwerkingen 
tussen diverse partijen plaats, waarbij Punt H ook in 2018 voor verschillende activiteiten is ingezet. 
Zoals kaartverkoop voor evenementen en stempelpost voor Trappen, Happen en Stappen. Daarnaast 
zijn de workshops van IVN voor kinderen ook in 2018 voortgezet. De bezoekersaantallen zijn in 2018 
gelijk gebleven aan 2017. Het aanbod in Punt H is in 2018 uitgebreid met nieuwe streekproducten, 
nieuwe stadswandelingen en een kinderpuzzeltocht. De stadswandelingen met gids zijn verder 
geprofessionaliseerd met nieuwe themawandelingen. Hiervoor is meer animo geweest dan in 2017. 
De inzet van de toeristische regisseurs heeft in 2018 zijn vruchten afgeworpen. De samenwerking 
met de regio Zuidwest-Drenthe en regio WaterReijk in Overijssel is verder versterkt. Toeristische 
informatie is nog beter verspreid in deze regio en er zijn persreizen georganiseerd. Vanuit Zuidwest 
Drenthe is er een gezamenlijke Leader aanvraag gedaan. De promotie voor de camperplaats is 
opgepakt en er zijn diverse bedrijfsbezoeken bij recreatieve ondernemers georganiseerd, samen met 
de vrijwilligers.  
 
Projecten 
Recreatiegebied Nijstad  
Zie voor een toelichting het programma Aantrekkelijk wonen. 
 
Leader Zuidwest Drenthe 
Een impuls voor de vrijetijdseconomie is cruciaal voor de vitaliteit van het platteland in Zuidwest 
Drenthe en staat daarom hoog op de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. Hiertoe is sinds 2016 
Europese (Leader-) subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling richt zich in Zuidwest Drenthe met 
name op de versterking en ontwikkeling van de vrijetijdssector. Voor 2018 was het doel om meer 
onderscheidende, innovatieve en lokale projecten binnen Leader te halen.  
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Er zijn in 2018 in totaal 8 projecten gescreend op leaderwaardigheid. Uiteindelijk zijn 7 projecten 
officieel ingediend. Van de ingediende projecten zijn er vier beschikt en zijn er nog drie in procedure. 
In gemeente Hoogeveen zijn twee projecten ingediend en één project waarin gemeente Hoogeveen 
participeert. Één van de projecten is reeds beschikt en de andere twee zijn nog in procedure.  
 
Project ''Gastvrijheid en streekeigen ondernemen Vitaal Platteland Zuidoost Drenthe" 
De centrale ligging van Hoogeveen maakt dat de gemeente zowel een relatie met Zuidwest Drenthe 
als Zuidoost Drenthe heeft. In Zuidoost Drenthe is in 2018 een vervolg gegeven aan het project 
‘streekeigen en gastvrij ondernemen’. De streekconsulent is in 2018 evenals in het voorgaande jaar 
twee dagen per week voor het project werkzaam geweest. In gemeente Hoogeveen heeft hij acht 
bedrijven geadviseerd over de bedrijfsvoering en koers van het bedrijf. Dit deels op aanvraag van de 
ondernemer en deels als aanbod vanuit de gemeente met als doel de toeristische sector te verster-
ken. Dit geheel in overeenstemming met de kern van het project, 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 onder-
nemen). Weten wat gasten belangrijk vinden (gastgerichtheid) is daarvoor een belangrijke basis.  
 
5*fietsprovincie 
Om mee te kunnen profiteren van de toeristische ontwikkelingen rondom de VAM berg is vanuit 
Hoogeveen het project Recycle opgestart. In dit project onderzoeken we de mogelijkheid om een 
fietsverbinding tussen Hoogeveen en de VAM berg te realiseren waarbij duurzaamheid en de 
circulaire economie het thema zijn. We doen dit samen met Hoogeveense ondernemers en Provincie 
Drenthe. 
 
Science Drenthe 
Begin 2018 heeft het college de haalbaarheid van de plannen van Science Drenthe laten 
onderzoeken. Conclusie was dat het leeuwendeel van de investering door de gemeente opgebracht 
zou moeten worden om externe financiering mogelijk te maken. Hierop gebaseerd heeft de gemeen-
te aangegeven alleen aan de slag te willen als ze dan ook de volledige regie over het project heeft. De 
initiatiefnemers hebben te kennen gegeven op andere wijze met hun ideeën aan de slag te gaan. 
 
Opdracht techniek en cultuur 
Het college heeft de culturele organisaties de opdracht gegeven om techniek, onderwijs, 
bedrijfsleven en cultuur met elkaar te verbinden. De culturele organisaties werken dit uit binnen het 
proces van de samenwerking naar één cultureel complex. Na het terugtrekken van Science Drenthe 
zijn verkennende gesprekken gevoerd met De Ontdekhoek en Astron. Doel is om techniek op een 
laagdrempelige wijze aantrekkelijk te presenteren aan inwoners en bezoekers van Hoogeveen. 
Daarbij moet uitdrukkelijk verbinding worden gezocht met onderwijs en bedrijfsleven. 
 
Kunstijsbaan  
Zie voor een toelichting het programma Krachtige wijken en dorpen, onder projecten.  
 
Vitale Vakantieparken Drenthe 
In 2018 hebben we de eerste vervolgstappen in de uitvoering van het project gezet. Met alle 
deelnemende Hoogeveense parken is de ontwikkelrichting besproken. Drie parken gaan 
transformeren en één park gaat excelleren. Op provinciaal niveau is een task force ingesteld, ter 
ondersteuning van de gemeentelijke procesbegeleiders. Deze deskundigen kunnen worden 
geraadpleegd en hebben een adviserende functie.  

Digitale evenementenborden 
In 2018 zijn drie nieuwe borden om evenementen aan te kondigen langs de invalswegen geplaatst. 
De gemeente is eigenaar en verantwoordelijk voor de plaatsing.  
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Behalve de promotie van evenementen is er op de borden ook plaats voor advertenties, waarmee de 
investering wordt terugverdiend.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Cultuuractiviteiten en cultuureducatie voor iedereen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Inwoners van Hoogeveen nemen in 2018 
gemiddeld twee keer per jaar deel aan een 
activiteit van de culturele instellingen 
(We willen dat er uiterlijk 2018 een eenduidig 
meetinstrument is bij de C5, zodat dit inderdaad 
gemeten kan worden.) 

• Het beoogde doel om een eenduidig instrument te 
krijgen is op dit moment nog een brug te ver. Tot aan 
de realisatie van één organisatie stellen we voor 
jaarlijks de separate bezoekersaantallen op te 
sommen. 

• De Tamboer bereikte in 2018 97.510 bezoekers 
(exclusief Het Podium) waarvan 45.143 voor de 
schouwburg (33 jeugdvoorstellingen met 7.291 
bezoekers en 96 voorstellingen voor volwassenen 
met 37.852 bezoekers), 17.048 voor de Stads-
programmering (Hoogeveense activiteiten), 7.616 
educatiedeelnemers en (culturele) verhuur 27.703. 

• De zaalbezetting van theatervoorstellingen is 
toegenomen met 30% met een gemiddelde 
stoelbezetting van 352.  

• Het Podium organiseerde 26 concerten met 2.367 
bezoekers en verhuurde 171 keer de oefenruimte 
aan 950 gebruikers. Daarnaast vond 252 keer 
zaalverhuur aan derden plaats. 

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

• Uitdagend Hoogeveen aan het begin van het 
cultureel seizoen mocht zich op 8.500 bezoekers 
verheugen. 

• Het Hartje Winterfestival trok 6.600 bezoekers. 
Alle kinderen en jongeren maken zowel in het 
basis als het voortgezet onderwijs minimaal één 
keer per jaar actief kennis met vormen van cultuur 
en cultuureducatie. 
 

Product Aantal deelgenomen 
leerlingen 2017-2018 

Cultuurmenu (basisonderwijs)  
   voorstellingen 5.553 
   workshops 5.374 
   vrije menu 661 
   erfgoed 5.202 
Cultuurtraject  (vo) 1.924 
Kunstcarrousel (vo) 944 
Naschools Scala  724 

 

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

• Strategische allianties zijn benut en onderhouden. 
Onder ander zijn de intensieve contacten met de 
provincie Drenthe, Marketing Drenthe, Zuidwest 
Drenthe en Recreatieschap benut om cofinanciering 
te vinden voor onze nieuwe evenementen.  
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• De uitvoering van de nieuwe marketingcampagne Hi 
Hoogeveen en de samenwerkingsvorm Marketing 
Hoogeveen is gestart, met als speerpunt in de 
campagne, jonge gezinnen met kinderen. 

• Er is geparticipeerd in regionale 
samenwerkingsverbanden op het gebied van 
marketing (zoals marketing Drenthe) en recreatie en 
toerisme. 

• Aansprekende evenementen en activiteiten zijn 
gefaciliteerd. De evenementen worden gepubliceerd 
via de nieuwe digitale evenementenborden. 

• Het culturele, economische, woon- en 
vrijetijdsaanbod is waar mogelijk vervlochten. 

• Het werkplan marketing, recreatie en toerisme en 
evenementen 2018 is grotendeels uitgevoerd. 

• Samenwerking tussen ondernemers, culturele en 
recreatieve ondernemers (vrijetijdsarrangementen) is 
gestimuleerd. 

Toevoegen van twee nieuwe evenementen aan de 
bestaande reeks. 
 

• Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2019 vier 
nieuwe grote evenementen te laten plaatsvinden, Hi-
Street-Art, het Kunsten op straat festival, het H3 
festival en het Stadsfestival. 

 
Doelstelling 3: Versterken van de toeristisch recreatieve sector 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Toename van het aantal dagtoeristen met 5% in 
2018 ten opzichte van twee miljoen in 2011. 

• Het beoogd doel is in 2017 al behaald, zie voor een 
toelichting de jaarrekening 2016 (bron: Ecorys 
monitor 2017).  

• De opdracht techniek en cultuur is gefaciliteerd. 
Werkgelegenheid in de sector laten groeien van 
4% in 2011 naar 5% in 2018. 

• Het beoogd doel is in 2017 reeds behaald, zie voor 
een toelichting de jaarrekening 2016 (bron: Ecorys 
monitor 2017).  

• Ondernemers zijn gefaciliteerd en ondersteund via de 
streekconsulent Zuidoost Drenthe. 

• Het beleidsplan recreatie en toerisme is vastgesteld. 
• Met Vliegveld Hoogeveen is afgesproken dat ze voor 

hun plannen een business plan gaan opstellen. 
• De wandelroutes, zoals de stadswandeling (met gids), 

zijn doorontwikkeld en verbeterd. 
• De samenwerking binnen Zuidwest Drenthe is 

versterkt. Zo is er een gezamenlijke Leader aanvraag 
ingediend en zijn diverse toeristische producten 
samen ontwikkeld.  

• Recreatie en toerisme ondernemers zijn op 
verschillende momenten in het jaar uitgenodigd om 
mee te denken over de toekomst van recreatie en 
toerisme in de gemeente. 

• Er is een eerste aanzet gegeven tot het uitvoeren van 
het project vitale vakantieparken. 

• Er is gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan 
recreatie en toerisme, samen met ondernemers. 

• Het voorstel om de heffingskorting van 
toeristenbelasting toe te passen voor kinderen tot 16 
jaar is vastgesteld. 
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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 zijn 
ontplooid in 2018? 

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

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

€ 462.000 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

De stichting biedt in het theater professionele en amateurvoorstellingen aan en 
draagt bij aan de ontwikkeling van popcultuur. Ze biedt op twee locaties een 
podium voor Hoogeveense initiatieven, ondersteunt het verenigingswerk voor een 
totaal aan 90.000 bezoekers. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018?  

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

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

€ 3.397.001 (Tamboer) en € 146.985 (Podium) 

Recreatieschap Drenthe 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel? 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018? 

Uitrollen van wandelknooppuntennetwerk, doorontwikkelen netwerk van 
ruiterpaden inclusief bewegwijzering, aanpassen huidige routestructuren, 
ontwikkelen digitale informatie, ontwikkelen van nieuwe fiets- en wandelpaden, 
vaststellen Drents camperbeleid, participeren in Leader aanvraag ‘Ontwikkeling 
marketingagenda Zuidwest Drenthe’, mede organiseren traject 'Destination 
branding'. 
 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018)  

€ 75.768 
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Beleidsindicatoren 

N.v.t. 
 
Beleidsdocumenten 

Cultuur 
• Kader Cultuur Gemeente Hoogeveen 2013  
• Routekaart binnenschoolse cultuureducatie Zuidwest Drenthe (2013) 
 
Recreatie en toerisme  
• Evenementenbeleid 2018 - 2022  
• Recreatie en toerisme 2018 - 2022  
 
Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 

  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
340 Economische promotie 397 475 485 470 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 3.523 2.653 4.894 4.961 

540 Musea 77 32 32 33 
550 Cultureel erfgoed 93 99 99 109 
560 Media 33 33 33 33 
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 32 102 102 70 
Totaal lasten 4.155 3.395 5.646 5.676 

     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
340 Economische promotie 75 50 50 60 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 137 112 112 139 

540 Musea 0 0 0 5 
550 Cultureel erfgoed 5 1 1 5 
560 Media 0 0 0 0 
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 13 13 13 13 
Totaal baten 230 176 176 222 

     
Resultaat 3.925 3.219 5.470 5.454 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  10  
Wijziging 6 Extra subsidie Tamboer 2.240  
 
 

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/4
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/4
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/19
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/8
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/9
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Toelichting op cijfers 

340 Economische promotie 
Bedrijfsvoering Punt H, budget 5*fietsprovincie 
In 2018 en 2019 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 5* fietsprovincie. Dit heeft in 
2018 geresulteerd in het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor het ontwikkelen van een 
innovatieve en duurzame fietsverbinding tussen Hoogeveen en de VAM-berg. Dit heeft in 2018 nog 
niet tot uitgaven geleid. Het betreffende budget (€ 20.000) vloeit terug naar de Algemene reserve. 
Ook in de programma’s Veilige bereikbaarheid en Krachtige wijken en dorpen zijn middelen voor dit 
project opgenomen. De budgetten van 2018 worden, in verband met de ontwikkeling van de route, 
ingezet in 2019. De onttrekking aan de Algemene reserve hiervoor vindt dus niet in 2018 maar in 
2019 plaats. 
 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie  
Muziek, cultuur, kunst 
De begrote uitgaven zijn met € 23.000 overschreden door verstrekking van een incidentele subsidie 
ten behoeve van de Verhalenwerf, onderdeel van de bibliotheek (het voormalige Museum 5000 
Morgen). Hiertegenover staat een even hoge incidentele provinciale subsidie Culturele impuls 
gemeenten 2018. 
 
Theater De Tamboer 
Door lagere onderhoudslasten (€ 44.000) en lagere rentelasten (€ 36.000), is de begroting met  
€ 80.000 onderschreden.  
Onder andere vanwege de programmering bij De Tamboer worden bepaalde werkzaamheden pas in 
2019 gestart, zoals een grootschalige NEN3140 keuring, het aanbrengen van dakenvalbeveiliging en 
het aanpassen verlichting naar LED uitvoering in diverse verkeersruimten. 
 
Cultureel centrum Het Podium 
In verband met centralisatie van de culturele instellingen en daardoor verwachte lagere 
exploitatielasten, was in de begroting een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 96.000. Omdat 
de centralisatie nog niet heeft plaatsgevonden en ook voor 2019 niet wordt verwacht, is de 
taakstelling niet gerealiseerd en ook niet meer opgenomen in de begroting 2019. 
In de GemRap is het niet realiseren van de taakstelling gemeld. 
 
Cultureel complex 
Als volgende stap in het proces om de culturele organisaties onder één dak te huisvesten heeft het 
college besloten € 150.000 beschikbaar te stellen voor een architect die een voorlopig ontwerp 
maakt voor het nieuw te realiseren cultureel complex. Het college heeft de raad op 19 februari 2018 
per brief geïnformeerd over dit besluit. In de begroting zijn hiervoor geen middelen opgenomen. In 
de GemRap is dit gemeld. 
De kosten voor het begeleiden van de aanbesteding van de architectendiensten bedroegen in 2018  
€ 12.000 (excl. btw) en leiden derhalve tot een nadeel ten opzichte van de begroting.  
 
570 openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Visievorming/uitvoeringsprogramma landelijk gebied 
De kosten in verband met visievorming/uitvoeringsprogramma landelijk gebied zijn € 29.000 lager 
dan begroot en worden verrekend met de reserve Structuurvisie. 
 
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 Eric Giethoorn 
 
Wat hebben we gedaan 

Algemeen 
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van de oplevering van projectmatige woningbouw en 
woningbouw vanuit particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast is verder gewerkt aan diverse 
plannen waar al een start mee was gemaakt.  
 
Wonen 
Woningcorporaties 
Het jaar 2018 stond in het teken van het uitwerken van en verder door ontwikkelen van de 
meerjarige prestatieafspraken 2018 – 2022. De gekozen werkwijze is door alle partijen positief 
ontvangen. Het gaat dan om de organisaties Domesta, Woonconcept, Actium en de 
huurdersorganisaties. Het werken met activiteitenoverzichten heeft het gewenste resultaat 
opgeleverd. Ook het opgestelde overzicht van de gemeente is positief ontvangen door de 
woningcorporaties en huurdersorganisaties. 
 
Met de woningcorporaties Woonservice, met bezit in de dorpen Tiendeveen en Nieuweroord, en 
Woonzorg Nederland zijn individueel afspraken gemaakt. Woonservice heeft maar beperkt bezit in 
de gemeente Hoogeveen. Daarom is gekozen voor het zo pragmatisch mogelijk invullen van het 
proces om te komen tot prestatieafspraken samen met de huurdersorganisatie. 
Woonzorg Nederland heeft in de tweede helft van 2018 sociale huurwoningen verworven. Het gaat 
om het voormalige bezit van woningcorporatie Vestia, dat in het verleden is verkocht. Met Woonzorg 
Nederland zijn globale afspraken gemaakt. Daarbij is afgesproken om in de toekomst te bekijken hoe 
we de prestatieafspraken in samenwerking met de huurdersorganisatie kunnen vormgeven. 
 
Met alle partijen zijn in december 2018 geactualiseerde of nieuwe prestatieafspraken 
overeengekomen. 
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Uitvoering Woonvisie 
Woningproductie 
In 2018 is de netto woningvoorraad in de gemeente met 101 nieuwbouwwoningen toegenomen. 
Deze toename bestaat voornamelijk uit woningbouw in de kern Hoogeveen. Vooral de woningbouw 
in Erflanden heeft bijgedragen aan de woningbouwproductie.  
De huurwoningen in de kern Hoogeveen zijn gerealiseerd op de locatie Frans Halsstraat en omgeving. 
Op deze locatie is ook weer een deel van de huurwoningen gesloopt om plaats te kunnen maken 
voor nieuwbouw. 
De gelabelde (zorg-)eenheden zijn gerealiseerd aan de Korenstraat (Het Korenhuis 21 eenheden) en 
de Dr. G.H. Amshoffweg (De Amsheerd, 27 eenheden) te Hoogeveen. 
 

Woningen Regulier 
2017 
(totaal) 

Grond-
gebonden  
2018 

Gestapeld 
2018 

Gesloopt 
2018 

Regulier 
2018 

Gelabeld 
(zorg-) 
eenheden 
2018 

segment  koop huur koop huur koop huur   
Kern Hoogeveen 199 90 20  5 2 22 91 48 
Dorpen 65 12   1 3  10  
Totaal Hoogeveen 264 102 20  6 5 22 101 48 

 
Ondersteuning woningmarkt en woningverbetering 
Startersleningen 
Starters op de woningmarkt, waarvoor een koopwoning niet haalbaar is, kunnen een starterslening 
aanvragen. Met de starterslening willen we het woningbezit en de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen. In 2016 is de regeling voor de starterslening gewijzigd. De raad heeft besloten de 
starterslening zo in te regelen dat deze alleen nog aangevraagd kan worden bij de koop van een 
portiekflat gebouwd in de jaren ’60 en ’70. 
 
Het aantal toegewezen startersleningen in 2018 is twee. Het totaal aantal verstrekte leningen vanaf 
2005 is 319. En het totaalbedrag aan uitstaande leningen bedraagt € 4.254.281,66. 
 
Particuliere woningverbetering 
In 2018 zijn 7 Stimuleringsleningen particuliere woningverbetering toegewezen met in totaal een 
leningsbedrag van € 72.250,69. De leningsvorm is onder andere ingezet voor het vervangen van 
kozijnen en ramen, nieuw dak en asbestverwijdering.  
 
Groot onderhoud VvE en non-profit 
In 2018 is geen lening toegekend. Met verschillende VvE’s wordt verkend welke aanpassingen aan 
het complex wenselijk zijn en welke mogelijkheden voor financiering beschikbaar zijn. 
 
Blijverslening 
In 2018 is geen Blijverslening toegewezen. Deze lening is per april 2016 ingevoerd. Om meer 
bekendheid aan deze lening te geven is deze lening ook onder de aandacht gebracht bij de campagne 
Lang zult u wonen. 
 
Ondersteuning langer thuis wonen 
Hoogeveen heeft zich in 2018 aangesloten bij de bewustwordingscampagne van de provincie 
Drenthe die zich richt op het tijdig aanpassen van de bestaande woningvoorraad in verband met de 
toenemende vergrijzing. De campagne is voor 2 jaar gratis aan de gemeenten in Drenthe 
aangeboden. 
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Als eerste stap zijn in 2018 de gemeentepagina’s op de website van Lang zult u wonen gevuld met 
informatie over het thema. Tevens is in beeld gebracht welk aanbod er binnen de gemeente 
beschikbaar is (regelingen, producten, activiteiten, initiatieven, etc.). 
Naast het aanpassen van de woning om deze meer toekomstgericht te maken is het onderdeel 
verduurzamen van de bestaande woning ook van belang. Dit onderwerp is door ons toegevoegd aan 
deze campagne. 
 
Ontwikkelen vrije sector huur 
In de Woonvisie is geconstateerd dat het aandeel vrije sector huur in de gemeente te beperkt 
aanwezig is. Voor een strook grond aan het Beukemaplein is door middel van een selectie en 
gunningsleidraad een ontwikkelaar geselecteerd om daar een 10-tal huurwoningen te realiseren met 
de huurprijs vanaf de huurtoeslaggrens. 
 
Hoogeveen Woont SLIM 
Met het project Hoogeveen Woont SLIM wordt aan het Woonactieplan vanuit de Woonvisie 
uitvoering gegeven. De particuliere woningeigenaar is hiermee gestimuleerd de woning te 
verduurzamen waardoor de woonkwaliteit en hun levensomstandigheden worden verbeterd.  
In 2018 is in de wijk Grasmus en omgeving Hoogeveen Woont SLIM aangesloten bij de 
verduurzaming van het corporatie bezit. Het particuliere woningbezit wordt met maatwerk 
ondersteund om ook tot verduurzaming van dit woningbezit te komen. (zie ook voor toelichting 
programma Duurzaam Hoogeveen). 
 
Regionale samenwerking 
Regionale Woonvisie 
De regionale samenwerking op dit terrein heeft zich vooral gericht op het afstemmen van diverse 
woningbouwplannen met de betrokken gemeenten in Zuidwest Drenthe. 
 
Huisvesting statushouders 
De taakstelling voor 2018 is iets verhoogd in vergelijking met het jaar 2017. Dit heeft echter geen 
problemen opgeleverd om de statushouders een woning te kunnen bieden. De regionale afstemming 
binnen Zuidwest Drenthe draagt hieraan bij. Over 2018 hadden we een taakstelling van 76 
statushouders. We hebben uiteindelijk 75 plaatsingen gerealiseerd. Er resteert dus nog 1 die we 
'meenemen' naar 2019. 
 
Stimuleren van locatieontwikkeling  
Om zo snel mogelijk te kunnen reageren op ruimtelijke initiatieven die ontstaan in de samenleving 
werken we met het Bouw Begeleidings Team (BBT) en het Team Ontwikkeling 
ruimtelijke Plannen (TOP).  
  
Diverse locaties worden momenteel uitgewerkt in projectplannen (zie onderdeel projecten en tabel). 
Daarnaast is voor de locatie Yarden aan de Alteveerstraat een locatiepaspoort opgesteld.   
Er is voor gekozen om sterk in te zetten op de uitvoering en realisatie van woningbouwplannen en 
daarbij zijn voor onze eigendommen actief passende ontwikkelaars geselecteerd passend binnen 
onze ontwikkel- en uitgiftestrategie. 
 
Toekomstvisie (visie op de omgeving) vastgesteld  
In 2018 is de geactualiseerde fysieke structuurvisie vastgesteld als onderdeel van de Toekomstvisie. 
Deze actualisatie noemen wij niet langer de fysieke structuurvisie maar ‘visie op de omgeving’. Het 
hebben van een omgevingsvisie is namelijk een verplichting vanwege de Omgevingswet. Het Rijk 
voert deze wet over enkele jaren in. De omgevingsvisie is alleen bindend voor de gemeente zelf. De 
omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsplannen (nu bestemmingsplannen), die juridisch 
bindend zijn voor alle betrokkenen. 
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Omgevingswet  
Per 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In het wetgevingstraject is 
het afgelopen jaar de invoeringswet verschenen. De komende jaren zal het wettelijk kader naar 
verwachting nog frequent worden aangepast. Voor Hoogeveen is de basis gelegd met de 
actualisering van de fysieke structuurvisie.  
 
Wet private kwaliteitsborging bouwen  
De kern van dit wetsvoorstel is dat marktpartijen zelf instrumenten voor kwaliteitsborging kunnen 
ontwikkelen. In 2018 hebben we geanticipeerd op deze wetsontwikkeling. Door verlenging aan te 
vragen van de deelname beperkte bouwbesluit toetsing voor kleine bouwwerken, conform de crisis 
en herstelwet, leggen wij meer de verantwoordelijkheid van de bouwkwaliteit bij de aanvrager en 
bouwer.  
 
Jan Carmiggeltprijs 2018 
In 2018 is na tien jaar de Jan Carmiggeltprijs opnieuw uitgereikt. De organisatie hiervan is uit handen 
gegeven aan ArchitectuurPunt Drenthe. Het thema van dit jaar was particulier opdrachtgeverschap. 
Er is een juryprijs en een vakprijs toegekend aan de beste woning die is gerealiseerd in de periode 
van 2008 tot 2018. De vakjury heeft vijf woningen geselecteerd van waaruit het publiek via een 
webenquête een keuze kon maken. Deze publieksprijs is gewonnen door de opdrachtgever van Het 
Pakhuis (Blankvoorn 34), een ontwerp van De Tekenwerkplaats uit Zwolle.  De vakprijs is gewonnen 
door de opdrachtgever van Villa FT (Kastanjelaan 8).  
 
Afhandeling aanvragen omgevingsvergunning 
Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning is ten opzicht van 2017 ligt gedaald (4% minder 
aanvragen). De afhandeltermijn is gestegen naar bijna 4,5 week, met name door de 12 aanvragen 
voor zonneparken. Eind juni hebben we een piek in de ontvangen aanvragen van 
nieuwbouwwoningen gehad, in verband met de verplichting van het gasloos bouwen. 
 
De bouwprojecten met de grootste omvang waren: 
1. een bouwplan voor 32 woningen locatie Julianapark (bouwsom € 3.800.000); 
2. een woonzorg appartementencomplex aan de Alteveerstraat (€ 2.950.000); 
3. en een woonzorgcomplex op Grittenhof (€ 2.300.000) 
 

Hoogeveen WABO 2016 2017 2018 Toelichting 

Ontvangen 402 392 378   
Afgehandeld 383 393 352   
Termijn verlengd 13 29 29   
Gem. afhandeltermijn algemeen 1,8 3,71 4,48   
Gemiddelde afhandeltermijn bouwen 3,46 4,73 5,55   
Aantal zaken in bbt 799 681 670   
Bouwsom vergund in € 185.340.000 37.030.000 45.209.000 Dit is inclusief de € 9.500.000 

voor de vergunde zonneparken 
Opbrengst leges in € 384.000 600.000 812.000   
Vooroverleg 516 409 408   
Sloopmeldingen 456 431 407   
Adviesvraag GS 4 5 11 Waarvan 6x doc Buitenvaart 
Bezwaarschriften inhoud 12 20 nnb  (hoger) beroep inhoud 2 1 nnb In ieder geval 6x tegen 

zonneparken. 
Bezwaarschriften leges 5 5 nnb  
Beroep leges 0 0 0  
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Onderverdeling bouwkosten vergunningen activiteit bouwen volgens legesverordening 

    2018 2017 2016 2015 
1 Tot € 15.000 90 101 133 105 
2 Van € 15.000 tot € 50.000 20 36 39 44 
3 Van € 50.000 tot € 500.000 95 95 61 88 
4 Van € 500.000 tot € 5.000.000 8 16 4 7 
5 Van € 5.000.000 0 0 0 3 

(excl. zonneparken, omdat hiervoor een speciaal tarief is opgenomen in de legesverordening). 
 
 

 
 
 
 

 



Jaarrekening 2018 Aantrekkelijk wonen 
 

Gemeente Hoogeveen 75 
 

 

 
 
Omgevingsvergunningen zonneparken 
In 2018 zijn 5 vergunningen verleend voor zonneparken. Deze omgevingsvergunningen zijn verleend 
voor de locaties Zwartewater in Pesse, de Coevorderstraatweg in Noordscheschut, het Oosterveld in 
Hoogeveen en de Gijsselterweg en de Fluitenbergseweg in Fluitenberg. 
 
Projecten 
Aantrekkelijk Stadscentrum 
In 2018 hebben we vooral ingezet op: 
- Een openbaar gebied met een hoge verblijfskwaliteit die zorgt voor gezelligheid en beleving; 
- Een kleiner compacter winkelgebied met een compleet en aantrekkelijk winkelaanbod en ruimte 

voor nieuwe winkelconcepten, in aanvulling op het online winkelen; 
- (Vernieuwende en betere programmering van) evenementen/activiteiten/nieuwe concepten in 

nauwe samenhang en samenwerking met cultuur en horeca; 
In 2018 zijn de investeringsprojecten vanuit de stadsvisie van 2008 nagenoeg afgerond (fase 1) en is 
gestart met de investeringsprojecten van fase 2, vanuit de uitvoeringsagenda van de geactualiseerde 
visie.  
 
Concreet heeft dit de volgende resultaten opgeleverd: 
Stadscentrum Zuidoost: projecten fase 1  
Door de realisatie van het deelproject Kaapplein en de parkeergarage is ruimte gecreëerd voor 
kwalitatief hoogwaardige woningbouw op het Beukemaplein en aan de rand van het Stoekeplein 
langs het nieuwe stadspark Dwingeland. Dit is in 2018 gedeeltelijk opnieuw aangelegd. Dit alles 
vormt samen met de infrastructuur aan Het Haagje, de Notaris Mulderstraat, de Schutstraat en het 
Kruis het project Stadscentrum Zuidoost. Daarnaast hebben in 2018 de laatste aanpassingen aan de 
Notaris Mulderstraat plaatsgevonden.  
 
Het functioneren van de nieuwe inrichting van het Kaaplaantje laat te wensen over. Na klachten uit 
de omgeving hebben we in het najaar van 2018 een traject opgestart om, samen met de 
omwonenden en belanghebbenden, de ervaren knelpunten in kaart te brengen. Hiervoor is een 
verkeerskundig adviesbureau aangesteld die de situatie onderzoekt om vervolgens met plannen te 
komen die de situatie moeten verbeteren.  
 
1. Beukemaplein  

Eind 2017 is gestart met het bouwrijp maken van het Beukemaplein. Ondertussen zijn alle kavels 
verkocht en worden de eerste woningen al bewoond.  
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2. Mauritsplein (de Kloostertuin)  
Aan het Mauritsplein zijn alle woningbouwkavels overgedragen. Ook zijn alle woningen al 
gerealiseerd en is het gebied eromheen woonrijp gemaakt.  
Begin 2018 is de grond overgedragen voor de bouw van de Kloosterstaete. De bouw is in 
december 2018 afgerond. Alleen de woonwerkkavels staan nog te koop.  

3. Voorbereiding ontwikkeling Reviusplein  
De stedenbouwkundige visie op een gedeelte van het Nicolaas Beetsplein (vml. Fina locatie) en 
het scholenterrein ten zuiden van de Nicolaas Beetsstraat is vastgesteld en gepresenteerd. 
Gedacht wordt aan grondgebonden koopwoningen en sociale huurappartementen. De 
voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure is gestart. De sociale huurappartementen 
vallen binnen de huidige bestemming en kunnen worden gebouwd. 

 
Uitvoeringsagenda visie Stadscentrum 2017: projecten fase 2  
1. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte  

Het project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte beoogt het bieden van nieuw perspectief voor de 
openbare ruimte van de Hoofdstraat, inclusief de pleintjes, de omliggende parkeerterreinen, de 
verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied. Hiervoor is in 2018 het 
‘Masterplan kwaliteitsimpuls openbare ruimte - stadscentrum Hoogeveen’ opgesteld. In juni 
2018 is het masterplan samen met het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van het eerste 
gedeelte van de Hoofdstraat (Grote Kerkstraat tot aan de Cascade) inclusief Kerkplein door de 
Raad vastgesteld.  
Na de zomer is de contractvoorbereiding en aanbesteding van zowel het civiele werk als het 
waterkunstwerk opgestart. Eind 2018 is het civiele werk gegund. De aanbesteding van het 
contract voor realisatie van het waterkunstwerk met spiegelvijver op het Kerkplein is gestart. 

2. Verordening stimulering detailhandel 
In 2018 hebben we gesprekken met verschillende ondernemers gevoerd om te verplaatsen. Ook 
is met meerdere vastgoedeigenaren gesproken over transformatie van hun pand. 2 
vastgoedeigenaren hebben een gevelverbeteringssubsidie aangevraagd en enkele panden zijn 
getransformeerd naar een andere functie.  

3. Tamboerpassage/gebiedsontwikkeling Tamboer e.o. 
In samenwerking met PPHP (architect Sjoerd Soeters), is een tweede concept-gebiedsvisie 
opgeleverd. De visie is de basis voor de herontwikkeling van de Tamboerpassage en het 
omliggende gebied voor de komende 10 jaar. De visie zoomt in op het toevoegen van een 
aantrekkelijk stedelijk woonmilieu en biedt een perspectief voor het betaalbaar oplossen van de 
parkeeropgave. De visie biedt het stedenbouwkundig kader voor de herontwikkeling van de 
Tamboer naar het gezamenlijke cultureel complex. 

 
Retailagenda en RetaiLink 
In 2018 is het project RetaiLink afgerond. In de periode 2016-2018 was het Hoogeveense 
stadscentrum partner binnen het project 'RetaiLink'. Binnen dit Europese kennisontwikkelingsproject 
vanuit het EU-programma Urbact III hebben tien steden uit negen landen deelgenomen. Kernvraag 
binnen dit project was “Hoe krijgen we weer meer consumenten in de middelgrote stadscentra?” De 
gemeente en de stakeholders van het Hoogeveense stadscentrum hebben zeer intensief met elkaar 
opgetrokken. Zij hebben op Europees niveau met behulp van de leadexpert van RetaiLink, de 
partnersteden en de Europese experts voor het Hoogeveense stadscentrum een zogenaamd 
Integrated Action Plan (IAP) opgesteld. De slotbijeenkomst van het project heeft op 5 april 2018 in 
Hoogeveen plaatsgevonden. We hebben deze bijeenkomst opgeschaald tot een Europees Retail 
congres samen met de provincie, het ministerie EZK en de EU. Tijdens dit congres, met hoge 
waarderingscijfers van de deelnemers, heeft de burgemeester samen met gedeputeerde Henk Brink 
een zogenaamde “call for action” aan Staatssecretaris Mona Keijzer overhandigd met als doel om de 
‘vitaliteit van de middelgrote steden’ hoog op de Europese agenda te krijgen. 
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Actualisatie bestemmingsplannen / beheersverordening Buitengebied 
Algemeen  
De actualisatie van bestemmingsplannen vindt plaats in een reguliere cyclus van tien jaar. Het 
bestemmingsplan voor De Weide is in 2018 herzien. De bestemmingsplanprocedure voor de 
herziening van bestemmingsplan Zuid is in 2018 gestart, evenals de voorbereidingen voor de 
bestemmingsplanherziening van Fluitenberg en Venesluis. 
 
Herziening bestemmingsplannen Buitengebied 
De bestemmingsplannen Buitengebied worden herzien door middel van een beheersverordening. 
Hieraan voorafgaand is een bestemmingsplan Buitengebied actualisatieplan 2016 opgesteld 
waarmee 50 locaties qua bestemming zijn geactualiseerd. Dit bestemmingsplan is in 2018 
vastgesteld. De beheersverordening Buitengebied Noord is in 2018 vastgesteld, ter vervanging van 
bestemmingsplan Buitengebied Noord. Met de opstelling van de beheersverordening Buitengebied 
Zuid is in 2018 gestart. 
 
Uitbreidingsplan wijkwinkelcentrum De Weide 
In 2018 is de planologische procedure voor uitbreidingsplan winkelcentrum De Weide gestart. In 
2018 hebben achtereenvolgens het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan 
met de ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage gelegen. Op de procedure is de 
coördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat gelijktijdig met de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunningen ter inzage hebben 
gelegen. De procedure maakt de verplaatsing van de dierenartsenpraktijk en de vestiging van een 
Aldi supermarkt mogelijk. Daarmee wordt de centrumfunctie van het wijkwinkelcentrum versterkt en 
de benodigde kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte kan worden gerealiseerd. Naast de 
verplaatsing van de dierenartsenpraktijk en de nieuwvestiging van de Aldi wordt het noordelijke 
parkeerterrein heringericht zodat deze weer voldoet aan de huidige inrichtings- en kwaliteitseisen. 
Daarnaast is in 2018, parallel aan de bestemmingsplanprocedure, samen met de winkeliers en 
vastgoedeigenaren verder gewerkt aan de plannen voor aanpak van de knelpunten en het 
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in het bestaande winkelcentrum.  
 
Nijstad-Oost in samenhang met recreatiegebied Nijstad  
In 2018 is toegewerkt naar een voorlopig ontwerp voor de inrichting van Nijstad-Oost en een 
conceptgebiedsvisie voor het gebied rond de recreatieplassen van Nijstad. Hiervoor is met de 
omgeving een derde ideeën atelier georganiseerd en is een marktconsultatie met makelaars en 
andere markt partijen gedaan. Ook met de eigenaar van een deel van de westelijke zandwinplas is 
een voorlopig ontwerp gemaakt voor het afmaken van het recreatiegebied en de realisatie van onder 
meer waterwoningen. 
Parallel aan het ontwerp proces voor Nijstad-Oost is samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en de provincie Drenthe subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) 
voor maken van uitvoerbare plannen voor het toepassen van groene waterstof in nieuwbouw en de 
bestaande woningvoorraad. Plannen die bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en 
opschaalbaar zijn voor de bestaande woningvoorraad in Hoogeveen en de rest van Nederland. Het 
RVO heeft de subsidie eind 2018 toegekend om de plannen te ontwikkelen. 
 
Herontwikkeling NCH terrein / ontwikkelingsvisie Stationsgebied 
In 2018 is besloten om in 2019 de mogelijkheden voor herinrichting van het NCH-terrein mee te 
nemen in een op te stellen ontwikkelingsvisie Stationsgebied. Het totale plangebied betreft het 
gebied vanaf rotonde Grientsveenweg-Meester Harm Smeengelaan tot de Pesserstraat. Om te 
voorkomen dat er in de tussentijd ongewenste ontwikkelingen in het plangebied plaatsvinden, heeft 
de Raad in 2018 een voorbereidingsbesluit genomen.  
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Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en 
kwantitatieve woonbehoefte en daardoor het 
negatieve migratiesaldo verlagen met 10% in 2018 

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

uitvoeringsprogramma; 
- de prestatieafspraken 2018-2022 zijn uitgevoerd, 

geëvalueerd en geactualiseerd. 
• Regionale Woonvisie: 

- uitvoering gegeven aan de visie; 
- bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal 

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

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

Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk 
en duurzaam houden 

• Project Hoogeveen woon slim is uitgevoerd, tevens is 
project Lang zult u wonen gestart. Daarnaast is 
vervangende nieuwbouw of herontwikkeling van 
vrijkomende locaties gefaciliteerd. 

• Herstructurering Verzetsbuurt: 
 Woningcorporatie Woonconcept is gestart met de 

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

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

de Frans Halsstraat, Rubenstraat en de Van Goghlaan 
gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 42 sociale 
huurwoningen. De uitvoering vindt plaats in 3 fases. 
Fase 1 en 2 zijn gerealiseerd. 

Voldoende aanbod houden van geschikte koop- en 
huurwoningen in alle wijken 
streefpercentage van minimaal 10% woningbouw 
volgens (c)po 
 
 
 

 
 

 
 

• Herontwikkeling Alteveerstraat / hoek Piet 
Heinstraat: 
Omgevingsvergunning is aangevraagd voor de 
nieuwbouw van sociale huurappartementen voor 
verstandelijk gehandicapten. 

• Herontwikkeling Beukemaplein in Hoogeveen:  
alle kavels zijn verkocht. 
Door Woonconcept Vastgoed zijn 8 woningen 
gerealiseerd aansluitend aan de Kaap en park 
Dwingeland. 

• Het Haagje/Wolfsbos: 
In 2018 hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden. 

• Herontwikkeling locatie Sneeuwbesstraat: 
Er is een plan uitgewerkt voor 5 grondgebonden 
levensloopbestendige woningen, zonder kap. Het 
bestemmingsplan is vastgesteld en de verkoop is 
gestart. 

• Herontwikkelen Finalocatie Nic. Beetsplein en 
schoollocatie Brederoweg/Reviusplein: 
Met een projectontwikkelaar en woningcorporatie 
Domesta wordt gesproken over de herontwikkeling 
van de voormalige Finalocatie, de scholenlocatie en 
op termijn het Reviusplein. 
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• Herontwikkeling locatie voormalig hockeyveld 
Spaarbankbos: 
Dit perceel wordt gebruikt voor de bouw van 6 ruime 
woonkavels. De voorbereiding van de 
bestemmingsplanprocedure is gestart.  

• Herontwikkeling NCH terrein/ontwikkelingsvisie 
stationsgebied: 
- Voor de herontwikkelingsmogelijkheden van het 

NCH terrein is in 2018 besloten om in 2019 een 
ontwikkelingsvisie stationsgebied op te stellen.  

- Er een voorbereidingsbesluit genomen voor dit 
plangebied om ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen.  

• Uitbreiding winkelcentrum De Weide: 
 - bestemmingsplanprocedure is gestart, 

voorontwerpbestemmingsplan en ontwerp 
bestemmingsplan hebben ter inzage gelegen.  

- Voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart, 
o.a. benodigde onderzoeken en vervaardigen van 
het civieltechnisch ontwerp. 

-  De knelpuntenanalyse voor de kwaliteitsimpuls 
voor het bestaande winkelcentrum is, in 
samenwerking met winkeliers en pandeigenaren, 
afgerond.  

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

woningen is in aanbouw.  Daarnaast is het strand 
aangelegd en is gestart met de bouw het paviljoen. 

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

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

• Herontwikkeling omgeving locatie Oosterkerk: 
 Geen concrete ontwikkelingen in 2018.  
• Herontwikkeling Beukemaplein: 
    Alle kavels zijn verkocht. 
• Herontwikkeling Stationsgebied: 
   In het najaar van 2018 is de bouw van 12 woningen 

aan Crerarstraat en Blankenslaan afgerond.  
• Herontwikkeling Julianaplantsoen (RvEC) 
 Het bestemmingsplan is vastgesteld voor de realisatie 

van vrije sector koopwoningen en er is een ontwerp 
voor een verblijfsruimte met behoud van het 
kunstwerk van René Karrèr gemaakt. 

• Gebiedsontwikkeling De Kroon en Zuiderkruis in 
Krakeel: 

 In 2018 is overleg gevoerd met de buurt en met  
WVG Ontwikkeling over de woningbouwplannen in en 
rond het Sterrenpark. Dat overleg is nog gaande. 

• Herontwikkeling Griendtsveenweg 1: 
 Er worden gesprekken gevoerd met een aantal 

zittende partijen op deze kantorenlocatie over de 



Jaarrekening 2018 Aantrekkelijk wonen 
 

80 Gemeente Hoogeveen 

 

verkoop van deze locatie aan hen.  
 Voor het verwijderen van het pand is een 

sloopopdracht gegeven. 
 • Verkoop kavels Erflanden: 

- In 2018 zijn 5 kavels verkocht.  
- Daarnaast is in 2018 overeenstemming bereikt 

over een herverkaveling van de kavels aan de 
Boommarter. De plannen zijn nog in ontwikkeling.  

- Aan het Damhert is een ontwikkeling ingezet 
waarbij vier walwoningen kunnen worden 
gerealiseerd. De overgebleven kavel is daardoor 
ook beter te verkopen doordat het bouwblok kan 
worden verschoven. Voor de twee ontwikkelingen 
aan de Boommarter en het Damhert worden 
bestemmingsplanherzieningen voorbereid. 

• Herontwikkeling Mauritsplein: 
Alle woningen zijn gerealiseerd. Alleen de woon-
werkkavels staan nog te koop.  

 
Doelstelling 2: Vergroting aantrekkelijkheid van de dorpen en landelijk gebied voor wonen, werken en 
verblijven 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Vraaggericht voorzien in de gewenste kwalitatieve 
en kwantitatieve woonbehoefte 

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

Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en 
gebouwen 

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

Een kwaliteitsimpuls geven aan de bebouwde 
omgeving 

• Project Hoogeveen woon slim is uitgevoerd, tevens is 
project Lang zult u wonen gestart. Daarnaast is 
vervangende nieuwbouw of herontwikkeling van 
vrijkomende locaties gefaciliteerd. 

Herontwikkeling leegstaande gebouwen • De oude basisschool in Nieuwlande is nog niet 
verkocht, wel zijn er gesprekken met potentiële 
kopers gevoerd. 

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

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

 Het bestemmingsplan is vastgesteld. De realisatie is 
gestart.  

• Woningbouw Fluitenberg: 
 De kavelverkoop en de verkoop van de projectmatige 

woningen is gestart. De omgevingsvergunning is 
verleend. Het gebied moet nog woonrijp gemaakt 
worden. 

• Woningbouw Nieuwlande: 
    In samenwerking met de bewoners en Plaatselijk 

Belang is gestart met een project om  woningbouw 
aan de Boerdijk te realiseren. 

• Herontwikkeling Voorhofkerk Pesse 
   Particulier initiatief voor behoud van het kerkgebouw 
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in combinatie met woningbouw.  
  Het stedenbouwkundig plan wordt in overleg met de 

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

• Bestemmingsplan Buitengebied Noord is herzien 
d.m.v. een beheersverordening 

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

• Kavels in Stuifzand: 2 kavels verkocht  
• Kavels in Pesse: 5 kavels verkocht. Voorbereidingen 

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

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

• Trambaan Nieuweroord: 1 kavel verkocht, meerdere 
opties verleend  

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

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

• Participatie in Europees project RetaiLink. 
• Masterplan Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte - 

stadscentrum Hoogeveen is opgesteld en vastgesteld. 
De voorbereiding van uitvoering is aansluitend 
gestart.  

Minder leegstaande panden, zoals kantoren en 
winkels 

• Vanuit de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum stimuleren 
we wonen boven winkels en combinaties van wonen 
en werken in bestaande winkelpanden. 

• In het Stationsgebied worden meer functies mogelijk 
gemaakt door verlenen vrijstelling bij 
Omgevingsvergunning. 

 
Doelstelling 4: Beter inspelen op ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijker Hoogeveen 

 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Effectiever en efficiënter werken aan ruimtelijke 
plannen 

• Er is 1 locatiepaspoort opgesteld. 
• Prioriteitenlijst locatiepaspoorten is geactualiseerd en 

verschillende locaties zijn tot ontwikkeling gebracht. 
• Voor bestemmingsplannen wordt nu gewerkt aan een 

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

• Bouwbegeleidingsteam en team ontwikkeling 
ruimtelijke plannen is gecontinueerd. 

Vraaggericht inspelen op ruimtelijke 
ontwikkelingen vanuit het ja-tenzij principe 

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

Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving • De fysieke structuurvisie is geactualiseerd en daarbij 
is zo veel mogelijk ingespeeld op de nieuwe 
regelgeving uit de Omgevingswet. 

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

 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
050 Treasury 412 0 250 167 
030 - Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 

080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 744 3.042 1.718 1.238 
810 Ruimtelijke Ordening 733 882 882 825 
820 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 3.991 2.981 2.799 3.891 
830 Wonen en bouwen 2.213 3.052 2.885 2.347 

Totaal lasten 8.093 9.958 8.535 8.468 

  

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Ontwikkelt/11
https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Toekomstvisie
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/2018/10
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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 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Baten     
050 Treasury 184 0 86 186 
030 - Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.506 5.007 2.420 1.276 
810 Ruimtelijke Ordening 11 126 126 554 
820 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 3.429 2.745 3.278 4.268 
830 Wonen en bouwen 825 1.219 1.134 1.153 
Totaal baten 6.955 9.097 7.044 7.437 

     
Resultaat 1.138 861 1.491 1.031 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  40  
Jaarrekening 2017 Actualisatie grexen per 1-1-2018 -1.506 -2.054 
Administratieve wijziging Adm.wijziging taakveld (van Duurzamer Hoogeveen) 43  
 
Toelichting op cijfers 

Lasten 
050 Treasury 
Lagere (incidentele) lasten worden veroorzaakt door diverse kleinere verrekeningen met Starters- en 
stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) aan particulieren en corporaties.  
 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid.  
  
810 Ruimtelijke ordening 
De lagere last wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor de Omgevingswet van 
€ 190.000. Dit omdat de oorspronkelijke planning van de rijksoverheid m.b.t. de invoering van de 
Omgevingswet is aangepast. In 2021 (in plaats van 2019) wordt de Omgevingswet van kracht. In 2021 
moet elke gemeente een Omgevingsvisie hebben. De digitale omgeving moet in 2024 operationeel 
zijn en alle beleid & regelgeving moet in 2029 omgevingswet-proof zijn. De uitvoering van het project 
Implementatie Omgevingswet is daarom uitgesmeerd over een langere periode.  
Deze lagere last wordt deels teniet gedaan door een hogere uitgaven van ongeveer € 138.000 ten 
behoeve van afgesloten anterieure overeenkomsten. Hier staat echter wel een hogere bate 
tegenover.  
 
820 - Grondexploitaties  
Zie hiervoor paragraaf Grondbeleid. 
 
830 - Wonen en bouwen 
Door uitstel van investeringen zijn de kapitaallasten ongeveer € 544.000 lager dan begroot. De 
geraamde afschrijving ten laste van de reserve Structuurvisie voor Stadscentrum heeft niet 
plaatsgevonden. 



Jaarrekening 2018 Aantrekkelijk wonen 
 

84 Gemeente Hoogeveen 

 

Baten 
050 Treasury 
De hogere bate wordt veroorzaakt door een hogere rentevergoeding vanuit de diverse fondsen zoals 
omschreven bij de lasten.  
 
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid.  
 
810 Ruimtelijke ordening 
De hogere opbrengsten van € 554.000 kunnen hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de 
opbrengsten voor het afsluiten van anterieure overeenkomsten. Zie ook de toelichting bij de lasten.  
  
820 - Grondexploitaties  
Zie hiervoor paragraaf Grondbeleid. 
 
830 - Wonen en bouwen 
Bij het derde kwartaalbericht is een verwachte opbrengst bouwleges gemeld van € 750.000. 
Uiteindelijke opbrengst is € 813.000. Dit is nog € 82.000 lager dan begroot. De uiteindelijke baten zijn 
iets hoger uitgevallen met name veroorzaakt door verkoop van een perceel grond en opbrengst 
dwangsommen.  
 
Investeringen 

Lasten 
Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Visie Stadscentrum (fase 2) 3.300 4.221 642 0 3.580 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 400 100 0 0 100 
Aankoop opstallen 0 0 1.435 -1.435 0 
Stadscentrum Zuid-Oost hoek (fase 1) 0 0 588 -588 0 
 
Baten 

Omschrijving               
Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Visie Stadscentrum (fase 2) 670 1.340 613 0 -727 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 400 100 0 0 -100 
Stadscentrum Zuid-Oost hoek (fase 1) 0 420 810 390 0 
 
Stadscentrum Zuid-Oost hoek (Fase 1 visie Stadscentrum) 
Voor fase 1 is er sprake van een overschrijding van de kosten van € 160.000. Hier tegenover staat een 
nog te ontvangen subsidie van € 275.000 van de provincie. Per saldo resteert er een krediet van 
€ 115.000. In de GemRap is melding gemaakt van een overschrijding van € 11.000. Doordat nog niet 
alle werkzaamheden zijn uitgevoerd is hier geen sprake van. De afronding van fase 1 staat in 2019 
gepland, dit betreft onder andere een bredere doorsteek vanaf Kaaplaantje naar de Hoofdstraat. 
Tevens dienen er nog enkele aanpassingen te worden gedaan aan het Kaaplaantje.  
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Visie Stadscentrum (fase 2) 
In 2018 is er voor € 270.000 aan voorbereidings- en advieskosten gemaakt voor de herinrichting van 
de Hoofdstraat. De uitvoering hiervan vindt in 2019 plaats. Tevens zijn er kosten gemaakt voor het 
aanleggen van Park Dwingeland en de toekomstige grondexploitatie bij het Reviusplein. Zoals 
aangegeven in de GemRap worden deze kosten ten laste van het krediet kwaliteitsimpuls openbare 
ruimte gebracht en (deels) ingebracht in de grondexploitatie bij het Reviusplein en Park Dwingeland. 
Er is voor € 1.600.000 aan subsidies van de provincie ontvangen. Dit betreft 80% van de subsidie van 
€ 2.000.000 vanuit het binnenstad fonds. Voorgaande jaren is al € 285.000 ontvangen voor het 
aanleggen van Park Dwingeland. Deze is ten gunste van dit krediet gebracht.  
 
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat 
Tot op heden nog geen gelden besteed. Dit wordt in 2019 opgepakt in samenhang met herinrichting 
Hoofdstraat Kerkplein.  
 
Aankoop opstallen 
Met het oog op de toekomstige gebiedsontwikkeling Bentinckspark-Noord (ijsbaan-zwembad) zijn 
zowel de woning aan de Vos van Steenwijklaan 89 als ook het bedrijfspand Terpweg 1 aangekocht. 
Met de ontwikkeling van de ijsbaan in het noordelijke deel van het Bentinckspark en de wens om hier 
ook een nieuw zwembad te bouwen, is het noodzakelijk een stedenbouwkundige visie te maken voor 
het gebied. De aankopen versterken de gemeentelijke grondpositie, waardoor de regie op het te 
ontwikkelen gebied wordt vergroot. De aankopen zijn daarmee strategisch van aard. De raad is 
hierover afzonderlijk per brief geïnformeerd. 
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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 en begraafplaatsen, afvalscheiding bij 
de bron, het maatschappelijk vastgoed, sport, landschap en handhaven. 
 
Programmahouder Erik Giethoorn 
 
Wat hebben we gedaan 

Smederijen 
De wijkteams van De Smederijen hebben in 2018 ingezet op nog meer samenlevingskracht en waar 
nodig de verbinding gemaakt met en tussen de inwoner en andere organisaties (bijv. de GGZ en de 
scholen). Daarnaast hebben de wijkteams ingezet op het vergroten van hun eigen zichtbaarheid en 
vindbaarheid.  
Een aantal voorbeelden: 
- Zowel inwoners als medewerkers hebben gelijktijdig deelgenomen aan een training Werken met 

Netwerken. 
- In drie van de vijf wijkteams zijn GGZ medewerkers aangehaakt (in de andere twee teams wordt 

hier nog aan gewerkt).  
- We zijn vaker achter de voordeur geweest in bepaalde straten en buurten en er is huis aan huis 

een “smoelenkaart” verspreid, op een smoelenkaart staan foto’s en contactgegevens van de 
wijkteamleden. 

 
Wijkteams 
De wijkteams hebben in het afgelopen jaar nog meer geïnvesteerd in persoonlijk contact en het 
aangaan, verstevigen en onderhouden van de relatie met de inwoner. Voor het communiceren wordt 
één korte lijn gehanteerd, namelijk die via de kantoren in wijken en dorpen. Vervolgens vindt er een 
snelle en persoonlijke terugkoppeling plaats. De wijkteamleden maken duidelijke afspraken met 
inwoners. Ze communiceren wat ze doen en ook duidelijk wat ze niet doen. Ze stimuleren en 
ondersteunen waar nodig inwoners in hun ideeën en daarnaast prikkelen en enthousiasmeren ze 
initiatieven. Elkaar snel weten te vinden speelt daarbij een grote rol. Daarom wordt er geïnvesteerd 
in korte- en nieuwe lijnen tussen professionals. Er wordt gekeken en onderzocht wat de 
wijkteamleden vanuit hun eigen rol en organisatie kunnen bijdragen. Waar mogelijk organiseren en 
ondersteunen ze de lokale kracht in de samenleving. Als dit meer vraagt zetten ze daar ook op in. Het 
uitgangsprincipe is: “doen wat nodig is”. Er is een toename van sociale problematiek, regelmatig 
samengaand met verward gedrag. Dit vraagt veel capaciteit van de wijkteams en betekent ook dat er 
daardoor minder focus is op de (midden)lange termijn. 
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ABCD-gesprekken 
In 2018 zijn er ABCD-gesprekken gehouden in veel buurten en dorpen. Een aantal voorbeelden zijn 
de Adriaan Baasstraat, de Dokter van de Veldestraat, de wijk Kattouw, de Kochstraat, de Wethouder 
Robaardstraat, de wijk Krakeel, Hollandscheveld, Elim en Noordscheschut. Hiermee versterken we de 
contacten in de buurt, maar ook de contacten tussen de buurt en de medewerkers. Op die manier 
halen we de belangrijke onderwerpen op en zetten we hier, als dat nodig is, op in.  
 
Enquête  
De Smederijen enquête heeft niet de benodigde respons opgebracht. In 2019 gaan we vanuit de 
stuurgroep Smederijen (gemeente, partners, inwoners), kijken of en hoe we de enquête in gaan 
zetten. 
 
Afval 
Met de wijziging van de inzamelfrequentie eind 2017 zijn de effecten over 2018 inzichtelijk 
geworden. De hoeveelheid ingezamelde PMD is in 2018 bijna verdubbeld en de hoeveelheid restafval 
is met 1870 ton gedaald. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het landelijk beleid dat is vastgelegd 
in het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en dat leidend is voor de gemeenten. In het 
VANG-programma is als doelstelling opgenomen dat in 2020 minimaal 100 kg/inw/jaar aan 
herbruikbaar afval gescheiden wordt ingezameld en 30 kg/inw/jaar in 2025. In Hoogeveen bedraagt 
in 2018 de hoeveelheid restafval 162 kg/inwoner (voorlopig cijfer Area; definitieve cijfers worden 
gepresenteerd in de Grondstofmonitor Hoogeveen 2018, deze zijn op dit moment nog niet bekend). 
Om te kunnen voldoen aan de VANG-doelstelling dient deze hoeveelheid nog aanzienlijk te 
verminderen. De tendens richting minder restafval is in 2018 wel voortgezet.  
 
Zwerfafval/straatreiniging 
Op grond van de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 ontvangt de gemeente  
€ 1,19 per inwoner voor preventie en opruimen van zwerfafval.  
De bijdrage is onder meer besteed aan: 
- (Zwerf)Afvaltheatermiddag voor alle basisscholen. 
- Deelname aan de pilot Schoon Belonen. 
- Deelname aan de campagne verkiezing Schoonste Winkelgebied en verstrekken van middelen. 
- Aanschaf en het verstrekken van materialen voor (groepen) vrijwilligers. 
- Actualiseren website Hoogeveenpakthetop.nl. 
- Deelname/inrichten campagne Landelijke Opschoondag en het verstrekken van materialen. 
- Tegengaan clandestiene bijplaatsingen bij ondergrondse containers d.m.v. waarschuwende 

stickers en op een tweetal locaties zijn kunstgrasmatten met kunstbloemen aangelegd.  
- Opruimcampagne vuurwerkafval. 
 
Het onderhoud in het kader van het beheer van de openbare ruimte (BOR) wordt overeenkomstig de 
bestuurlijke afspraken uitgevoerd op basisniveau. Straatreiniging gebeurt door mechanisch 
straatvegen, het verwijderen van zwerfvuil op verhardingen, legen van prullenbakken en onkruid 
verwijderen op verhardingen. Volgens de schouwresultaten van 2018 wordt ruim voldaan aan het 
niveau basis. 
 
Hoogeveen sorteert voor 
Ook in 2018 is het communicatietraject ‘Hoogeveen sorteert voor’ voortgezet.  
 
Buurtbeheer 
In 2018 is Buurtbeheer ingevoerd voor alle gebieden in de gemeente Hoogeveen. De werkwijze 
functioneert goed en inwoners vinden hun weg in het samenwerken met Buurtbeheer.  
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Er zijn nog wel verschillen tussen gebieden waardoor er nog aandacht nodig is voor communicatie en 
het optimaliseren van de inzet. Door extra inzet van Buurtbeheer in 2018 is het niveau van beheer en 
onderhoud in het stadscentrum van Hoogeveen uitgevoerd op BOR basis plus.  
 
Actieplan Sport & Bewegen 
Met het Actieplan Sport & Bewegen hebben we in 2018 een groot aantal projecten en activiteiten 
uitgevoerd. Dit doen we om sport te versterken en onder andere verenigingen te versterken. 
Daarnaast zetten we sport nadrukkelijk in als middel om bij te dragen aan diverse maatschappelijke 
doelstellingen. Onder andere om bij te dragen aan een gezonde en actieve leefstijl van onze 
inwoners en om inwoners mee te laten doen in de samenleving. De uitvoering van het actieplan is 
grotendeels gerealiseerd door de sportfunctionarissen. De activiteiten waren onderdeel van een 
serie sport- en gezondheidsprojecten gericht op gezonde scholen, vitale sportverenigingen, 
sportstimulering, sportondersteuning van kwetsbare doelgroepen en het versterken van de 
samenwerking tussen school en sport. 
 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 
Sinds 2014 is Hoogeveen een JOGG gemeente. JOGG is een landelijke beweging en staat voor 
Jongeren Op Gezond Gewicht. Met partners werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde 
omgeving. De Hoogeveense JOGG aanpak wordt gecombineerd met het bestaande ‘actieplan Sport 
en Bewegen’ en heeft voor Hoogeveen de doelstelling het percentage jongeren met gezond gewicht 
in de periode 2017-2020 minimaal gelijk te laten blijven.  
Met partners hebben we in 2018 gewerkt aan de volgende thema's 
- Gezonde leefstijl en leefomgeving voor gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 4 jaar 
- Gezonde leefstijl en leefomgeving voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar 
- Gezonde leefstijl en leefomgeving voor jongeren van 12 tot 18 jaar 
- Optimaliseren doorverwijsketen ongezond gewicht 
- De Gezonde School 
 
In 2018 zijn er diverse activiteiten en projecten uitgevoerd voor de bovengenoemde thema's. Deze 
lopen uiteen van smaaklessen op basisscholen, de campagne 20 weken gratis EU schoolfruit, 
beweegfeesten tot en met het stimuleren van waterdrinken op scholen. Ten aanzien van het thema 
gezonde scholen hebben we in 2018 de volgende resultaten gerealiseerd: 
- 16 gerealiseerde ondersteuningstrajecten m.b.t. bewegingsonderwijs 
- 28 scholen hebben nu het Vignet Gezonde School 
- 15 scholen met smaaklessen en/of gezondheidsweken 
- 13 naschoolse activiteiten voorlichting gezonde leefstijl met in totaal 389 deelnemers 
 
Reguliere sportondersteuning 
- 19 trajecten sportvereniging in de gymles 
- 43 regulier georganiseerde activiteiten en evenementen 
- 6 overig ondersteunde acties, werkgroepen, evenementen en samenwerkingsverbanden 
 
Kwetsbare doelgroepen 
- 27 afgeronde MRT trajecten (gericht op wegwerken van beweegachterstanden) in het primair 

onderwijs 
- 521 Jeugd Sportfonds aanvragen en 102 Jeugd Cultuurfonds aanvragen 
- 15 activiteiten of evenementen gericht op kwetsbare doelgroepen met in totaal 888 deelnemers 
- 20 trajecten Sport JIJ ook 
In 2018 hebben we ook een start gemaakt met opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma. In 
werksessies met vertegenwoordigers uit het werkveld van sport, onderwijs, gezondheid, 
zorginstellingen zijn doelstellingen en actiepunten opgehaald om te bepalen waar de komende jaren 
op ingezet moet worden.  

https://www.hoogeveen.nl/sport/Actieplan/JOGG/1_Gezinnen_met_jonge_kinderen
https://www.hoogeveen.nl/sport/Actieplan/JOGG/2_Gezinnen_met_jonge_kinderen_4_tot_12_jaar
https://www.hoogeveen.nl/sport/Actieplan/JOGG/2_Jongeren_12_t_m_18_jaar
https://www.hoogeveen.nl/sport/Actieplan/JOGG/3_Doorverwijsketen_ongezond_gewicht
https://www.hoogeveen.nl/sport/Actieplan/JOGG/4_Gezonde_School
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Integraal Accommodatiebeleid (IAB)  
We beschikken over een groot aantal maatschappelijke accommodaties. Via onder andere 
VastgoedMaps en het jaarlijkse Integraal Huisvestingsplan (IHP) monitoren we de huisvesting van 
voorzieningen op het gebied van onder andere sport, onderwijs en buurthuizen. Per 
accommodatiesoort wordt er ingespeeld op ontwikkelingen in onderhoud en toekomstplannen. 
Daarom hebben we in 2018 besloten om de inzet van capaciteit en behoefte van accommodaties in 
te vullen op basis van natuurlijk verloop.  
In 2018 waren er diverse ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke accommodaties en 
ontwikkelingen die voortkomen op basis van het IAB. In de paragraaf onderhoud & kapitaalgoederen 
staan alle ontwikkelingen ten aanzien van het vastgoed benoemd. Op hoofdlijnen zijn er in 2018 de 
volgende ontwikkelingen geweest:  
- Geschikt maken huisvesting Evangelische basisschool “De Fontein” aan de Mimosastraat 2  
- Geschikt maken huisvesting SBO de Kameleon en de Aventurijnschool aan de van Goghlaan 
- Planvorming aanpassingen huisvesting “Villa Kakelbont”  
- Toekomstvisie huisvesting onderwijs  
- Sloop gebouw B STOVOH 
- Kindcentrum Wolfsbos 
- Sportvloeren binnensportaccommodaties 
- Planvorming Kunstgrasvelden dorpen 
- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen  
 
Een aantal van bovengenoemde ontwikkelingen staan hieronder of in de paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen nader toegelicht.  
 
Toekomstvisie huisvesting onderwijs  
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 financierings-
methode is het meest toegesneden op het realiseren van de ambities voor onderwijshuisvesting in 
de gemeente Hoogeveen? In 2018 hebben gemeente en schoolbesturen samen een stuurgroep 
gevormd die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het uitwerken van de toekomstvisie op 
onderwijshuisvesting. Door de stuurgroep is adviesbureau HEMM als externe procesmanager 
aangetrokken. Met HEMM zijn de procestappen uitgewerkt om de toekomstvisie af te ronden.  
 
Kindcentrum Wolfsbos 
In 2017 is besloten dat er nieuwbouw voor de basisscholen wordt gerealiseerd in de wijk Wolfsbos. 
Deze keuze is op basis van aanvullend beleid al in het voorgaande IHP, vooruitlopend op het 
programma, geplaatst. In 2018 is er op basis van de uitgangspunten van de verordening voor 
onderwijshuisvesting in Hoogeveen (ruimtebehoefte scholen, vergoeding etc.) in totaal € 4.670.000 
beschikbaar gesteld. Hiervoor moet o.a. nieuwbouw gerealiseerd worden voor de Krullevaar en de 
Goudvink en wordt het openbaar gebied aangepast (€ 1.000.000). De verantwoordelijkheid voor het 
bouwheerschap ligt op basis van de verordening bij de schoolbesturen. Echter, schoolbesturen en 
gemeente vormen samen de stuurgroep van dit project omdat het project als een gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt gezien. Stichting Bijeen treedt in de aanvangsfase op als penvoerder. Het 
buurthuis “de Wolfsbos” is in 2018 gesloopt. De locatie van het buurthuis wordt ingezet voor de 
realisatie van het scholenplan.  
De realisatie is in 2018 verder voorbereid. Het programma van eisen is klaar, er ligt een steden-
bouwkundig plan, er is een architectenontwerp voor het gebouw, de gemeente heeft een ontwerp 
voor het gehele gebied en de procedure voor het bestemmingsplan is in vergevorderd stadium. De 
buurt (bewoners en organisaties) is op meerdere momenten betrokken bij de planvorming.  
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Bentinckspark 
In 2018 was de kunstijsbaan de belangrijkste beoogde ontwikkeling in het Bentinckspark. In 2018 zijn 
de voorbereidingen gestart voor de realisatie van de herinrichting van de Sportveldenwieg in 2019. 
Met de aanpassing van de Sportveldenweg wordt de campus voor onderwijs & sport afgerond. 
 
Kunstijsbaan 
In 2018 is het besluit genomen om de bouw van de nieuwe kunstijsbaan te combineren met de bouw 
van een nieuw zwembad. Deze combinatie biedt zowel voordelen in de investeringen als exploitatie. 
Om de gecombineerde bouw mogelijk te maken is in 2018 de locatie Terpweg 1 (Maxx Sports & 
Events) aangekocht en bouwrijp gemaakt. In overleg met de toekomstige gebruikers van zowel het 
zwembad, ijsbaan en omwonenden zijn de uitgangspunten voor de nieuwe accommodatie en 
buitenruimte verder uitgewerkt. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat voor het zwembad is 
besloten om een groot recreatief bad te realiseren, een wedstrijdbad van 25 meter met banen welke 
voldoen aan alle nationale eisen en de realisatie van een apart doelgroepenbad. Met alle 
gebruikersgroepen is er overeenstemming bereikt over dit type zwembad voor Hoogeveen. 
Daarnaast zĳn diverse deelopdrachten uitgewerkt en/of gestart zoals het hernieuwde 
energieconcept, de voorbereidingen op de bestemmingsplanprocedure, de beheer- en 
exploitatievorm en de start van de aanbesteding.  
 
Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe  
Vanuit de samenwerkingsagenda is in 2018 met een aantal partners binnen Zuidwest-Drenthe op 
diverse thema’s samengewerkt. Dit betrof onder meer recreatie en toerisme en promotie, met het 
accent op Leader en de gezamenlijke borging vrije tijdseconomie. Daarnaast ook het project 
verwaarden bermgras in samenwerking met de gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. Ook hebben 
we de samenwerking met provincie, waterschap, landschapsbeheer Drenthe, Agrarische 
Natuurvereniging op het gebied van Streekbeheer, voor het samen onderhouden van het landschap 
voortgezet. In de verschillende gebieden rondom Hoogeveen onderhouden nu zogenaamde 
collectieven/netwerken van inwoners en grondeigenaren via gebiedsplannen het landschap. In 
Hoogeveen is het aantal vrijwilligerswerkgroepen nog steeds groeiende en worden op deze manier 
belangrijke landschapselementen zoals houtwallen, fruitbomen, poelen en grafheuvels 
onderhouden.  
 
Vitaal Platteland  
De provincie werkt de opgave voor Vitaal Platteland langs twee lijnen uit in Drenthe. De eerste lijn is 
het stimuleren van lokale initiatieven/experimenten uit de Drentse samenleving. Hiervoor hebben 
we in 2018 een cofinanciering van €50.000 van de provincie ontvangen. In 2018 is ter versterking van 
het platteland aan 8 dorpsinitiatieven een subsidiebedrag toegekend. 
 
De tweede lijn is een geconcentreerde aanpak binnen gebieden waar een stapeling van problematiek 
verwacht kan worden (Zuidoost-Drenthe, Hoogeveen).  
 
Vanuit de gezamenlijke agenda voor Zuidoost- Drenthe heeft in 2018 de focus gelegen op een 
duurzame versterking van de sociaaleconomische structuur van de regio en is ingezet op: 
- Versterken van toerisme & recreatie als economische banenmotor. 
- Realiseren van een vitale arbeidsmarkt, specifiek voor laagopgeleiden, kwetsbare jongeren en 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
- Verbeteren woon- en leefomgeving.  
Daarnaast is in 2018 het proces gestart om een aanvraag te doen voor een zogenaamde regiodeal 
Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De problematiek van vitaal platteland van Zuidoost-Drenthe 
maakt deel uit van de daarin geformuleerde opgave. De regiodeal is door het Rijk toegekend voor 
een bedrag van € 20 miljoen. Het gaat daarbij om de invulling van de brede welvaartsopgave. 
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Handhaving  
Alcohol 
Hoogeveen heeft ingezet op preventie (voorlichting voortgezet onderwijs, vroegsignalering en de 
zorgroute) en zelfregulering (iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je geen alcohol drinkt onder de 
18 jaar). Dit door de inzet van de Jong Proef Preventie Methodiek, uitgevoerd door BHBW in 
opdracht van de gemeente Hoogeveen bij supermarkten en vanaf 2018 ook bij de 20 sportkantines in 
de gemeente Hoogeveen (mystery-kids, lok-jongeren onder de 18 jaar proberen alcohol te kopen). 
De resultaten worden teruggekoppeld aan de deelnemers. Men krijgt ook voorlichting over, en 
ondersteuning naar verantwoord schenken.  
 
Bijtincidenten 
Opvallend is het aantal bijtincidenten dat explosief stijgt. In voorgaande jaren werden er ongeveer 4 
bijtincidenten per jaar gemeld. In 2018 zijn er echter 16 bijtincidenten gemeld bij de politie en/of 
gemeente. Deze bijtincidenten hebben een grote invloed op het veiligheidsgevoel van omwonenden 
waar een bijtincident plaatsvindt. In samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe 
wordt gewerkt aan nieuwe beleidsregels zodat iedere gemeente op uniforme wijze omgaat met 
bijtincidenten.  
 
Opruimen stationsgebied 
De gemeente heeft in 2018 regelmatig klachten ontvangen over de toegankelijkheid van het NS-
station en de rommelig opgestelde fietsen en scooters. De afdeling handhaving heeft samen met 
Cosis veel ingezet op het opruimen van fietsen zodat de blindengeleidestroken en de 
toegangspoortjes weer toegankelijk waren.  
 
Asbesthoudende daken 
In de gemeente Hoogeveen is bekend op welke daken er nog asbesthoudende materialen liggen. Het 
betreft hier nog beplating op het dorpshuis de Wenning in Pesse, gedeeltelijk op de hoogbouw van 
het buurthuis Salawaku en bij het onderkomen Beheer op de begraafplaats in Hollandscheveld. De 
uitvoering van vervanging van het dak in Pesse was al voor 2018 gepland, maar door gebrek aan 
personele capaciteit bij lokale aannemers is het werk met een jaar vertraagd. De werkzaamheden 
zullen nu in 2019 in goed overleg worden uitgevoerd met de aannemer, gebruikers en gemeente. 
De uitvoering van de overige werkzaamheden worden gedaan aan de hand van de reguliere 
onderhoudsplanning. Deze zijn bij de laatste inspectie opgenomen omdat het hier om een geringe 
hoeveelheid asbest gaat. Zover nu bekend zijn hiermee dan alle gemeentelijke panden met 
asbesthoudende daken gesaneerd voor 2024, tenzij er tussentijds nog weer aankopen plaats vinden 
van gebouwen met asbesthoudende daken. 
 
Glasvezel 
Met de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn er stappen gezet. Begin 2018 werd voor de dorpen 
Pesse, Fluitenberg, Stuifzand, Tiendeveen, Noordscheschut, Nieuweroord, Hollandscheveld, Elim en 
Nieuwlande de vraagbundeling positief afgesloten. Om de realisatie te bevorderen is een convenant 
tussen gemeente en Renet gesloten. Voor het eind van het jaar vond op 30 november de eerste 
activatie plaats in Pesse. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Het versterken van de sociale cohesie door het vergroten van de leefbaarheid, 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Toename van het aantal door inwoners 
geïnitieerde projecten die de leefbaarheid, 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid versterken. 

• Diverse projecten en initiatieven ter bevordering van 
samenlevingskracht en contacten met inwoners. Dit 
onder andere met de inzet van diverse partners en 
professionals in de wijkteams.  
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Doelstelling 2: Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en 
speelvoorzieningen 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Gebiedsgericht beheer openbare ruimte met 
behoud van kwaliteitsniveau basis. 
 
 

 

• Buurtbeheer.  
Invoering buurtbeheer in alle gebieden in de 
gemeente Hoogeveen.  

• Kwaliteitsniveau binnen BOR-basis.  
Volgens de schouw voldeed 93% van het totale 
groenareaal minimaal aan het onderhoudsniveau 
basis. 

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

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

 
Doelstelling 3: Een waardige rustplaats voor iedereen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een volledig keuzepalet aanbieden aan onze 
inwoners 

• Aanleg verzamelkelders op de begraafplaatsen 
Nieuwlande, Pesse, Stuifzand, Tiendeveen en 
Nieuweroord; werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Uitbreiding begraafplaats Nieuwlande. Is gerealiseerd; 
zie voor toelichting onder “investeringen”. 

 
Doelstelling 4: Het scheiden van het afval bij de bron 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Minimaal 65% van het huishoudelijk afval 
gescheiden ingezameld en voor nuttige toepassing 
aangewend oplopend naar uiteindelijk 100 kg 
restafval per inwoner per jaar in 2020. 
 

• In 2018 zijn de effecten van de wijziging van de 
inzamelfrequenties inzichtelijk geworden. Het 
afvalscheidingspercentage voor 2018 bedraagt 68% 
en de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar 
bedraagt 164 kg/inwoner. Zie voor een nadere 
toelichting ‘Wat hebben we gedaan/Hoogeveen 
sorteert voor’.  

 
Doelstelling 5: Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken van 
de waarde van het landschap 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een nieuwe manier van samenwerken aan het 
landschap met inwoners, organisaties en 
bedrijven: meer met minder. 

• We hebben samen met inwoners, organisaties en 
bedrijven uitvoering gegeven aan streekbeheer in 
Hoogeveen. 

Het platteland sociaal-economisch vitaal houden. • Uitvoering geconcentreerde aanpak voor Zuidoost- 
Drenthe: hierbij heeft voor Hoogeveen in 2018 de 
focus gelegen op arbeidsmarkt-onderwijs (inclusief de 
regiodeal Zuidoost-Drenthe) en uitvoering van het 
project Gastvrijheid en streekeigen ondernemen in 
Zuidoost Drenthe. 

• We hebben lokale initiatieven ondersteund met 
behulp van de financieringsregeling Dorpsinitiatieven 
van de provincie. 
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• Voor de uitvoering Samenwerkingsagenda Zuidwest- 
Drenthe is 2018 wordt vooral ingezet op de thema's 
klimaatadaptatie, recreatie en promotie en van afval 
naar grondstof. 

 
Doelstelling 6: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Minimaal voldoen aan landelijk gemiddelde van de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) in 
2017. 
 

In 2017 hebben we 11,2 fte aan sportfunctionarissen 
ingezet voor de uitvoering van het Actieplan Sport en 
Bewegen. In het kader van het ‘Actieplan Sport en 
Bewegen’ zijn in 2018 projecten zoals City trainers, 
GIDS, gezonde scholen en het jeugdsport- en 
cultuurfonds uitgevoerd.  

Toename van de vitaliteit van maatschappelijke 
verenigingen en stichtingen (sport, cultuur, 
natuur, techniek etc.). 
 

• Verenigingsondersteuning voor zowel bestuurders als 
verenigingskader door sportfunctionarissen.  

• Specifieke ondersteuningstrajecten door 
SportDrenthe. 

 
Doelstelling 7: Zorgdragen voor goede en passende huisvesting voor het stimuleren van sociaal 
maatschappelijke activiteiten 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Goede en passende huisvesting voor het 
stimuleren van maatschappelijke activiteiten. 

• IHP 2019-2022. 
• Zie ook toelichting investeringen. 

 
Doelstelling 8: Handhaven waar nodig 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Minder regels vanuit de overheid en regelgeving 
die is na te leven en te handhaven. 

• Uitvoering gegeven aan het 
handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)2017-2018. 

• Pilot alcohol verkoop jongeren <18 supermarkten. 
• Projectstart alcohol verkoop sportkantines. 

Wie doen hieraan mee? 

NV Area Reiniging 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten 
worden ontplooid 

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

Financieel belang 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. Het resultaat over 2018 is nog niet 
zeker. Verwacht wordt een resultaat in 2018 te behalen van circa € 805.000. De 
voorlopige bedrijfscijfers van AREA ultimo 2018 zijn onderstaand weergegeven. 
Eigen vermogen  
31-12-2018: € 6.483.772 
31-12-2017: € 6.655.680 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 16.537.640 
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Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Niet sporters % 56,7 55,1 48,7 
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 162* 160* 182** 

 Bron: *Grondstofmonitor Hoogeveen 2017 en ** Benchmark 2018 (peiljaar 2017) 
 
Sport & Bewegen 
De deelname aan sport- en beweegactiviteiten kan op verschillende manieren in beeld worden 
gebracht. De cijfers uit de tabel geven inzicht in de schatting die op basis van CBS statistieken is 
gemaakt ten aanzien van inwoners die wekelijks sporten. Dit is gebaseerd op de deelname bij 
georganiseerde sport. Deze cijfers dateren van 2016, landelijk zijn er geen recentere cijfers 
beschikbaar. In hetzelfde onderzoek is ook vergeleken met het ledenpercentage in de gemeente 
Hoogeveen met het ledenpercentage in de provincie Drenthe en Nederland. Over de hele bevolking 
genomen is het ledenpercentage in Nederland 26,0%. In de provincie Drenthe betreft dit 29,4% en in 
de gemeente Hoogeveen is dit 28,4%. Daarnaast zijn beweegrichtlijnen een belangrijke indicator om 
inzicht te krijgen in hoeverre inwoners activiteiten in het kader van sport en bewegen. Het verschil 
hierbij is dat deze norm verder kijkt dan alleen deelname in georganiseerd verband bij sport-
verenigingen. Uit de beweegnorm blijkt dat Drenthe en Hoogeveen vergelijkbaar scoren ten opzichte 
van landelijk. Kinderen en jongeren in Hoogeveen bewegen zelfs meer dan het landelijk gemiddelde. 
 
Huishoudelijk afval 
De behaalde resultaten worden landelijk bepaald en vergeleken aan de hand van de hoeveelheid aan 
huis ingezameld restafval (fijn restafval) en de hoeveelheid gebracht grof restafval (Milieustraat). 

Beleidsdocumenten 

• Leidraad multifunctionele omgeving en MF'C (2010) 
• Integraal Accommodatiebeleid (2009) 
• Integraal Huisvestingsplan 2018-2022 (2017) 
• IHP Binnensport (2009) 
• IHP Buitensport (2011) 
• Notitie sportvloeren (2017) 
• Communicatieplan De Smederijen (2011) 
• Herijking Visie, missie, doelstellingen De Smederijen (2011) 
• Besluit stuurgroep De Smederijen fase 1 doorontwikkeling De Smederijen (19 december 2012) 
• Sociale Structuurvisie Naar een Meedoensamenleving (2008) 
• Groenstructuurvisie (2010) 
• Buitenspelen in Hoogeveen, uitvoeringsnotitie Speelruimtebeleid 2005 
• Lijst beschermwaardige bomen (2012)  
• Actieplan Sport en Bewegen in Hoogeveen 2009-2013 (2009) 
• Nota Begraven in Hoogeveen (2011) 
• Protocol werkwijze bestaande graven, urnennissen en –kelders Hoogeveen (2013) 
• Visie landelijk gebied (2008) 
• Kaderplan afvalstoffen (2010) 
• Kadernota Handhaving 2015-2018 (2015) 
• Nota Prioriteitsstelling Handhaving (2011) 
• Handhavingsuitvoeringsprogramma (2017-2018) inclusief opdrachtverstrekking aan RUD 
• Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe 2013 
• Samenwerken aan vitaal platteland, een geconcentreerde aanpak voor Zuidoost Drenthe 2014 
• Preventie- en handhavingsplan alcohol  2014-2018 

http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/6
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Talentontwikkeling/5
https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?objectid=db9b2973-01a5-455c-9058-3e102e04f92b
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/12
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/13
https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?objectid=9bc44aa3-4e91-430e-9f6a-e94ff001ff3a
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/Meedoen/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Wijken_en_dorpen/9
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/Meedoen/1
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Meedoen/1
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/Ontwikkelt/15
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/14
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=bfb18cb3-2d4d-4083-99bc-bcee116b7232
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2014/3
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2015/23
https://www.hoogeveen.nl/bis/dsresource?objectid=f85f54e8-b6df-46b9-94c5-f7b95d825767


Jaarrekening 2018 Krachtige wijken en dorpen 
 

Gemeente Hoogeveen 95 
 

Exploitatie 

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

2017 2018  
 

voor wijziging 

 2018 
 

na wijziging 

2018 

Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
120 Openbare orde en Veiligheid 18 15 39 32 
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 
420 Onderwijshuisvesting 6.025 5.506 5.545 5.549 
510 Sportbeleid en activering 966 724 734 806 
520 Sportaccommodaties 5.460 5.368 5.368 5.502 
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.573 4.233 4.300 4.325 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 1.397 943 943 1.006 
730 Afval 5.965 5.348 5.322 5.451 
750 Begraafplaatsen en crematoria 734 724 724 620 
Totaal lasten 25.138 22.862 22.976 23.291 

      
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
120 Openbare orde en Veiligheid 0 0 0 3 
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 1 1 0 
420 Onderwijshuisvesting 724 291 291 327 
510 Sportbeleid en activering 30 0 0 35 
520 Sportaccommodaties 1.264 1.439 1.439 1.219 
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 281 102 102 276 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 79 46 46 53 
730 Afval 6.722 6.119 6.093 6.193 
750 Begraafplaatsen en crematoria 934 896 896 996 
Totaal baten 10.034 8.894 8.868 9.102 
       
Resultaat 15.104 13.968 14.108 14.189 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  -55  
Administratieve wijziging Herinrichting budgetten Wijk- en dorpsgericht werken 129 -26 
Wijziging 2 1e Inrichting de Fontein 39  
 
Toelichting op cijfers 

420 Onderwijshuisvesting  
De lasten voor onderwijshuisvesting komen overeen met de begroting. Er is in de GemRap I aange-
geven dat we een overschrijding verwachten van € 133.000, met name door kosten leegstands-
beheer van € 121.000. In werkelijkheid zijn de lasten voor leegstandsbeheer circa € 125.000. Tevens 
zijn er hogere kosten doordat € 73.000 is uitgekeerd aan de stichting Beheer Brede school Krakeel. 
Hier tegenover staat een opbrengst van € 73.000 van stichting Beheer Centrumgebied Krakeel.  
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Dit betreft het liquidatiesaldo van de stichting en dit is uitgekeerd aan de gemeente. Dit wordt 
gecompenseerd door lagere kapitaallasten.  
 
Bij de opbrengsten is sprake van een voordeel van € 36.000. In de GemRap is aangegeven dat in 2017 
ten onrechte facturen zijn verstuurd voor een totaal van € 180.000 aan de stichting beheer brede 
school krakeel (SBK)voor de materiële instandhouding en onderhoud van het MFC Krakeel. Deze taak 
ligt bij de scholen in het MFC krakeel, en ze ontvangen hiervoor gelden vanuit het Rijk. Deze 
administratieve fout is in 2018 met creditnota’s hersteld. Hierdoor zijn in 2017 teveel opbrengsten 
verantwoord en is er in 2018 sprake van een nadeel van € 180.000. Het buitenonderhoud wordt wel 
uitgevoerd door de gemeente. Hiervoor zijn facturen verstuurd waardoor per saldo een nadeel is 
ontstaan van € 132.000. Dit wordt gecompenseerd door hogere huuropbrengsten voor 
onderwijshuisvesting in het algemeen waardoor er per saldo sprake is van een voordeel van € 36.000 
 
510 Sportbeleid en activering  
De kosten sportbeleid en activering zijn in 2018 € 72.000 hoger dan begroot. 
 
Sportstimulering 
De uitgaven voor sportstimulering/sportfunctionarissen zijn € 45.000 hoger dan begroot. Hier staan 
grotendeels extra inkomsten tegenover (o.a. inkomsten gemeente De Wolden in de 
uitvoeringskosten sportstimulering). 
 
Gezond in de stad 
Een deel van de activiteiten in het kader van Gezond in de Stad (GIDS) zijn in 2017 niet uitgevoerd 
waardoor er in dat jaar € 52.000 niet is besteed. De activiteiten zijn in 2018 alsnog uitgevoerd, echter 
hiervoor was geen budget begroot waardoor er een overschrijding ontstaat van € 23.000.  
 
5*fietsprovincie  
In 2018 en 2019 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 5* fietsprovincie. De plannen in 
dit kader hebben in 2018 nog niet tot uitgaven geleid. Het betreffende budget € 10.000 vloeit terug 
naar de Algemene reserve. Ook in de programma’s Veilige bereikbaarheid en Bruisend Hoogeveen 
zijn middelen voor dit project opgenomen. De budgetten van 2018 worden ingezet in 2019. De 
onttrekking aan de Algemene reserve hiervoor vindt dan ook in 2019 plaats. 
 
520 Sportaccommodaties  
Er is in de GemRap aangegeven dat we een overschrijding verwachten van € 339.000. Dit komt met 
name door lagere opbrengsten bij sporthal de Valkenlaan, het Activum, hogere lasten voor het 
vervangen van sportvloeren en een nadelige exploitatie van het zwembad. Ten opzichte van de 
GemRap zijn de exploitatielasten van de sportaccommodaties per saldo nog € 274.000 hoger 
uitgekomen door nog lagere huuropbrengsten en hogere salariskosten zwembad. Hiertegenover 
staan lagere kapitaallasten van € 260.000. Het tekort is uiteindelijk € 354.000 geworden (€ 134.000 
meer lasten en € 220.000 minder opbrengsten).  
 
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  
Beheer openbare ruimte groen 
Per saldo is er een nadeel van € 21.000 binnen beheer openbare ruimte groen. Dit komt voornamelijk 
door hogere stortkosten van groenafval. De regels voor het storten van groenafval worden steeds 
strenger waardoor we bijvoorbeeld geen lokale agrariërs kunnen voorzien van bermafval. Hierdoor 
zijn we genoodzaakt het afval naar grotere composteer bedrijven af te voeren. Dit brengt hogere 
stortkosten met zich mee. 
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Smederijen en vitaal Platteland 
Voor de exploitatie van De Smederijen was in 2018 een bedrag van € 345.000 begroot, hiervan is in 
2018 € 165.000 uitgegeven, zodat een voordelig saldo ontstaat van € 180.000 waarvan een groot 
deel (€ 110, 000) in de WDW-reserve wordt opgenomen. WDW staat voor Wijk en Dorpsgericht 
Werken, deze reservering hiervoor wordt jaarlijks gemuteerd. De mutatie van deze reserve is 
afhankelijk van de status van de in het huidige boekjaar gekozen projecten, welke het volgend 
boekjaar worden afgerond. De in 2018 gekozen projecten die in 2019 worden uitgevoerd, worden - 
zoals gebruikelijk - in de WDW reserve opgenomen. Het resterende budget voor deze projecten 
wordt dus in 2019 uitgegeven.  
De totale WDW-reserve voor de projecten uit 2018 dat naar 2019 wordt meegenomen bedraagt  
€ 110.000. Jaarlijks ontvangen wij van de provincie een bedrag van € 50.000 voor Vitaal Platteland. 
Dit zijn dorpsinitiatieven die de leefbaarheid versterken. Van deze subsidie is in 2018 een bedrag van 
€ 42.000 besteed. Het restant van € 8.000 wordt overgeheveld naar 2019, zodat in 2019 voor Vitaal 
Platteland een bedrag van € 58.000 beschikbaar is. Deze post was niet in de begroting voor 2018 
opgenomen.  
 
Speelvoorzieningen  
Er is een incidenteel voordeel van € 27.000. Dit voordeel komt voornamelijk doordat er in 2018 geen 
grote en dure reparaties/aanpassingen zijn uitgevoerd. In 2018 zijn de zandondergronden in de wijk 
Krakeel en het centrum gereinigd. Deze wijken hebben de kleinste oppervlakte aan 
zandondergronden, waardoor ook de kosten van het reinigen van de zandondergronden lager zijn 
uitgevallen. 
 
610 Samenkracht en burgerparticipatie  
Buurthuizen 
Per saldo is op dit taakveld een tekort van € 53.000. In 2018 is er € 203.000 minder uitgegeven dan 
begroot voor de buurthuizen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de asbestsanering van de 
Wenning niet door is gegaan vanwege tekort aan lokale arbeidscapaciteit. Tekort aan lokaal 
arbeidscapaciteit zorgt er verder voor dat er minder is uitgegeven aan klachtenonderhoud en 
onderhoud in het algemeen. Dit onderhoud zal doorschuiven naar 2019. Als laatste is er minder 
subsidie uitgegeven dan begroot. Zoals aangegeven bij de GemRap hebben we de taakstelling op 
buurtwerk niet gerealiseerd. Hier hebben we een nadeel van € 350.000 Dit wordt gecompenseerd 
door lagere kapitaallasten.  
 
730 Afval  
Per saldo is er op afval een nadeel van € 29.400 gerealiseerd. Dit nadeel komt met name door de 
afvalinzameling van Area. In 2018 is de hoeveelheid PMD (tonnages) bijna verdubbeld ten opzichte 
van voorgaande jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 278.000 in verband met hogere 
verwerkingskosten. Daar tegenover staat een voordeel van € 143.000, veroorzaakt door een hogere 
vergoeding van Nedvang. Per saldo betekent dit een nadeel van € 135.000.  
Als gevolg van een grotere hoeveelheid ingezamelde PMD en het verlagen van inzamelfrequentie van 
het restafval is de hoeveelheid restafval (tonnages) dit jaar afgenomen. Dat heeft geleid tot lagere 
kosten voor de verwerking ( € 102.000) van het restafval en lagere kosten (€ 32.500) voor de 
verbrandingsbelasting op het restafval. 
In 2018 zijn er voor de papierinzameling onvoorziene kosten van € 69.000 gemaakt. Deze kosten zijn 
het gevolg van een fout in de verrekensystematiek tussen Area en de verwerker. Hierdoor heeft de 
gemeente extra moeten bijdragen om de garantieprijs uit te keren aan scholen en verenigingen.  
Voor 2018 is de heffing 100% kostendekkend geweest. Hierdoor heeft er in plaats van een 
onttrekking een storting in de egalisatievoorziening afval plaatsgevonden. Per saldo levert dit een 
nadeel op in de exploitatie van € 95.000.  
Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de baten van de afvalstoffenheffing circa € 130.000 hoger, 
doordat er in 2018 meer huisaansluitingen zijn bijgekomen.  
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Tot slot is er binnen het taakveld per saldo een voordeel van € 5.000 dat wordt veroorzaakt door 
kleine voor- en nadelen binnen de overige budgetten.  
 
750 Begraafplaatsen en crematoria  
De opbrengst begraven komt € 100.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft vooral te maken met meer 
verkochte graven, hogere opbrengsten begraafrechten en de verlenging van rechten door aflopende 
termijnen. De afgelopen jaren zetten we structureel extra capaciteit in voor het aanschrijven van 
rechthebbenden en de actualisering van de begraafplaatsadministratie. Met ingang van 2018 is 
hiervoor structureel budget opgenomen in de begroting. Dit budget is in 2018 nog niet volledig 
ingezet. 
 
Investeringen 

Lasten 
Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Budget begraafplaatsen                     36                237            134                   70               33  
Renovatie zwembad                     50                  50              16                34  
Budget speelvoorzieningen                  108                108              63                   45   
IAB: het Activum                306                6                 300   
IAB: Renovatie van Goghlaan (was Lomanlaan)                400            400                    
IAB: Kindcentrum Wolfsbos               3.670            3.613            319          3.294  
IAB: Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos               1.000            1.000           1.000  
MFC Nieuwlande                  64              33                31  
IAB: Huisvesting de Fontein                703            703    
Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan-Zwembad                350            364               -14  
Renovatie kunstgrasveld de Weide               23                  -23   
Bentinckspark                 7                 -7  
 
Baten 

Omschrijving               
Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

IAB: het Activum 0 0 3 3 0 

MFC Nieuwlande 0 0 12 0 12 
 
Budget begraafplaatsen 
Informatiepanelen begraafplaats Zevenberg  
De informatiepanelen zijn nog niet gerealiseerd. We zijn gestart met de voorbereidingen, maar de 
realisatie van de informatiepanelen vraagt meer tijd dan verwacht. Het benodigd budget van 
€ 15.000 wordt doorgeschoven naar 2019. 
 
Uitbreiding begraafplaats Nieuwlande  
De uitbreiding is nagenoeg gereed. De groenaanleg zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. 
Hiervoor is in 2019 nog € 18.000 benodigd. Het restant van € 66.000 is niet meer nodig. 
 
Aanleg verzamelkelders 
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Restantbudget van € 4.000 is niet meer nodig. 
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Renovatie zwembad 
Om een veilig en verantwoord gebruik van het zwembad te kunnen garanderen zijn er in 2018 een 
aantal werkzaamheden verricht waaronder het renoveren van de vloer van het magazijn en het 
aanpassen van de luie trap in het wedstrijdbad. Naast de werkzaamheden hebben we geïnvesteerd in 
het vervangen van meubilair, roosters instructiebad, en speelvoorzieningen. Een deel van het budget 
wordt doorgeschoven naar 2019. 
 
Speelvoorzieningen 2018 
In 2018 zijn de speeltoestellen die verwijderd moesten worden uit Park Dwingeland verplaatst naar 
andere locaties. Hierdoor was het niet nodig voor de vervanging van een aantal speeltoestellen 
nieuwe toestellen aan te schaffen.  
Bovendien was in 2018 rekening gehouden met de vervanging van een skatebaan, maar door 
reconstructie van het gebied is hieraan geen uitvoering gegeven. 
 
Het Activum  
Op het Activum is een voordeel behaald van €303.000. Dit betreft met name een ontvangen 
schadevergoeding van €306.000.  
 
IAB: Renovatie Lomanlaan 
Voor het geschikt maken van de Lomanlaan 123 ten behoeven van SBO de Kameleon en SO de 
Aventurijn was € 400.000 na wijziging opgenomen in de begroting. In overleg met het schoolbestuur 
van RENN4 is besloten in plaats van de Lomanlaan 123, de van Goghlaan 3 geschikt te maken. Voor 
het aanpassen van de van Goghlaan was in totaal € 450.000 benodigd waarvan RENN4 zelf € 50.000 
heeft bekostigd.  
 
Voorbereiding Kindcentrum Wolfsbos 
Er stond € 3,6 miljoen geraamd voor de uitvoering van kindcentrum Wolfsbos. Via de GemRap 
hebben we aangegeven dat er € 3 miljoen kan worden doorgeschoven naar 2019/2020. Dit is € 3,3 
miljoen wat doorgeschoven wordt. 
 
Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos  
De aanpassing van het openbaar gebied zal samen lopen met de investering in het kindcentrum. 
Deze investering zal ook in zijn geheel doorschuiven naar 2019/2020.  
 
MFC Nieuwlande 
In 2018 is de noodzakelijke aanpassing van de klimaatinstallatie gerealiseerd. Daarnaast heeft de 
financiële afronding van de BDU-bijdrage plaatsgevonden. De laatste financiële afwikkelingen voor 
het MFC Nieuwlande vinden in 2019 plaats.  
 
Huisvesting de Fontein  
Voor het geschikt maken van het schoolgebouw en terrein aan de Mimosastraat 2 is in 2018 via een 
begrotingswijziging een maximale bijdrage van € 703.000 beschikbaar gesteld. Deze investering was 
noodzakelijk om het schoolgebouw geschikt te maken voor permanente huisvesting van de 
evangelische basisschool de Fontein. In de zomer van 2018 zijn de werkzaamheden afgerond en 
heeft het schoolbestuur met ingang van het schooljaar 2018-2019 de nieuwe schoollocatie in gebruik 
genomen.  
 
Voorbereidingskrediet Kunstijsbaan-Zwembad  
In 2018 is besloten om de bouw van de kunstijsbaan te combineren met de bouw van een nieuw 
zwembad. Aanvankelijk is er € 350.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de 
voorbereidingen van de planvorming voor de kunstijsbaan-zwembad.  
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Met een begrotingswijziging is vervolgens besloten om de totale financiering voor het zwembad 
beschikbaar te stellen waardoor de gemeentelijke investeringsbijdrage is gesteld op in totaal € 19.15 
mln. Hiervoor zijn diverse voorbereidingen getroffen zoals het opstellen van het ontwerp voor de 
binnen- en buitenruimte, een concept businessplan, programma van eisen, energieconcept etc. 
Totaal is er in 2018 € 364.000 aan voorbereidingskosten besteed. 
 
Renovatie kunstgrasveld de Weide 
In 2017 is het bestaande kunstgrasveld op het sportpark De Weide gerenoveerd. Bij de jaarrekening 
is er vanuit gegaan dat ook alle facturen waren afgehandeld. Dit was niet het geval.  
De kosten (€ 23.000) die in 2018 nog gemaakt zijn voor het kunstgrasveld V.V. de Weide hebben 
betrekking op de inhouding van 5% van de aanneemsom voor de duur van de eerste 6 maanden na 
oplevering. Dit is gemeld bij de GemRap. 
 
Bentinckspark  
In tegenstelling tot de € 75.000 wat gemeld is in de GemRap is er € 7.000 uitgegeven in 2018 voor het 
maken van het plan voor de herinrichting van de Sportveldenweg. In de begroting 2018 is hier geen 
rekening mee gehouden. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het krediet wat voor 2019 
beschikbaar is voor de herinrichting van de Sportveldenweg in het Bentinckspark. 
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Veilige Bereikbaarheid 

 
 
Dit programma gaat over het behouden van een verkeersveilige bereikbaarheid. 
 
Programmahouder Erwin Slomp 
 
Wat hebben we gedaan 

Algemene doelstellingen  
De goede bereikbaarheid voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer (bus en trein) is een 
kernkwaliteit van Hoogeveen. Deze goede bereikbaarheid houden we in stand, waarbij aandacht is 
voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
Mobiliteitsvisie  
In juni 2017 is de Mobiliteitsvisie 2017-2026 vastgesteld. Samen met het verkeerskundig 
adviesbureau Goudappel Coffeng is vervolgens een start gemaakt met maken van een nieuwe 
Fietsnota en een Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. Onze inwoners zijn daarbij op interactieve 
wijze betrokken. De beide nota’s zijn in concept gereed. 
 
Lobby A28 
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verkeerskundig adviesbureau 
'Studio bereikbaar' een onderzoek gestart naar het functioneren van de A28 van Amersfoort tot aan 
knooppunt Hoogeveen. Om een krachtig signaal af te geven hoe belangrijk de verbreding van de A28 
voor Hoogeveen is, is een lobbytraject opgestart, waarbij ook het Hoogeveense bedrijfsleven nauw 
betrokken is. In dit traject trekken we ook samen op de provincie Drenthe, de gemeenten De 
Wolden, Meppel en Midden-Drenthe. Indien het adviesbureau tot de conclusie komt dat een 
verbreding van de A28 noodzakelijk is, zal de minister dit als project toevoegen aan het 
meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (MIRT). 
 
Overbodige bebording  
In 2017 is begonnen met het weghalen van overbodige bebording. Verkeersborden die wettelijk 
gezien geen functie hebben, worden weggehaald. Ook situaties die qua inrichting overduidelijk zijn, 
hoeven niet te worden voorzien van verkeersborden. Bij reconstructies en vervanging van de 
verouderde borden wordt gekeken of ze opnieuw moeten worden geplaatst. 
 
Het Haagje / Wolfsbos  
Het laatste deel van het Haagje wordt als onderdeel van de Oost West as in 2019  gereconstrueerd. 
Ook zal ter vervanging van de VRI-installatie een rotonde worden gerealiseerd op de kruising Het 
Haagje, Kanaalweg, Wolfsbosstraat en Mr. Cramerweg.  
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In de voorbereiding zijn inwoners, aanwonenden en bedrijven betrokken bij de tot totstandkoming 
van het ontwerp door het organiseren van inloopbijeenkomsten. Medio maart 2019 wordt gestart 
met de uitvoering van het werk/project.  
 
VRI Middenveldweg/Toldijk  
De verkeerssituatie ter plaatse van de op- en afritten Fluitenberg en het kruispunt Middenveldweg - 
Toldijk vraagt meer dan alleen het vervangen van de verkeerslichten. Samen met de provincie 
Drenthe hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de meest optimale oplossingen. Ook met 
Rijkswaterstaat is veel overleg gevoerd over de kruispunten met de op- en afritten en de financiering 
hiervan. Helaas is Rijkswaterstaat niet bereid om financieel bij te dragen en daarom is in 2018 een 
nieuw ontwerp gemaakt voor het deel Middenveldweg (oostelijk) van de op- en afritten tot en met 
het kruispunt Middenveldweg - Toldijk. De kruispunten van de op- en afritten Fluitenberg blijven 
daarom vooralsnog hetzelfde. 
 
Notaris Mulderstraat  
In 2018 heeft de Notaris Mulderstraat vanaf de rotonde Het Haagje tot de Jan Dekkerstraat een 
definitieve inrichting gekregen. Het aantal parkeerplaatsen is gelijk gebleven. Aan beide zijden ligt nu 
een vrijliggend asfaltfietspad en voor de parkeergarage is een apart linksaf vak gemaakt, voor 
enerzijds de doorstroming van het verkeer op de Centrumruit en anderzijds voor de vindbaarheid van 
de garage. De Jonkheer de Jongestraat is ingericht als fietspad en op de Notaris Mulderstraat is een 
middengeleider aangelegd voor een veilige oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers vanaf de 
Adriaan Baasstraat naar de Hoofdstraat.  
 
Permanente verkeerseducatie  
Elk jaar wordt veel aandacht besteed aan veilig gedrag in het verkeer. Voor elke leeftijdscategorie 
bieden we relevante trainingen en/of cursussen. Voor ouderen is er de cursus “Oppoetsen en 
bijtanken” voor automobilisten, de scootmobielcursus en veilig op de e-bike. Er zijn trainingen voor 
bestuurders van bestelauto’s, landbouwvoertuigen, motorfietsen en jonge autobestuurders. Voor 
het lager- en middelbaar onderwijs is er een groot aanbod voor elke leeftijdscategorie op het gebied 
van voorlichting en bewustwording. Dat is in de vorm van interactieve theatervoorstellingen of 
bijvoorbeeld over veilig uitgaan en de gevaren daarbij van drank en drugs. 
 
Participatie algemeen  
Bij alle grote en kleine projecten vindt uitgebreid overleg plaats met inwoners en andere 
belanghebbenden. We luisteren goed naar onze inwoners en passen – waar mogelijk – het ontwerp 
aan hun wensen aan. Zo hebben wij samen met de bewoners van de Oranjebuurt, Veilig Verkeer 
Nederland, wijkagent en opbouwwerker gekeken naar maatregelen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Ook is het eerste ontwerp van Het Haagje, na overleg met belanghebbenden, aangepast. 
Daarnaast zijn belanghebbenden, zoals plaatselijk belang en direct omwonenden, bij de projecten De 
Brink in Hollandscheveld en de Coevorderstraatweg in Noordscheschut, nauw betrokken in de 
voorbereiding en uitvoering van deze projecten. 
 
Nieuw Hoogeveens vervoer  
Nieuw Hoogeveens Vervoer is de stadsbus De Bij en het vrijwilligersinitiatief Hoogeveen Vervoert. 
Gezamenlijk dragen deze vervoersprojecten bij aan mobiliteitsoplossingen voor inwoners van de 
gemeente Hoogeveen. 
 
Stadsbus De Bij 
De groei van stadsbus De Bij is gestabiliseerd. In 2018 reisden 4.000 personen gemiddeld per maand 
mee met De Bij. Door een wisseling van vervoerder en het uitzonderlijk mooie zomer- en 
najaarsweer was het iets rustiger in de bus. 
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Vanaf de herfstvakantie tot en met 5 december liep er een actie in samenwerking met zwembad De 
Dolfijn en De Lekkernij die zeer succesvol is verlopen. Een dergelijke actie is bedoeld om mensen die 
nog twijfelen eens kennis te laten met De Bij. Een groot succes en de reizigersaantallen liepen in deze 
periode op. 
 
Om de financiële dekking en het gebruik van de stadsbus in balans te houden, is er in november 
gestart met een nieuwe dienstregeling waarbij de zondag dienstregeling is versoberd. Dit is in overleg 
geweest met het reizigerspanel. Het OV-bureau deed in 2018 wederom een subsidiebijdrage van 
€ 110.000 aan De Bij en we ontvangen dat bedrag ook in 2019. Eind 2018 hebben we samen met de 
gemeenten Assen en Meppel een brief gestuurd naar het OV-bureau met de vraag deze bijdrage 
voort te zetten in 2020 en te verhogen. Het OV-bureau draagt haar taken betreft stadsbussen over 
aan het Publiek Vervoer en verwijst ons daarom door naar die organisatie. Er volgen in 2019 
gesprekken over de stadsbussubsidie met Publiek Vervoer.  
 
Vrijwilligersinitiatief Hoogeveen Vervoert 
Het vrijwilligersinitiatief Hoogeveen Vervoert heeft zichzelf officieel omgedoopt tot Stichting 
Vrijwilligersvervoer voor minder Mobielen. Doelgroep zijn onder andere mensen met een 
vervoersvraag die niet helemaal past bij het Wmo-aanbod of die behoefte hebben aan de extra 
service van stichting Vrijwilligersvervoer. Waar in 2017 nog enigszins twijfel was aan het 
bestaansrecht, heeft de tussenrapportage van oktober een enorm succes laten zien. In heel 2017 
reed de stichting 239 ritten voor Hoogeveen, in oktober 2018 waren dit er al zo’n 800!  
 
Deelname publiek vervoer Groningen Drenthe  
Publiek Vervoer Groningen Drenthe is in april 2018 officieel gestart als een gemeenschappelijke 
regeling. Het Publiek Vervoer heeft in 2018 geïnvesteerd in de verdere bedrijfsvoering en de 
noodzakelijke ICT-ondersteuning. De ICT-ondersteuning betreft de klachten- en 
complimentendatabase, klantendatabase en de factuuranalyse.  
 
Rechtstreekse treinverbinding Hoogeveen - Randstad  
Het onderzoek rond een IC-regio (directe verbinding met de Randstad door koppelen stoptrein aan 
IC) voor Hoogeveen/het noorden is afgerond. Het concept is door de noordelijke spoortafel positief 
onthaald, maar er is vooralsnog geen haalbare variant uitvoerbaar.  
 
Lobby kwartiers verbinding 
We hebben de lobby verlegd naar een betere verbinding met Zwolle. We willen in plaats van twee 
naar vier stoptreinen per uur tussen Zwolle en Groningen in de spits. Zwolle is niet alleen een 
belangrijk schakelpunt van en naar de Randstad maar ook een belangrijke bestemming. We zoeken 
sinds 2018 partners met hetzelfde belang om dit te realiseren.  
 
Enige feiten en cijfers over reizen vanaf station Hoogeveen: vanuit de wijde omtrek stappen mensen 
in Hoogeveen in en uit. Het aantal reizigers groeit: een plus van 30% in 2017 ten opzichte van 2012. 
Er is een grote behoefte (75% van het aantal reizigers per dag) aan reizen in het noorden. De richting 
Zwolle (60%) is meer in trek dan de richting Groningen (40%), vooral voor werk, daarna voor 
recreatiedoelen en tot slot voor opleiding. Daarnaast is er een behoorlijke behoefte (25% van het 
aantal reizigers per dag) aan reizen na Zwolle in diverse richtingen.  
 
Spoorboog 
Bij station Hoogeveen heeft ProRail plannen om de spoorboog te verruimen en zo de 
spoorverbinding in het noorden te verbeteren. In 2018 heeft de raad hiertoe het bestemmingsplan 
vastgesteld.  
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Een aantal wensen van de gemeente is onderdeel van het bestemmingsplan: 
- Fietsverbinding vanaf de Griendtsveenweg langs het ziekenhuis 
- Veiliger maken van de overweg van de Pesserstraat 
- Oplossing voor eventuele knelpunten spoorweggeluid  
- Randvoorwaarden voor een wandelroute naar de Olde Kene via het station 
 
Parkeren  
Het ramen van parkeeropbrengsten is door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren lastig 
gebleken. Ook voor dit jaar zijn de opbrengsten lager uitgevallen. We hebben bij GemRap II hier al 
melding van gemaakt. Dit jaar zijn in de Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen een 
aantal maatregelen is ingevoerd om de parkeeropbrengsten te verhogen. Daarnaast is besloten om 
het beleidsonderdeel Betaald parkeren te actualiseren. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met 
de diverse stakeholders zoals het centrummanagement, kerkbesturen, centrumbewoners, etc.  
 
Het wegbeheer (BOR Basis= Beheer Openbare Ruimte) werd tot voorheen vooral gebaseerd op een 
technische grondslag (CROW= Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek), en omdat deze niet altijd aansluit bij de belevingswaarde van 
de inwoners, betrekken we onze inwoners bij het onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden, 
zonder daarbij de technische waarde van het BOR-systeem volledig overboord te gooien.  
 
In 2018 is het volledige wegenareaal van de gemeente Hoogeveen opnieuw geïnspecteerd conform 
CROW-publicatie 146. Op basis van deze inspectie is het wegenbeheerplan voor de periode 2019 – 
2023 opgesteld. Algemeen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een redelijk percentage 
wegen dat voldoet aan kwaliteitsniveau A. Vervolgens is er sprake van een behoorlijk percentage B. 
Het percentage D, met achterstallig onderhoud, is met 16% hoog en strookt niet met het beleid van 
de gemeente Hoogeveen. Binnen de gemeente Hoogeveen is het beleid dat men wil voldoen aan 
vigerende wet- en regelgeving. De gemeente Hoogeveen kiest ervoor om conform de CROW-
systematiek onderhoud uit te voeren op het basisniveau. 
 
Hoogeveen Verlicht Bewust  
Om de doelstelling in het landelijk energieakkoord te halen, kon niet worden gewacht op de extra 
financiële ruimte die voor 2020 gepland stond. Daarom is het plan om het project Hoogeveen verlicht 
bewust over heel Hoogeveen uit te rollen verlaten en wordt de vervanging van de verlichting nu 
fasegewijs opgepakt binnen het beschikbare budget. Om de energiekosten en storingen van de 
verlichting terug te dringen, zijn in 2018 binnen de mogelijkheden van het budget, zoveel mogelijk 
oude SOX-lampen vervangen door energiezuinige led lampen met een langere levensduur. Daarnaast 
worden vanuit het beschikbare budget langs de hoofdwegen ook de bestaande armaturen fasegewijs 
vervangen door led armaturen. In 2018 is een gedeelte van de armaturen langs de hoofdwegen van 
Hoogeveen vervangen. 
 
Gladheidsbeheersing  
In 2018 is het gladheidsbeheersingsplan 2018-2019 opnieuw opgesteld. Hierbij is het programma en 
de verschillende routes opnieuw bekeken en ingedeeld. In april 2019 zal het 
gladheidsbeheersingsplan 2018-2019 worden geëvalueerd en waar nodig dan ook worden 
aangepast. 
 
Zwarte Dijkje  
In 2018 is hard gewerkt aan de realisatie van het project. In juli was het straatwerk gereed en is en 
groot deel van de plantenvakken ingepland met behulp van de inwoners van Noordscheschut. Na 
enige vertraging in de levering van het materiaal zijn de plantenbakken op het plein in het najaar 
gerealiseerd en eind 2018 zijn de bomen geplant. De overige beplanting wordt in het voorjaar 
geplant. Wat nu nog resteert, is de realisatie van het waterelement, de tram en de bank. 
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Omdat het resterende budget niet toereikend was om deze elementen te realiseren, is de werkgroep 
zelf op zoek gegaan naar aanvullende financiering. Met deze extra financiële middelen hoopt de 
werkgroep ook het laatste deel van het plan nu uit te kunnen voeren. Het definitieve ontwerp van de 
tram en de bank is gereed en de laatste hand wordt gelegd aan het ontwerp van de waterpartij. De 
definitieve oplevering is nu gepland in mei 2019. 
 
Rondweg Hollandscheveld  
Na een langdurige wens (40 jaar) vanuit het dorp Hollandscheveld is het project de Rondweg in 
Hollandscheveld in samenwerking met Plaatselijk Belang Hollandscheveld opgestart.  
Het eerste deel vanaf de Mr. Cramerweg tot voor de aansluiting Riegshoogtendijk is al in 2018 
aangelegd. Het tweede deel (aansluiting Riegshoogtendijk en aansluiting Carstensdijk) zal in 2019 
worden gerealiseerd. 
 
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum  
In juli 2017 zijn we gestart met het project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Stadscentrum. In het 
project worden plannen gemaakt voor de openbare ruimte van de Hoofdstraat, inclusief de pleintjes, 
de omliggende parkeerterreinen, de verbindingen tussen de parkeerterreinen en het winkelgebied. 
Een belangrijk project voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ons stadscentrum. Hiervoor is 
in 2018 het ‘Masterplan kwaliteitsimpuls openbare ruimte - stadscentrum Hoogeveen’ opgesteld. In 
juni 2018 is het masterplan samen met het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van het eerste 
gedeelte van de Hoofdstraat (Grote Kerkstraat tot aan de Cascade) inclusief Kerkplein door de Raad 
vastgesteld. De aanbesteding is opgestart en gedeeltelijk afgerond. Voor nadere toelichting wordt 
hier verwezen naar het project Stadscentrum onder het programma Aantrekkelijk wonen. 
 
Drenthe 5* fietsprovincie 
In het kader van dit provinciale initiatief zijn we in 2018 gestart met het project Recycle. Doel van dit 
project is om een fietsverbinding tussen Hoogeveen en de VAM-berg te realiseren waarbij 
duurzaamheid en de circulaire economie het thema zijn. We doen dit samen met Hoogeveense 
ondernemers en Provincie Drenthe. (zie ook programma's Bruisend Hoogeveen en Krachtige Wijken 
en Dorpen) 
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
  

Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een toegankelijke infrastructuur voor alle 
vervoerwijzen 

• Uitvoering asfaltprogramma. 
• Uitvoering onderhoudsprogramma wegen. 

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

• We hebben de knelpunten wegen- en 
fietspadenstructuur in beeld gebracht en 
oplossingen bedacht en binnen de grenzen van de 
bestaande budgetten opgepakt. De knelpunten zijn 
voor zover ze nog niet zijn opgelost input voor het 
uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie 

Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers • Op diverse plekken zijn verkeersonveilige situaties 
veiliger gemaakt door o.a. aanpassing van 
fietsoversteken en het verbreden fietspaden. 

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

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

• Fietspaden geasfalteerd. 
 

Instandhouden en verbeteren van het openbaar 
vervoer 

• Verdere uitvoering gegeven aan het Project Nieuw 
Hoogeveens Vervoer. 

• Het onderzoek naar en lobby voor optimale 
treinverbinding Hoogeveen - Randstad is ingezet. 

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

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

 
Wie doen hieraan mee? 

ParkeerService 

 
Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Kwalitatief goede parkeerfaciliteit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van 
Hoogeveen  

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2018  

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

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

De hoogte van de bijdrage aan ParkeerService over 2018 was € 155.840. Voor dit 
bedrag zijn de activiteiten uitgevoerd zoals hiervoor benoemd. Deze worden elk jaar 
vastgelegd in een zogenaamde Uitvoeringsopdracht. 

 
 
Publiek Vervoer  

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

Het Publiek Vervoer versterkt het doelgroepenvervoer. Hierdoor kunnen mensen 
langer en meer zelfstandig meedoen aan de maatschappij.  

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2018 

De nieuwe aanbestedingsperiode is gestart met de overgang van Connexxion naar 
taxi Doorenbos betreft Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en de stadsbus. Het 
publiek Vervoer heeft verder geïnvesteerd in haar bedrijfsvoering en ICT-systemen.  

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018) 

De jaarlijkse bijdrage aan Publiek Vervoer was € 38.823. 
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Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 
inwoners aantal 6,1 5,8 7,4 
Geregistreerde verkeersslachtoffers per 10.000 
inwoners aantal 9,2 10,6 12,5 

 
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2016) 
 
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 2022 
• Beleidsplan Openbare verlichting 2012 
• Baggerplan 
 
De Mobiliteitsvisie en het Onderhoudsplan Kunstwerken zijn in 2017 geactualiseerd.  
 
Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
063 Parkeermaatregelen 159 126 126 128 
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 

210 Verkeer en vervoer 6.777 6.379 6.404 6.412 
220 Parkeren 548 654 654 660 
250 Openbaar vervoer 436 86 473 460 
Totaal lasten 7.920 7.246 7.658 7.660 
     

Baten     
063 Parkeermaatregelen 2.470 2.839 2.839 2.301 
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
210 Verkeer en vervoer 248 61 61 277 
220 Parkeren 0 0 0 2 

250 Openbaar vervoer 161 0 155 111 
Totaal baten 2.879 2.900 3.055 2.691 
     
Resultaat 5.041 4.346 4.603 4.969 

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
https://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/2018/11
http://www.hoogeveen.nl/Configuratie/Beleidslinks/Duurzaamheid_en_mobiliteit/4
http://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2015/December/BenW_voorstel_Baggerplan/Baggerplan


Jaarrekening 2018 Veilige Bereikbaarheid 
 

108 Gemeente Hoogeveen 

 

Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  25  
Administratieve wijziging Adm.wijziging taakveld (van Zorg op Maat) 387 155 
 
Toelichting op cijfers 

063 Parkeermaatregelen 
Bij de GemRap II melden wij al een tekort te verwachten op de parkeeropbrengsten. Dit tekort is in 
de jaarrekening € 538.000. De reden van het tekort wordt veroorzaakt door te hoog begrote 
inkomsten uit de parkeerautomaten en parkeercontrole. Het betreft hier een structureel jaarlijks 
tekort. Om de begrote bedragen meer in overeenstemming te krijgen met de werkelijkheid, is dit jaar 
in de verordening voor 2019 een aantal maatregelen doorgevoerd. Een klein deel wordt veroorzaakt 
doordat in 2017 de looptijd van parkeervergunningen 14 maand was en vanaf 2018 weer 12 maand. 
Het betreft in dit geval een incidenteel tekort. 
 
210 Verkeer en vervoer Verkeer  
Onderhoud wegen 
De kapitaallasten zijn op dit onderdeel € 185.000 lager dan geraamd. Dit komt door latere uitvoering 
van de geplande investeringen.  
 
5*fietsprovincie  
In 2018 en 2019 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 5* fietsprovincie. De plannen in 
dit kader hebben in 2018 nog niet tot uitgaven geleid. Het betreffende budget van € 20.000 vloeit 
terug naar de Algemene reserve. Het budget van 2018 wordt ingezet in 2019. De onttrekking aan de 
Algemene reserve hiervoor vindt dan ook in 2019 plaats. 
  
Verkeerslichteninstallaties (VRI's) 
Er is in 2018 een overschot van € 19.000 op het onderhoud van verkeerslichten. Dat komt doordat er 
ook het afgelopen jaar minder storingen zijn geweest en de elektriciteitskosten lager uitvielen. 
  
Verkeersonderzoek 
Bij de GemRap verwachtten we een nadeel van € 58.000. De hogere lasten worden met name 
veroorzaakt door opstellen Fietsnota en Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie  en Mobiliteitsvisie 
werkzaamheden IVN met de scholen. Het werkelijke nadeel bedraagt € 65.000. 
  
Waarschuwingsborden en wegwijzers 
Door lagere onderhoudskosten en geen schadekosten zijn de lasten € 18.000 lager uitgekomen dan 
begroot. 
 
Beheer kunstwerken 
Er is een incidenteel voordeel van € 25.000. Dit voordeel komt voornamelijk doordat er in 2018 ten 
op zichtte van voorgaande jaren geen grote en dure reparaties zijn uitgevoerd.  
 
250 Openbaar vervoer  
De hogere kosten voor het project nieuw Hoogeveens vervoer worden gecompenseerd door, een 
conform afspraak, hoger ontvangen bijdrage van € 45.000 aan De Bij als compensatie voor Wmo-
besparingen.  
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Investeringen 

Lasten 

Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Asfaltprogramma 1.500 2.322 2.144 0 178 
Rondweg Hollandscheveld 1.750 1.698 2.317 0 -619 
VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 0 0 37 0 -37 
 
Baten 

Omschrijving               
Begroting 

voor wijziging 
Begroting 

na wijziging Werkelijk 
Overschot(+) 

/ tekort(-) 
Restant 

naar 2019 
Asfaltprogramma 0 179 179 0 0 
Rondweg Hollandscheveld 625 625 0 0 -625 
 
Asfaltprogramma 2018 inclusief kwaliteitsimpuls fietspaden en Reconstructie Zwarte Dijkje 
De projecten Fluitenbergseweg, Compagnieweg, Noorderweg en Coevorderstraatweg zijn nagenoeg 
gereed. De financiële afhandeling moet nog plaatsvinden. De openstaande middelen 
(€ 101.708) blijven hiervoor beschikbaar in 2019. 
 
Kwaliteitsimpuls fietspaden 
In het kader van Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe en de ambities zoals 
die zijn vastgelegd in het programma 'Drenthe Op Fietse' is er door de Provincie een subsidie 
verleend. Als tegenprestatie hebben wij de fietspaden Alteveer, Toldijk, Brinkstraat, Van Limburg 
Stirumstraat en Blankenslaan oost opgewaardeerd. De financiële afwikkeling, inclusief de bijdrage 
hebben plaatsgevonden. 
 
Reconstructie Zwarte Dijkje 
In het kader van Vitaal Platteland is er een subsidie van maximaal € 470.000 verleend. Een voorschot 
van 80% is in 2017 ontvangen. Een aanvraag voor de resterende 20% ligt bij de Provincie. De 
financiële afwikkeling van de uit te voeren werkzaamheden zullen binnenkort plaatsvinden. 
De openstaande middelen (€ 76.206) blijven hiervoor beschikbaar in 2019. 
 
Rondweg Hollandscheveld  
Voor de Rondweg Hollandscheveld is in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar verdeeld over de jaren 2018-
2019. Zoals gemeld in de GemRap hebben we het grootste deel van de uitgaven in 2018 gedaan, 
waardoor we alvast een voorschot hebben genomen op het krediet van 2019. Ook de afronding van 
de BDU-bijdrage moet nog plaatsvinden aan het einde van het project in 2019. 
 
VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 
Voor de planontwikkeling van de rotonde Wolfsbos en herinrichting 't Haagje zijn in 2018 
voorbereidingskosten gemaakt ter hoogte van € 37.000. Deze waren niet begroot en worden ten 
laste van het krediet 2019 gebracht.  
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Duurzamer Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat maatregelen voor een duurzamer Hoogeveen. 
 
Programmahouder Gert Vos 
 
Wat hebben we gedaan 

Algemeen 
Het programma Duurzamer Hoogeveen werkt aan een leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu 
en in de toekomst gewaarborgd is. Het jaar 2018 was een jaar waarin we vooral hebben laten zien 
hoe we hieraan werken en wat we al hebben bereikt. 
 
De opvallendste resultaten uit 2018 worden hieronder toegelicht. 
 
Duurzame leefomgeving 
De groene draad, uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 
In 2018 is verder uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 'De groene 
draad'. We maken in de uitvoering gebruik van de ideeën die bedrijven en inwoners hebben en 
komen in een interactief proces en co-creatie met hen tot uitvoeringsprojecten die er toe doen. Een 
voorbeeld hiervan is het jaarlijkse evenement duurSamen. Op 10 oktober hebben we samen met 
IVN, RSG Wolfsbos en met het Alfa College en de dag van de duurzaamheid ‘DuurSamen Hoogeveen’ 
georganiseerd. Leerlingen van enkele basisscholen hebben in de ochtend actief deelgenomen aan 
verschillende workshops en kennis gemaakt met het thema circulaire economie. Het 
middagprogramma werd gestart met een kahoot-quiz voor leerlingen van het voorgezet onderwijs 
van het RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten college. Ook konden zij hierna verschillende 
workshops bijwonen, vooral de Snackbar van de Toekomst (insectenbar) was voor veel leerlingen een 
uitdaging. Een ander voorbeeld is het faciliteren van de dorpen Pesse, Hollandscheveld en Elim in 
hun ambitie om energieneutraal te worden. Ook is vanuit De Smederijen op een Smidse een avond 
rondom duurzaamheid georganiseerd. Dit krijgt volgend jaar een vervolg.  
 
Aangepast Afwegingskader Zonne-energie 
Eind 2017 is het “Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen” vastgesteld door de gemeenteraad met 
daarin de beleidsregels voor het opwekken van zonne-energie. 
In 2018 zijn er vijf vergunningen afgegeven voor zonneparken. Gebleken is dat het beleidskader op 
een aantal punten aangepast moest worden. Eind 2018 is het afwegingskader op basis van de 
opgehaalde gegevens aangepast. Het concept document is vervolgens ter inzage gelegd.  
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Regionale Energiestrategie (RES/DET/Energietransitie) 
De gemeente Hoogeveen heeft de intentieverklaring ondertekend om samen met de andere Drentse 
gemeentes, waterschappen en provincie alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor het 
opstellen en vaststellen van een Startnotitie RES (Regionale Energie Strategie) Drenthe. Doel hiervan 
is als regio Drenthe een bijdrage te leveren aan de Nationale Klimaatdoelstelling. De Startnotitie 
beschrijft de wijze waarop in de regio Drenthe wordt toegewerkt naar de realisatie van deze bijdrage.  
 
De RES is de strategie waarmee regio’s laten zien hoe zij bijdragen aan het behalen van de nationale 
doelen die zijn vastgelegd in het concept Klimaatakkoord met focus op Gebouwde omgeving en 
Elektriciteit. De RES biedt daarmee inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek en besparing, 
keuzen die gemaakt worden op basis van de verkenningen, verdeling van bronnen (voor warmte) en 
de consequenties voor de energie-infrastructuur. De RES vormt een bouwsteen voor het omgevings-
beleid van gemeenten, provincies en Rijk, waarin integrale besluitvorming over de fysieke leefom-
geving plaatsvindt. Daarmee ontstaat voor bedrijven en burgers zekerheid voor het doen van 
investeringen. 
 
Uitvoeringsplan ´Klimaatrobuust Hoogeveen’ 
In het in 2018 vastgestelde uitvoeringsplan ´klimaatrobuust Hoogeveen´ wordt een eerste stap gezet 
in de uitvoering van de eerder opgestelde visie klimaatrobuust Hoogeveen. Klimaatadaptatie, de 
bijbehorende taken en uitvoeringsprojecten zijn vakgebied overstijgend, maar ook programma 
overstijgend. Het klimaatrobuust inrichten van de stad is een veranderingsopgave, een proces. 
Binnen dit proces ontstaat ruimte om meerwaarde te realiseren bij het ontwerpen aan de stad. Het 
biedt kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke- en belevingskwaliteit. Om deze opgave vorm te 
geven is in de visie een voorschot gegeven op de klimaatopgave binnen de gemeente. 
 
In de visie is een opmaat gegeven naar de uitvoering met een aantal inspiratieprojecten en 
bestaande knelpunten. Het uitvoeringsplan is een vertaling van de opgave om tot een 
klimaatrobuuste openbare ruimte te komen in 2050. 
 
De verwachting was dat in 2018 middelen vanuit het Deltafonds beschikbaar zouden komen voor 
cofinanciering van maatregelen voor klimaatadaptatie, dit is door het rijk echter uitgesteld. 
 
Waterakkoord gemeente en waterschap 
In het op 5 december 2018 ondertekende waterakkoord zijn afspraken vastgelegd tussen de 
gemeente Hoogeveen en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit waterakkoord is de afsluiting 
van een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van het rioolstelsel en de afvalwaterzuivering. 
Door gezamenlijk te investeren in maatregelen in het rioolstelsel van de gemeente is een grote 
besparing gerealiseerd op de zuivering. Het waterschap draagt bij aan de realisatie van de water-
structuur Hoogeveen, het afkoppelen van verhard oppervlak en het aanpassen van rioolstelsels. 
 
De waterketen doelmatiger ingericht 
Om te komen tot een doelmatiger waterketen is het afgelopen jaar de samenwerking met andere 
gemeenten en het waterschap Drents Overijsselse Delta (Fluvius) voortgezet.  
Er is een gezamenlijk watertakenplan opgesteld, maatregelen en werkprocessen zijn afgestemd en 
verbeterd zodat de kansen voor samenwerking en kostenbesparing verder worden geconcretiseerd.  
De intensieve samenwerking heeft geleid tot: 
- Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen. 
- Het behouden dan wel vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken. 
- Het verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van beheertaken. 
- Het afstemmen van investeringen in de afvalwaterketen en het watersysteem. 
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Omgevingswet 
Zie voor een toelichting het programma Aantrekkelijk wonen. 
 
Verduurzaming bestaande bouw 
De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad heeft het afgelopen jaar meer aandacht 
gekregen. Meer woningeigenaren zijn hier bewuster mee bezig. Opmerkelijk is het aantal Vve’s die 
graag aan de slag willen met de verduurzaming van hun complex en zoekende zijn. Afgelopen jaar 
hebben we 5 Vve’s gefaciliteerd in deze verkenningsfase en ook in de dorpen ontstaan initiatieven 
om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Binnen het project waterstofwijk Hoogeveen 
zijn we samen met partners uit het Hydrogreenn netwerk gestart met de verkenning van kansen voor 
het toepassen van waterstof als energiedrager in de bestaande wijk Erflanden.  
 
Voor de uitvoering van de verduurzaming van de bestaande bouw is in 2018 veel gebruik gemaakt 
van de regelingen en instrumenten die de gemeente beschikbaar had voor het verduurzamen van 
bestaande koopwoningen en non-profit accommodaties zoals een sportkantine of kerkgebouw. De 
energiescan, thermografische dakscan en de zonnekaart zijn bedoeld om bewoners te helpen met 
inzicht te verkrijgen hoe hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. De verschillende 
leningen kunnen worden gebruikt om maatregelen te financieren. Daarnaast zijn veel inwoners via 
de helpdesk van het Drents Energie Loket (DEL) geholpen met allerlei vragen rondom 
energiebesparing en het project Hoogeveen Woont Slim, zie hiervoor de toelichting op de projecten. 
 
Energiescan 
In 2018 is de energiescan 142 keer aangevraagd door woningeigenaren. De scan bestaat uit een 
woningcheck op energiebesparing en een keukentafelgesprek met een energieadviseur.  
 
Zonnelening 
Medio 2018 bleek het provinciale budget (t/m 2017) voor de zonnelening nog niet helemaal uitgeput 
en is de zonnelening is september weer opengesteld. Deze lening is een cofinancieringsregeling 
(50:50) van de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen voor de aanschaf van zonnepanelen. 
Voor 2018 was in totaal een budget van € 340.000 beschikbaar. In totaal hebben 17 woningeigenaren 
van deze regeling gebruik gemaakt, 25% van het totaal beschikbare budget. Reden voor het lage 
aantal aanvragen is dat de regeling niet beschikbaar was in de periode maart-juni, de tijd dat in 
verhouding veel PV systemen worden aangeschaft. Daarnaast zorgde de nieuwe manier van 
aanvragen bij SNN en SVN voor veel verwarring waardoor mensen afhaakten.  
 
Duurzaamheidslening 
In 2018 zijn 212 duurzaamheidsleningen toegewezen met in totaal een leningsbedrag van 
€ 1.278.840. De duurzaamheidslening is voornamelijk aangevraagd voor zonnepanelen en dak-, 
vloer- en spouwisolatie. De enorme stijging (2017- € 130.000) wordt verklaard door de zeer 
aanwezige marketingstrategie van één zonnepanelenleverancier. 
 
Stimulering lokaal duurzaamheidsinitiatief 
In 2018 zijn er geen aanvragen ingediend voor een bijdrage aan een duurzaamheidsinitiatief.  
 
Verduurzaming bedrijfsleven  
Het halen van de gemeentelijke doelstelling CO2 neutraal in 2040 kan de gemeente niet alleen. 
Daarom zoeken we naar verbinding met het bedrijfsleven. Daartoe zijn in 2018 de volgende acties in 
gang gezet om deze samenwerking te versterken:  
 
Samenwerking met RENDO/N-TRA 
Op 23 maart hebben RENDO en de gemeente een convenant ondertekend met als doel door 
samenwerking de energietransitie in Hoogeveen te versnellen.  
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RENDO Holding speelt via haar dochteronderneming N-TRA in op de energietransitie en wil hiermee 
samen met de gemeente komen tot een optimale (haalbare) energiemix. In dit convenant hebben de 
beide partijen verklaard te gaan samenwerken. De verdere stimulering van groen gas initiatieven in 
de gemeente, warmtekansen in het centrum van Hoogeveen én het opzetten van projecten met 
hybride warmtepompen, zijn volop in voorbereiding. N-TRA is een belangrijke partner voor de 
gemeente Hoogeveen bij het initiëren en het uitvoeren van een waterstofwijk.  
 
Klimaatmonitor 
De gemeente gebruikt de klimaatmonitor om onze de duurzaamheidsopgave te monitoren. Aan deze 
monitor willen we ook graag van een groot aantal bedrijven en instellingen die veel energie 
verbruiken binden. In 2018 zijn hiervoor een aantal stappen gezet. Verschillende bedrijven zijn 
benaderd om hier aan bij te dragen waaraan een aantal gehoor hebben gegeven. De meeste grote 
bedrijven zijn ook vanuit een provinciaal traject benaderd en dat vraagt om afstemming om deze 
bedrijven niet te overvragen.  
 
Versnellingstafels  
Door middel van het organiseren van versnellingstafels willen we graag samen met het bedrijfsleven 
werken aan onze klimaatambities. Op tafel komen knelpunten die we bespreken om van elkaar te 
leren en elkaar te helpen. De initiatiefnemer of trekker van een tafel kan zowel de gemeente als een 
bedrijf of ander initiatief zijn. Waren we in 2017 nog in hoofdzaak de trekker van deze tafels, we 
merken dat het afgelopen jaar om ons heen verschillende initiatieven in Hoogeveen ontstaan. Een 
mooie ontwikkeling die de systematiek van het idee van de versnellingstafels soms inhaalt. 
 
In het voorjaar hebben we de versnellingstafel warmtepompen georganiseerd. De ideeën en 
afspraken uit deze tafel zijn door N-TRA samen met de corporaties opgepakt en heeft geleid tot een 
samenwerking in twee pilots rondom nieuwe warmte. De gemeente heeft vanuit deze tafel samen 
met een Vve een verkenning gedaan voor warmtepompen binnen de betreffende Vve.  
Vanuit de versnellingstafel ‘Zon op dak’ hebben we de momenten voor het indienen van een 
subsidieaanvraag voor de SDE+ regeling gebruikt voor het informeren en faciliteren van bedrijven 
door middel van een (nieuws)brief en het faciliteren van een aantal bedrijven/vve’s die zich bij ons 
hadden gemeld.  
 
Een prachtig initiatief van een versnellingstafel en kennisdeling is het Waterstofsymposium rondom 
mobiliteit dat op 23 mei door het Hoogeveense bedrijf Green Planet werd georganiseerd.  
 
Binnen het thema circulaire economie zorgen de plannen van het Alfa-college voor een kennisdeling 
en netwerk rondom circulariteit in de bouw.  
 
Klimaatroute 
In opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met de gemeente heeft het bedrijf 
Klimaatroute in 2018 in totaal bij 56 bedrijven een gratis scan van hun bedrijfspand uitgevoerd. Deze 
bedrijven worden nog minimaal een jaar na het gereedkomen van de scan door Klimaatroute 
begeleid in het nemen van energiebesparende maatregelen. 
 
Energiearmoede 
In 2018 hebben wij deelgenomen aan de landelijke werkgroep Energietransitie voor ‘Huishoudens 
met een smalle beurs’. Voor bewoners binnen de wijk rondom de Grasmus is een speciaal 
financieringspilot ingericht om voor deze doelgroep energiebesparing in de eigen woning mogelijk te 
maken.  
Dit maakt onderdeel uit van het project Hoogeveen woont SLIM. In totaal hebben 5 woningeigenaren 
gebruik gemaakt van dit initiatief.  
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Bewustwording Duurzaamheid 
Afgelopen jaar zijn er door de gemeente al dan niet in samenwerking met onze partners diverse 
activiteiten ontplooid rondom het thema Bewustwording Duurzaamheid.  
- Op 31 januari organiseerden we samen met het IVN, de Tamboer en De Wolden de 

theatervoorstelling ‘Kalk en Oen en de dikke prop’. Een hilarische voorstelling voor 750 leerlingen 
uit groep 3 en 4. 

- In februari en december zijn er door het Drents Energie Loket, in samenwerking met de 
gemeente, de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ uitgevoerd. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats in het Raadhuis en heeft ongeveer 200 bezoekers getrokken. In februari hebben inwoners 
uit Hoogeveen centrum een specifieke uitnodiging gekregen en in december inwoners uit de 
wijken Schoonvelde, Kinholt en Trasselt. Tijdens deze avond kregen woningeigenaren advies over 
isolatie en financiering en kon contact gelegd worden met bedrijven. 

- In februari hebben we een informatieavond georganiseerd over energietransitie, kansen voor 
waterstof en de plannen rondom Nijstad Oost en Erflanden.  

- Op 15 maart werd VV Noordscheschut gekozen als meest duurzame sportvereniging van Drenthe. 
- Op 14 april stond Hoogeveen woont slim met de mobiele duurzaamheidswinkel in de wijk Zuid en 

Venesluis.  
- Op 12 april is het Hoogeveense bedrijf VEPA verkozen tot meest duurzame bedrijf van Drenthe. In 

september was VEPA een van de genomineerden voor het meest duurzame bedrijf van 
Nederland.  

- Eind juni presenteerden de Technasium leerlingen van het Roelof van Echten College hun 
projecten rondom het thema duurzaamheid en bouwen. 

- Op 3 juli vond een asbest informatie avond plaats in Hollandscheveld. Deze avond werd door het 
Drents Energieloket georganiseerd en trok veel belangstelling. 

- Op 4 tot 6 juli werd een zogenaamde Summerschool georganiseerd door het Kennislab voor 
Urbanisme, in samenwerking met de gemeente. Drie dagen lang werkten 24 studenten en net 
afgestudeerden aan de veiligheidsaspecten acceptatie van waterstof in de plannen voor Nijstad 
Oost. 

- Op 4 juli vond als onderdeel van de bovengenoemde Summerschool een mini waterstof 
symposium plaats in de Tamboer.  

- Op 8 september was er de feestelijke opening van de nieuwe winkel van Hoogeveen woont Slim 
aan de Van Echtenstraat in het centrum. 

- Op 10/10, de Dag van de Duurzaamheid, waren er allerlei activiteiten voor leerlingen van het 
basis- en VO onderwijs. De activiteiten bestonden uit een energiequiz en verschillende workshops 
rondom het thema van afval naar grondstof. De leerlingen van het Alfa college ondersteunden 
deze dag. 

- Op de dag van de duurzaamheid verscheen een speciale duurzaamheidspagina in het Torentje en 
heeft de wethouder voorgelezen op basisschool EBS de Fontein. 

- Op 3 en 10 november deed de gemeente weer mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute. 
- Half december werd door het DEL, in samenwerking met de gemeente, de tweede campagne 

‘Drent zit er warmpjes bij’ uitgevoerd. Deze bijeenkomst vond plaats in het Raadhuis en heeft 
ongeveer 150 bezoekers getrokken. Tijdens deze avond was er veel belangstelling voor de 
presentatie over warmtepompen en kregen woningeigenaren advies over isolatie en financiering 
en kon contact gelegd worden met bedrijven. 

 
Natuur en milieueducatie (NME) 
Het NME onderwijs wordt verzorgd door het IVN. In totaal zijn er in de gemeente twee 
scholennetwerken actief en wordt op 30 basisscholen NME onderwijs gegeven.  
Naast het reguliere NME aan het basisonderwijs doen elk jaar leerlingen van het voortgezet 
onderwijs projecten rondom duurzaamheid.  
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In juni presenteerden een aantal Technasiumleerlingen van het Roelof van Echten College in de 
raadzaal hun projecten. De leerlingen van RSG Wolfsbos voerden tijdens de dag van de 
duurzaamheid een debat met andere leerlingen over energiethema’s. 
 
Projecten 
Hoogeveen woont SLIM  
Hoogeveen woont SLIM is in 2018 doorgegaan met onafhankelijk advies aan huiseigenaren voor het 
verduurzamen van de woning en een productaanbod. De gemeente werkt als opdrachtgever voor 
het bureau dat Hoogeveen woont SLIM uitvoert. Via de Provincie krijgen we subsidie. In 2018 is 
Hoogeveen woont SLIM actief geworden in de hele kern Hoogeveen, vanuit een start in Wolfsbos. De 
winkel is nu in het centrum van Hoogeveen (Van Echtenstraat, voorheen in Wolfsbos). Tot en met 
2018 zijn bijna 1000 adviezen gegeven, ruim 180 offertes zijn verstrekt, 26 offertes staan nog uit, 55 
inwoners hebben een opdracht gegeven, en minimaal 58 opdrachten zijn niet bij Hoogeveen woont 
SLIM maar bij andere bedrijven uitgezet. Dit zijn voor het merendeel lokale bedrijven. 
 
Expeditie naar Energieneutraal wonen 
De Expeditie naar Energieneutraal wonen is een actieplan van de provincie Drenthe dat moet 
bijdragen aan het versnellen van het proces naar energieneutraal wonen in Drenthe. Hiermee moet 
het voor de Drentse huishoudens mogelijk worden om in 2040 te wonen zonder energierekening. In 
2016 is hier voor met 70 partners een intentie ondertekend. Inmiddels zijn eind 2018 meer dan 130 
partijen betrokken bij de expeditie naar Energieneutraal wonen. Met de projecten Hoogeveen woont 
SLIM en Nijstad Oost thema waterstof en een aantal Vve’s is de gemeente actief betrokken bij de 
expeditie.  
 
Drents Energieloket 
Vanaf eind 2014 werken de 12 Drentse gemeenten, de provincie, de NMF Drenthe en enkele 
brancheorganisaties samen in het Drents Energieloket (DEL) aan de verduurzamingsopgave in de 
bestaande bouw. De regiocoördinatie voor het DEL is door de gemeente Hoogeveen uitgevoerd. 
Deze samenwerking komt voort uit de verduurzamingsopgave uit het eerste landelijke 
Energieakkoord uit 2013. Doel van dit akkoord is gezamenlijk te 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, met o.a. het hebben van een energieloket.  
 
Uitvoering Watertakenplan 2016-2021 
In 2018 is samen met de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, De Wolden en Midden-Drenthe en 
waterschap Drents Overijsselse Delta uitvoering gegeven aan de samenwerkingsagenda en het 
watertakenplan Fluvius 2016-2021. De activiteiten voor 2018 hebben bijgedragen aan het realiseren 
van de gezamenlijke visie op de waterketen. De activiteiten zijn binnen de netwerkorganisatie Fluvius 
opgepakt. Uit de jaarlijkse monitor blijkt dat we met Fluvius landelijk gezien op de goede weg zijn.  
Een voorbeeld van een gezamenlijk project is het in 2018 opgestarte project klimaatadaptatie dat de 
komende jaren invulling gaat geven aan de landelijke opgaven uit het nationaal DeltaPlan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA). Er is gestart met een aantal klimaatworkshops om de verbinding te leggen met 
aanliggende vakgebieden ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ook is een start gemaakt met de 
voorbereiding van de in 2019 uit te voeren stresstesten. 
Daarnaast is uitvoering gegeven aan de activiteiten en maatregelen uit het Watertakenplan 2016-
2021, specificatie Hoogeveen. Hiermee is invulling gegeven aan de wettelijke zorgplichten stedelijk-, 
hemel- en grondwater. 
 
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
In de gemeentebegroting is er voor 2018 binnen de investeringen € 100.000 beschikbaar gesteld voor 
het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In 2018 is bekeken hoe dit budget het meest 
doelmatig kan worden ingezet voor de gemeentelijke gebouwen.  
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Op basis hiervan zijn voor 2018 onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: 
- LED verlichting bij sporthal De Marke  
- LED verlichting bij gymzaal de Wielewaal  
- Zonnepanelen op het dak van sporthal De Marque  
- Aanvullende dakisolatie bij sporthal Trasselt  
                   
In het kader van zichtbaarheid en bewustwording is met behulp van dashboards de zonne-opbrengst 
zichtbaar gemaakt op de narrowcasting (monitoren) in het Compagnieshuis en het Activum. 
 
Gebiedsgericht grondwater 
In 2018 is een bestuursovereenkomst getekend met provincie en WMD waarmee is vastgelegd dat 
we de grondwaterverontreinigingen met deze partijen in het vervolg gebiedsgericht gaan aanpakken 
in Hoogeveen. In de bodem van de stad Hoogeveen is sprake van diverse complexe en omvangrijke 
bodemverontreinigingen, die tot grote diepte zijn aangetroffen. De verontreinigingssituatie heeft 
impact op diverse andere gebruiksvormen van de ondergrond en het realiseren van maatschap-
pelijke opgaven (ruimtelijke ordening, klimaat, energie). Denk hierbij aan bijvoorbeeld grond-
wateronttrekkingen voor de drinkwaterbereiding, industriële onttrekkingen, bodemenergiesystemen 
en bemalingen. Om een oplossing te bieden voor deze grondwaterverontreinigingen, hebben de 
provincie Drenthe, WMD water en de gemeente Hoogeveen gekozen voor Gebiedsgericht 
Grondwaterbeheer (GGb). Hiervoor is een Gebiedsplan opgesteld, waarin de gebiedsgerichte aanpak 
van GGb is beschreven. Doelstelling van GGb is om de omgeving en kwetsbare objecten te 
beschermen tegen de grondwaterverontreinigingen, benutting van de ondergrond mogelijk te maken 
en grondwaterkwaliteit te verbeteren. Het Gebiedsplan maakt de samenhang en de afhankelijkheid 
van de verschillende vormen van gebruik van de ondergrond zichtbaar en geeft hiervoor rand-
voorwaarden. Het beschermen, benutten en verbeteren wordt bereikt door een monitorings-
strategie en het bevorderen van een gerichte saneringsaanpak van bronnen van verontreinigingen. 
 
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. Op basis van 
de onderzoeksgegevens van de bodemverontreiniging en de locatiespecifieke omstandigheden is de 
voorbereiding van de aanbesteding in overleg met RUD en provincie gestart. 
Met een team van RUD, provincie, adviesbureau en gemeente is de bodemsanering grotendeels 
voorbereid. Om inzicht te krijgen op welke wijze de bodem het beste gesaneerd kan worden is een 
bodemdoorlatendheidsonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten hiervan is gebleken dat de bodem 
voor heel veel saneringstechnieken ongeschikt is. Met deze informatie en de kennis die 
bovengenoemde partijen hebben opgedaan tijdens saneringen elders in Hoogeveen wordt 
beoordeeld op welke manier de bodemsanering het beste uitgevoerd kan worden. De 
saneringswerkzaamheden zullen afgestemd worden met de reconstructie van de Hoofdstraat.  
 
Zonneroute A37 
Met het opwekken van duurzame energie langs de A37 zal ook de gemeentelijke klimaatdoelstelling, 
klimaatneutraal in 2040, een stuk dichterbij komen. Naast het opwekken van duurzame energie 
hebben wij ook in de overeenkomst laten opnemen dat wij verhoging van wooncomfort en het 
profiteren van het gebied van de gerealiseerde energieopbrengst belangrijk vinden.  
In de verkenningsfase is de projectgroep met een aantal aspecten aan de slag gegaan, zoals de 
verkeersveiligheid, ecologie en de mogelijkheden om de opgewekte stroom te kunnen transporteren 
via het elektriciteitsnetwerk. Verder is de aanzet gedaan voor een esthetisch programma van eisen 
(hoe komt het eruit te zien). De gemeente is vertegenwoordigd in de zowel de projectgroep als de 
stuurgroep. 
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Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Groter draagvlak voor en bewustwording van een duurzamer Hoogeveen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de 
inwoners van Hoogeveen en vergroten van de 
bereidheid hier aan mee te werken 

• Het waterloket is actueel gehouden. 
• Het energieloket, met koppeling aan het Drents 

Energieloket is actueel gehouden. 
• De asbestdakenkaart is beschikbaar gekomen. 
• De risicokaart externe veiligheid is actueel gehouden. 
• Er is regelmatig via gemeentelijke kanalen over 

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

lokale initiatiefnemers. 
• De duurzaamheidskalender is doorontwikkeld en 

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

Hoogeveen gefaciliteerd. 
Bijdrage leveren aan millenniumdoelstellingen • Er is subsidie verstrekt aan de Millenniumstichting. 
 
Doelstelling 2: Realiseren van een duurzame leefomgeving 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een CO2-neutrale organisatie in 2025 • Bij verschillende gemeentelijke gebouwen zijn 

energiebesparende maatregelen getroffen. 
•  Start uitvoering project Maatschappelijk verantwoord 

inkopen. 
De hele gemeente in 2040 CO2-neutraal • De Groene Draad is uitgevoerd.  

• Initiatieven van inwoners en organisaties zijn waar 
mogelijk gefaciliteerd. 

• Inwoners zijn gefaciliteerd met energieadvisering, 
duurzaamheidslening en provinciale zonnelening. 

• De woningvoorraad (bestaand en nieuw) is 
verduurzaamd waar mogelijk. 

• De deelname aan het Drents Energieloket (als 
uitvoering van het energieakkoord) is voortgezet. 

• Met Rendo is een convenant afgesloten met als doel 
door samenwerking de energietransitie te versnellen. 

Duurzaam gebruik van de onder- en bovengrond • Er is gewerkt aan de aanpassing van het 
afwegingskader zonne-energie. 

• Er zijn 5 vergunningen voor zonneparken verleend. 
• Er is verder vorm en inhoud gegeven aan 

gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
 
Doelstelling 3: Robuust watersysteem en duurzaam waterbeheer 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
In 2050 is Hoogeveen een klimaatbestendige 
gemeente met een veilig, mooi, gezond en 
duurzaam watersysteem (samenhangend geheel 
van oppervlaktewater, grondwater, waterkeringen 
en kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen enz.)) 

• Uitvoeringsplan 'Klimaatrobuust Hoogeveen' is 
vastgesteld. 
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• Programma watertakenplan Fluvius, specificatie 
Hoogeveen is uitgevoerd, zoals: 
- Afronding afkoppelen Zwarte Dijkje, 

Noordscheschut 
- Maatregelen wateroverlast Grevenkamp, Pesse 
- Baggeren watergangen stedelijk gebied 

In 2020 is een doelmatige waterketen (winning – 
gebruik – zuivering) gerealiseerd 

• De regionale samenwerking in de waterketen is 
voortgezet. 

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

Wie doen hieraan mee? 

RUD 
Visie / doelstellingen 
(openbaar belang). 

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

Op welke wijze is 
bijgedragen aan 
programmadoel. 

De RUD Drenthe werkt op basis van de Drentse Maat. Deze maat staat voor één 
uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het bereik van de Drentse Maat is in eerste 
instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten binnen de 
milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving. Het betreft ca. 60% van de 
omvang van het werkpakket van de RUD. Op basis van het gekozen uniforme 
uitvoeringsniveau is door de RUD in samenwerking met de opdrachtgevers het 
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden per 
opdrachtgever de te geraamde/te plannen aantallen per product en de bijbehorende 
uren per producten op jaarbasis doorgerekend. Het inrichtingenbestand maakt 
onderdeel uit van het rekenmodel. Alle overige taken op het gebied van 
milieuadvisering worden uitgevoerd op het niveau zoals ze voorheen bij de gemeente 
werden uitgevoerd en zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2018. 

Welke activiteiten zijn 
ontplooid voor 2018. 

Het uitvoeringsprogramma 2018 bevat een overzicht van de milieutaken die in 2018 
worden uitgevoerd. Het betreft de terreinen vergunningverlening milieu, 
milieutoezicht en milieuhandhaving en milieuadvies. 
De door de RUD uitgevoerde werkzaamheden in 2018 worden vastgelegd in een 
jaarverslag.  

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018). 

De financiële bijdrage voor 2018 was in eerste instantie begroot op € 989.809. Echter 
vanwege organisatorische en financiële problemen die in de loop van 2017 naar voren 
zijn gekomen, is een start gemaakt met een verbetertraject. Dit heeft in 2018 geleid tot 
een begrotingswijziging waarbij de extra bijdrage voor Hoogeveen is berekend op  
€ 44.147. De totale bijdrage voor Hoogeveen in 2018 komt hiermee op € 1.033.956. 

Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Hernieuwbare elektriciteit % 5,8 6,7 13,2 

 
Hernieuwbare elektriciteit 
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. 
Bron: Diverse bronnen via Rijkswaterstaat Klimaatmonitor (2017) 
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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 
 
Exploitatie 

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

2017 2018 2018 2018 

  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 
120 Openbare orde en Veiligheid 47 32 32 32 
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 12 8 8 5 
720 Riolering 3.184 2.933 2.939 2.743 
740 Milieubeheer 2.110 1.633 1.646 2.057 
Totaal lasten 5.353 4.607 4.626 4.837 
     
Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
120 Openbare orde en Veiligheid 0 0 0 0 
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie 1 0 0 1 
720 Riolering 4.898 4.695 4.708 4.654 
740 Milieubeheer 168 13 13 453 
Totaal baten 5.067 4.708 4.721 5.108 
     
Resultaat 286 -101 -95 -271 

Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  62 -14 
Administratieve wijziging Adm.wijziging taakveld (naar Aantrekkelijk wonen) -43  
 
  

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
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Toelichting op cijfers 

720 Riolering 
Bij de lasten van de riolering is circa € 536.000 minder uitgegeven dan begroot. De lagere kosten 
riolering zijn met name ontstaan door lagere kapitaallasten (als gevolg van een lagere rente) en 
minder kosten aan onderhoud van het riool, de technische staat bleek beter dan verwacht. De baten 
van de rioolrechten zijn circa € 77.000 hoger uitgevallen dan begroot door meer waterverbruik bij 
niet-woningen en areaaluitbreidingen bij woningen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de 
paragraaf lokale heffingen.  
 
740 Milieubeheer 
Per saldo is er een voordeel gerealiseerd van circa € 29.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt 
door lagere kosten voor bodensanering dan vooraf ingeschat. Dit resulteert in een voordeel van circa 
€ 67.000. Daarnaast is er per saldo een nadeel van € 46.000 bij de RUD. In het 1e kwartaalbericht 
2018 is aangegeven dat de RUD in 2017 een integraal onderzoek naar de organisatie en financiën van 
de RUD heeft uitgevoerd. Deze doorlichting heeft zijn effect op de begroting 2018 en verder. In de 
ontvangen concept begrotingswijziging 2018 is aangekondigd dat de bijdrage voor Hoogeveen stijgt. 
Voor 2018 is de bijdrage berekend op € 1.034.000 (geraamd was € 990.000). De stijging van € 44.000 
wordt veroorzaakt door indexering, correctie Niet-Drentse Maat uren, ophoging van de 
deelnemersbijdrage in verband met een begrotingstekort en het 'in control' krijgen van de RUD.  
Tot slot is er per saldo € 8.000 voordeel gerealiseerd welke met name komt door lagere kosten voor 
uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. 
 
Investeringen 

Lasten 
Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 100 142 80 0 63 
 
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
Het verduurzamingsbudget is dit jaar niet volledig benut in verband met de volgende oorzaken: 
1. Het dakrenovatieproject bij sporthal Trasselt heeft meer tijd in beslag genomen waardoor het 

plaatsen van de pv-panelen moest worden uitgesteld; 
2. Constructief was het niet mogelijk de pv-panelen op het dak van sporthal De Brug te plaatsen. 

Vanwege het zoeken naar een nieuwe locatie en keuze voor een ander fabricaat is ook dit werk 
uitgesteld. 

Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen naar 2019. 
 
Investeringen buiten het investeringsplafond 
 
Lasten 

Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Budget rioleringswerkzaamheden 1.120 1.817 667 505 645 
 
Baten 

Omschrijving               
Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Budget rioleringswerkzaamheden 0 0 15 15 0 
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Budget rioleringswerkzaamheden 2018 
Begin 2016 is het Watertakenplan Fluvius door de raad vastgesteld. Onder watertaken worden de 
gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater verstaan en de 
zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. De specificatie, waarin de 
onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen, beschrijft per gemeente de 
maatregelen en activiteiten en de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het beheer 
van de watertaken.  
Om de ambities en doelstellingen uit het Watertakenplan te realiseren zijn in 2018 diverse 
activiteiten en maatregelen in uitvoering gebracht. Daarvoor was een investeringsbudget van 
€ 1.817.000 beschikbaar.  
 
Saldo 
Per saldo is er in 2018 een restant van € 1.168.000 op het investeringsbudget. Hiervan wordt 
€ 645.000 doorgeschoven naar 2019. Belangrijkste reden daarvoor zijn de doorgeschoven 
werkzaamheden in het kader van Riolering Frans Halsstraat, Waterstructuur Hoogeveen en Riolering 
Stadscentrum. 
Het restant investeringsbudget van € 520.000 is in 2018 niet gebruikt, dit resulteert in structureel 
lagere kapitaallasten op het product riolering. 
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Veilig Hoogeveen 

 
 
Het programma omvat de zorg voor veiligheid. 
 
Programmahouder Karel Loohuis 
 
Wat hebben we gedaan 

Inleiding  
Binnen de pijler Veilig zijn op basis van de gestelde doelstellingen goede resultaten bereikt. Wij 
blijven zorgen dat we op de ingezette lijn doorgaan en zullen onze inzet niet verslappen. Hierbij 
nemen wij de regie op veiligheid in een netwerk van veiligheidspartners die wij aansporen om hierin 
hun rol te pakken. Het genoemde netwerk bestaat uit de politie, brandweer, Veilig Thuis Drenthe, 
het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (het RIEC), het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe en 
vaak in afstemming met de elf andere Drentse gemeenten. 
 
Proces integraal veiligheidsplan 2019-2022 
In 2018 is het nieuwe Veiligheidsplan 2019-2022 opgesteld. Inwoners en scholieren zijn, aan de 
voorkant van het proces, middels een enquête tijdens de week van de veiligheid betrokken. In de 
enquête kon iedereen de belangrijkste punten voor de komende jaren benoemen. Ook is er input 
opgehaald bij de wijk- en jeugdagenten, het seniorenplatform en het centrum management. Al deze 
informatie was basis voor het opstellen van de prioriteiten voor de komende jaren. De koers van het 
college is, om de komende jaren meer in te zetten op preventie: het voorkomen van problemen door 
achterliggende oorzaken aan te pakken. Daarmee is dit Veiligheidsplan iets van het hele college en 
niet alleen van de burgemeester. De concrete uitwerking van de speerpunten komen terug in de 
programmabegroting. Daarin worden per jaar de concrete acties weergegeven.  
 
Veiligheidsmonitor 
In Hoogeveen gaat het goed met de leefbaarheid. Inwoners ervaren minder overlast en voelen zich 
over het algemeen veilig in de woonbuurt. Ook zijn Hoogeveners minder vaak slachtoffer van 
delicten. Over de gehele linie scoren we in Hoogeveen beter dan 4 jaar geleden. In 2013 scoorde 
leefbaarheid van de woonbuurt een 7,4; dat is in 2017 een 7,5 geworden. Inwoners ervaren minder 
overlast in 2017. Het veiligheidsgevoel in Hoogeveen is stabiel: het oordeel over veiligheid in de 
woonbuurt krijgt een 7,3. Inwoners zijn vaker tevreden over de politie. Over het functioneren van de 
politie in de buurt, maar ook in het algemeen. Zo’n 16% van de inwoners van Hoogeveen voelt zich 
wel eens onveilig in de eigen woonbuurt, waarvan iets meer dan 1%, vaak. In Krakeel voelt 6% zich 
vaak onveilig in de eigen buurt. Eén op de 10 inwoners van Hoogeveen heeft het idee dat er in hun 
buurt veel criminaliteit voorkomt. In de rest van Drenthe denkt 5% dat. In Krakeel en in het centrum 
komt dit idee het meest voor. 
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Politiecijfers 2018  
Elk kwartaal ontvangen we van de politie (basisteam Zuidwest-Drenthe ) een rapportage met cijfers 
die betrekking heeft op het aantal geregistreerde misdrijven, overtredingen en incidenten in onze 
gemeente en. De cijfers geven een indicatie van de problematiek en moeten ook als zodanig worden 
geïnterpreteerd. Kijkende naar deze politiecijfers over de periode 2018 zien we bijvoorbeeld een 
daling (ten opzichte van 2017) in het aantal woninginbraken, bedreigingen, mishandelingen, 
fietsendiefstallen en in het aantal vernielingen. Daar tegenover staat een stijging in bijvoorbeeld de 
aantallen meldingen van overlast, burengerucht, drugs/drankoverlast en horizontale fraude 
(internetoplichting, skimming en phishing).  
 
Veilige publieke taak  
In de paragraaf Human resources management van de SWO wordt onder het kopje ‘omgaan met 
agressie en geweld’ hierop een toelichting gegeven.  
 
Wet aanpak woonoverlast  
In onze gemeente ervaren bewoners soms woonoverlast. Aanhoudende overlast kan het woongenot 
en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Bij woonoverlast gaat het vooral om 
overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van botsende leefstijlen. De aanpak is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, woningcorporatie, politie, Stichting Welzijnswerk, 
buurtbewoners etc. Het is lastig een exact aantal aan te geven, maar naar schatting zijn er jaarlijks 40 
casussen van woonoverlast, waarvan 10 ernstig. In 2018 is de Wet nog niet toegepast. 
 
Ondanks de gezamenlijke preventieve aanpak kan het voorkomen dat de overlast niet stopt. In 
sommige gevallen neemt de overlast zelfs (zeer) ernstige vormen aan. De huidige maatregelen 
(gesprekken, inzetten buurtbemiddeling, bemiddeling door politie, handhaving) bieden niet altijd een 
oplossing. Om deze reden is per 1 juli 2017 de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De 
wet aanpak woonoverlast heeft de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van een nieuw artikel 
151d. Dit nieuwe artikel 151d Gemeentewet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om in de APV 
vast te leggen dat een gebruiker van een erf of woning er zorg voor draagt dat door gedragingen in of 
vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf, geen ernstige 
en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. Indien er toch ernstige hinder 
plaatsvindt en blijft plaatsvinden, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te 
treden. 
 
Jeugdoverlast 
Met het overgrote deel van de jeugd in Hoogeveen gaat het goed. Er is de afgelopen jaren een 
combinatie van preventieve en repressieve maatregelen ingezet om problemen te voorkomen of aan 
te pakken. Vanuit het programma Veilig is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opzetten van 
een goed netwerk rond het thema jeugdoverlast.  
Na de zomervakantie is de overlast van jongeren in het centrum en de wijk Zuid fors toegenomen. De 
problemen bestaan grotendeels uit vernielingen, geluidsoverlast en intimiderend gedrag. De 
problemen zorgen voor maatschappelijke onrust bij omwonenden, ondernemers en bezoekers van 
het centrum. Er is een plan van aanpak jeugdoverlast opgesteld; vastgesteld in de Trojka’s Veilig en 
Jeugd Hoogeveen en besproken in de lokale driehoek. De aanpak is een gezamenlijke inspanning van 
gemeente, welzijnswerk, politie, OM en andere justitiële en zorgpartijen. De gemeente voert de 
regie. Binnen de aanpak hebben alle partners hun eigen rollen en verantwoordelijkheden. Eind 2018 
was de overlast rondom de gebieden waar de camera’s stonden, al flink afgenomen. Ook werden bij 
de politie veel minder overlastmeldingen geregistreerd.  
 
AZC en Extra Begeleidings en Toezicht Locatie 
In december 2017 is in Hoogeveen de Extra Begeleiding- en Toezichtslocatie (EBTL) geopend, als pilot 
binnen de migratieketen voor een periode van 2 jaar.  
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In de EBTL worden asielzoekers geplaatst die in reguliere AZC’s voor overlast hebben gezorgd als 
gevolg van in Nederland niet geaccepteerde normen en waarden, bijvoorbeeld ten aanzien van 
homoseksuele mannen en vrouwen. Het doel van de EBTL is om de daar te huisvesten asielzoekers te 
confronteren met de gevolgen van hun gedrag, waarna door middel van een specifiek 
dagprogramma een gedragsverandering kan worden bewerkstelligd. In Nederland zijn twee EBTL’s, in 
Hoogeveen en Amsterdam.  
 In Hoogeveen is plek voor 50 overlast gevende asielzoekers. Met het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) is de afspraak gemaakt dat met de komst van het EBTL hier geen asielzoekers uit 
veilige landen worden gehuisvest. . Dit is de groep die eerder voor overlast zorgde in de openbare 
ruimte. De effecten waren direct al zichtbaar; zo is het aantal winkeldiefstallen toen fors gedaald. 
Binnen het reguliere AZC waren de effecten merkbaar: minder incidenten, vooral tegen LHBT’ers. 
Op de EBTL is extra toezicht aanwezig (38 fte) en zijn er afspraken gemaakt over openbare orde. Er is 
structureel overleg met COA, politie en het Ministerie J&V over de gang van zaken in de EBTL.  In 
2018 waren gemiddeld circa 18 asielzoekers gehuisvest in het EBTL. Naar aanleiding van een grote 
instroom van een specifieke groep EBTL’ers gingen in het najaar de klachten rondom winkeldiefstal 
en intimidatie in het winkelcentrum omhoog. We hebben in overleg met de ondernemers beveiliging 
en cameratoezicht ingezet, waarvan de kosten door het Ministerie J&V worden betaald. Met de 
Staatssecretaris van J&V, COA, politie en OM zijn nadere afspraken gemaakt om de mogelijkheden 
die het strafrecht en het openbare orde beleid in combinatie met het vreemdelingenbeleid bieden, 
beter te benutten om de overlast gevende EBTL-ers aan te kunnen pakken.  
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Veiliger woon- en leefomgeving 
 

Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Toename subjectieve veiligheid(sgevoel) bewoners in huis 
en buurt 

• In 2018 zijn de resultaten opgeleverd van de 
veiligheidsmonitor. In Hoogeveen gaat het goed 
qua leefbaarheid. Inwoners ervaren minder 
overlast en voelen zich over het algemeen veilig 
in de woonbuurt. Ook zijn Hoogeveners minder 
vaak slachtoffer van delicten. In 2013 scoorde 
leefbaarheid van de woonbuurt een 7,4. Dat is 
in 2017 een 7,5 geworden. 

• In 2018 zijn er camera’s geplaatst in de 
Hoofdstraat in winkelcentrum De Weide en 
hotspot-locaties woninginbraken. Dit heeft 
goed gewerkt. 

• In 2018 is het project Pythia gestart. Met dit 
instrument hebben we een beeld gekregen van 
kwetsbare inwoners en de wijze waarop ze 
zelfredzaam zijn. Zo draagt het op individueel 
niveau bij aan het creëren van een veilige leef-
omgeving.  Door een gebrek aan capaciteit is 
het project niet volledig van de grond gekomen.  

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NB NB NB 235 203 294 

(bron: politie) 
 

• Ook in 2018 is nauw samengewerkt met politie 
en wijkteam. Zij reageerden alert op verzoeken 
van de gemeente. 

• We sluiten aan bij het OGGZ-overleg, om te 
proberen overlast zo veel mogelijk te 
voorkomen. Getracht werd overlast zoveel te 
mogelijk te voorkomen, daar waar dat niet 
lukte, werd integraal gewerkt aan het zoeken 
naar maatwerk oplossingen. 
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• We sluiten in nauwe samenwerking met het 
programma Zorg op Maat aan bij de aanpak van 
mensen met verward gedrag. 

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NB NB NB 232 248 176 

(bron: politie) 
 
Opgelegde huisverboden 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 8 14 11 12 6 

(bron: Khonraad) 
 

• Naast het periodieke overleg over de 
samenwerking, stonden dit jaar ook de 
voorbereidingen op de invoering van de nieuwe 
meldcode Huiselijke geweld en 
kindermishandeling centraal. De nieuwe 
meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling helpt professionals bij 
vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen 
bepalen professionals of ze een melding 
moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende 
hulp kan worden ingezet. Per 1 januari 2019 
verandert de meldcode. Het wordt een 
professionele norm om melding te doen bij 
Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en 
structurele onveiligheid. De voorbereidingen op 
deze nieuwe werkwijze zijn dit jaar gedaan.  

• Volgens de politie is een daling van het aantal 
meldingen van huiselijk geweld zichtbaar. Toch 
was het nodig om in zes gevallen over te gaan 
tot het opleggen van een huisverbod door de 
burgemeester. Minimaal tien dagen werd er 
verplichte hulpverlening ingezet op zowel de 
pleger als voor achterblijver(s). 

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

 
 
 
 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Woninginbraken 232 239 261 150 177 157 
Fietsendiefstallen 397 324 296 277 150 124 
Vernielingen 710 515 577 498 428 389 

(bron: politie) 

• Als we kijken naar de doelstellingen dan 
worden deze ruim gehaald; het aantal 
woninginbraken, fietsdiefstallen en vernielingen 
zijn in 2018 gedaald.  

• We hebben een aantal keer aandacht gevraagd 
in het Torentje voor alertheid bij inwoners met 
betrekking tot eigen maatregelen in en rondom 
de eigen woning. Hierbij wordt expliciet 
aangegeven dat 112 gebeld mag worden 
wanneer men een inbraak ziet. 

• We hebben voorlichting gegeven aan bewoners 
in wijken en dorpen waar meer dan gemiddeld 
wordt ingebroken. 

• Digitaal Opkoopregister is ingevoerd 
• Om de heterdaadkracht te vergroten en te 

kunnen voldoen aan de vraag van politie 
omtrent preventie, zijn er zes extra mobeye’s 
aangeschaft. 

• Mensen in de hotspots met een koopwoning 
hebben de mogelijkheid gekregen om een 
politiekeurmerk veilig wonen check uit te laten 
voeren. Als mensen deze check lieten uitvoeren 
kregen ze een anti inbraakstrip. 

• In de hotspot wijken worden brieven verstuurd 
waarmee mensen zich op kunnen geven als 
‘mobeye adres’. 

• Met het CCV zijn er 70 woningchecks 
uitgevoerd. 
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Doelstelling 2: Veilig uitgaan 
 

Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Een uitgaansgebied waar uitbaters, bezoekers en 
omwonenden zich nog veiliger voelen ten opzichte van 
2013 

• Op verzoek van de politie is glas op straat 
opgenomen in de APV. De politie ervaart dit 
glas in de horeca als zeer hinderlijk, met dit 
instrument kunnen zij strafrechtelijk optreden. 
Ook in 2018 was er tijdens de nachten contact 
tussen het horecateam, beveiligers en politie. 
Daar onderneemt men vervolgens gericht 
actie op. 

Continuering in de afname van het aantal 
geweldsincidenten in het uitgaansgebied 

 
 

Uitgaansgeweld  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

35 41 40 29 32 50 

(bron: politie periode zaterdagnacht centrum Hoogeveen) 

• We hebben in 2018 2 centrumverboden 
opgelegd en 2 waarschuwingen. Het aantal 
centrumverboden daalt al jaren. Aan jongeren 
tot 23 jaar wordt de mogelijkheid geboden om 
in gesprek te gaan met het CJG, in ruil voor 
korting op de periode van ontzegging. Van 
deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De 
waarschuwingen waren effectief en hebben 
later niet geleid tot een ontzegging. 

• Ondanks diverse inspanningen en maatregelen 
zoals de inzet van horecapolitie, gebruik van 
de horecatelefoon, afsluiting van de Grote 
Kerkstraat en cameratoezicht, is er regelmatig 
sprake van uitgaansgeweld. Dit zijn 
bijvoorbeeld vechtpartijen, mishandelingen of 
vernieling van straatmeubilair. Vrijwel al deze 
gedragingen worden gepleegd onder invloed 
van alcohol en/of drugs. 

• Eind 2017 is een plan van aanpak gemaakt ten 
behoeve van cameratoezicht. Het project 
wordt meegenomen in de herontwikkeling van 
het stadscentrum. In 2019 wordt uitvoering 
gegeven aan het pIan. 

 
Doelstelling 3: Bestrijden jeugdoverlast 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Geen jongerengroepen die overlast gevend of crimineel 
zijn 

• Ongeveer 80 overlastgevende jongeren zijn in 
beeld. Deze jongeren vormen geen vaste 
groep maar bestaan uit diverse sub-groepjes 
in wisselende samenstellingen. De leeftijd 
varieert van 11 tot 23 jaar. De totale groep is 
onderverdeeld in drie kleine groepen. Iedere 
groep of individu krijgt de bestrijdingsinzet die 
past bij de ernst van de overlast of 
criminaliteit die hij of zij veroorzaakt.  

• Groep van acht 
 Deze groep bestaat uit acht jongeren die al 

diverse keren strafbare feiten hebben 
gepleegd en waarvan verwacht wordt dat zij 
de meest invloedrijke jongeren zijn. Deze 
‘moeilijke’ jongeren zijn aangemeld bij het 
Veiligheidshuis voor een persoonsgerichte 
aanpak. 
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• Groep van 14 
 Deze groep bestaat uit 14 jongeren die 

geregeld samen rondhangen met de groep 
van 8 en waarvan verwacht wordt dat zij 
hierdoor negatief beïnvloed worden. Een 
gedeelte van deze groep bestaat uit broertjes 
en zusjes uit het zelfde gezin. Het is zinvol om 
nader te bekijken hoe de gezinssituatie is.  
Voor de groep van 14 wordt samen met het 
CJG gekeken naar een goede aanpak, die ook 
ingaat op de mogelijke problemen 
(verslavingsproblematiek, schulden etc.) in het 
gezin.  

• Groep van 60 
 De groep van 60 jongeren worden gezien als 

de meelopers. Voor hen is vanuit Veilig geen 
gerichte aanpak, anders dan ze in de gaten te 
houden.  

Afname van het aantal incidenten van jeugdoverlast van 
5% ten opzichte van 2013 
 
Meldingen jeugdoverlast 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
509 380 326 502 404 346 

(bron: politie) 

• Sinds 2016 is er een dalende lijn te zien wat 
betreft het aantal overlastmeldingen jeugd. 
Zelfs ondanks de toename van jeugdoverlast 
sinds afgelopen zomer, zien we een afname 
van overlastmeldingen jeugd in 2018 ten 
opzichte van 2017. 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 
Woning 7 6 5 7 6 
Bedrijfspand 2 0 1 4 0 
Schrijnend 2 1 4 1 0 
Te weinig planten 0 1 3 1 0 

 

• In 2018 hebben we 2 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met 
professionals over het herkennen van signalen 
van mensenhandel, arbeidsuitbuiting en 
extreme idealen. 

• Er hebben 9 Bibob-toetsingen bij 
vergunningaanvragen voor drank- en horeca 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft er bij 6 
aanvragen voor vergunningen voor 
zonneparken een Bibob toets plaatsgevonden.  

• Er zijn zes woningen gesloten vanwege 
drugshandel. 

 
Doelstelling 5: Veiligheid bij evenementen 

 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Alle vergunningplichtige evenementen voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften van gemeente en hulpdiensten 
 
 
Opgestelde veiligheidsplannen  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
10 18 22 24 28 30 30 

 
 

• Organisatoren van risicovolle evenementen zijn 
verplicht om een veiligheidsplan op te stellen 
en dat af te stemmen met de hulpdiensten en 
gemeente. Het veiligheidsplan beschrijft onder 
andere de inzet van beveiliging, EHBO en de 
uitwerking van een aantal rampscenario’s. 
Evenementen als de Ronde van Drenthe, 
Muziekweekend Pesse, Noorderlichtjesparade, 
Ronde van Drenthe en Cascaderun worden op 
deze wijze al jaren doorgesproken. 
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• De jaarwisseling wordt ook gerekend tot een 
risicovol (en jaarlijks terugkerend) evenement. 
De voorbereidingen hierop worden onder regie 
van de gemeente tijdig met de hulpdiensten 
lokaal en op basisteamniveau voorbereid. 
Afgelopen jaarwisseling is relatief rustig 
verlopen.  

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

Wie doen hieraan mee? 

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 

Visie / doelstellingen 
(openbaar belang) 

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

Op welke wijze wordt 
bijgedragen aan 
programmadoel 

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

Welke activiteiten zijn 
ontplooid in 2018? 

Het vergroten van de bewustwording over fysieke veiligheid door: 
• het verder vergroten van de rookmelderdichtheid; 
• met bedrijven in gesprek over de aanpak en voorbereiding op de risico’s; 
• voorlichting geven over brandveiligheid op alle basisscholen in Drenthe; 
• het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor waterongevallenbeheersing; 
• de organisatie klaar maken voor de Omgevingswet; 
• verdere ontwikkeling van evenementenadvisering. 
 
Het optreden bij rampen en crises door: 
• de dagelijkse bestrijding en hulpverlening bij branden, ongelukken en incidenten; 
• bevorderen vakbekwaamheid functionarissen brandweer en crisispartners; 
• brandweerofficieren trainen in het toepassen van leiderschapsstijl aan aard en 

risico’s van een incident;  
• onderzoeken of bij bepaalde incidenten minder mensen kunnen worden in gezet 

(variabele voertuigbezetting); 
• het maken en in stand houden van verbindingen met crisispartners; 
• onderzoeken of de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing nog steeds 

past bij deze tijd; 
• versterken van het Drentse netwerk van de GHOR; 
• inzetten op de rol van adviseur van de GHOR bij haar externe partners; 
• het leren door evalueren. In 2018 zijn de incidenten: natuurbrand in Wateren, 

afvalbrand Nieuw-Dordrecht en extreme droogte periode geëvalueerd.  
 
Het zijn van onderdeel van de samenleving door: 
• organiseren van een brandweerscholendag in Hoogeveen voor 

basisschoolleerlingen om kennis te maken met de brandweer; 
• organiseren van een veteranendag voor oud-brandweermensen van de Drentse 

gemeenten; 
• voorlichting aan statushouders; 
• het vinden en binden van brandweervrijwilligers; 
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• het investeren in de jeugdbrandweer; 
• het voeren van gesprekken met de gemeenteraden van de Drentse gemeenten. 

 
Het zijn van een vitale en flexibele organisatie door: 
• het voeren van ‘moreel kompas’ gesprekken met de medewerkers in de 

organisatie; 
• investeren in activiteiten op het gebied van mentale en fysieke fitheid; 
• trainingen op het gebied van veilig publieke taak. 

Financieel belang 
(hoogte bijdrage 2018)  

De gemeente betaalt aan de VRD een inwonersbijdrage en een bijdrage 
brandweerzorg. Voor 2018 is een bijdrage betaald € 2.287.292.  

Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren eenheid Hoogeveen Drenthe Nederland 
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 1,8 1,5 2,2 
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 3,6 2,5 2,9 
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 jaar 99 82 131 
Jongeren met jeugdhulp % 12,6 11,6 9,2 
Jongeren met delict voor rechter % 1,53 1,29 1,45 
Jongeren met jeugdreclassering % 0,3 0,4 0,3 
Jongeren met jeugdbescherming % 1,0 1,0 1,0 

 
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) 
 
Jongeren met jeugdhulp 
Het percentage jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar 
Bron: CBS Jeugd (1e halfjaar 2018) 
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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) 
 
Jongeren met jeugdreclassering 
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren (12-22 jaar). 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (1e halfjaar 2018) 
 
Jongeren met jeugdbescherming 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren tot 18 jaar. 
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd (1e halfjaar 2018) 
 
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 
 
Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 1 1 0 

110 Crisisbeheersing en Brandweer 2.359 2.310 2.287 2.382 
120 Openbare orde en Veiligheid 881 738 738 754 
620 Wijkteams 59 0 0 79 
Totaal lasten 3.299 3.049 3.026 3.215 
     

Baten     
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
110 Crisisbeheersing en Brandweer 14 0 0 24 
120 Openbare orde en Veiligheid 19 2 2 1 
620 Wijkteams 81 10 10 87 

Totaal baten 114 12 12 112 
     
Resultaat 3.185 3.037 3.014 3.103 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  -22  
 

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
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Toelichting op cijfers 

110 Crisisbeheersing en Brandweer 
Zoals we ook in de GemRap hebben vermeld komt de bijdrage van Hoogeveen aan de VRD op basis 
van een begrotingswijziging 2018 van de VRD hoger uit. In 2017 werd de veiligheidsregio 
geconfronteerd met een CAO-stijging van 3,25%. De gevolgen voor 2017 heeft de Veiligheidsregio op 
kunnen vangen binnen de eigen exploitatie. Voor 2018 en de volgende jaren lukt dat niet meer. 
 
620 Wijkteams 
Van het Veiligheidshuis is een bijdrage ontvangen van € 57.000 voor personele inzet van Hoogeveen. 
Voor de afgenomen diensten hebben we een bedrag van € 49.000 aan het Veiligheidshuis betaald. 
Daarnaast hebben we voor begeleiding ex-gedetineerden van het ministerie een bijdrage ontvangen 
van € 17.000. Deze bijdrage is doorbetaald aan het Veiligheidshuis. 
 
Investeringen 

Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Cameratoezicht 50 50 0 0 50 
 
Cameratoezicht 
In 2019 zal het camerasysteem worden geplaatst. Het project wordt meegenomen in de 
herontwikkeling van het stadscentrum. In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het pIan. 
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Zichtbaar en transparant bestuur 

 
 
 
Het programma Zichtbaar en Transparant Bestuur richt zich op vernieuwing en integriteit van het 
openbaar, lokaal bestuur en op de verbinding en samenwerking met inwoners, partnerorganisaties 
en andere overheden in het belang van de Hoogeveense samenleving.  
 
Programmahouder Karel Loohuis 
 
Wat hebben we gedaan 

Intensivering bestuurlijke vernieuwing  
 
Bestuurlijke Vernieuwing is het werken aan nieuwe verbindingen tussen inwoners en gemeente. Het 
jaar 2018 stond in het teken van doorontwikkeling van de vernieuwing.  
 
Daarbij intensiveerden we de verbinding tussen inwoners, gemeentebestuurders en ambtenaren. 
Symbool voor deze samenwerking stond en staat het Huis van Hoogeveen. Dit is een transparant 
gemeentehuis gebouwd op de grondvesten van de democratie en waar ‘buiten (de Hoogeveen 
samenleving) binnen (het bestuur en de ambtenaren) ’ ontmoet en ‘binnen’ op ‘buiten’ is gericht.  
 
In 2018 zijn er diverse ontmoetingen geweest tussen inwoners, raadsleden, bestuur en ambtenaren. 
Ook vond het eerste Verbindingsfestival plaats. De belangstelling van inwoners was groot. Tot slot is 
er een aantal speed-dates gehouden tussen raadsleden en inwoners. Dit is zo positief ontvangen, dat 
er is besloten om hiermee verder te gaan. Raadsleden gaan samen met inwoners de wijken en 
dorpen in om daar te speed-daten.  
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Lobby en zichtbaarheid 
Lobby 
Vanaf september 2018 is de lobby regisseur gestart voor één dag per week. Er zijn diverse 
activiteiten gestart die bijdragen aan de sterke positie en stevige lobbystrategie van Hoogeveen. Dit 
zijn allen voorbereidende werkzaamheden geweest om in 2019 lobby goed te integreren in ons 
beleid.  
In september is gestart met een opleidingstraject (de negen stappen van lobby). Tijdens dit 
opleidingstraject is een aantal collega’s van het strategisch beleidscentrum getraind op deze 
methodiek. Er zijn diverse lobby-onderwerpen uitgewerkt volgens deze methodiek. Vervolgens is in 
een strategische bespreking met het college focus aangebracht in de lobbystrategie en zijn er vier 
thema’s gekozen waarvoor de lobbyplannen verder uitgewerkt zijn. Dit zijn Bereikbaarheid, Vitale 
Binnenstad, Jong Hoogeveen en Waterstofwijken. Voor deze onderwerpen is het instrument lobby 
zeer geschikt oftewel is beleidsbeïnvloeding het beste instrument om onze doelstellingen te behalen.  
Daarnaast is er in 2018 al tijd besteed aan het verder uitbouwen van ons netwerk. Zo zijn we 
toegetreden tot Regio Zwolle, zijn de contacten met andere lobbyisten aangehaald en hebben we 
wederom een bijeenkomst met Provinciale Staten voorbereid.  
 
Collegebezoeken 
Het hoofddoel van de collegebezoeken is het verstevigen van de verbinding tussen gemeentelijke 
politiek en de samenleving. Meer in contact met inwoners, partners, bedrijven en hen centraal 
stellen: de vraag en het resultaat in wijk, dorp of bedrijf is leidend. 
 
Vanaf september 2018 heeft het college 17 bezoeken gebracht (3 aan organisaties; 8 aan bedrijven; 6 
aan wijken/dorpen) om deze verbinding te verstevigen. 
 
Hoogeveen en Europa 
Hoogeveen was ook zichtbaar in Europa met als doel de belangen van de Hoogeveense samenleving 
te behartigen. Zo namen we actief deel in het project RetaiLink. Dit is een project vanuit het 
Stadscentrum en valt onder het programma Aantrekkelijk wonen. Binnen dit programma wordt 
gerapporteerd over RetaiLink.  
 
Integriteit van het openbaar bestuur 
Gemeenteraad 
In maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit zijn rol als bevorderaar van de 
bestuurlijke integriteit heeft de burgemeester al vroegtijdig de besturen van de politieke partijen 
gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de selectie van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor is hen ook de Handreiking integriteitstoetsing kandidaten 
voor decentrale politieke partijen (BZK) toegezonden. 
Na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is tijdens het introductieprogramma aandacht 
geweest voor het bestuurlijke integriteitsbeleid. Eind maart is tijdens een kennismakingsdag aan de 
hand van een integriteitsspel gesproken over problemen en dilemma’s waarmee gemeente-
raadsleden in de praktijk te maken kunnen krijgen. Hierbij was ook het college van B&W aanwezig. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om in het najaar nog een dilemmatraining integriteit aan te 
bieden aan de gemeenteraad. Uiteindelijk heeft deze in januari 2019 plaatsgevonden. 
 
College van B&W 
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft het college van B&W, op 
voorstel van de burgemeester, besloten om voor alle kandidaat-wethouders een risicoanalyse 
integriteit te laten maken. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen zittende wethouders en 
nieuwe wethouders. De opdracht voor de risicoanalyse is gegeven aan een onderzoeksbureau. De 
risicoanalyse zorgt enerzijds voor het in beeld brengen van eventuele potentiële integriteitsrisico’s en 
anderzijds voor het versterken van het integriteitsbewustzijn van de kandidaat en zijn omgeving.  
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Uit de risicoanalyse zijn geen belemmeringen naar voren gekomen voor benoeming van de 
kandidaat-wethouders. 
  
Gemeenteraad 
Nieuwe raad 
Op 29 maart zijn 31 raadsleden geïnstalleerd, waarvan 12 nieuwe raadsleden. Met de SGP als nieuwe 
raadsfractie bestaat de gemeenteraad nu uit 9 partijen.  
 
Er is gestart met een intensief inwerkprogramma, waarbij onder andere trainingen en werkbezoeken 
stonden geagendeerd. Naast een aantal praktische zaken is er bijvoorbeeld ook aandacht geweest 
voor de rollen, de juridische bevoegdheden en instrumenten van de raad. Ook integriteit stond hoog 
op de agenda.  
 
Het jaar 2018 was voor de nieuwe raad een hectisch jaar. Na de verkiezingen stonden onderwerpen 
als ijsbaan/zwembad, zonneparken en van Alescon naar STARK op de agenda. Onderwerpen waarbij 
veel inwoners een grote betrokkenheid ervaren. Deze zorgden dan ook voor een grote publieke 
belangstelling.  
 
Herinrichting raadzaal 
Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018 nam de gemeenteraad het besluit over de 
herinrichting van de raadzaal. Het doel van deze herinrichting was het verkrijgen van een raadzaal die 
voldoet aan de hedendaagse eisen en wensen, waarin optimaal vergaderd kan worden. Uit een 
aantal ontwerpen koos de raad er één, waarna tijdens het zomerreces van 2018 een grote 
verbouwing plaatsvond. Op 20 september 2018 werd de raadzaal officieel heropend. Vanaf deze 
datum is er ook een live video stream beschikbaar, waardoor inwoners thuis de raadsvergadering 
kunnen volgen in beeld en geluid. De totale kosten voor de herinrichting waren begroot op 
€ 389.000. De werkelijke kosten zijn € 4.852 lager uitgevallen.  
 
Nieuwe rekenkamercommissie 
In verband met het vertrek van de voorzitter en een lid van de rekenkamercommissie is in 2018 
gestart met de werving van nieuwe leden. Er is geworven met een specifieke opdracht, namelijk om 
een heroriëntatie uit te voeren op de toekomstige invulling en rol van de rekenkamercommissie. De 
zogenaamde “Rekenkamercommissie 2.0”.  
Op 20 december 2018 heeft de raad de drie nieuwe leden benoemd. Met de benoeming van het 
extra lid bestaat de commissie uit vier leden. Na de heroriëntatie zal blijken of dit zo blijft, of dat de 
samenstelling weer terug gaat naar drie leden.  
 
Burgerzaken  
Betrouwbaarheid van de Basisregistratie Personen 
Gemeente Hoogeveen nam deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Dit is een landelijk 
project waaraan inmiddels gemeenten meedoen. Het doel van het project is een actuele registratie 
om zodoende de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BPR) te verhogen. De focus van het 
project ligt in eerste instantie op de controle van aangeleverde adressen. Vervolgens gaan we (ook) 
processen en procedures aanpassen waar nodig.  
In 2018 is er intern een projectleider begonnen. De projectopdracht en de planning zijn beschreven 
en alles staat klaar om het project uit te voeren.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nadien heeft er op verzoek van een 
fractie op 28 maart 2018 een centrale hertelling plaatsgevonden. De hertelling heeft geen 
consequenties gehad voor de zetelverdeling, restzetelverdeling en de toelating van leden.  
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Op het NS station is voor het eerst een bijzonder stembureau ingericht. Dit naar aanleiding van een 
aangenomen motie in de raad. Het stembureau kende aangepaste openingstijden om reizigers de 
gelegenheid te geven hun stem uit te brengen. Besloten is om dit stembureau nog enkele 
verkiezingen in te richten om daarna te kijken naar de ervaringen en eventuele voortzetting. 
 
Wat hebben we gerealiseerd 

Doelstelling 1: Samen met inwoners, organisaties en ondernemers werken aan de samenleving 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Versterking van de interactieve beleidsvorming • In 2018 hebben we de inzet van sociale media zoals 

Facebook en Twitter en mogelijkheden vanuit de 
website geïntensiveerd 

 
Doelstelling 2: Een zichtbare en onderscheidende gemeente zijn 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Het ondersteunen van de inhoudelijke doelen 
van de andere programma's 

• In 2018 hebben we een lobbyist aangesteld 
• In 2018 zijn wethouder Gert Vos en de griffier Cindy 

Elken deel gaan uitmaken van de commissies VNG.). 
 

Doelstelling 3: Het handhaven van ons integer handelen als gemeente 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Het integer handelen van het openbaar bestuur • We geven uitvoering aan de nota integriteitsbeleid. 

 
Wie doen hieraan mee? 

Er zijn geen verbonden partijen verbonden aan dit programma. 
 
Beleidsindicatoren 

N.v.t. 
 
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 
• Nota integriteitsbeleid (2015) 
 

  

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
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Exploitatie 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
010 Bestuur 2.388 2.371 2.433 2.787 
020 Burgerzaken 1.471 1.378 1.382 1.480 
080 Overige baten en lasten 18 1 1 16 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 9 10 10 7 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 121 0 0 114 

Totaal lasten 4.007 3.760 3.826 4.404 
     
Baten     
010 Bestuur 649 148 148 147 
020 Burgerzaken 1.064 986 990 1.010 

080 Overige baten en lasten 43 0 0 25 
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 0 0 0 0 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 
Totaal baten 1.756 1.134 1.138 1.182 
     

Resultaat 2.251 2.626 2.688 3.222 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  62  
Administratieve wijziging Wijziging kostensoort baten/lasten 4 4 
 
 
Toelichting op cijfers 

010 Bestuur 
De lasten op dit onderdeel komen in 2018 € 354.000 hoger uit dan begroot. De baten zijn conform 
begroting. De hogere lasten worden ten dele veroorzaakt door de hogere uitgaven voor de 
(gewezen) wethouders. Deze zijn € 92.000 hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt voornamelijk 
door hogere premies en de storting van € 77.000 in de APPA voorziening. 
Een andere oorzaak is de uitgaven voor de griffie, deze zijn € 158.000 hoger dan verwacht. Dit komt 
voornamelijk door niet geraamde salariskosten. Ook is de bijdrage aan de ‘Vereniging Nederlandse 
gemeenten’ € 110.000 hoger dan werd verwacht. Dit komt door de hogere bijdrage aan het VNG-
Fonds GGU, welke niet was begroot. Tot slot is er € 19.000 meer uitgegeven voor de werkzaamheden 
voor de ‘rekenkamer’, dit wordt veroorzaakt door de uitgaven t.b.v. het onderzoek ‘kunstijsbaan’. 
Verder is er op een aantal kleinere budgetten € 25.000 minder uitgegeven dan was begroot. 
 
020 Burgerzaken 
De lasten bij dit onderdeel komen € 98.000 hoger uit dan begroot. Voor een deel wordt dit 
veroorzaakt door de (extra)kosten van ca. € 39.000 voor de in 2018 gehouden Gemeenteraads-
verkiezing, t.w. het hertellen van de stemmen en het plaatsen van een stembureau bij het station.  
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Een andere oorzaak voor de hogere lasten zijn, de niet geraamde kosten voor salarissen bij 
huwelijken van € 25.000. Verder zijn diverse overige kosten, w.o. bijdrage aan de SWO, in totaal 
€ 34.000 hoger dan werd voorzien.  
 
Bij de baten is er een voordelig verschil t.o.v. de begroting van € 20.000, dit komt door de hogere 
opbrengsten van de leges van o.a. reisdocumenten en naturalisaties.  
 
080 Overige baten en lasten 
Per saldo is hier sprake van een voordelig verschil van € 9.000. Dit betreft een provinciale subsidie. 
 
610 Samenkracht en burgerparticipatie 
In 2018 is voor de kosten van het Asielzoekerscentrum geen raming opgesteld, wij ontvangen 
hiervoor uit gemeentefonds en van het COA een bijdrage ter dekking van deze uitgaven. De 
daadwerkelijke lasten hiervoor waren in 2018 € 114.000. 
 
Investeringen 

Er zijn geen investeringen opgenomen binnen het programma Zichtbaar en transparant bestuur. 
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Algemene dekkingsmiddelen 

Het overzicht omvat de algemene dekkingsmiddelen die vrij besteedbaar zijn. De niet vrij 
aanwendbare heffingen zijn, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de 
programma's verantwoord onder de baten. 
 
Programmahouder Jan Steenbergen 
 
Dekkingsmiddelen 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
050 Treasury -3.155 -224 -224 335 
061 OZB woningen 495 400 400 438 
062 OZB niet-woningen 168 85 85 117 
064 Belastingen Overig 80 33 33 56 
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen 0 0 0 0 
080 Overige baten en lasten 0 -226 -226 0 
340 Economische promotie 3 0 0 1 
Totaal lasten -2.409 68 68 947 
     

Baten     
050 Treasury 350 474 474 350 
061 OZB woningen 6.410 6.473 6.473 6.550 
062 OZB niet-woningen 4.271 4.290 4.290 4.551 
064 Belastingen Overig 93 177 177 91 
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen 122.708 94.658 121.329 123.926 
080 Overige baten en lasten 0 0 0 0 
340 Economische promotie 70 107 107 83 
Totaal baten 133.902 106.179 132.850 135.551 
     

Resultaat -136.311 -106.111 -132.782 -134.604 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging   26.671 
 
 
Toelichting op cijfers 

050 Treasury 
Per saldo pakt het resultaat op het taakveld treasury € 683.000 nadeliger uit.  
Voordeel 
- Voor de externe rentelasten en -baten en kosten voor geldleningen kunnen we een voordeel 

constateren van € 564.000. 
- De doorberekende rente aan de grondexploitatie is € 205.000 hoger geworden. 
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Nadeel 
- Renteopbrengsten hypotheken ambtenaren € 128.000 
- Renteopbrengst lening aan SWO € 64.000 
- De doorberekende rente aan de taakvelden is € 1,224 miljoen lager uitgevallen.  

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

Opmerking: rente doorberekening aan de taakvelden is lager geworden, met andere woorden op de 
taakvelden kunnen we op de post rente per saldo een voordeel constateren van ruim € 1,2 miljoen.  
 
Daarnaast enkele posten, die wel onder het taakveld treasury vallen, maar niet in bovengenoemd 
resultaat zijn meegenomen: 
- Dividend N.V. BNG een voordeel van € 24.000 
- Dividend N.V. Area een nadeel van € 37.000 
- Reclame opbrengsten een nadeel van € 23.000 
 
061 OZB woningen 
Per saldo is er een overschot van € 40.000 op OZB woningen. Dit wordt veroorzaakt door € 58.000 
hogere opbrengst OZB, de kosten voor de werkzaamheden belastingen waren € 15.000 lager en er is 
een storting gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren van € 33.000 vanuit dit taakveld. 
 
062 OZB niet-woningen 
Per saldo is er een overschot van € 229.000. Dit wordt veroorzaakt door € 248.000 hogere opbrengst 
OZB, de kosten voor de werkzaamheden belastingen waren € 3.000 lager en er is een storting gedaan 
in de voorziening dubieuze debiteuren van € 22.000 vanuit dit taakveld. 
 
064 Belastingen overig 
Per saldo is er een tekort van € 107.000. De geraamde opbrengsten uit aanmaningen en 
dwangbevelen van € 74.000 is verantwoord in andere taakvelden. Daarnaast zijn de precariorechten 
€ 19.000 lager uitgevallen en is er vanuit dit taakveld en storting gedaan in de voorziening dubieuze 
debiteuren van € 14.000. 
 
070 Algemene uitkering 
Bij het kwartaalbericht over het derde kwartaal verwachtten we op basis van de septembercirculaire 
2018 een overschot van € 2,1 miljoen ten opzichte van de begroting. De decembercirculaire 2018 laat 
een overschot van € 2,6 miljoen zien. Dit is inclusief een verrekening over de jaren 2016 en 2017 van 
€ 174.000. 
 
Jaar                                  
bedragen x € 1.000 

Omschrijving Algemene 
uitkering  

Participatie WMO Jeugdzorg Totaal 

2018 Begroot 57.364 39.360 9.215 15.390 121.329 
2018 Ontvangen 58.016 40.632 9.325 15.778 123.752 
       
2016 Verrekening 165    165 
2017 Verrekening 9       9 
Resultaat 
Decembercirculaire/Jaarrekening 826 1.272 110 388 2.596 
       
Resultaat Septembercirculaire 
/Kwartaalbericht 3e kwartaal 

379 1.272 110 388 2.150 
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Onderdeel algemeen: De omvang van het gemeentefonds wordt voornamelijk bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem 'samen de trap op en samen de trap af' 
hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. 
 
080 Overige baten en lasten 
Op begrotingsbasis is hier een onderuitputting van de kapitaallasten geraamd van € 226.000. De 
kapitaallasten worden in de verschillende programma's meegenomen. De onderuitputting was in 
2018 € 163.000. 
 
340 Economische promotie 
De toeristenbelasting is structureel te laag opgenomen in de begroting. Dit geeft in 2018 een tekort 
van € 24.000. 
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Overzicht overhead 

Onder overhead verstaan we de kosten die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Hierbij moet gedacht worden aan (loon)kosten van bijvoorbeeld 
directie en de eigen (staf)afdelingen, verder vallen de kosten voor de administratie, automatisering en 
huisvesting onder de overhead. 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor na  
Lasten     
040 Overhead 16.209 17.624 16.208 17.153 

Totaal lasten 16.209 17.624 16.208 17.153 
     
Baten     
040 Overhead 56 2.649 172 68 
Totaal baten 56 2.649 172 68 

     
Resultaat 16.153 14.975 16.036 17.085 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging 1.061  
Administratieve wijziging Wijziging kostensoort baten/lasten -2.477 -2.477 
 
Bijdrage SWO 
De bijdrage aan de SWO is € 0,8 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Bij de GemRap werd 
uitgegaan van een hogere bijdrage van € 1,4 miljoen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de 
jaarrekening van de SWO. Daarnaast is er sprake van hogere salariskosten van het zwembad en 
sportaccommodaties (€ 0,4 miljoen). Deze salariskosten worden 1 op 1 doorberekend aan de 
gemeente Hoogeveen. Bij de GemRap gingen we uit van € 0,3 miljoen. De hogere lasten zijn 
doorberekend aan het taakveld sport. 
 
Overige personele lasten 
Doordat de toerekening van salariskosten aan grondexploitaties en projecten lager is dan begroot, is 
hier een nadeel ontstaan van € 0,3 miljoen.  
 
Huisvesting 
Voor de verhuur van ruimte in het Bedrijfsverzamelgebouw is een opbrengst geraamd van 
€ 154.000. Deze ruimte is niet verhuurd, zodat de geraamde opbrengst niet is gerealiseerd. 
Door een lager energieverbruik zijn de lasten voor gas en elektriciteit € 72.000 lager uitgekomen. 
De rentelasten zijn door een lager toegerekende rentepercentage € 70.000 lager dan begroot. 
 
Facilitair 
Het budget voor facilitair is met € 50.000 overschreden. Dit is met name veroorzaakt door hogere 
schoonmaakkosten (€ 33.000). Naast de contractuele regulier schoonmaakwerkzaamheden zijn er 
ook onverwachte regiewerkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn werkzaamheden zoals het reinigen van 
vloerbedekking en de bekleding van bureau- en vergaderstoelen. 
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Daarnaast zijn de kosten voor inventaris, onderhoud en reparaties binnen de gebouwen hoger 
uitgevallen. Er zijn extra maatregelen genomen om de wachtruimte voor het publiek koel te houden 
tijdens de extreem hete zomer. Verder is defect meubilair vervangen dat niet meer te repareren was. 
 
Public relations 
Het budget is met € 52.000 overschreden. De overschrijding hangt samen met de overgang naar een 
nieuwe uitgeverij. Het nieuwe contract dat we hebben afgesloten brengt meer kosten met zich mee.  
Dit wordt veroorzaakt doordat: 
- De prijzen voor publicatie hoger liggen; 
- We voor de opmaak apart moeten betalen.  
 
Daarnaast is het contract gebaseerd op publicatie van twee pagina’s. In de praktijk zien we dat we 
geregeld meer dan twee pagina’s publiceren. De consequenties voor het nieuwe contract waren nog 
niet verwerkt in de begroting over 2018.   
 
Geo-informatie  
De kosten zijn € 32.000 onder de raming gebleven. In 2018 is de basis met betrekking tot BGT en de 
processen bij Geo verder op orde gebracht. Daarnaast zou worden gestart met mutatiesignalering en 
kartering maar dat is niet gelukt omdat eerst de basis verder op orde moest worden gebracht. In 
2019 gaan we met mutatiesignalering en kartering aan de gang. 
 
Investeringen 

Omschrijving                                                      
bedragen x € 1.000      

Begroting 
voor wijziging 

Begroting 
na wijziging Werkelijk 

Overschot(+) 
/ tekort(-) 

Restant 
naar 2019 

Herinrichting Raadzaal 0 389 375 12 2 
 
Herinrichting Raadzaal 
Na het zomerreces van 2018 is gestart met de grote verbouwing van de Raadzaal. Het eindresultaat 
is een totale metamorfose van de oude raadzaal. Daarnaast is het nu ook mogelijk om online live de 
raadsvergaderingen te volgen in geluid en in beeld. We hebben in 2019 nog een afrekening 
ontvangen van € 2.000 wat beschikbaar moet blijven. Het restant van € 12.000 valt vrij. 
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Reserves 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 

  voor na  
Lasten     
011 Mutaties reserves 9.547 4.836 5.367 6.816 
Totaal lasten 9.547 4.836 5.367 6.816 
     

Baten     
011 Mutaties reserves 10.664 5.324 8.772 9.291 
Totaal baten 10.664 5.324 8.772 9.291 
     
Resultaat -1.117 -488 -3.404 -2.475 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 3 Herinrichting Raadzaal       389        389  
Wijziging 5 Kunstijsbaan - zwembad    1.000     1.000  
Wijziging 6 Extra subsidie Tamboer   -2.240   
Jaarrekening 2016 Actualisatie grexen per 1-1-2018      -858       -311  
Administratieve wijziging Herinrichting budgetten Wijk- en dorpsgericht werken        129  
 
 
011 Mutatie reserves 
De stortingen zijn € 1,449 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een storting vanuit 
de Algemene reserve naar een afzonderlijke bestemmingsreserve visie Stadscentrum (€ 830.000). 
Daarnaast is vanuit de grondcomplexen (winstneming) een hogere storting in de reserve 
Structuurvisie (€ 148.000) gedaan dan begroot. De niet benutte middelen van wijk- en dorpsgericht 
werken (€ 131.000) zijn gestort in de reserve wijk- en dorpsgericht werken. Verder is op basis van de 
decembercirculaire 2018 Gemeentefonds een reservering gedaan van € 340.000 in de reserve 
Effecten rijksbeleid.  
 
De onttrekkingen in de reserves zijn € 519.000 hoger dan begroot. 
Algemene reserve 
Bij de Algemene reserve is een lagere onttrekking gedaan van € 298.000 met betrekking tot 
Omgevingswet (€ 193.000), Drenthe 5* fietsprovincie (€ 50.000), Congres Retaillink (€ 31.000), 
bestuurlijke innovatie (€ 5.000), basisregistratie personen (€ 15.000) en J. Carmiggeltprijs (€ 4.000). 
 
Reserve risico en stimulering 
Voor werkgelegenheidsbijdragen is een onttrekking geraamd van € 100.000. De werkelijke 
onttrekking is € 32.000 geworden. 
 
Reserve bodemsanering 
De begrote onttrekking is € 61.000. De werkelijke kosten in 2018 zijn € 11.000 geweest. Een lagere 
onttrekking dus van € 50.000. 
 
 
 



Jaarrekening 2018 Reserves 
 

148 Gemeente Hoogeveen 

 

Reserve Structuurvisie  
Aan deze reserve zijn twee onttrekkingen gedaan die niet zijn begroot: Voorziening grondexploitaties 
(€ 585.000) en verlaging vordering PPS Erflanden (€ 327.000).  
Verder is de onttrekking voor visievorming landelijk gebied € 34.000 lager dan begroot. 
 
Reserve kapitaallasten Stadscentrum 
De werkelijke onttrekking voor de kapitaallasten van € 189.000 was in 2018 nog niet begroot.  
De investering is geactiveerd en wordt jaarlijks afgeschreven. Op begrotingsbasis was uitgegaan van 
een afschrijving ineens. 
 
Reserve Dutch TechZone 
Begroot is een onttrekking van € 400.000. De werkelijke onttrekking is uitgekomen op € 279.000. 
De onttrekking voor 2018 is lager geworden doordat de uitgaven al eerder (in 2017) zijn gedaan. 
 
Reserve WDW 
De onttrekking is ten opzichte van de begroting € 12.000 lager. 
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Het geraamde resultaat 

 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 

  voor na  
Lasten     
080 Overige baten en lasten 0 202 238 0 
Totaal lasten 0 202 238 0 
     

Baten     
080 Overige baten en lasten 2.332 0 0 9.037 
Totaal baten 2.332 0 0 9.037 
     
Resultaat -2.332 202 238 -9.037 

 
Begrotingswijzigingen    
Wijziging Omschrijving Lasten Baten 
Wijziging 1 1e begrotingswijziging  267  
Wijziging 1 Aanpassing Nieuw Hoogeveens Vervoer -192  
Wijziging 2 1e Inrichting de Fontein -39  
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Vennootschapsbelasting 

Inleiding  
Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Dit 
betekent dat activiteiten van de gemeente die in fiscale zin een onderneming vormen belastbaar zijn 
voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb).  
De fiscaliteit in het kader van de nieuwe Vpb-wetgeving is complex en is nog niet volledig 
uitgekristalliseerd. Voor alle partijen is dit namelijk een volstrekt nieuw speelveld. Ook binnen de 
belastingdienst zijn zaken nog in ontwikkeling en bestaat nog geen eenduidig beeld over hoe om te 
gaan met grondexploitaties en Vpb. De fiscaliteit kent haar eigen spelregels en zal niet een op een 
overlappen met de uitgangspunten en het BBV. Standpunten en interpretaties kunnen wijzigen 
naarmate de Belastingdienst duidelijke standpunten inneemt. De komende tijd zal kortom sprake zijn 
van een speelveld dat in beweging zal blijven.  
 
Belastingplicht  
Om te bepalen of sprake is van belastingplicht in het kader van de Vpb dient te worden getoetst of 
wordt voldaan aan de voorwaarden van fiscaal ondernemerschap. Wij gaan er van uit dat de 
grondexploitaties van de gemeente Hoogeveen een onderneming vormen in fiscale zin, zodat voor 
de gemeente per 1 januari 2016 sprake is van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.  
 
Door de afboeking van Riegmeer in 2016 gaan wij er van uit dat we voor de komende jaren geen 
vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Een te verrekenen verlies kan maximaal worden 
verrekend met de winsten van negen volgende jaren. In 2018 hebben we de eerste aangifte Vpb 
ingediend bij de belastingdienst over het jaar 2016. Hierover moeten we nog een uitspraak van de 
belastingdienst ontvangen. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen 
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Dienstverlening en Digitalisering 

De paragraaf Dienstverlening en Digitalisering bevat de doelstellingen die moeten leiden tot 
dienstverlening die aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners, ondernemers en 
organisaties van onze gemeente. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Wat hebben we gedaan 

Algemeen 
In de paragraaf Dienstverlening en Digitalisering zetten we klant centraal en werken we aan:  
- Antwoord op maat 
- Digitalisering 
- Persoonlijk contact 
- Samenwerking met andere partijen.  
Dit doen we vanuit de drie kernwaarden van de visie Dienstverlening: maatwerk, vertrouwen en 
eenvoud.  
 
Wat hebben gerealiseerd 

Doelstelling 1: Maatwerk  
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Samen een oplossing vinden • Het principe 'ja, tenzij' is doorontwikkeld in 

vaardigheden en verantwoordelijkheden van 
medewerkers en in werkprocessen. 

• We hebben diverse bijeenkomsten en werksessies 
georganiseerd voor onze medewerkers om te 
verkennen hoe we moeten samenwerken met 
initiatiefnemers, bewoners, partnerorganisaties en 
intern bij de uitvoering van de Omgevingswet. 

• In het sociaal domein zijn de voorbereidingen gestart 
voor de introductie van 'mobility mentoring' in 2019 
bij medewerkers. Dit is een methode waarbij het doel 
is om stress van klanten over bijvoorbeeld geen of 
laag inkomen, schulden, geen werk, gezondheid en 
gezinsproblemen te reduceren, zodat klanten beter in 
staat zijn om vervolgstappen te zetten. 

Niet bereid of instaat tot digitale afhandeling • Medewerkers zijn geschoold en getraind in het 
herkennen van klanten (dementie en 
laaggeletterdheid) die niet in staat zijn schriftelijke of 
digitale aanvragen te doen, zodat ze (persoonlijk) 
maatwerk kunnen bieden. 

• In het sociale domein zijn aanvraagformulieren voor 
en samen met de doelgroep laaggeletterdheid 
herschreven. 

Gehele afhandeling door één dienstverlener • Het concept klantregisseur (één medewerker houdt 
regie wanneer klant bij meerdere afdelingen langs 
moet) is doorontwikkeld.  

• De integrale samenwerking van het fysieke en het 
sociale domein op het gebied van dienstverlening aan 
ondernemers is verder doorontwikkeld.  
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Doelstelling 2: Vertrouwen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Vertrouwen in relatie tot risico • Verenigingen hebben input geleverd op het proces 

van subsidieaanvragen. Deze input geeft invulling aan 
het eenvoudiger maken van subsidieaanvragen en het 
verminderen van bewijslast achteraf.  

• Het klachtenprotocol is met klagers onder de loep 
genomen met als doel klachten serieus op te pakken. 
Dit leidt tot een vernieuwd protocol in 2019.  

 
Doelstelling 3: Eenvoud 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Proactief en automatisch leveren • De voorbereidingen voor het thuisbezorgen van 

reisdocumenten in het voorjaar 2019 zijn afgerond.  
Digitaal laten inzien • De voorbereidingen zijn getroffen om begin 2019 de 

aanslag belastingen met zowel de post als via 
Mijnoverheid te versturen. 

Eenvoudig digitaal aanvragen • In 2018 hebben we de strategie voor digitale 
dienstverlening opgesteld en vastgesteld. Dit geeft 
richting aan de ontwikkeling van de digitale snelweg 
en alle mogelijkheden die daarmee samenhangen.  

• Het verder kunnen doorontwikkelen van digitale 
aanvragen hangt samen met de implementatie van de 
nieuwe website in 2019. Daar waar mogelijk hebben 
we al verbeteringen doorgevoerd 
(gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid). 

 
Doelstelling 4: Fundament 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Servicenormen • De uitvoering is bij de SWO belegd en wordt daar verder 

opgepakt.  
Kanalen op orde • In 2018 is de strategie op de digitale dienstverlening 

ontwikkeld en vastgesteld. Deze wordt in 2019 verder 
vertaald naar de praktijk. 

• Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de 
aanbestedingen voor de nieuwe website. 

• De bereikbaarheid via het algemene e-mailadres van 
Hoogeveen scoorde hoog in een landelijk onderzoek 
naar bereikbaarheid via e-mail van gemeenten. 

• De telefonische bereikbaarheid via het algemene 
nummer voldoet aan de norm van 80/30. Dat wil zeggen 
dat 80% van de telefoontjes in 30 seconden wordt 
opgenomen. Daarnaast kan de beller nu kiezen om 
teruggebeld te worden (call-backfunctie);  

• Tevens is de kwaliteit en de kwantiteit van de 
afhandeling van telefoontjes in het eerste 
telefooncontact verhoogd met als resultaat dat we meer 
vragen aan de voorkant kunnen afhandelen.  
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Informatieveiligheid  • Actualiseren visie en beleid op informatieveiligheid 
(vastgesteld door college). 

• Implementeren van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, voor 95% gereed). 

• Er zijn diverse bewustwordingssessies gehouden bij 
raad, college, management en medewerkers. 

• Over 2018 zijn in totaal 16 datalekken gemeld bij de 
gemeente/SWO, vooral over verkeerde bijlagen bij een 
brief. Drie datalekken zijn ook gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens omdat er sprake was van een 
(aanzienlijke kans op) schending van de privacy. 

• Externe audit ENSIA met positief resultaat afgerond; 
• Risico-inventarisatie en GAP-analyse uitgevoerd. 

Verbeterplan volgt in 2019. 
• Test technische beveiliging netwerk: extern goed 

beveiligd, intern nog enige verbeterpunten. 
• Implementatie extra beveiligde e-mail: niet gereed in 

2018 (nieuwe planning: juli 2019). 
• Aanscherping wijzigingsprocedures van kritische 

informatiesystemen conform eisen accountant. 
 

Doelstelling 5: Samen 
 
Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording 
Klanttevredenheidsonderzoeken • In het najaar van 2018 hebben we de tweejaarlijkse 

burgerpeiling WSJG laten uitvoeren. De totale 
waardering van inwoners voor alle inspanningen van 
de gemeente was een 6,6 versus een 6,5 in burger-
peiling WSJG 2016. In het voorjaar van 2019 is de raad 
geïnformeerd over de uitkomsten van WSJG 2018.  

• Op de website is een onderzoek uitgevoerd naar het 
zoekgedrag van website-bezoekers. Deze input is 
gebruikt voor de strategie op de digitale 
dienstverlening. 

 
 
Beleidsdocumenten 

• Visie Dienstverlening 2016 -2020 
• Visie Informatiebeveiliging (2015) 
• Integraal Informatiebeveiligingsbeleid (2015) 
 
Investeringen 

De investeringen voor het onderdeel Dienstverlening en Digitalisering zijn opgenomen in de 
jaarrekening van de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. 
 
Exploitatie 

De lasten en baten voor het onderdeel Dienstverlening en Digitalisering zijn opgenomen in de 
jaarrekening van de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. 
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Bedrijfsvoering 

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

De paragraaf omvat alle gemeentelijke heffingen. De heffingen vallen onder de programma's als de 
besteding gebonden is en zo niet, onder de algemene dekkingsmiddelen. Ook de lokale lastendruk en 
de kwijtschelding komen aan de orde. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Index op heffingen 
Voor 2018 zijn de tarieven verhoogd met de afgesproken inflatiecorrectie van 1%. Basis is het beleid 
dat we de heffingen jaarlijks via het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie aanpassen aan loon- 
en prijsontwikkelingen. Voor een aantal heffingen zijn andere afspraken gemaakt. 
 
Kwijtschelding 
Kwijtschelding                                                 
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

Verleende kwijtschelding 473 550 497 
 
Bij kwijtschelding hanteren we 100% van de bijstandsnorm. Daarmee hanteren we de maximaal door 
het Rijk toegestane normen. Er is voor een bedrag van € 497.000 aan kwijtschelding verleend in 
2018. De kwijtschelding betreft de afvalstoffenheffing (67%) en de brede rioolheffing (33%). De 
lasten worden als onderdeel van de 100% kostendekking van de afvalstoffenheffing en riolering in de 
exploitatie opgevangen.  
 
Totaalbeeld opbrengst heffingen 
  Opbrengsten (bedragen x € 1.000)  
Naam heffing 2017 2018 2018 
  Rekening Begroting Rekening 
OZB 10.628 10.762 11.068 
BIZ Stadscentrum 235 250 232 
Toeristenbelasting 70 107 83 
Precariobelasting 78 102 83 
 11.011 11.221 11.466 
Afvalstoffenheffing 5.450 5.260 5.390 
Brede rioolheffing 4.584 4.550 4.627 
Betaald parkeren 2.376 2.839 2.301 
Graf- en begraafrechten 909 863 964 
Marktgelden 64 80 60 
 13.383 13.592 13.342 
WABO-leges 600 895 813 
Leges Burgerzaken 1.064 986 1.010 
Leges planologische procedures 0 59 26 
Leges Telecommunicatiewet 29 32 39 
Leges Bodemgesteldheidsonderzoek 0 2 2 
 1.693 1.974 1.890 
Zwembad 451 535 517 
Sport 814 902 703 
 1.265 1.437 1.219 
Totaal 27.352 28.224 27.917 
 
Lokale heffingen 
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Onroerende zaakbelasting (OZB) 
Onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van onroerende woningen en niet-
woningen en van gebruikers van onroerende niet-woningen. De eigenaar/gebruiker op 1 januari van 
enig jaar is belastingplichtig voor het gehele jaar. Grondslag is de waarde van de onroerende zaak die 
is vastgesteld met een WOZ-beschikking. Voor het belastingjaar 2018 geldt de waarde van de 
onroerende zaak per 1 januari 2017. De OZB is in 2018 met 1% geïndexeerd. 
 
BIZ Stadscentrum 
De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker van een niet-woning in het centrumgebied van 
Hoogeveen waarin commerciële activiteiten plaatsvinden. Hoeveel de ondernemer moet betalen, 
hangt af van de waarde van het object. De waarde van het object wordt bepaald volgens de regels 
van de Wet WOZ. De totale opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt in de vorm van een subsidie door de 
gemeente uitgekeerd aan Stichting centrum management Hoogeveen.  
 
BIZ Stadscentrum                                                  
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

Kosten 275 275 275 
Opbrengst 235 250 232 
Kostendekking 85% 91% 84% 
 
Voor de bijdrage aan de Stichting Centrummanagement Hoogeveen is een bedrag opgenomen van 
€ 275.000. Hiertegenover staat een jaarlijkse opbrengst begroot van € 250.000, deze was in 2018 
€ 18.000 lager. 
 
Toeristenbelasting 
Voor overnachtingen in hotels, pensions, bed en breakfast, appartementen, recreatiebungalows en 
campings binnen de gemeente Hoogeveen wordt van niet-ingezetenen toeristenbelasting geheven. 
De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting biedt (de hotelier, 
pensionhouder, e.d.); deze mag de belasting doorberekenen aan degene die overnacht. 
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. De toeristenbelasting kan op twee 
manieren worden voldaan: een vast bedrag per jaar of een bedrag op basis van het aantal 
overnachtingen. Het tarief is in 2018 met € 0,05 verhoogd naar € 1,10 per persoon per overnachting. 
 
De werkelijke opbrengst is € 24.000 lager dan de begrote opbrengst door minder overnachtingen dan 
geraamd. 
 
Conform het collegeprogramma 2018-2021 is in 2018 de heffingskorting van toeristenbelasting voor 
kinderen tot 16 jaar gerealiseerd. Deze korting treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking en 
heeft als doel het stimuleren van gezinsovernachtingen in de gemeente Hoogeveen.  
 
Precariobelasting 
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting is verschuldigd door degene die de 
voorwerpen daar heeft of ten behoeve van wie ze daar zijn. Met de heffing van precariobelasting 
worden algemene inkomsten verkregen. De precariobelasting wordt geheven volgens de opgenomen 
in tarieven in de tarieventabel, behorende bij de Verordening Precariobelasting 2018. 
 
De werkelijke opbrengst ligt € 19.000 onder de raming. 
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Afvalstoffenheffing  
De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een 
inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. De heffing is afhankelijk van de omvang van het 
betreffende huishouden. 
 
Nadat de tarieven vanaf 2015 tot 2017 in totaal met € 30 zijn verlaagd zijn deze voor 2018 gelijk 
gebleven. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen 
overstijgen. 
 

Afvalstoffenheffing          (Bedragen x 1.000) Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

730 Kosten reiniging 4.446 4.584 4.610 
630 Kwijtschelding 331 385 331 
050 Rente aandeelkapitaal 32 32 20 
BTW component 490 490 490 
Totaal door te berekenen kosten 5.299 5.491 5.451 
    
Ontvangen dividend 95 136 99 
Reinigingsheffing 5.450 5.260 5.390 
Verrekening met Voorziening Reiniging -246 95 -38 
Totaal opbrengst 5.299 5.491 5.451 
    
Kostendekking 100% 100% 100% 
 
Om op 100% kostendekking uit te komen gingen we in de begroting uit van een onttrekking uit de 
voorziening Reiniging van € 95.000. Per saldo komen we € 133.000 voordeliger uit dan geraamd, 
waardoor we € 38.000 storten in de voorziening Reiniging. Dit voordeel is gevolg van meevallende 
baten afvalstoffenheffing van € 130.000, een negatief resultaat op de exploitatie van € 26.000, een 
lagere kwijtschelding van € 54.000, lagere rente van € 12.000 en we hebben een nadeel van € 37.000 
op de te ontvangen dividend. 
 
Brede rioolheffing 
Rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de 

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

mogelijk te voorkomen of te beperken. 
Voor 2018 is er geen tariefsverhoging doorgevoerd. Voor de rioolheffing geldt dat de geraamde 
baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. 
 
Brede rioolheffing                                       
Bedragen x 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

720 Kosten riolering 3.150 2.927 2.588 
210 Kosten straatvegen 200 194 209 
570 Uitvoering baggerplan 223 226 235 
630 Kwijtschelding 142 165 164 
BTW Component 275 307 233 
1% Oninbaarverklaring  45 46 
Overhead 875 822 822 
Totaal door te berekenen kosten 4.865 4.686 4.298 
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Rioolheffing 4.584 4.550 4.627 
Verrekening met voorziening Riolering 281 136 -329 
Totaal opbrengst 4.865 4.686 4.298 

    
Kostendekking 100% 100% 100% 
 
De lagere kosten riolering zijn met name ontstaan door minder kosten aan onderhoud van het riool 
en lagere kapitaallasten. In de begroting zijn de kosten voor oninbaarverklaring apart toegerekend 
aan de rioolheffing, in de jaarrekening zijn deze kosten direct verantwoord onder 720 kosten 
riolering. De opbrengsten van de rioolheffing zijn € 77.000 hoger dan begroot door meer 
waterverbruik bij niet-woningen en areaaluitbreiding bij woningen. Het overschot van € 319.000 
wordt verrekend met de voorziening Riolering, waarmee we op een kostendekking van 100% komen. 
 
Parkeerbelasting  
Parkeerbelastingen wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en 
tijdstip of voor verleende parkeervergunningen. Met de heffing van parkeerbelastingen worden 
algemene inkomsten verkregen. Voor 2018 zijn de tarieven niet verhoogd. Diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen zorgen landelijk voor een afnemende parkeerdruk waardoor de parkeeropbrengsten 
onder druk staan. De opbrengsten zijn € 538.000 lager dan begroot.  
 
Betaald parkeren                                                 
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

063 opbrengst parkeren 2.376 2.839 2.301 
220 kosten parkeren 548 654 658 
Overhead 242 244 244 
Saldo 1.586 1.941 1.399 
 
Graf en begraafrechten 
Eind 2011 heeft de raad de Nota Begraven vastgesteld. Financieel is het uitgangspunt dat 100% van 
de variabele kosten door de tarieven wordt gedekt en 70% van de vaste kosten. 
De overige 30% voor de parkfunctie van de begraafplaatsen komt ten laste van de algemene 
middelen. 
 
Graf- en Begraafrechten                                  
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

750 Begraafplaatsen en crematoria 809 791 688 
570 Openbaar groen en recreatie 101 109 110 
020 Burgerzaken 40 40 40 
Overhead 252 241 241 
Totaal lasten 1.202 1.181 1.079 
   waarvan: variabel (a) -200 -200 -200 
Instandhoudingskosten 1.002 981 879 

Waarvan: vaste kosten 70%, geen parkfunctie (b) 701 687 616 

Lasten in tariefberekening (a+b) 901 887 816 
    
Opbrengst graf- en begraafrechten 909 863 964 
Kostendekking 101% 97% 118% 
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Marktgelden 
De marktgelden zijn verhoogd met de index van 1%. De werkelijke opbrengst is € 20.000 lager dan 
begroot. 
 
WABO-leges 
Voor de WABO-leges geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. 
De opbrengst leges is € 83.000 lager dan begroot. 
 
WABO-leges                                                                  
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

830 Opbrengst WABO-leges 384 910 600 
830 kosten bouwen en wonen 1.172 682 692 
Overhead  381 381 
Saldo -788 -154 -473 
Kostendekking 33% 86% 56% 
 
Leges Burgerzaken 
We heffen de leges over een aantal verschillende rechten ter zake van het genot van, door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de leges geldt dat de geraamde baten de 
geraamde lasten niet mogen overstijgen. We kijken hierbij niet naar de kosten van de specifiek 
geleverde dienst maar naar de groep van dezelfde diensten. 
 
Leges Burgerzaken                                              
 Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

020 Opbrengst leges burgerzaken 1.064 986 1.010 
020 Kosten burgerzaken 1.043 1.275 1.385 
Overhead 503 522 522 
Saldo -482 -811 -897 
Kostendekking 69% 55% 53% 
 
Planologische procedures 
Er lopen een aantal projecten, waarbij kostenverhaal via de grondprijs of een anterieure 
overeenkomst is geregeld.  
In een anterieure overeenkomst wordt bepaald hoeveel een initiatiefnemer moet betalen voor de 
bestemmingsplanprocedure, de zogenaamde exploitatiebijdrage. In de exploitatiebijdrage zijn de 
leges opgenomen. Om deze reden zijn er in 2018 weinig separate leges in rekening gebracht. 
 
Zwembad 
De totale opbrengsten zijn € 18.000 beneden de raming gebleven. 
 
Zwembad                                                                         
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

520 opbrengsten zwembad 451 535 517 
520 kosten zwembad 1.899 1.926 1.880 
 
Sport 
Binnensport                                                                 
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

520 opbrengsten binnensport 521 639 452 
520 kosten binnensport 2.293 2.312 2.242 
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Buitensport                                                               
Bedragen x € 1.000 

Jaarrekening 
2017 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2018 

520 opbrengsten buitensport 245 263 251 
520 kosten buitensport 1.364 1.295 1.236 
 
Woonlastendruk 
Onderstaande tabel geeft een overzicht over 2018 van de woonlasten van de twaalf Drentse 
gemeenten. 
Woonlasten  WOZ- 

waarde* percentage OZB  Afvalstoffen- 
heffing Rioolheffing Totaal 2017 Totaal 2018 

Drenthe 2018 
Coevorden 183.000 0,1891% 346,05            276,74           202,11           813,77           824,90  
Borger-Odoorn 174.000 0,2183% 379,84            161,20           232,36           763,67           773,40  
Emmen 152.370 0,2054% 312,97            276,09           169,43           759,39           758,49  
De Wolden 247.000 0,1156% 285,53            191,88           226,80           701,05           704,21  
Assen 170.000 0,1738% 295,46            210,31           181,04           693,31           686,81  
Noordenveld 215.000 0,1159% 249,08            183,00           245,40           695,98           677,48  
Midden Drenthe 195.000 0,1165% 227,18            205,00           238,50           666,78           670,68  
Hoogeveen 167.000 0,1594% 266,20            247,60           146,90           658,56           660,70  
Aa en Hunze 224.000 0,1265% 283,36            203,00           167,00           657,03           653,36  
Westerveld 251.000 0,1031% 258,78            175,00           216,51           651,04           650,29  
Tynaarlo 247.000 0,1117% 275,9            185,60           165,87           623,13           627,37  
Meppel 191.000 0,1310% 250,21            181,00           171,00           597,52           602,21  
Drenthe 201.364 0,1420% 285,88            208,04           196,91           690,10           690,83  
* 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. 
 
Binnen de uitvoering van het beleid doen we al veel aan het beperken van risico’s. Bij elk besluit tot 
uitvoering nemen we waarborgen op in de college- en raadsvoorstellen om risico’s zoveel mogelijk te 
vermijden of te beperken. Daarnaast zijn op allerlei terreinen (wegen, riolering, gebouwen, openbare 
verlichting, etc.) beheersplannen opgesteld waarbij we zo nodig voorzieningen treffen. Bij grotere 
projecten bouwen we diverse momenten in waarop de gemeente nog kan kiezen om al dan niet door 
te gaan (go of no-go momenten). Alle voorstellen beoordelen we op eventuele risico’s met 
financiële-, personele- en/of juridische consequenties. Kortom: risicomanagement maakt primair 
onderdeel uit van de dagelijkse processen. 
 
In de opgestelde ‘Nota weerstandsvermogen en Risicomanagement’ zijn de doelstellingen en 
begrippen betreffende het weerstandsvermogen en aanpak verder uiteengezet. 
 
Inventarisatie weerstandscapaciteit 
Om risico’s te kunnen opvangen is het van belang dat hiervoor een buffer beschikbaar is. In dit kader 
is de weerstandscapaciteit van de gemeente van belang. We maken onderscheid tussen incidentele 
en structurele weerstandscapaciteit. 
 
Structurele weerstandscapaciteit  
Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die permanent kunnen worden ingezet om 
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 
van bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit bestaat onder andere uit het budget voor 
onvoorzien dat in elk programma is opgenomen. Dit bedrag is echter op nihil gesteld en biedt 
daarmee geen weerstandscapaciteit. Andere structurele dekkingsmiddelen, zoals onbenutte 
belastingcapaciteit en 100% kostendekkendheid van leges worden in Hoogeveen buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat we kunnen inzetten om eenmalige 
tegenvallers op te vangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare deel 
van de reserves. Dat betreft enerzijds de Algemene reserve, maar ook bestemmingsreserves behoren 
daartoe, omdat de raad vanwege haar budgetrecht kan besluiten de bestemming te wijzigen. 
 
Algemene reserve 
De Algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen en bedraagt 
per 31 december 2018 (dus voor resultaatbestemming) € 14,8 miljoen.  
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Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves zijn die reserves die de raad voor een bepaald doel heeft bestemd. Ze beslaan 
momenteel € 15,5 miljoen. Voor een specificatie: zie toelichting op de balans. 
 
Stille reserves 
Dit betreffen de activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en die op korte 
termijn verkoopbaar zijn. Deze worden op nihil gewaardeerd.  
 
Inventarisatie van de risico’s 
De omvang van het noodzakelijke weerstandsvermogen wordt telkens herzien op basis van 
ontwikkelingen. De risico’s worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening geactualiseerd. 
Aan de hand van een lijst met mogelijke onderwerpen zijn de grootste risico’s voor de gemeente in 
beeld gebracht. De risico’s zijn nu beoordeeld aan de hand van de matrices en de tabellen die zijn 
opgenomen in de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement. De omvang x de kans, dat het 
risico zich voordoet, geeft aan wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Zoals in onderstaande tabel 
is weergegeven, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor de jaarrekening 2018 
€ 13,18 miljoen. 
 

Onderdeel  
(Bedrag * € 1.000) 

Maxi
male 
risico 

Risicokans Benodigde weer- 
standscapaciteit 

Algemene uitkering 3.643 Hoog 1.822 
Bedrijfsvoering (aandeel SWO) 2.553 Laag 495 
(Schade)claims    355 Laag/Hoog 54 
Externe factoren 1.748 

 

Laag/gemiddeld 378 
Financieel  28.13

 
Laag/gemiddeld/hoog 3.755 

Grondexploitatie * Hoog 540 
Kapitaalgoederen 3.500 Laag 836 
Open-einde regelingen 3.641 Laag/hoog 2.243 
Projecten 4.268 Laag/gemiddeld 1.622 
Verbonden partijen 3.937 Laag/gemiddeld 1.125 
Overige categorieën 865 Laag/gemiddeld/hoog 317 
Totaal 52.644  13.187 

*  Afzonderlijke risicoanalyse grondexploitatie met een maximaal risico van ca. € 0,54 miljoen. Zie voor meer informatie de 
paragraaf Grondbeleid. 
 
Vergelijkende cijfers 
Cat. Jaarrekening 2018 

benodigde 
Weerstands- 

capaciteit 

Begroting 2018 
benodigde 

Weerstands- 
capaciteit 

Jaarrekening 
2017 benodigde 

Weerstands- 
capaciteit 

Verschil 
benodigd 

jaarrekening 
2018 t.o.v. 
begroting 

2018 

Verschil 
benodigd 

jaarrekening 
2018 t.o.v. 

jaarrekening 
2017 

Alg. uitkering 1.822 1.468 
 
 

1.836 
 
 

+354 -14 
Bedrijfsvoering 495 

 
 

437 461 
 
 

+58 +34 
(schade)-claims 54 

 
 

52 
 
 

54 +2 - 
Ex. Fact. 378 297 297 +81 +81 
Finan. 3.755 

 
 

2.767 2.523 +988 +1232 
Grond expl. 540 1.057 898 -517 -358 
Kapitaal goed. 836 805 771 

 
 

+31 +65 
Open-eind reg 2.243 369 2.505 +1.874 -262 
Projecten 1.622 923 375 

 
 

+699 +1247 
Verbonden 

 
1.125 1.647 1.424 

 
 

-522 -299 
 
 

Overige 317 1.168 1.030 -851 -713 
Totaal 13.187 10.990 12.174   
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De grootste verschillen t.o.v. voorgaande jaren worden veroorzaakt door: 
- Algemene uitkering: lager dan begroot. Benodigde weerstandscapaciteit bijgesteld. 
- Financieel: verschil voornamelijk door toevoeging ijsbaan. Daarnaast meer verstrekte 

geldleningen. 
- Open einde regelingen: Lager budget leerlingenvervoer, stijging kosten jeugdzorg en verlaging 

budget schuldhulp verlening. 
 

Daarnaast was bij de begroting 2018 nog een risico opgenomen die hoort onder de grondexploitaties 
en was hiermee dubbel. Vanaf jaarrekening 2017 is deze er uit gehaald en alleen bij de 
grondexploitaties opgenomen.  
Bij de actualisatie van het risicoregister zijn de risico scores opnieuw beoordeeld. Dit veroorzaakt een 
aantal verschillen t.o.v. eerdere jaren. 
 
Toelichting op de grootste risico’s 
 
De risico’s met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit worden hieronder 
toegelicht: 

Nr. Categorie Risico Benodigde  
weerstands- 

capaciteit 
1 Algemene uitkering Algemene uitkering -De werkelijke algemene 

uitkering wijkt af van de raming 
€ 1.821.728 

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

€ 1.428.000 

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

€ 1.747.779 

4 Projecten Aanpassing BTW vrijstelling sport -Geen 
terugvordering BTW op investering 
activiteitencentrum 

€ 1.000.000 

5 Financieel Garantstelling ijsbaan -Niet nakomen van 
verplichtingen 

€ 970.000 

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

(Categorie open einde regelingen) 
- Schadeclaims die niet worden gedekt door de verzekering (Categorie Claims) 
- Openstaande vorderingen worden niet ontvangen (dubieuze debiteuren) (Categorie Overige) 
 
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 € 14,8  miljoen         = 1,12 
        (risicoprofiel)              benodigde weerstandscapaciteit   € 13,18 miljoen 
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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 
“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) 
Bedrag 

Weerstandscapaciteit 14,80 
Risico's 13,18 
Weerstandsvermogen 1,12 

 
Onderstaand is het verloop van het weerstandsvermogen weergegeven, waarbij rekening is 
gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2018 en de begrote  mutaties op de Algemene 
reserve op basis van de programmabegroting 2019-2022. 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                   31/12 2018 2019 2020 2021 2022 
Weerstandscapaciteit 14,80 3,80 3,30 4,10 6,30 

Risico's  13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 

Weerstandvermogen 1,62 -9,38 -9,88 -9,08 -6,88 
Ratio weerstandsvermogen 1,12% 0,29% 0,25% 0,31% 0,48% 
 
Specifieke taakstellingen 
In onderstaande tabel gaan we in op de taakstellingen die een financieel effect in 2018 hadden. 
 

Taakstelling Omschrijving Bedrag 2018 
(x € 1000,-) 

Toelichting 

Diverse 
bezuinigingen 

Culturele voorzieningen 96 De opgenomen taakstelling op de 
exploitatielasten van de culturele gebouwen 
is in 2018 niet gerealiseerd. De taakstelling is 
vanaf 2019 geschrapt. 

Diverse 
bezuinigingen 

Buurtwerk algemeen 350 De taakstelling is niet structureel 
gerealiseerd. Met ingang van 2019 is de 
taakstelling geschrapt. 
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KENGETALLEN FINANCIELE 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. 
Naast de kengetallen vindt ook een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in 
relatie tot de financiële positie plaats. Doel van deze kengetallen is dat daarmee beter door de raad 
het oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting wordt onderbouwd.  
 
1A. Netto schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie (totale baten exclusief mutaties reserves). 
 

Jaar 
Langlopende schuld  
(bedragen 
x € 1 miljoen) 

Netto schuld 
Exploitatie 

inkomsten (excl. 
reserves) 

Percentage netto schuld als 
aandeel van de inkomsten 

2013 110 121 149 81% 
2014 108 114 151 75% 
2015 111 118 164 72% 
2016 113 121 166 73% 
2017 116 125 195 64% 
2018 119 138 196 71% 

 
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 geeft aan dat er voorzichtigheid is geboden vanaf een percentage van 100% en vanaf 150% 
wordt deze als te hoog beoordeeld. Daarnaast wordt een score van minder dan 50% als goed 
beschouwd. Met het verhoudingsgetal van 71% voor 2018 zitten we in de veilige zone.  
 
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 van de inkomsten 

2013 110 115 149 77% 
2014 108 109 151 72% 
2015 111 98 164 60% 
2016 113 117 166 71% 
2017 116 120 195 62% 
2018 119 134 196 68% 

 
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. Hoogeveen heeft per 31 december 
2018 een balanstotaal van € 191,3 miljoen en het eigen vermogen is ruim € 27,6 miljoen, kortom de 
solvabiliteitsratio is 14,4%, de berekening is gebaseerd op de VNG definitie(voorzieningen onderdeel 
van het eigen vermogen. Als we voorzieningen als vreemd vermogen beschouwen(conform het BBV), 
dan daalt de solvabiliteit naar 11,1%.  
 
Balans Hoogeveen   2018 2018 2017 2016 2015 
(Bedragen * € 1 miljoen)   Rekening Begroting Rekening Rekening Rekening 
Activa       
Immateriële vaste activa A 10,3 9,9 10,4 10,5 0 
Materiële vaste activa A 124,0 121,9 121,6 120,0 101,9 
Fin vaste activa(uitzettingen) A 4,8 6,6 4,8 3,4 4,1 
Fin vaste activa(overige) A 9,5 9,5 9,5 11,6 19,6 
Voorraden B 17,0 16,4 17,7 17,9 38,3 
Vlottende activa B 25,7 7,4 31,3 26,9 25,1 
Totaal E 191,3 171,7 195,3 190,3 189,0 
       
Passiva       
Eigen Vermogen C 27,6 31,0 39,1 42,8 46,4 
Vreemd Vermogen D 163,7 140,7 156,2 147,5 142,6 
Totaal E 191,3 171,7 195,3 190,3 189,0 
       
Solvabiliteit(=C:E)  14,4% 18,1% 20,0% 22,5% 24,6% 
Afgerond  14% 18% 20% 23% 25% 
 
3. Kengetal grondexploitatie 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze 
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de 
gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Het kengetal geeft in een 
percentage aan hoe groot het geïnvesteerde bedrag is ten opzichte van de totale baten. 
De boekwaarde van onze gronden (BIE) per 31 december 2018 is € 16,7 miljoen. De baten voor 
bestemming zijn € 196 miljoen. Het kengetal grondexploitatie is dus 8,6%.  
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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. 
 
 2017 2018 2018 
Bedragen x € 1.000 Rekening Begroot Rekening 
Totaal structurele lasten 194.088 194.786 200.506 
Totaal structurele baten 190.283 195.024 191.687 
Saldo structurele baten en lasten(1) -3.805 238 -8.819 
    
Structurele toevoeging reserves 300 500 500 
Structurele onttrekking reserves    
Saldo onttrekking en toevoeging(2) 300 500 500 
    
Saldo(1) en (2) -3.505 738 -8.319 
 
 
 

   
Percentage t.o.v. totale lasten -1,80% 0,38% -4,15% 
 
 
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
De ruimte die een gemeente heeft om belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale 
woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de 
woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met 
gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente.  
Overigens laat dit kengetal eigenlijk meer een verhouding zien ten opzichte van de landelijk 
gemiddelde woonlasten dan dat het de echt vrij toelaatbare (wettelijke) belastingruimte toont.  
 
  2017 2018 2018 
  Rekening Begroot Rekening 
OZB-lasten gemiddelde WOZ-waarde 264,06 266,2 266,2 
Rioolheffing 146,9 146,9 146,9 
Afvalstoffenheffing 247,6 247,6 247,6 
Totaal woonlasten Hoogeveen 658,56 660,7 660,7 
    

Gemiddelde woonlasten gemeenten (landelijk) 723 721 721 
    
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 onderhoud 
om het voortbestaan te verzekeren en dus kapitaalvernietiging te voorkomen. Het begrip voldoende 
moet met kwaliteitseisen worden onderbouwd. 
 
Paragraafhouder college 
 
Basisgegevens te onderhouden kapitaalgoederen (peil eind 2018)  
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 2.358.939 m2 
 Verharde fietspaden 405.720 m2 
 Oppervlakte parkeren 317.985 m2 
 Verharde voetpaden 840.915 m2 
 Natuurlijke beplanting 939.299 m2 
 Cultuurlijke beplanting 387.173 m2 
 Gras (incl. bermen) 3.446.016 m2 
 Bomen 57.533 st. 
 Sportterreinen 713.000 m2 
 Openbare verlichting (armaturen) 14.969 st. 
 Speeltoestellen 847 st. 
 Begraafplaatsen 10 st. 
Gebouwen Onderwijsgebouwen 50 st. 
 Binnen- en buitensportaccommodaties 26 st. 
Riolering Lengte vrijverval riolering 459 km. 
 Lengte Druk-/Persriool 205 km. 
 Hoofd- en Minigemalen 1.009 st. 
 Bergbezinkbassin 8 st. 
 
Wegen 
Het beheer van de openbare ruimte is één van de kerntaken van de gemeente. De openbare ruimte 
is de buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is en in eigendom of beheer bij de gemeente. Het 
vormt de woon-, leef-, werk- en recreatie-omgeving van bewoners en bezoekers van de gemeente. 
De gemeente heeft in haar rol als wegbeheerder geen volledige vrijheid van handelen. Het beheer 
van wegen is deels in wetten en landelijke besluiten geregeld. De gewenste kwaliteit is door de raad 
bepaald op BOR-basisniveau. Dat betekent een redelijk onderhouden omgeving, incidenteel kleine 
achterstanden, enkele lichte schades, niet storend vuil of onvoldoende onderhouden. Wegen die op 
basisniveau worden onderhouden voldoen aan de wettelijke eisen. Het is echter niet zo dat wegen 
die niet op basisniveau worden onderhouden, niet aan de wettelijke eisen voldoen. Bij een geschil 
bepaalt de rechter uiteindelijk of de beheerder aan de wettelijke taken heeft voldaan.  
Het gemeentelijke BOR-besluit van eind 2007 gaat uit van sturen op kwaliteit. Niet het areaal, maar 
de kwaliteit is bepalend voor het budget. 
 
Hoogeveen heeft een areaal van 3,9 miljoen m2 verharding in beheer. In de onderstaande tabel een 
uitsplitsing van de verhardingen. 
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Totaal Areaal Hoogeveen Asfalt Beton Element Overig  Totaal 

 (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 
Fietspad 175.451 81.823 143.629 4.817 405.720 
Parkeer 28.267 1.076 287.351 1.291 317.985 
Rijbaan 1.450.695 15.235 861.088 31.921 2.358.939 
Voetpaden 63.854 1.586 704.480 70.995 840.915 
Totaal 1.718.267 99.720 1.996.548 109.025 3.923.559 

 
Elk jaar wordt het kwaliteitsniveau gemeten. Dit gebeurt met een CROW-inspectie (CROW=Centrum 
voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).  
 
De volgende grafiek geeft een beeld van de ontwikkeling van het onderhoudsniveau over de 
afgelopen jaren  
 

 
 
Uit de inspectie blijkt dat de kwaliteit zich heeft gestabiliseerd. Met een percentage van circa 85% 
wat voldoet aan BOR basis zit Hoogeveen, landelijk gezien, aan de lage kant.  
 
Investeringsbudget 
Het investeringsbudget wordt ingezet voor de wegen die qua constructieve sterkte zodanig slecht 
zijn dat ze vernieuwd moeten worden of in fietspaden waarbij een verbetering in comfort een zeer 
hoge prioriteit heeft. In 2018 zijn de Fluitenbergseweg, Noorderweg, Compagnieweg, 
Rauweveldweg, Coevorderstraatweg en Compagnieweg gereconstrueerd. 
 

 
Bedragen x € 1 miljoen 

2014 
Rekening 

2015 
Rekening  

2016 
Rekening  

2017 
Rekening 

2018     
Begroot    

2018 
Rekening 

Asfaltprogramma  1,1 0,7 0,7 1,2 2.3 2.1 
 
Naast het asfaltprogramma wordt ook in wegen geïnvesteerd in infrastructurele werken bij 
voorbeeld inbreidingsprojecten. De invloed op het asfaltprogramma is gering, omdat de relatieve 
omvang zeer gering is. 
 
Exploitatiebudget 
Vanuit het exploitatiebudget wordt het regulier onderhoud van de wegen betaald. Binnen het budget 
exploitatie wegen is in 2108 een participatie project de Brink Hollandscheveld gerealiseerd met 
toekenning van subsidie (vitaal platteland) van de provincie Drenthe. 
 

Exploitatiebudget              
Bedragen x € 1.000 

2014 
Rekening  

2015 
Rekening  

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroot 

2018 
Rekening 

Onderhoud  2.377 1.881 1.967 1.894 1.918 1.877 
Straatveegdienst 490 480 496 499 502 521 
Gladheidsbestrijding 282 332 378 277 273 274 
Openbare verlichting incl. 
elektriciteitsverbruik 

764 431 604 615 604             608 
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Kunstwerken  
Hoogeveen heeft meer dan honderd kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, damwanden en vis 
steigers met een vervangingswaarde van € 38 miljoen (exclusief de monumentale Roelof van 
Echtensluis). 

Exploitatiebudget                                  
Bedragen x € 1.000 

 2015 
Rekening 

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroot 

2018 
Rekening 

Onderhoud kunstwerken  248 252 254 109 84                

De raad heeft in 2007 bepaald dat de kunstwerken op een BOR-basisniveau moet worden 
onderhouden. Op basis van de meerjaarlijkse inspectie kan worden gesteld dat de kunstwerken hier 
gemiddeld aan voldoen. Naast het reguliere (kleine) onderhoudswerk zijn er in 2018 geen 
kunstwerken vervangen (geïnvesteerd). 
 
Openbare verlichting 
Hoogeveen telt 15.300 verlichtingsobjecten, deze zijn voorzien van verschillende soorten lampen, 
o.a. confessionele verlichting en led verlichting. Met het oog op het energieakkoord en de 
klimaatdoelstelling streven we er naar onze verlichting duurzamer te maken. Echter de beschikbare 
budgetten zijn niet toereikend om dit ineens te realiseren. Daarom wordt de confessionele 
verlichting vanuit de beschikbare budgetten fasegewijs vervangen door led verlichting. In eerste 
instantie richten we ons daarbij op de oude SOX-lampen omdat deze de meeste storing geven en 
bovendien het minst energiezuinig zijn. Inmiddels zijn er 3962 armaturen vervangen voor led 
armaturen en zijn er inmiddels 2640 SOX-lampen vervangen voor de retro ledlamp. Led armaturen 
en ledlampen zijn niet alleen energiezuiniger, maar hebben ook een langere levensduur. Een 
ledarmatuur zal naar verwachting 20 jaar meegaan en een retro ledlamp heeft een levensduur van 8 
jaar. De komende jaren zullen eerst de 759 nog resterende soxlampen vervangen worden en dan 
gaan we verder met de andere confessioneel verlichting. 
 
Speelvoorzieningen  
Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij 
voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. Om te 
beoordelen of speeltoestellen veilig zijn, vindt jaarlijks een veiligheidsinspectie plaats. Een dergelijke 
veiligheidsinspectie bestaat uit de inspectie van de speelplaats, het toestel en de speelzone. Naast 
een veiligheidsinspectie wordt er jaarlijks ook minimaal één functionele inspectie uitgevoerd. Een 
functionele inspectie is een inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het toestel te 
controleren, in het bijzonder op slijtage. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan bodemvrijheid, 
oppervlakte afwerking, blootliggende funderingen, scherpe randen, ontbrekende onderdelen en 
overmatige slijtage van bewegende onderdelen. 
 
Ook in Hoogeveen worden alle speeltoestellen jaarlijks op veiligheid geïnspecteerd.  Deze inspectie 
bepaalt vervolgens het noodzakelijke onderhoud of de vervanging van de speeltoestellen. De 
gemeente bezit ongeveer 160 formele openbare speelplekken met bijna 850 speeltoestellen. 
Daarnaast zijn er 8 speeltuinen en 9 schoolpleinen zijn ook na schooltijd toegankelijk. Als gevolg van 
de veiligheidsinspectie zijn er 8 speeltoestellen vervangen in 2017. 
 
Speeltuinverenigingen 
In 2009 heeft de gemeente met de speeltuinverenigingen een beheerovereenkomst afgesloten. 
Conform deze afspraak voert de gemeente de inspecties uit en zijn de verenigingen verantwoordelijk 
voor het dagelijkse beheer en de maatregelen die moeten worden genomen naar aanleiding van de 
inspecties. Hiervoor ontvangen ze jaarlijks een vergoeding. 
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Reinigen valdempend zand 
In de loop der jaren vervuild het valdempend zand onder speeltoestellen en katten gebruiken het als 
kattenbak. Ook kan de ondergrond volgroeien met wortels en onkruid, waardoor de valdempende 
werking verminderd. Om vervuilingen, zoals stenen, glas, uitwerpselen, wortels en onkruid te 
verwijderen wordt geprobeerd in een cyclus van drie jaar alle openbare speelplekken met 
valdempende zandondergronden te reinigen. In 2018 is het zand van de openbare speelplekken in de 
wijk Krakeel en het centrum gereinigd.  
 

                                                             
Bedragen x € 1.000 

2015 

Rekening 

2016 

Rekening 

2017 

Rekening 

2018 

Begroot 

2018 

Rekening 

Onderhoud openbare speelplekken 
  

  

106 114 96 116 100 

Groen 
Het kwaliteitsniveau voor het groen is door de raad vastgesteld op het BOR-basisniveau. Het 
basisniveau is gericht op de lange termijn waarin geen achterstanden worden opgebouwd. Elk jaar 
wordt de kwaliteit van het groen beoordeeld door middel van een schouw. Uit de schouwresultaten 
van 2018 blijkt dat 93% van het totale groenareaal minimaal voldeed aan het BOR-basisniveau. Ten 
opzichte van 2017 is dit een marginale daling. Deze daling kan veroorzaakt worden doordat 
heestervakken niet tijdig vervangen worden.  
 

 Bedragen x € 1.000  2015 
Rekening  

2016 
Rekening 

2016 
Rekening 

2018 
Begroot 

2018 
Rekening 

Onderhoud openbaar groen  1.621 1.865 1.784 1.674 1.736 
 
Riolering/water 
Begin 2016 is het Watertakenplan Fluvius door de raad vastgesteld. Het plan is opgebouwd uit een 
hoofdplan en zeven specificaties. Het hoofdrapport beschrijft de gezamenlijke visie en doelstellingen 
van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe, Steenwijkerland 
en het waterschap voor beheer van de watertaken in de periode 2016 t/m 2021. Onder watertaken 
worden de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater verstaan en 
de zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. De specificatie, waarin de 
onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen, beschrijft per gemeente de 
maatregelen en activiteiten en de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het beheer 
van de watertaken. 
 
In 2018 zijn diverse activiteiten uitgevoerd zoals de inspectie en reiniging en onderhoud van riolering 
en gemalen, het oplossen van rioleringsknelpunten, het reinigen van kolken, het beheer en 
onderhoud drainage, het onderhoud en de monitoring van het helofytenfilter en het baggeren van 
watergangen. De daadwerkelijke kosten van een aantal deze activiteiten voor onderhoud zijn lager 
uitgevallen dan begroot. De kosten voor het baggerplan zijn iets hoger uitgevallen omdat 
gecombineerde werkzaamheden naar voren zijn gehaald. 
 

 Bedragen x € 1.000  2015 
Rekening  

2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroot 

2018 
Rekening 

Onderhoudsbudget riolering  878 907 899 1.012 713 
Baggerplan  264 41 223 226 236 

 
Vastgoed 
Vastgoedbeleid 
In het Vastgoedbeleid is vastgelegd om jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af te leggen over 
het vastgoedbeleid.  
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In deze paragraaf wordt een weergave gegeven van de ontwikkelingen in het gemeentelijk vastgoed. 
Eerst geven we een algemene toelichting op het gemeentelijk vastgoed in het algemeen. Vervolgens 
wordt er per accommodatiesoort een nadere toelichting gegeven 
 
Doel 
Vastgoed is een belangrijk instrument om bij te dragen in de realisatie van maatschappelijke 
doelstellingen en om te sturen in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. 
Daarom heeft de gemeente Hoogeveen eigen vastgoed in het bezit of ontwikkelt het vastgoed. 
We zien vastgoed dus als een aanvullend instrument op de overige middelen en instrumenten die 
worden gebruikt om onze gemeentelijke doelstellingen op het gebied van veiligheid, economie, 
vervoer, welzijn, sport, ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur te realiseren. Het bezit van 
vastgoed is dan ook geen doel op zich. 
 
Portefeuille 
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 112 gebouwen die volledig in 
eigendom zijn van de gemeente. Deze gebouwen variëren van onderkomens op begraafplaatsen tot 
het gemeentelijk kantoor. Daarnaast beschikt de gemeente over 32 schoolgebouwen waarop het 
economisch claimrecht van toepassing is. Met nagenoeg alle buitensportverenigingen die gebruik 
maken van gemeentelijke sportaccommodaties is een beheersovereenkomst gesloten. In aantal 
gevallen is dit ondergebracht in een vereniging van eigenaren.  
 
Integraal Accommodatiebeleid  
In het afgelopen jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de huisvesting en 
beleidskader van het Integraal Accommodatiebeleid. Het betreft hier onder andere de huisvesting 
van het onderwijs. In 2018 is hiervoor een stuurgroep samengesteld in samenwerking met het 
onderwijs die deze visie gaat afronden. Zie het programma krachtige wijken en dorpen voor een 
inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen van het IAB en visietraject voor onderwijshuisvesting. 
Hieronder worden diverse ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijke accommodaties 
geschetst die in 2018 hebben plaatsgevonden.  
 
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
In de gemeentebegroting is er voor 2018 binnen de investeringen € 100.000 beschikbaar gesteld voor 
het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In 2018 is bekeken hoe dit budget het meest 
doelmatig kan worden ingezet voor de gemeentelijke gebouwen.  
Op basis hiervan zijn voor 2018 onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: 
- LED verlichting bij sporthal De Marke     € 36.000 
- LED verlichting bij gymzaal de Wielewaal    € 8.000 
- Zonnepanelen op het dak van sporthal De Marke  € 31.000 
- Aanvullende dakisolatie bij sporthal Trasselt   € 16.000 
 
Ook is met behulp van dashboards de zonne-opbrengst zichtbaar gemaakt op de narrowcasting van 
het Compagnieshuis en het Activum.  
 
Scholen 
Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de instandhouding en het binnen- en 
buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. In sommige gevallen is het onderhoud geregeld in een 
bepaalde organisatievorm. Dit geldt bijvoorbeeld bij MFC’s in een stichtingsvorm of in een enkel 
geval via de woningstichting. Als de gemeente eigenaar is van een gebouw, dan zorgt ze zelf voor het 
onderhoud. De gemeente is met ingang van 2015 hoofdzakelijk nog verantwoordelijk voor het 
beschikbaar stellen van vervangende huisvesting en nieuwbouw. De gemeente is niet meer 
verantwoordelijk voor het onderhoud. De zorgplicht die de gemeente nog heeft is geregeld via de 
genoemde criteria in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.  
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Via het IAB wordt jaarlijks een besluit genomen voor investeringen in het eerstvolgende jaar. Voor 
investeringen zie het programma Krachtige wijken & dorpen.  
 
In 2018 zijn een aantal projecten en activiteiten gerealiseerd in de huisvesting van het onderwijs die 
hieronder nader worden toegelicht. 
 
Vervangende huisvesting EBS De Fontein 
In 2017 is tussen gemeente en PricoH in een op overeenstemming gericht overleg gezocht naar een 
geschikte locatie voor permanente huisvesting. De tijdelijke locatie aan de Anjerlaan was sterks 
verouderd en te klein voor het aantal leerlingen. Door de realisatie van Eduwiek is de schoollocatie 
van de Windroos aan de Mimosastraat 2 vrijgekomen. De conclusie van PricoH en gemeente was dat 
met het gemaakte voorbereidingsplan dit schoolgebouw geschikt is te maken voor de permanente 
huisvesting van de 160 leerlingen van de Fontein.  
Op basis van deze ontwikkelingen en de gemeentelijke zorgplicht heeft de gemeenteraad op 22 
februari 2018 een begrotingswijziging vastgesteld om zo € 703.090 beschikbaar te kunnen stellen 
voor het geschikt maken van het schoolgebouw aan de Mimosastraat 2. Daarnaast is er € 13.862 
beschikbaar gesteld voor een aanvullende bekostiging voor 1e inrichting onderwijsleerpakket en 
meubilair. Dit vanwege de groei van 140 naar 160 leerlingen.  
 
Om de schoollocatie geschikt te maken, is deze grondig gerenoveerd. In hoofdlijnen zijn de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 
- De bovenste raamkozijnen van staal met enkel glas zijn vervangen voor dubbele beglazing (HR++) 
- Het gehele dak heeft nieuwe dakbedekking gekregen en daarbij is ook extra isolatie aangebracht 
- Het binnen- en buitenschilderwerk is uitgevoerd 
- De vloerafwerking van leslokalen en enkele andere ruimten zijn vernieuwd 
- De sanitaire groepen zijn gerenoveerd naar de huidige standaard 
- De gemeenschappelijke ruimte heeft nieuwe lichtstraten gekregen waardoor een mooie lichte 

multifunctionele ruimte is ontstaan 
- Het schoolplein is vernieuwd en heeft een nieuwe (speel)inrichting gekregen 
- In de lokalen is een balansventilatiesysteem aangebracht om goed te kunnen ventileren 
- De plafonds zijn grotendeels vervangen met hierin opgenomen de nieuwe LED-verlichting. 
 
In de zomer van 2018 is de evangelische basisschool De Fontein verhuisd van de Anjerstraat naar de 
Mimosastraat en kon het nieuwe schooljaar begonnen worden op de nieuwe locatie. 
 
Geschikt maken van Goghlaan (SBO de Kameleon) 
Voor het Integraal Huisvestingsprogramma 2017 is door RENN4, op basis van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs Hoogeveen, een aanvraag ingediend voor nieuwbouw voor SBO 
de Kameleon en SO de Aventurijn. Deze aanvraag is goedgekeurd, maar als alternatief voor 
nieuwbouw werd vervangende huisvesting aan de Lomanlaan 123 voorgesteld. Op basis hiervan is in 
de begroting een investering van € 870.000 beschikbaar gesteld.  
Met deze investering kreeg het schoolbestuur van RENN4 de mogelijkheid om het bestaande 
schoolgebouw aan de Lomanlaan 123 weer geschikt te maken in plaats van nieuwbouw.  
Hoewel de voorkeur van het schoolbestuur nog steeds uit gaat naar nieuwbouw en clustering van het 
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, is RENN4 op basis van het positieve besluit op zoek 
gegaan naar alternatieven voor de Lomanlaan 123. Een geschikt gebouw is gevonden in de locatie 
van Goghlaan 3. Dit gebouw was in gebruik bij RENN4 voor het speciaal onderwijs van de G.J. van der 
Ploegschool. Het gebouw is geschikt gemaakt voor het beoogde onderwijs. Hierdoor is er op 1 locatie 
een clustering ontstaan van meerdere scholen voor speciaal onderwijs van RENN4. Dit biedt 
inhoudelijke voordelen qua pedagogische ondersteuning en is voordeliger in de exploitatie.  
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Op 17 april 2018 heeft het college van B&W een positief besluit genomen over het herhuisvesten van 
de Kameleon en Aventurijnschool aan de van Goghlaan.  
Om de locatie aan de Van Goghlaan 3 weer geschikt te maken (voor 4-5 jaar) zijn in 2018 op 
hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- Het vervangen van de stalen uitzetramen met enkel glas voor dubbele beglazing (HR++) 
- Het binnen- en buitenschilderwerk 
- Het deels vernieuwen van de huidige vloerafwerking 
- Enkele functionele aanpassingen 
- Aanpassingen aan de verouderde data-installatie  
 
Overzicht huisvesting speciaal onderwijs 
Door de diverse ontwikkelingen in de huisvesting van het speciaal onderwijs van de afgelopen jaren 
hebben er diverse locatie-verhuizingen plaatsgevonden.  
De huisvesting speciaal onderwijs van RENN4 ziet er als volgt uit: 
- G.J. van der Ploegschool (Speciaal Onderwijs)  De Wielewaal 1 
- De Carrousel (Speciaal Basis Onderwijs)   De Wielewaal 1 
- De Aventurijn (Speciaal Onderwijs)     Van Goghlaan 3 
- De Kameleon (Speciaal Basis Onderwijs)        Van Goghlaan 3 
- De Atlas (Voortgezet Speciaal Onderwijs)     Voltastraat 27 
- De Windroos (Voortgezet Speciaal Onderwijs)   Voltastraat 27 
 
Verwijderen tijdelijke huisvesting De Sprong  
De tijdelijke huisvesting achter het schoolcomplex de Zuiderbreedte werd niet meer voor het 
onderwijs gebruikt. In het schoolcomplex is voldoende ruimte om al de leerlingen te huisvesten. Het 
stichtingsbestuur heeft met deze reden de gemeente gevraagd de units te verwijderen. De units 
konden goed opnieuw worden ingezet als aanvullende ruimte bij de Mimosastraat 2. Eén van de 
twee lokalen is samen met de hierbij horende sanitaire groep opnieuw in gebruik genomen 
 
Sloop gebouw B - STOVOH  
Door daling in het leerlingaantal heeft de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen 
permanent overcapaciteit in de huisvesting. Doordat de bekostiging van de huisvesting is gekoppeld 
aan het leerlingaantal moet de huisvesting aangepast worden om een gezonde balans in inkomsten 
en uitgaven te houden. STOVOH heeft onderzocht dat gebouw B het meest geschikt was om af te 
stoten. Doordat de gemeente het economisch claimrecht heeft van de schoolgebouwen en 
hergebruik niet mogelijk was, kwamen de sloopkosten voor rekening van de gemeente. Dit was 
onontkoombaar. Om de sloop te kunnen bekostigen heeft de gemeente in 2018 eenmalig € 75.000 
beschikbaar gesteld en is gebouw B vervolgens door STOVOH gesloopt.  
 
Aankoop schoolwoningen Erflanden  
De gemeente huurt van Actium het schoolgebouw gelegen aan de Citroenvlinder 1-3. Aangrenzend 
aan dit gebouw is een kinderdagverblijf (Citroenvlinder 5 en 9) en een apotheker (Citroenvlinder 7) 
gevestigd. Op basis van de huurovereenkomst moet Actium bij een voorgenomen verkoop het pand 
als eerste de gemeente aanbieden tegen de marktwaarde. Actium wil al haar maatschappelijk 
vastgoed afstoten en biedt om die reden het gehele complex Citroenvlinder 1-9 te koop aan.  
Met het oog op de verplichtingen in de onderwijshuisvesting heeft de gemeente interesse getoond 
voor het aankopen van het schoolgebouw.  
 
In de notitie Vastgoedbeleid Hoogeveen is het volgende opgenomen:  
“Voor het primair onderwijs heeft de gemeente de zorgplicht voor het beschikbaar stellen van 
adequate huisvesting. Dit kan door het realiseren van permanente gebouwen, maar ook door middel 
van het beschikbaar stellen van tijdelijke huisvesting of huren van ruimten (bijvoorbeeld 
schoolwoningen Erflanden).  
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Vanwege het aantal leerlingen en daarmee het permanente gebruik van de school, is in december 
2018 aan het college van B&W en de gemeenteraad voorgesteld om het schoolgebouw 
Citroenvlinder 1-3 in Hoogeveen aan te kopen van woningstichting Actium voor een bedrag van 
€ 1.930.000 k.k. 
 
Sport 
Voor binnensportaccommodaties (zwembad-sporthallen/gymnastieklokalen) en sportvelden 
(sportcomplexen al dan niet met opstallen) geldt een overkoepelend meerjarig beheerplan voor het 
onderhoud.  
 
Binnensportaccommodaties (Sporthallen/ gymnastieklokalen) 
Voor de binnensportaccommodaties is de behoefte en het kwaliteitsniveau voor onderwijs en sport 
leidend. Jaarlijks wordt in het IAB getoetst welke kosten, bezetting, kwaliteit en prioriteiten gesteld 
worden bij de binnensportaccommodaties.  
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 de mogelijkheid en behoefte. Zo 
voldoen de bestaande sporthallen en gymnastieklokalen aan de minimale eisen voor sport-
beoefening voor het basisonderwijs en de veiligheid. Het bouwkundige onderhoud is, zoals dat voor 
alle gemeentelijke accommodaties geldt, ingericht naar conditiescore 3 van de NEN-normering 2767. 
 
Sportvloeren 
Ook is er een meerjarenonderhoudsprogramma voor sportvloeren. Op basis hiervan wordt het 
planmatig onderhoud en renovaties op niveau gehouden zodat de sportvloeren voldoen aan de 
veiligheidseisen van ISA-Sport. In 2018 zijn de volgende sportvloeren gerenoveerd: gymzaal De 
Wenning, De Valkenlaan en gymnastieklokalen; Booijenverlaat, Curiestraat en de Cirkel. 
 
Onderzoek bezetting binnensport  
In 2018 heeft Mulier Instituut een onderzoek gedaan voor de gemeente Hoogeveen naar de 
bezetting van binnensportaccommodaties door onderwijs, sport en totaal. Dit om naar de toekomst 
een spreidingsplan te kunnen maken en te kijken of avondgebruik meer gecentraliseerd kan worden. 
Tevens is dit onderzoek bedoeld om de behoefte en capaciteit goed in beeld te krijgen. 
 
De conclusie van Mulier Instituut is dat het binnensportaanbod in de gemeente Hoogeveen ruim 
voldoende is, al is het aanbod in de Weide klein te noemen. Alle sporthallen en –zalen laten een 
goede jaarbezetting zien, met uitzondering van De Brug. Deze accommodatie heeft waarschijnlijk 
door de ligging in een kleine kern een lager gebruik. Het Activum heeft, ondanks dat deze 
accommodatie nog niet lang in gebruik is, toch al een goede bezetting. De komende jaren kan 
worden onderzocht in hoeverre de bezetting van het Activum stijgt en waar daarvan de invloed is op 
de bezetting van andere accommodaties. 
 
Hoewel de jaarbezetting voor de accommodaties goed is, is er een groot verschil tussen het 
winterseizoen en het reguliere seizoen. In het winterseizoen zitten de sporthallen en –zalen in de 
piekuren en de weekenden nagenoeg vol, terwijl in het reguliere seizoen in de accommodaties nog 
veel ruimte is.  
 
Sloop gymzaal Brederoweg 
De scholen van het speciaal onderwijs (SBO Kameleon & Aventurijnschool) hebben de locatie 
Reviusweg in het stadscentrum verlaten. Deze scholen maakten voor een groot deel gebruik van de 
gymzaal de Brederoweg. Door deze ontwikkeling is de gymzaal overbodig geworden. In het kader van 
de herontwikkelingsplannen van het stadscentrum is deze oude schoollocatie inclusief gymzaal in 
2018 gesloopt.  
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Renovatie gymnastieklokaal de Wielewaal 
Het gymnastieklokaal de Wielewaal is dit jaar in zijn geheel voorzien van nieuwe akoestische 
panelen. Dit om het galmen in het verouderde gymnastieklokaal deels op te heffen en het lesgeven 
voor gymdocenten aangenamer te maken. 
 
Zwembad 
In 2018 heeft de gemeente Hoogeveen besloten om de bouw van de nieuwe kunstijsbaan te 
combineren met de bouw van een nieuw zwembad. Dit betekent dat het huidige zwembad De Dolfijn 
nog een paar jaar in stand wordt gehouden. In 2018 is het beheer en onderhoud uitgevoerd op basis 
van een veilig en verantwoord gebruik van het zwembad. Waar mogelijk wordt binnen de bestaande 
middelen de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. In 2018 zijn er voor de noodzakelijke vervanging van 
onderdelen in de bedrijfsvoering een aantal investeringen gerealiseerd. Er is onder andere een nieuw 
kassasysteem aangekocht, is er een nieuwe luie trap voor het wedstrijdbad aangeschaft en zijn 
diverse lesmaterialen vervangen.  
 
Sportvelden 
Bij de buitensportaccommodaties is er een jaarlijks onderhoudsplan op basis van de minimale eisen 
voor sportbeoefening en veiligheid. Uitgangspunt bij de buitensportaccommodaties zijn de normen 
die gesteld worden door NOC*NSF/Sportbonden en zijn vastgelegd in de ISA-normen.  
 
Kunstgrasvelden  
In 2018 is het onderzoek naar de kwaliteit van de voetbalvelden in de dorpen Pesse, Elim en 
Hollandscheveld afgerond. Ook het onderzoek naar de sporttechnische keuring van bestaande 
kunstgrasvelden is afgerond. Op basis van deze onderzoeken is in 2018 op voorstel van het college 
door de raad besloten om in de gemeentelijke begroting in de periode 2019-2022 investeringen op te 
nemen voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden in de dorpen en het renoveren van bestaande 
kunstgrasvelden in Noordscheschut en Bentinckspark.  
 
Buurthuizen 
In 2018 zijn wijk-buurt en dorpshuizen onderhouden op basis van de vier jaarlijkse 
onderhoudsinspectie/-rapportages van een extern bureau.  
Om plaats te maken voor nieuwbouwontwikkelingen van IKC Wolfsbos is in het afgelopen jaar het 
wijkgebouw Wolfsbos gesloopt. 
 
Overig 
Terpweg 1 en Vos van Steenwijklaan 89 
Voor de realisatie van de ijsbaan en het zwembad is het voormalige sport- evenementencentrum van 
Maxx & Sports aan de Terpweg 1 aangekocht. De opstallen van deze accommodatie is in 2018 
gesloopt en de locatie is bouwrijp gemaakt voor realisatie van de ijsbaan zwembad. De Terp (Vos van 
Steenwijklaan 89) wordt in afwachting van het definitieve ontwerp tijdelijk beheerd.  
 
Zuidwoldigerweg 5 
De woning aan De Zuidwoldigerweg 5 is eind 2017 verkocht. De notariële overdracht heeft begin 
2018 plaatsgevonden. Om die reden is de opbrengst in 2018 gerealiseerd. 
  
School Nieuwlande 
De voormalige school in Nieuwlande aan de Julianalaan 3 heeft zijn onderwijsbestemming verloren 
en kan om die reden worden afgestoten. In afwachting van een koper, wordt het pand al enkele 
jaren tijdelijk beheerd. In 2018 zijn gesprekken gevoerd met het Onderduikersmuseum en de 
kunstenaar die het pand nu tijdelijk gebruiken. Zij willen het pand van de gemeente overnemen. 
Deze gesprekken worden begin 2019 afgerond. 
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Voormalig schoolgebouw Lomanlaan 123 
De school aan de Lomanlaan 123 is aan de onderwijsbestemming onttrokken en kan voor 
herontwikkeling/herbestemming worden verkocht. In 2018 zijn gesprekken gestart met een 
mogelijke koper. Ook deze gesprekken worden begin 2019 afgerond. 
 
Voormalig schoolgebouw Anjerstraat 1 
De school aan de Anjerstraat 1 is door de verhuizing van de Fontein vrijgekomen. De gemeente wil 
op deze locatie woningbouw ontwikkelen. 
 
Griendtsveenweg 1 
Het pand aan de Griendtsveenweg 1 was voorheen in gebruik bij het Roelof van Echten college. Nu 
het aan de onderwijs is onttrokken zijn wij weer eigenaar en verantwoordelijk voor herontwikkeling. 
In stand houden van het pand is niet aantrekkelijk vanwege de hoge beheerskosten die dat met zich 
meebrengt. Het pand is gedateerd en verre van duurzaam waardoor een ingrijpende verbouwing 
vereist is om het voor een herbestemming geschikt te maken. Slopen maakt de herontwikkeling van 
het perceel aantrekkelijker en financieel eenvoudiger. Om die reden is besloten het pand te slopen. 
 
Julianastraat 3 
Het voormalige schoolgebouw van het Roelof van Echten college aan de Julianastraat 3 is in 2018 
gesloopt om ruimte te maken voor het bouwplan van Bemog. De overdracht van de grond zal in 
delen plaatsvinden.  
 
Markt 6 
De huurder van het pand aan de Markt 6 heeft met ingang van 1 augustus 2018 de huur opgezegd. Er 
zijn plannen in ontwikkeling om dit pand tijdelijk te gaan gebruiken als poppodium.  
   
Brandweerkazerne 
Bij de brandweerkazerne is het preventief en planmatig onderhoud in 2018 conform planning 
uitgevoerd. Doordat reparatie van de elektrisch aangedreven poorten geen uitstel meer kon leiden 
zijn deze vervangen en veroorzaken daardoor een kleine overschrijding op het onderhoudsbudget. Er 
zijn verder geen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd omdat de verwachting is dat het 
brandweerkorps in 2021-2022 over nieuwbouw kan beschikken. 
 
Raadzaal 
In 2018 is de raadszaal volledig gerenoveerd en heringericht. 
 

   Exploitatiebudgetten x € 1.000  2016 
Rekening 

2017 
Rekening 

2018 
Begroot 

2018 
Rekening 

Preventief onderhoud        
Binnensportaccommodaties  173 246 401 369 
Buitensportaccommodaties  12 27 29 5 
Buurtaccommodaties  214 272 290 131 
Cultuuraccommodaties  235 263 385 352 
Overige accommodaties  410 717 431 521 
Totaal  1.044 1.525 1.536 1.378 
 
Door diverse kleine afwijkingen per gebouw, laten de diverse totaalposten wat overschotten in het 
onderhoudsbudget zien. Het overschot op de buurtaccommodaties springt daarbij in het oog. Deze 
wordt grotendeels veroorzaakt doordat de asbestsanering van de Wenning niet kon worden 
uitgevoerd (zie programma Krachtige wijken en dorpen). 
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Financiering 

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

2015 108.278 10.000  7.047 111.231 
2016 111.231 10.000 7.445 113.786 
2017 113.786 10.000 7.846 115.940 
2018 115.940 10.000 7.243 118.697 

 
Langlopende geldleningen/Leningenportefeuille  
Op 1 januari 2018 bedroeg de totale hoofdsom van de vaste geldleningen € 115,9 miljoen en per 31 
december 2018 is het schuldrestant opgelopen tot € 118,7 miljoen. 
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Schuldrestant: 
- elf lineaire geldleningen van de BNG Bank 
- vijf lineaire geldleningen van de NWB Bank 
- één lineaire geldlening van de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V. 
- één lineaire geldlening van de Provincie Noord-Brabant 
- één fixe-geldlening van de Aegon Levensverzekering N.V. op een fixed geldlening wordt 
 tussentijds  niet afgelost. Er wordt alleen rente betaald. 
- één kleine geldlening van de Woningcorporatie Domesta. 

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

 
Het afgelopen jaar hebben we ruim € 7,2 miljoen betaald aan aflossingen voor langlopende 
geldleningen, hiertegenover staat dat we in april 2018 een lineaire langlopende geldlening van  
€ 10 miljoen met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 1,463% hebben afgesloten. 
Volgens de meerjarenbegroting 2018-2021 was ook met een financieringsbehoefte van € 10 miljoen 
rekening gehouden. 
 
Kortlopende geldleningen 
De schuld op korte termijn (kasgeldlening) was op 31-12-2018 € 20 miljoen. In het kader van 
schatkistbankieren was ons tegoed op 31-12-2018 ruim € 3,8 miljoen. 
 
Financieringsbeleid 
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe financierings-
middelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen 
vermogen en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen 
langlopende geldleningen en kortlopende middelen (o.a. rekening-courant geld en kasgeldleningen), 
oftewel het vreemde vermogen. Op het moment dat de uitgaven worden gedekt door inzet van 
reserves vindt een substitutie plaats van eigen vermogen naar vreemd vermogen. 
We werken vanuit totaalfinanciering. Kenmerk is dat er geen één-op-één relatie wordt gelegd tussen 
een investering en financiering, maar dat wordt gekeken naar het totaal. Het systeem van totaal-
financiering maakt optimale benutting van externe financieringsbronnen mogelijk. We proberen 
leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen.  
 
Liquiditeitenbeheer 
Liquiditeitenbeheer is het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en uitgaande 
geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courant. In onze overeenkomst financiële 
dienstverlening met de BNG kunnen we tot € 20 miljoen rood staan in rekening-courant tegen een 
gunstig rentepercentage. Door het opstellen van een meerjarenliquiditeitenprognose, die gebaseerd 
is op de meerjarenbegroting (inclusief de meerjareninvesteringsplanning), proberen we 
liquiditeitenrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast maken we voor het eerste jaar een 
liquiditeitenbegroting. Hierin 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. 
 
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 
De rente op de geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar) was voor het gehele jaar 2018 negatief. 
Met andere woorden, er werd rente vergoed bij het aantrekken van korte termijn leningen 
(kasgeldleningen). De prijs van de kasgeldleningen, 1 maands, 2 maands en 3 maands, schommelde 
dit jaar tussen -0,36% en -0,42%.  
De rente op de kapitaalmarkt (kredieten langer dan een jaar) bleef dit jaar ook ongekend laag.  
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Het rentepercentage voor bijvoorbeeld een 30 jarige lineaire geldlening was aan het begin van 2018 
ongeveer 1,51%, daarna schommelde de rente tussen de 1,35% en 1,60%. Echter eind 2018 was deze 
rente weer gedaald tot 1,40%.  
De verwachting is dat in 2019 de rente iets gaat oplopen. Met betrekking tot de geld- en 
kapitaalmarkt volgen wij, naast eigen visie en waarneming ook de adviezen van de grote banken en 
beleggers. 
 
Risicobeheersing 
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s. Aangezien de gemeente geen leveranciers en 
afnemers kent van buiten de eurolanden zijn koersrisico’s niet aanwezig. Blijven over de rente- , 
krediet- en liquiditeitenrisico’s. 
 
Kasgeldlimiet (kortlopende schuld) 
De kasgeldlimiet is de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld om op de korte termijn het 
renterisico te beheersen. De risico’s zijn groot door mogelijke fluctuaties op de geldmarkt.  
Onder de vlottende schuld vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar. De limiet is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5% en is het maximum percentage 
van het begrotingstotaal(lasten) dat met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. 
 
Financiering met kortlopende middelen heeft de volgende voordelen: 
- De rente op kortlopende leningen is nagenoeg altijd lager dan op langlopende leningen. 
- Het geeft een grotere flexibiliteit. 
Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moeten binnen drie kwartalen maatregelen 
worden getroffen omdat teniet te doen. Dat kan door consolidatie (= het omzetten van kortlopende 
in langlopende schulden). 
 
De kasgeldlimiet afgerond is € 17 miljoen. In onderstaande tabel is voor 2018 de kasgeldlimiet 
afgezet tegen de netto vlottende schuld. Door het aantrekken van 'lang geld' in april 2018, zijn we 
binnen de limiet is gebleven.  
  
Berekening kasgeldlimiet (bedragen in miljoen euro's) 

 Berekening kasgeldlimiet  
(bedragen x € 1,0 miljoen) 

1e 
kwartaal 

2e 
kwartaal 

3e 
kwartaal 

4e 
kwartaal 

1 Toegestane kasgeldlimiet     
 In % van grondslag (= begrotingstotaal na wijziging) 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 
 In bedrag (x € 1,0 miljoen) 17,0 17,0 17,0 17,0 
2 Omvang vlottende schuld 23,3 26,7 20 20 
3 Vlottende middelen 7,8 14,5 13,1 8,0 
 Toets kasgeldlimiet     
4 Totaal netto vlottende schuld (2 - 3) 15,5 12,2 6,9 12,0 
5 Totaal netto vlottende middelen (3-2)     
 Toegestane kasgeldlimiet (1) 17,0 17,0 17,0 17,0 
 Overschrijding (-) of Ruimte (+) 1,5 4,8 10,1 5,0 

 
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 
De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
groter dan of gelijk aan 1 jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond toekomstige 
renteniveaus.  
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Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:  
-  Bij variabel rentende leningen.  
-  Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is.  
-  Bij naderende renteaanpassingen van leningen. 
  
Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het 
renteniveau in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze 
bij openbare lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare 
lichamen op de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het 
begrotingstotaal bij aanvang van het boekjaar.  
 
In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Conclusie: we voldoen 
ruimschoots aan de risiconorm. 

 
Renterisiconorm 
(bedragen x € 1,0 miljoen) 

Rekening 
2017 

Raming 
2018 

Rekening 
2018 

1 Rente herzieningen 0 0 0 
2 Betaalde aflossing 8 7 7 
3 Renterisico (1+2)  8 7 7 
5a Ruimte onder renterisiconorm(4>3) 26 27 28 
5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)    
 Berekening renterisiconorm    
4a Begrotingstotaal 170 170 171 
4b Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage  20% 20% 20% 
4 Renterisiconorm 34 34 34 

 
Kredietrisicobeheer 
Kredietrisicobeheer kunnen we omschrijven als het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de 
mogelijkheid van een waardedaling van onze vorderingen als gevolg van insolventie of deficit van 
tegenpartijen. Uitzettingen kunnen op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut slechts 
plaatsvinden voor de uitvoering van een publieke taak. Daarnaast vinden uitzettingen alleen plaats 
bij Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0% 
en financiële instellingen met een kredietwaardigheid van een AA-rating(lange termijn) of A-2(korte 
termijn rating). 
 
Hieronder een specificatie van de uitzettingen naar risicocategorie. 

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

% van het 
totaal 

Woningcorporaties met garantie Wsw 0,5 3,6% 
Hypothecaire geldleningen ambtenaren 1,0 6,8% 
Aandelen en deelnemingen (o.a. nutsbedrijven) 1,0 7,3% 
Deelneming Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten(SVn) 2,0 14,2% 
Geldleningen aan particulieren-corporaties via (SVn) 6,5 45,3% 
Geldlening aan gemeenschappelijke regeling (SWO) 3,0 20,9% 
Overige geldleningen 0,3 1,9% 
Totaal 
 

14,3 100% 
 
We hebben in totaal bijna € 14,3 miljoen uitgeleend. 
De woningcorporaties hebben € 36.000 afgelost en op de hypothecaire geldleningen aan 
ambtenaren is bijna € 315.000 afgelost.  
De deelnemingen betreffen onze aandelen in de NV Bank Nederlandse Gemeenten, NV Rendo, NV 
W.M.D., NV Area en Participatie Oikocredit.  
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Daarnaast hebben we aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVn) iets meer dan € 8.5 miljoen als deelneming uitstaan, hiervan is bijna €6,5 miljoen door SVn 
weer uitgeleend aan woningbouwcorporaties en particulieren (startersleningen, 
woningverbeteringen, duurzaamheidsleningen en zonneleningen), zie verder ook de toelichting op 
de balans onderdeel financiële activa.  
Aan de gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen(SWO) hebben we bijna € 3,0 miljoen 
uitgeleend, het betreft de activa die de SWO van de gemeente heeft overgenomen en de activa, die 
de afgelopen vier jaar is aangeschaft.  
De overige geldleningen betreft o.a. de stimuleringsleningen aan starters in Erflanden. 
 
Interne rente 
In de begroting 2018 was rekening gehouden met een interne rente van 2,5%, op basis van de BBV 
voorschriften is dit percentage voor de jaarrekening uitgekomen op 1,5%. Deze rente rekenen we toe 
aan alle (te activeren) investeringen. Voor de grondexploitatie hebben we op basis van de BBV 
voorschriften een percentage van 1,59% gehanteerd.  
 
Renteschema  
a. Rentelasten lang lopende geldleningen 3.100.428 
 Rentelasten en -kosten kortlopende geldleningen 24.187 
 Rentelasten en -kosten leningen SVN 32.356 
b. Rentebaten langlopende geldlening SWO De Wolden-Hoogeveen -54.929 
 Rentebaten kasgeldleningen -172.163 
 Rentebaten leningen SVN -141.176 
 Rentebaten woningwetwoningen -25.761 
 Rentebaten hypothecaire geldleningen ambtenaren -25.131 
   
 Saldo rentelasten en -baten 2.737.811 
   
c. Rente doorberekend aan grondexploitatie 1,59% -605.858 
   
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 2.131.953 
   
d. Rente over voorzieningen contante waarde  
   
 Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 2.131.953 
   
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%) -2.190.283 
   
f. Positief renteresultaat op het taakveld Treasury -58.330 
 
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd bedraagt per 1 januari 2018 iets meer 
dan € 146 miljoen. De aan de taakvelden toegerekende rente van 1,5% van € 146 miljoen is bijna 
€ 2,2 miljoen. De afwijking tussen de werkelijke rentelasten en de toegerekende rentelasten is 
€ 58.330. Aangezien de afwijking kleiner is dan 25%, is een nacalculatie niet verplicht. 
 
De lagere interne rente en het positief renteresultaat wordt veroorzaakt door: 
- Minder rente voor langlopende leningen is uitgeven, omdat er goedkoper lang geld is geleend 
-  Voor kortlopende (kasgeld)leningen is er zelfs rente ontvangen i.p.v. betaald 
- De doorberekende rente aan de grondexploitatie is hoger geworden dan begroot 
- Bankkosten zijn lager geworden dan begroot.  
Daartegenover staat dat er meer minder rente is ontvangen voor de verstrekte geldleningen 
ambtenaren, er is veel extra afgelost. De rente voor de verstrekte geldlening aan de SWO is ook lager 
geworden dan begroot, omdat we de interne rente van de SWO verlaagd hebben van 4% naar 2%. 
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Schatkistbankieren 
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat 
moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige 
middelen in de schatkist aan te houden. Dit betekent dat overtollige gelden niet langer bij 
bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden 
overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om 
zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of 
roodstand faciliteiten aan. Deelname van decentrale overheden aan het schatkistbankieren, draagt 
bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte 
van het Rijk minder wordt. Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een 
doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal. Ons begrotingstotaal over 2018 was 
€ 199.584.702, het drempelbedrag is dan € 1.496.885. Over het dagelijkse saldo wordt de 
daggeldrente (Eonia) vergoed. 
 
Berekening EMU-saldo 
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 3 en 4) is de verplichting vastgesteld dat de 
gemeenten in de jaarrekening ook het EMU-saldo dienen te verstrekken. Deze jaarrekening is 
opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van 
baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en 
overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen 
in de Europese Unie. 
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In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de EMU-
norm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog hebben het Rijk en decentrale 
overheden elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -0,4 procent van het bbp per jaar voor de 
periode van 2019 tot 2022. Hiermee is een balans gezocht om invulling te geven aan de 
investeringsopgave in tal van maatschappelijke thema’s en tegelijkertijd de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor gezonde overheidsfinanciën. Jaarlijks zal tijdens bestuurlijk overleg 
worden stil gestaan bij de belangrijke ontwikkelingen in de financiële positie van het Rijk en 
decentrale overheden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet houdbare overheidsfinanciën 
en de uitgangspunten van het Regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma. Afgesproken is 
dat de medeoverheden onderling komen tot een onderverdeling van de macro EMU-norm. Het Rijk 
neemt dit voorstel over en biedt, via een voorhangprocedure, een ministeriële regeling aan bij de 
Staten-Generaal. Na instemming van het parlement wordt de EMU-norm gepubliceerd in de 
Staatscourant. 
 
De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel 
dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en 
lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een 
jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Het EMU-saldo van de gemeente Hoogeveen 
komt voor 2018 uit op ruim -/- € 11 miljoen. Het gerealiseerde EMU-saldo is dan circa € 6 miljoen 
negatiever uitgevallen dan begroot. Voor de begroting 2019 komen we uit op een negatief bedrag 
van € 20,3 miljoen. Als voornaamste reden kunnen we hier de investering in Kunstijs/Zwembad 
noemen.  
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Verbonden partijen 

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

Publiekrechtelijke 
rechtspersoon 

Met andere deelnemers aansprakelijk voor 
exploitatieresultaat 

Deelnemen in rechtspersonen 
in de vorm van aandelenbezit 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon, 
doorgaans NV en BV 

Aansprakelijk tot bedrag van het aandelen kapitaal 

Deelnemen in besturen of als 
lid van stichtingen en 
verenigingen 

Privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

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

Oprichten gemeenschappelijke 
rechtspersonen voor PPS 
samenwerking 

Privaatrechtelijke 
rechtspersonen 

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

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

1. NV Bank voor Nederlandse gemeenten 

Vestigingsplaats Den Haag 
Partners Nederlandse staat, provincies en gemeenten 
Doel/ openbaar belang Bijdragen aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders 
Financieel belang Hoogeveen bezit 17.550 (0,03%) van de 55.690.720 aandelen. Dividend 2018, 

uitbetaald in 2019: € 50.017 (begroot € 44.400). 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 4.991.000.000  
31-12-2017: € 4.687.000.000 *) 
*) Met ingang van 2018 rapporteert BNG Bank volgens IFRS9. Dat leidt tot een 
bijstelling van het eigen vermogen t.o.v. IAS39 met -/- € 266.000.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 132.518.000.000 
31-12-2017: € 135.041.000.000 
 
Achtergestelde schuld 
31-12-2018: € 32.000.000 
31-12-2017: € 31.000.000 
 
De BNG is een beursgenoteerd bedrijf, de jaarcijfers 2018 zijn bekend gemaakt op 
18 maart 2019. 
 
Resultaat 
31-12-2018: € 337.000.000 
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 
Doel/ openbaar belang Gewaarborgde levering van energie 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Financieel belang Hoogeveen heeft 334 aandelen. In totaal zijn er 991 aandelen. Met betrekking tot 

het boekjaar 2017 is € 2.527.750 aan dividend in 2018 uitbetaald. Voor 2020 en 
volgende jaren is € 2,5 miljoen begroot, hoewel Rendo voor de komende jaren een 
winstwaarschuwing heeft afgegeven. 
 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 72.873.000 (voorlopig) 
31-12-2017: € 70.342.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 72.414.000(voorlopig) 
31-12-2017: € 66.962.000 
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Resultaat 
31-12-2018: € 10.053.000 (voorlopig) 
31-12-2017: € 10.596.000 

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

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

een onafhankelijk accountant afgegeven. 
 

3. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten 
Doel/ openbaar belang Gewaarborgde levering van water 
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Financieel belang 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, is voorgesteld het resultaat 
aan de overige reserves toe te voegen.  
 
Eigen vermogen 
31-12-2018: nog niet bekend 
31-12-2017: € 44.771.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: nog niet bekend 
31-12-2017: € 130.114.000 
 
Resultaat: 
31-12-2018: € nog niet bekend 
31-12-2017: € 2.537.000 

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

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

onafhankelijk accountant afgegeven.  
 

4. NV AREA Reiniging 

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

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

Bestuurlijk belang Lidmaatschap (elk 1 lid) in de algemene vergadering van aandeelhouders 
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Financieel belang Gemeente Hoogeveen heeft een aandeel van 27,14 %. De overige aandeelhouders 
zijn de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden. Het geplaatste kapitaal 
bedraagt € 2.913.503. Over 2018 wordt naar verwachting een positief resultaat 
behaald van € 805.000. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 12 
mei 2017 besloten om de helft van het behaalde resultaat aan te wenden voor 
versterking van het eigen vermogen en de andere helft uit te keren als dividend. 
Eigen vermogen  (voorlopig) 
31-12-2018: € 6.483.772 
31-12-2017: € 6.043.686 
 
Vreemd vermogen (voorlopig) 
31-12-2018: € 16.537.640 
31-12-2017: € 15.638.286 

Risico's Aandelenkapitaal + dividend 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is op 16 maart 2017 een goedkeurende controleverklaring door 

een onafhankelijk accountant afgegeven. Voor het boekjaar 2018 is de controle op 
moment van schrijven bezig. 

 

5. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

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

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

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

Financieel belang Over 2018 is voorlopig een positief resultaat van € 174.000 behaald. Voor de 
uitvoering van de basistaken werd een bijdrage per inwoner betaald van € 8,94. De 
bijdrage voor de jeugd in 2018 bedroeg € 1.315.242. De bijdrage voor de overige 
basistaken is in 2018 € 494.098. Additionele taken worden verrekend op basis van 
offertes van AB of DB. 
Eigen vermogen (voorlopig) 
31-12-2018: € 2.587.000 
31-12-2017: € 2.267.000 
 
Vreemd vermogen (voorlopig) 
31-12-2018: € 2.386.000 
31-12-2017: € 1.889.000 
 
Voorlopig resultaat 2018: € 174.000 

Ontwikkelingen  
Risico's Geen directe risico’s 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant afgegeven. 
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6. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

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

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

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

Financieel belang Over 2018 hebben we conform de begroting een bedrag van € 2.287.292 aan de 
Veiligheidsregio betaald. 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 1.827.894 
31-12-2018: € 1.207.491 
 
Vreemd vermogen  
31-12-2017: € 25.634.357 
31-12-2018: € 26.984.484 
 
Resultaat 
31-12-2017: € -87.568 
31-12-2018: -€ 29.844 

Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen die in 2018 hebben gespeeld: 
- optreden bij calamiteiten en crises 
- vergroten bewustwording over fysieke veiligheid 
- onderdeel zijn van de samenleving 
- vitale en flexibele organisatie 

Risico's Geen directe risico's 
Rapportage Jaarverslag en begroting. Daarnaast tussentijdse managementrapportages 
Rechtmatigheid Voor het boekjaar 2018 is een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant afgegeven 
 

7. Werkvoorzieningsschap ALESCON 

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

integraal arbeidsmarktbeleid en bevorderen van de onderlinge samenhang. 
Bestuurlijk belang Lidmaatschap 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 In het kader van het solidariteitsprincipe dragen we de rijksvergoeding (wsw-deel in 
participatiebudget van het sociaal domein van het gemeentefonds) voor 
Hoogeveen over aan Alescon. Daarnaast dragen we bij aan het exploitatietekort 
van Alescon. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de 
hand van het aantal aja's per gemeente.  
In 2018 zijn de volgende bedragen aan Alescon uitbetaald: 
- doorbetaling Wsw-deel: € 38.352.371 
- bijdrage in exploitatietekort: € 651.373 (o.b.v. voorlopige eindafrekening) 
 
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 2.270.000 
31-12-2016: € 2.270.000 
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Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 17.141.000 
31-12-2018: € 17.841.000 
 
Resultaat Alescon 
31-12-2018: € 1.561.000 (o.b.v. voorlopige afrekening) 
31-12-2017: € 439.000 (eindafrekening) 

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

Risico's Oplopende exploitatiekosten door een verandering in de wetgeving 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is op 19 april 2018 een goedkeurende controleverklaring door 

een onafhankelijk accountant afgegeven.  
 

8. Recreatieschap Drenthe 

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

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

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

Financieel belang Over 2018 is een positief resultaat behaald van € 5.055. 
In 2018 is een reguliere bijdrage betaald van € 75.768.  
Eigen vermogen 
31-12-2017: € 670.225 
31-12-2018: € 665.088 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2017: € 684.622 
31-12-2018: € 1.222.424 
 
Resultaat 
31-12-2017: € 9.595 
31-12-2018: € 5.055 

Ontwikkelingen Streven naar constante kwaliteitsverbetering en upgrading van het aanbod. 
Risico's Geen risico's van grote materiële betekenis. 
Rapportage Jaarverslag en begroting 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2017 is een goedkeurende controleverklaring door een onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
 

9. Gemeenschappelijke Regeling GKB Drenthe 

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

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

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

Financieel belang Het boekjaar 2018 laat een voorlopig negatief resultaat van € 520.452 zien. In 2018 
is € 623.000 betaald aan schuldhulpverlening. 
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Eigen vermogen 
31-12-2018: € 116.445 -/-  
31-12-2017: € 8.761 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 18.255.481  
31-12-2017: € 17.697.795 
 
Resultaat 
2018: € 520.452 -/-  
2017: € 666.735 -/- 

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

Risico's - 
Rapportage Begroting en jaarrekening 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2018 is een goedkeurende controleverklaring door een onafhankelijk 

accountant afgegeven. 
 

10. Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe 

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

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

Bestuurlijk belang De RUD heeft een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). 
Hoogeveen heeft zitting in het AB. Daarnaast is er een adviesgroep bestaande uit 
een provinciesecretaris en drie gemeentesecretarissen, De Raad van 
Opdrachtgevers (RVO). Verder zijn er op ambtelijk niveau twee overlegstructuren, 
namelijk het accounthoudersoverleg en eigenarenoverleg. 

Financieel belang De financiële bijdrage voor 2018 was in eerste instantie begroot op € 989.809. 
Echter vanwege organisatorische en financiële problemen die in de loop van 2017 
naar voren zijn gekomen is een start gemaakt met een verbetertraject. Dit heeft in 
2018 geleid tot een begrotingswijziging waarbij de extra bijdrage voor Hoogeveen 
is berekend op € 44.147. De totale bijdrage voor Hoogeveen in 2018 komt hiermee 
op € 1.033.956. 
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 797.316 (voorlopig) 
31-12-2017: € 816.680 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 5.687.315 (voorlopig) 
31-12-2017: € 4.687.464 
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Resultaat 
2018: € 19.364 (voorlopig) 
2017: € 117.481 

Ontwikkelingen Vanaf 2016 werkt de RUD Drenthe op basis van de Drentse Maat. Deze maat staat 
voor één uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het bereik van de Drentse Maat is 
in eerste instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten binnen de 
milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving. Het betreft ca. 60% van 
de omvang van het werkpakket van de RUD. Op basis van het gekozen uniforme 
uitvoeringsniveau is door de RUD in samenwerking met de opdrachtgevers het 
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden 
per opdrachtgever de te geraamde/te plannen aantallen per product en de 
bijbehorende uren per producten op jaarbasis doorgerekend. Het 
inrichtingenbestand maakt onderdeel uit van het rekenmodel. Daarnaast levert de 
RUD milieu specialistisch advies op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht, 
geluid, asbest en externe veiligheid. Deze overige taken op het gebied van 
milieuadvisering zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2018. . 
 
In 2018 is door de RUD met het “actieplan productie op orde” stevig ingezet op het 
beter in control krijgen van de productie. Ook op financieel gebied zijn de nodige 
stappen gezet en is de organisatie meer in control door de doorgevoerde 
verbeteringen in de administratieve processen. De verbeterde control op productie 
en financiën zorgt voor een sterke verbetering op het voorspellend vermogen van 
de organisatie. 

Risico's Voor het ontwikkelplan van de RUD is in de begroting een Pm post opgenomen. De 
evaluatie van de Drentse Maat en de actualisatie van het inrichtingenbestand 
hebben mogelijk effect op een verandering van de deelnemersbijdrage in de 
meerjarenbegroting na 2020. 

Rapportage Begroting en jaarrekening 
Rechtmatigheid Voor boekjaar 2018 moet nog een goedkeurende controleverklaring door een 

onafhankelijk accountant worden afgegeven. 
 

11. Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen (SWO) 

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

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

Bestuurlijk belang Het voltallige college van Hoogeveen heeft zitting in het AB en het DB. 
Financieel belang De bijdrage van gemeente Hoogeveen aan deze regeling voor het jaar 2018 is 

begroot op € 32.577.502.  
Eigen vermogen 
31-12-2018: € 211.000 
31-12-2017: € 211.000 
 
Vreemd vermogen 
31-12-2018: € 17.497.526 
31-12-2017: € 9.931.013 
 
Resultaat (na bestemming): 
31-12-2018 € 0 
31-12-2017 € 0 

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

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

Rapportage Begroting en jaarrekening. 
Rechtmatigheid Niet van toepassing. 

 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

Vestigingsplaats Assen 
Partners Alle gemeenten uit Groningen en Drenthe en informeel het OV-bureau. 
Doel/ openbaar belang Doel van Publiek vervoer is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, 

ongeacht of iemand woont op het platteland of in een stedelijk gebied of welke 
ondersteuning iemand nodig heeft. 

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

Financieel belang Onze jaarlijkse bijdrage in 2018 was € 38.823. 
Bovenop deze jaarlijkse bijdrage zal er een incidentele bijdrage van € 29.117 
worden gevraagd om de tekorten die in 2016-2017 zijn ontstaan te financieren. 
 
Inkomsten: 
Deelnemers bijdragen     € 800.000 
Doorontwikkeling cofinanciering   €   50.000 
Totaal        € 850.000 
 
Totale lasten: 
Personeelslasten  € 686.000 
Bedrijfsvoering   € 313.000 
Projectkosten   € 115.000 
Incidentele lasten  € 336.000 
Totaal         € 1.450.000 
 
Saldo          - € 600.000 

Ontwikkelingen Het Publiek Vervoer heeft in 2018 geïnvesteerd in de verdere bedrijfsvoering en de 
noodzakelijke ICT-ondersteuning. De ICT-ondersteuning betreft het de klachten- en 
complimentendatabase, klantendatabase en de factuuranalyse. 
Verder verzorgt het Publiek Vervoer voor ons het contractbeheer inzake het Wmo-
vervoer, leerlingenvervoer, vervoer sociale werkplaats en hubtaxis. HUB staat voor 
knooppunt: HUB-taxi is een taxi die je kunt bestellen buiten de reguliere 
dienstregeling het openbaar vervoer om je naar een (bus)station te brengen of op 
te halen. 
 
April 2018 is het Publiek Vervoer een volwaardige organisatie geworden. Het 
interim bestuur is vervangen door een structureel bestuur.  
 
Oktober 2018 werd bekend dat de begroting in het voortraject 2016-2017 niet 
toereikend was. Hierdoor komt het saldo van 2018 uit op - € 600.000. 

Risico's n.v.t. 
Rapportage Tussenrapportage oktober 2018. 
Rechtmatigheid Jaarverslag 2018 ontvangen wij nog. 
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Lidmaatschap coöperaties 
 

Coöperatie ParkeerService U.A. 

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

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

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

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

een tarief betalen voor af te nemen producten i.c. diensten. Daartoe is een 
dienstencatalogus vervaardigd waaruit gemeenten (eventueel extra) diensten 
kunnen afnemen. De bijdrage voor 2018 aan ParkeerService bedroeg € 155.840.  
De tarieven worden elk jaar (voorafgaand aan het komende jaar) vastgesteld door 
de ALV. 

Ontwikkelingen ParkeerService heeft de bedrijfsvoering weer op orde en de dienstverlening 
(uitvoering) naar de klanten is er sterk op vooruitgegaan. In 2018 is het ingezette 
ontwikkeltraject verder uitgevoerd. Hierbij worden naast de interne afdelingen en 
teams, ook wethouders en ambtenaren van de lid gemeenten nauw betrokken. Via 
de door de ALV vastgestelde nieuwe verrekenmethodiek wordt inbesteden bij alle 
leden gestimuleerd om de coöperatie evenwichtig te laten groeien. Verder is een 
nieuw dienstverleningsconcept geïntroduceerd dat leid tot de implementatie van 
het visiedocument 2020. 

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 nog geen goedkeurende controle verklaring ontvangen van de 

(onafhankelijke) accountant over de afdracht van parkeergelden boekjaar 2018 aan 
de gemeente Hoogeveen. 

 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium) 
 

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

van kunst en cultuur en cultuurontwikkeling 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidierelatie (De Tamboer € 3.397.001 en Het Podium € 146.985 in 2018). 
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 
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Scala 

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

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

kinderen. 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Subsidierelatie (€ 462.000 in 2018). 
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 

 

Bibliotheek 

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

vooral bij kinderen. 
Bestuurlijk belang Invloed op de kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Over het boekjaar 2017 is een positief resultaat van € 18.915 behaald. De 

voorlopige subsidie voor 2018 bedroeg € 1.961.588. 
Ontwikkelingen De bibliotheek geeft gestalte aan De Verhalenwerf en streeft er naar om een 

voorbeeld te worden voor andere bibliotheken in de aanpak van exposeren en 
beheren van gemeentelijk erfgoed. Met de gemeente is een convenant gesloten. 

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

 

Stichting Welzijnswerk (SWW) 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen en andere lokale organisaties 
Doel/ openbaar belang Uitvoering algemeen maatschappelijk werk. 
Bestuurlijk belang Stichting voert zorgplicht van de gemeente uit. 
Financieel belang Subsidie 2018 € 4.074.351. De gemeente heeft een subsidierelatie met de SWW. 
Ontwikkelingen Het resultaat over het boekjaar 2017 was - € 29.052. 
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarverslag, subsidieverantwoording 

 

Stichting Spelerwijs Hoogeveen 

Vestigingsplaats Hoogeveen 
Partners Gemeente Hoogeveen 
Doel/ openbaar belang Peuteropvang / VVE (onderwijsachterstandenbeleid) 
Bestuurlijk belang Invloed op kaders (inhoudelijk en financieel) 
Financieel belang Over het boekjaar 2017 is een positief resultaat behaald van € 25.307 (na 

vaststelling subsidie). De subsidie voor 2018 bedroeg € 486.488. 
Ontwikkelingen Stichting Spelerwijs heeft in 2018 het peuterspeelzaalwerk omgebouwd naar 

peuteropvang. Op basis van de harmonisatiewet valt de voormalige 
peuterspeelzaalvoorziening nu onder kinderopvang.  
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Spelerwijs is met ingang van het tweede kwartaal gefinancierd volgens de nieuwe 
systematiek (financiering van kindplaatsen), het eerste kwartaal was nog volgens 
de oude systematiek (subsidie peuterspeelzaalwerk). 

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

 

Scholen VO 

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

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

Bestuurlijk belang Scholen voeren zorgplicht van de gemeente uit. 
Financieel belang Subsidie 2018: € 2,052 miljoen voor geheel VO 
Ontwikkelingen  
Risico's Geen directe risico's. 
Rapportage Jaarlijks gestructureerd overleg 
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Grondbeleid 

Het grondbeleid bevat uitgangspunten voor de wijze waarop en met welke middelen het 
grondgebied wordt ingevuld, zowel actief als passief. In het beleid staan bedrijfseconomische 
principes centraal: hoe gaan we met de resultaten om en welke reserves en voorzieningen houden 
we aan voor risico's? 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Algemeen 
Het grondbeleid is een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te 
realiseren. Grondbeleid is maatwerk; per geval wordt afgewogen welke grondbeleidsinstrumenten 
worden ingezet.  
Met de Omgevingswet, is ook het grondbeleid in beweging. In de aangekondigde Aanvullingswet 
grondeigendommen worden alle  grondbeleidsinstrumenten geïntegreerd in de Omgevingswet, 
zodat deze beter op elkaar zijn afgestemd en het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit 
tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten.  
De Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, 
de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook moet de wet het kostenverhaal 
vereenvoudigen. Dit laatste is minder eenvoudig dan gedacht en om die reden laat de wet nog wat 
langer op zich wachten. 
De grondexploitatie dient onder meer om de financiën (baten, lasten en risico’s) van deze langdurige 
projecten actueel en overzichtelijk te houden.  
Binnen de gemeentelijke doelstellingen en randvoorwaarden streven we per project naar 
optimalisatie van het financiële resultaat. Het financieel resultaat wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Ondanks dat de markt sterk verbeterd is de afgelopen jaren blijft inzicht in de eigen situatie van 
groot belang om op risico’s te kunnen sturen en deze te beheersen.  
 
De kosten, baten en vooruitzichten van de projecten worden het gehele jaar gemonitord. Daarnaast 
zijn de werkelijke lasten en baten over het jaar 2018 verwerkt bij de herziening van de 
grondexploitaties. Het resultaat van de grondexploitaties is hiermee opnieuw herijkt per 1 januari 
2019.  
 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) en Vennootschapsbelasting (VPB) 
Het grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en verantwoordingscyclus van de gemeente. 
Conform het besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is in de 
begroting en in de jaarrekening een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid opgenomen.  
 
Voor gemeenten bestaat de plicht om over de “winst” die zij maken op ondernemersactiviteiten 
winstbelasting te betalen. Dit om de concurrentiepositie met die van het bedrijfsleven gelijk te 
trekken. Voor de grondexploitaties van de gemeente geldt dit ook. 
 
In maart 2016 is door de landelijke commissie BBV de notitie grondexploitaties 2016 uitgebracht. In 
deze notitie zijn verslaggevingsregels opgenomen omtrent onder andere de rentetoerekening, 
disconteringsvoet en looptijd van een grondexploitatie. Hieronder worden de (gewijzigde) 
parameters nader toegelicht. 
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Parameters 
Binnen de grondexploitaties wordt met een aantal variabelen gerekend waaronder een percentage 
verwachte kosten- en opbrengststijging voor de toekomst.  
Deze doorgaans conservatief ingerekende parameters gelden niet voor één jaar, maar worden 
gehanteerd over de volledige looptijd van iedere grondexploitatie. Tussentijdse schommelingen 
hebben daarom geen direct effect op het resultaat.  
 
Parameter voor kostenstijging 
In navolging op het voorgaande jaar wordt uitgegaan van een kostenstijging van 2,0%. De 
verwachting is dat o.a. de kosten voor het bouw- en woonrijp maken op langere termijn blijven 
stijgen met 2,0% per jaar.  
 
Parameter voor opbrengstenstijging 
In navolging op het voorgaande jaar wordt uitgegaan van een opbrengstenstijging van 1,0% voor de 
langere termijn. Voor de korte termijn, te weten 2018, wordt geen opbrengstenstijging doorgevoerd.  
 
Rentepercentage 
In de betreffende exploitatieberekeningen is voor de renteberekening voor de komende jaren 
uitgegaan van gemiddeld 1,59%. Het rentepercentage van 1,59% is berekend op basis van de door de 
commissie BBV voorgeschreven methode.  
 
Disconteringsvoet 
Het door de commissie BBV voorgeschreven percentage van 2% wordt gehanteerd. 
 
Prijspeil 
De in de grondexploitaties opgenomen prijzen hebben prijspeil 1 januari 2019. 
 
Looptijd 
De commissie BBV schrijft een maximale looptijd voor van een grondexploitatie van 10 jaar. Hiervan 
kan gemotiveerd en voorzien van afdoende beheersmaatregelen, door de raad, van afgeweken 
worden. De huidige grondexploitaties overschrijden de maximale termijn van 10 jaar niet. 
 
Grondprijzen 
Voor de opbrengsten uit verkoop van bouwgrond is uitgegaan van de in december 2018 vastgestelde 
grondprijzennota voor het jaar 2019. Stijgende bouwkosten, veranderende marktomstandigheden en 
prijs/kwaliteitverhouding zijn invloeden die mede bepalend zijn voor de exacte hoogte van de 
grondprijzen. Mede om deze redenen zullen de grondprijzen regelmatig worden geëvalueerd om er 
voor te zorgen dat de grondprijzen als marktconform kunnen worden betiteld. Elk jaar wordt hiertoe 
de nota grondprijzen opgesteld.  
 
Geprognosticeerde resultaten  
In onderstaande tabel staan de geprognosticeerde financiële resultaten per 1 januari 2019. 
Ter vergelijking zijn ook de financiële resultaten van vorig jaar weergegeven. Negatieve bedragen in 
de tabel betreffen een voordelig resultaat op netto contante waarde (NCW). De eindwaarde betreft 
het saldo van de grondexploitatie inclusief rentebaten, rente lasten en, kosten en 
opbrengstenstijgingen.  
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Het financieel resultaat is een prognose. Een project is een doorlopend proces waarbij interne en 
externe gebeurtenissen het verwachte resultaat beïnvloeden. De netto contante waarde (NCW ) is 
het in de toekomst nog te verwachten resultaat, teruggerekend naar het moment van actualisatie. 
De totale netto contante waarde van de gezamenlijke grondexploitaties ter grootte van € 16,7 
miljoen negatief bevat ook complexen met een plus als resultaat. Ten opzicht van de NCW per 1 
januari 2018 is de NCW per 1 januari 2019 met circa € 1,7 miljoen verslechterd. Het nadelige verschil 
tussen 2017 en 2018 wordt met name veroorzaakt door de winstneming over het jaar 2018.  
 
Financiële uitkomsten  
Het saldo van de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie (BIE) exclusief voorzieningen 
bedroeg ultimo 2017 circa € 37,96 miljoen. Ultimo 2018 bedraagt de totale boekwaarde circa € 37,92 
miljoen. De boekwaarde is afgenomen met een bedrag van circa € 40.000. De getroffen 
voorzieningen zijn toegenomen met circa € 0,6 miljoen. De mutatie onderhanden werk (af- dan wel 
toename van de voorraden inclusief voorzieningen) per 1 januari 2019 wordt in onderstaande tabel 
weergegeven en bedraagt circa -€ 0,6 miljoen. Negatieve bedragen in de tabel betreffen een 
voordelig resultaat. 
 

 
 

Ontwikkeling onderhanden werk (BIE) in 2018 (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde (BIE) per 31-12-2017 37.962                                                   
Winstnemingen 1.515
Terugstortingen te veel genomen winsten 0
Totaal investeringen 1.567
Totaal verkopen en bijdragen -3.163
Inbreng boekwaarde Sneeuwbesstraat 42
Boekwaarde (BIE) per 31-12-2018 37.923
Afname boekwaarde (verschil  31-12-2017 en 31-12-2018) -39
Mutatie voorzieningen -584
Afname onderhanden werk (BIE, incl. mutatie voorzieningen) -623
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Resultaat grondexploitatie  
Het resultaat is de saldering van een aantal posten, zoals te zien is in de onderstaande tabel. Per 
saldo bedraagt het resultaat over 2018 circa €0,6 miljoen positief. Dit is in onderstaande tabel 
weergegeven. Deze wordt toegevoegd aan de reserve structuurvisie.  
 
Winstneming  
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om (tussentijds) 
winst te nemen: 
1. Het resultaat op de grondexploitaties kan betrouwbaar worden ingeschat; en 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; en 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 
 
Voor (tussentijdse) winstnemingen moet de percentage of completion (POC) methode worden 
toegepast. 
 
Onderstaande tabel laat de winstnemingen in 2018 zien. In totaal gaat het om een bedrag van circa 
€ 1,5 miljoen aan winstneming. De verwachte winst voor 2018 bedroeg circa € 1,36 miljoen. De 
afwijking wordt veroorzaakt door een wat ander verloop van de diverse grondexploitaties. Verder 
zijn de in 2018 genomen winsten berekend op basis van de eindwaarde van de grondexploitatie, de 
geraamde winst was bepaald op basis van de contante waarde. Het BBV heeft in 2018 uitspraken 
gedaan over de POC-methode. Het grootste verschil ten opzichte van vorig jaar is het gebruik van de 
eindewaarde in plaats van de netto contante waarde in de berekening. Dit heeft een positief effect 
op de winstneming 2018. 
 
Er hoeven dit jaar geen terug stortingen van teveel genomen winsten te worden verwerkt. 
 

 
 
  

Complex (bedragen x € 1.000) Geraamd (o.b.v. NCW) Winsten (o.b.v. EW)
Buitenvaart I 373 250
Schutlanden-Oost 119 44
Erflanden Mega 38 49
Beukemaplein 42 140
Tiendeveen 19 3
Nieuwlande (Kosterlokatie) 19 6
Nieuweroord Kanalenzone (Trambaan) 20 16
Noord B 143 99
Noord B oost 186 8
Hollandscheveld Oost 24 136
Grittenhof 64 153
Erflanden (combinatie) 321 613
Totaal 1.367 1.515
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Voorzieningen  

 
 
Negatieve bedragen in de tabel betreffen een voordelig resultaat er is dus een lagere voorziening 
nodig. 
 
De voorzieningen bestaan uit drie componenten: 
1. Materiële vaste activa – strategische gronden 

Hieronder vallen enkele panden en de verspreid liggende strategische gronden die tijdelijk 
verhuurd en/of verpacht worden. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de lagere 
taxatiewaarde zijn voorzieningen getroffen. Hierbij gaat het per 1 januari 2019 om een bedrag 
van circa € 5 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door verkoop van gronden in Pesse. 

2. Voorraden - handelsgoederen 
Dit betreft het RvE pand aan de Julianastraat. In 2017 is er een gunning- en selectieprocedure 
uitgevoerd, dit heeft geleid tot een gunning. In 2018 is het pand gesloopt en zijn gronden 
gedeeltelijk verkocht. De voorziening kan hierdoor volledig vrijvallen. 

3. Voorraden - Bouwgrond in exploitatie ( BIE)  
Wanneer de grondexploitatie een negatief eindsaldo heeft, wordt voor het verwachte verlies een 
voorziening getroffen. Deze verliesvoorziening neemt toe of af bij wijzigen in de actualisaties van 
de grondexploitaties (bijvoorbeeld een langere looptijd of hogere kosten/opbrengsten). De 
verwachte verliesvoorziening wordt gewaardeerd tegen de netto contante waarde per complex. 
De mutaties in de voorzieningen komen ten laste / gunste van de reserve structuurvisie. 
De gronden met kostprijsberekening bestaan uit achttien lopende projecten. Dit zijn projecten 
waarvoor door de raad een grondexploitatie is vastgesteld. Voor de grondexploitaties met een 
tekort (van in totaal circa € 21,3 miljoen) is een voorziening getroffen. De voorzieningen voor de 
grondexploitaties die een tekort kennen, staan in bovenstaand overzicht.  

 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen: 
 
Voor het complex Buitenvaart II noordelijk blok heeft er een verhoging van de voorziening 
plaatsgevonden met ongeveer € 314.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegerekende 
rentekosten. 
 
Station deelgebied A is de voorziening verhoogd met circa € 106.000. Dit wordt veroorzaakt door 
meerkosten vanwege een asbestsanering en het verlengen van de looptijd van de grondexploitatie. 

Complex (bedragen x € 1.000) Voorziening stand 
per 1-1-2018

Voorziening stand 
per 1-1-2019

Verschil

Materiële vaste activa
Strategische gronden 5.297 5.067 -229
subtotaal 5.297 5.067 -229
Voorraden - handelsgoederen
RvE Julianastraat 2.103 0 -2.103
subtotaal 2.103 0 -2.103
Voorraden - Bouwgrond in exploitatie (BIE)
Buitenvaart II (Noordelijk blok) 14.238 14.553 314
Stationsgebied A 3.085 3.191 106
Stationsgebied D 2.451 2.490 39
Lokatie Mauritsplein 529 602 73
Stuifzand 80 96 16
Nieuw Moscou 127 106 -21
Pesse (WBD) fase 1 161 217 56
subtotaal 20.671 21.255 584
Totaal 28.070 26.322 -1.748
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Voor Station deelgebied D is de voorziening verhoogd met circa € 39.000. Dit is te verklaren door 
toegevoegde rentekosten. 
 
Voor het Mauritsplein is de voorziening verhoogd met € 73.000. Dit is te verklaren door de 
tegenvallers in het civiele werk. 
 
De voorziening voor Stuifzand is met € 16.000 verhoogd. Dit is vooral te verklaren doordat er voor dit 
plan meer plankosten zijn gemaakt. 
 
De voorziening voor Nieuw Moscou is met € 21.000 verlaagd. Dit is vooral te verklaren doordat het 
risico op planschade is verlopen. 
De voorziening voor Pesse is met € 56.000 verhoogd. Dit is vooral te verklaren doordat er gewijzigde 
prijsafspraken zijn gemaakt in verband met projectmatige woningbouw daar. 
 
Investeringen  
Uit onderstaand tabel blijkt dat er in het jaar 2018 voor circa € 1,9 miljoen is geïnvesteerd. Er is een 
vergelijk gemaakt tussen de geraamde en gerealiseerde investeringen. 
 

 
 

Kosten totaal (bedragen x € 1.000) Begroot 1-1-2018 Gerealiseerd 2018 Verschil
Bouwgrond in exploitatie – BIE 
Noord B 192 13 178
Noord B oost 38 6 32
Buitenvaart I 157 132 25
Buitenvaart II noordelijk blok 290 346 -57
Hollandscheveld Oost 39 -1 39
Stationsgebied A 111 153 -41
Stationsgebied D 69 49 20
Mauritsplein 24 97 -74
Grittenhof 19 26 -7
Schutlanden oost 99 84 16
Erflanden (combinatie) 45 47 -1
Erflanden (Mega) 157 221 -64
Beukemaplein 117 156 -39
Sneeuwbesstraat (gestart in 2018) 0 15 -15
Stuifzand 49 76 -27
Nieuw Moscou 31 3 27
Pesse 1e fase 255 91 163
Tiendeveen 32 11 20
Nieuwlande Koster 3 5 -1
Nieuweroord Trambaan 260 36 224
Subtotaal 1.987 1.567 420
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Ter vergelijking is in de tabel opgenomen wat er voor het jaar 2018 begroot was.  
In 2018 zijn de volgende mutaties geweest:  
1. Het complex Sneeuwbesstraat is vanuit de  immateriële vaste activa opgenomen onder de 

balanscategorie BIE - Bouwgrond in exploitatie. 
2. De RvE Julianastraat locatie is vanwege verkoop uit de immateriële vaste activa gehaald. 
3. Aan de immateriële vaste activa zijn vier complexen toegevoegd: Lomanlaan 123, 

Noordscheschut, Riegmeer en Anjerstraat. 
 
Bouwgrond in exploitatie – BIE  
De gronden met kostprijsberekening bestaan uit achttien projecten. Het betreft projecten waarvoor 
een grondexploitatie door de raad is vastgesteld. Aan deze projecten wordt momenteel gewerkt. 
Er is in 2018 minder geïnvesteerd dan geraamd.  
 
Noord B 
De fasering van het bouw- en woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te 
verkopen kavel naast het bedrijf Fokker. Omdat er het afgelopen jaar geen uitgifte heeft 
plaatsgevonden is het civiele werk uitgesteld.  
 
Noord B oost 
De fasering van het bouw- en woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de laatste te 
verkopen kavel. Omdat er het afgelopen jaar geen uitgifte heeft plaatsgevonden is het civiele werk 
uitgesteld.  
 
Buitenvaart I 
De fasering van het woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels. 
Omdat er het afgelopen jaar minder is verkocht dan gepland is het civiele werk een jaar uitgesteld.  
 
Buitenvaart II (noordelijk blok) 
In Buitenvaart II (noordelijk blok) zijn meer kosten gemaakt voor het aanleggen en inplanten van een 
grondwal.  
 
 

Kosten totaal (bedragen x € 1.000) Begroot 1-1-2018 Gerealiseerd 2018 Verschil
Immateriële vaste activa 
Haagje Wolfsbos 0 1 -1
NCH Griendtsveenweg 0 9 -9
Lomanlaan 123 0 8 -8
Park Dwingeland 0 63 -63
RvE Julianastraat locatie 0 0 0
Sneeuwbesstraat 0 0 0
Anjerstraat 0 1 -1
Noordscheschut 0 4 -4
Riegmeer 0 4 -4
Reviusplein 0 62 -62
Spaarbankbos vml. Hockeyveld 0 37 -37
Korhoenlaan 0 5 -5
Steenbergerweide 0 77 -77
Boerdijk 0 34 -34
RvE Griendtsveenweg 0 8 -8
Nijstad Oost 0 32 -32
Subtotaal 0 347 -347
Totaal 1.987 1.913 74
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Hollandscheveld Oost 
Dit plan wordt afgesloten. Resterende kosten voor het aanleggen van een fietspad worden 
overgenomen door de particuliere ontwikkelaar. Afspraken zijn vastgelegd in een anterieure 
overeenkomst. 
 
Stationsgebied A en D 
In Stationsgebied A zijn meer kosten gemaakt dan geraamd vanwege een asbestsanering en 
onderhoudskosten. Voor Stationsgebied D is nauwelijks sprake van een afwijking. 
 
Mauritsplein 
Het budget voor uit te voeren civiel werk is verhoogd. Onder meer door het plaatsen van 
erfafscheidingen voor rekening van de gemeente. Daarnaast zijn civiele kosten eerder gemaakt dan 
gepland.  
 
Erflanden Mega 
Werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan gepland vanwege verkoop van alle kavels in dit plan. 
Verder zijn de kosten ook iets hoger uitgevallen vanwege enkele overschrijdingen in bestekposten. 
 
Beukemaplein 
Werkzaamheden voor het bouwrijp maken van kavels zijn eerder uitgevoerd dan gepland vanwege 
verkoop van alle kavels in dit plan. Nadat de meeste kavels zijn bebouwd wordt gestart met het 
woonrijp maken.  
 
Pesse 1e fase 
De fasering van het bouwrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels. 
Omdat er het afgelopen jaar minder is verkocht dan gepland is het civiele werk een jaar uitgesteld.  
Verder zijn de kosten ook iets hoger uitgevallen vanwege het ophogen van reeds verkochte kavels en 
het aanbrengen van beschoeiing daar. 
 
Stuifzand 
De fasering van het woonrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels.  
Het budget voor plankosten is hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat.  
 
Nieuw Moscou 
De fasering van het bouwrijp maken richt zich op uit te voeren werk rondom de te verkopen kavels. 
Omdat er het afgelopen jaar niet is verkocht is het civiele werk een jaar uitgesteld.  
 
Nieuweroord Trambaan 
Er is minder civiel werk uitgevoerd dan vooraf werd ingeschat. Ook zijn milieukosten uitgesteld. 
Verder zijn er aanmerkelijk minder plankosten gemaakt. 
 
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. 
Voor de gemeente zijn er nog geen IMVA die deze termijn overschrijden. Afgeboekte 
voorbereidingskosten moet in één keer worden genomen ten laste van het jaarresultaat. Afgeboekte 
kosten kunnen daardoor niet meer in een grondexploitatie worden ingebracht.  
 
Strategische gronden 
De kosten en baten van de strategische gronden worden verantwoord in de exploitatie. Zie hiervoor 
het programma Werken aan werk. 
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Opbrengsten 
In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt voor de geraamde en gerealiseerde 
opbrengsten. Er is voor een bedrag van ruim € 3,3 miljoen aan opbrengsten gegenereerd.  
 

 
 
Bouwgrond in exploitatie – BIE  
In Buitenvaart I zijn drie kavels verkocht. Op het Mauritsplein is één kavel verkocht. In de Erflanden 
(combinatie en Mega) zijn zeven kavels verkocht. Op het Beukemaplein zijn tien kavels verkocht. In 
Stuifzand zijn twee kavels verkocht. In Pesse is één kavel verkocht en in het project Trambaan is één 
bouwkavel verkocht. 
 
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.  

Opbrengsten  totaal (bedragen x € 1.000) Begroot 1-1-2018 Gerealiseerd 2018 Verschil
Bouwgrond in exploitatie – BIE 
Noord B 483 0 483
Noord B oost 471 0 471
Buitenvaart I 1.466 554 912
Buitenvaart II noordelijk blok 0 0 0
Hollandscheveld Oost (afgesloten per 31/12/18) 0 0 0
Stationsgebied A 0 0 0
Stationsgebied D 0 0 0
Mauritsplein 534 366 168
Grittenhof (afgesloten per 31/12/18) 0 0 0
Schutlanden oost 0 0 0
Erflanden (combinatie) 935 700 235
Erflanden (Mega) 226 226 -1
Beukemaplein 278 783 -505
Sneeuwbesstraat (gestart in 2018) 0 0 0
Stuifzand 210 139 71
Nieuw Moscou 100 0 100
Pesse 1e fase 611 199 411
Tiendeveen 166 0 166
Nieuwlande Koster 0 0 0
Nieuweroord Trambaan 219 195 24
Subtotaal 5.698 3.163 2.535
Immateriële vaste activa 
Haagje Wolfsbos 0 0 0
NCH Griendtsveenweg 0 40 -40
Lomanlaan 123 0 0 0
Park Dwingeland 0 0 0
RvE Julianastraat locatie 0 69 -69
Sneeuwbesstraat 0 19 -19
Anjerstraat 0 0 0
Noordscheschut 0 0 0
Riegmeer 0 0 0
Reviusplein 0 0 0
Spaarbankbos vml. Hockeyveld 0 0 0
Korhoenlaan 0 0 0
Steenbergerweide 0 0 0
Boerdijk 0 0 0
RvE Griendtsveenweg 0 0 0
Nijstad Oost 0 5 -5
Subtotaal 0 134 -134
Totaal 5.698 3.297 2.401
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De risico’s die worden gelopen in de bouwgrondproductie binnen de gemeente Hoogeveen zijn 
geïnventariseerd en op waarde gezet.  
 
Met de inschatting of een bepaalde kans of bedreiging zich voordoet wordt aan de hand van de nog 
te realiseren kosten en opbrengsten het risico bepaald en gekwantificeerd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de financiële impact van hetgeen zich eventueel voordoet. 
De in de tabel opgenomen risicobedragen zijn in een aantal stappen bepaald: 
- Als uitgangspunt geldt het resultaat (netto contante waarde) van de herziene grondexploitatie 

per 1 januari 2019; 
- Een inventarisatie is gemaakt van de risico’s per complex; 
- De geïnventariseerde risico’s zijn verwerkt in de betreffende grondexploitaties met een nieuw 

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

de verwachting van de omvang als de bedreiging zich voordoet. 
 

Op basis van de risicoanalyse is een totaal risicobedrag van circa € 0,54 miljoen berekend. Dit 
risicobedrag wordt opgevangen in het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel zijn de bepaalde 
risicobedragen per project weergegeven. Door de voorspoedige verkoop van bouwkavels is het risico 
op grondopbrengsten ten opzichte van vorig jaar met € 22.000 afgenomen. 
 

 
 
Stationsgebied (deel A) 
Voor Stationsgebied (deel A) is een risicobedrag berekend voor een lagere grondopbrengst. Het op te 
nemen risicobedrag is bepaald op € 95.000. Door deze maatregel te treffen wordt het mogelijk om 
een eventuele lagere opbrengst op te kunnen vangen.  
  
Stationsplein (deel D) 
In lijn met hetgeen beschreven is onder deelgebied A is ook voor het Stationsplein het scenario voor 
een lagere grondopbrengst berekend. Het risicobedrag is in dit scenario bepaald op € 49.000. 
 
Stuifzand 
Het risico voor de woningbouwlocatie Stuifzand is bepaald aan de hand van een scenario waarbij nog 
slechts 80% van de geraamde opbrengsten worden gehaald. 
 
Pesse 
Het risico voor de woningbouwlocatie Pesse is bepaald aan de hand van een scenario waarbij nog 
slechts 80% van de geraamde opbrengsten worden gehaald. 
 
Planschade 
Binnen de grondexploitaties worden voor eventuele planschadevergoedingen bedragen/kosten 
gereserveerd. Gebleken is dat lang niet door een ieder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid 
om een planschadevergoeding te claimen toch wordt er in de risicobepaling € 75.000 gereserveerd. 
  

Complex (bedragen x € 1.000) Benoemd risico Risico in geld
per 31-12-2018

Stuifzand Lagere grondopbrengst -133
Stationsgebied A Lagere grondopbrengst -95
Stationsgebied D Lagere grondopbrengst -49
Pesse Lagere grondopbrengst -195
totaal -471
Planschaderisico Planschaderisico totale complexen -75
Totaal -546
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Rechtmatigheid 

In deze paragraaf staat de zorg die elk jaar wordt besteed aan het getrouwe beeld en de 
rechtmatigheid. Het betreft de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en 
de rechtmatigheid van de beheershandelingen. 
 
Paragraafhouder college 
 
Over rechtmatigheid 
Rechtmatigheid is het in overeenstemming met de begroting en de geldende wettelijke regelingen 
handelen. Op grond van artikel 213 Gemeentewet is in het kader van de jaarrekening onderzoek naar 
getrouwheid en rechtmatigheid verricht. De accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van 
de jaarrekening als geheel en een oordeel over rechtmatigheid bij de totstandkoming van de baten, 
lasten en balansmutaties. De accountant heeft bij het oordeel over de rechtmatigheid gesteund op 
de waarborgen die wij bieden op het vlak van de naleving van de in- en externe regelgeving.  
 
Inrichting rechtmatigheid 
We geven uitvoering aan de financiële rechtmatigheid door vanuit Financial Control, samen met de 
bedrijfsbureaus van de verschillende eenheden, de financiële processen te beoordelen en het risico 
op fouten in te schatten. Waar we een fout of het risico op een fout hebben geconstateerd, hebben 
we verbetervoorstellen gegeven om deze risico’s in de toekomst te verkleinen.  
 
SiSa-bijlage 
Naast de rechtmatigheidscontrole op de gemeentelijke verordeningen is een controle uitgevoerd op 
de specifieke doeluitkeringen die verantwoord zijn in de zogenaamde SISA-bijlage. De gemeente 
heeft zelf de dossiers voorbereid en interne controles uitgevoerd waardoor de accountant heeft 
kunnen steunen op deze werkzaamheden.  
 
Documenten 
Na het vaststellen van de jaarrekening 2017 hebben we voor het jaar 2018 het interne controleplan 
en het normenkader opgesteld.  
 
Normenkader  
Het normenkader is door de auditcommissie van de raad voor kennisgeving aangenomen. Het 
normenkader geeft de bestaande externe wet- en regelgeving, verordeningen en kaderstellende 
besluiten van de gemeenteraad weer voor zover die bepalingen bevatten over financiële 
beheershandelingen.  
 
Intern controleplan 
Het interne controleplan is een document ten behoeve van de interne organisatie waarin 
aandachtspunten staan voor het controlejaar. Dit plan heeft betrekking op de gemeente Hoogeveen, 
maar ook op de gemeente De Wolden en de samenwerkingsorganisatie. Het plan is voor aanvang van 
de interne controles besproken met de accountant. 
 
Voldoen aan wet- en regelgeving 
Er zijn op basis van frequente controlemomenten per proces dossiers en documenten met een 
financiële consequentie gecontroleerd om vast te stellen of de uitvoering overeenstemt met de 
regels. Wij hebben voor 2018 vastgesteld dat de uitvoering binnen de daarvoor door de raad 
gestelde controletoleranties in overeenstemming met de regels heeft plaatsgevonden.  
Er is binnen de mogelijkheden aandacht geschonken aan de bevindingen uit het voorgaande 
controlejaar. Het merendeel van de financiële bedrijfsprocessen zijn tegen het licht gehouden.  
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Begrotingsrechtmatigheid 
In de toelichting op de programma’s zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de 
begroting voor 2018. De verplichte toelichting geeft een analyse van eventuele 
begrotingsonrechtmatigheden. Een begrotingsonrechtmatigheid doet zich voor als de lasten op 
programmaniveau zijn overschreden. Wij geven hieronder een verklaring in hoeverre sprake is van 
onrechtmatige overschrijdingen en vervolgens per programma een recapitulatie van de 
overschrijdingen van de lasten op programmaniveau (exploitatie) en de activa (kredieten).  

 
Een overschrijding van de lasten op de programma’s en kredieten is rechtmatig als ze in de volgende 
categorie valt: 
A. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 
B. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid. 
C. Kostenoverschrijding door interpretatie en kostenoverschrijding uit 2017 en eerder die in 2018 

blijken uit nader onderzoek van externen.  
 
Een overschrijding van de lasten op de programma’s en kredieten is niet rechtmatig als deze in de 
volgende categorie valt: 
D. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarvan de accountant 

ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 
E. Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen 

beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 
F. Kostenoverschrijding door interpretatie en kostenoverschrijding uit 2017 die in 2018 blijken uit 

nader onderzoek van externen. 
 

Omschrijving programma                               
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2018 na 

wijziging 

Rekening 
2018 Onderschrijding Overschrijding 

Blijven meedoen en talentontwikkeling 53.913 56.941 
 

3.028 
Zorg op maat 22.331 25.595 

 
3.264 

Werken aan werk 45.168 49.037 
 

3.869 
Bruisend Hoogeveen 5.644 5.676 

 
32 

Aantrekkelijk wonen 8.535 8.468 67 
 Krachtige wijken en dorpen 22.976 23.291 

 
315 

Veilige bereikbaarheid 7.658 7.660 
 

2 
Duurzamer Hoogeveen 4.625 4.837 

 
212 

Veilig Hoogeveen 3.027 3.215 
 

188 
Zichtbaar en transparant bestuur 3.826 4.404 

 
640 

Totaal lasten 177.705 189.124 67 11.550 
 
Voor de toelichting van over- en onderschrijdingen verwijzen wij naar de toelichting op de 
programmarekening in de jaarrekening. 
 
Wij classificeren in deze paragraaf de overschrijdingen als volgt: 
 
Blijven meedoen en talentontwikkeling 
Categorie B: De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere lasten van Jeugdhulp (€ 3,8 miljoen). In 
de GemRap en 3e kwartaal bericht is rekening gehouden met een overschrijding. 
Categorie B: De lasten van schuldhulpverlening zijn € 0,246 miljoen hoger uitgekomen. Bij de GemRap 
is een overschrijding gemeld van € 89.000. 
 
Zorg op maat 
Categorie B: Betreft hogere lasten ( € 2,8 miljoen) huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening 
begeleiding. De kosten van geëscaleerde zorg zijn € 366.000 hoger. In het 3e kwartaalbericht is 
hiervoor een overschrijding gemeld van € 2,3 miljoen.  
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Hiertegenover staan ook hogere baten (€ 0,2 miljoen). 
 
Werken aan werk 
Categorie A: De overschrijding betreft een hogere bijdrage van € 916.000 aan Alescon voor begeleide 
participatie. Hiervoor vindt compensatie plaats via het gemeentefonds. 
Categorie A: Aan de lastenkant is een afschrijving ineens opgenomen van € 2,7 miljoen 
(Julianaplantsoen en gronden Pesse) waartegenover vrijval van de betreffende voorzieningen en 
verkoopopbrengsten staan. 
Categorie B: Betreft rente- en exploitatielasten van onroerend-goed die niet zijn begroot (€ 187.000) 
 
Bruisend Hoogeveen 
Categorie B: De overschrijding wordt veroorzaakt door het niet realiseren van een opgenomen 
taakstelling zoals bij de GemRap is gemeld. 
 
Krachtige wijken en dorpen 
Categorie A: De extra kosten van de afvalstoffen (€ 130.000) wordt goedgemaakt door extra baten. 
Categorie B: Doordat de opgenomen taakstelling bij buurthuizen nog niet is gerealiseerd zijn de lasten 
hoger dan begroot (€ 62.000).  
Categorie B: De lasten van sportaccommodaties pakken hoger uit zoals vermeld in de GemRap. 
 
Duurzamer Hoogeveen 
Categorie A: De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere lasten van milieubeheer. De 
overschrijding wordt goedgemaakt door bijdragen van derden en subsidie provincie.  
 
Veilig Hoogeveen 
Categorie B: De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de VRD, 
zoals ook gemeld is bij de GemRap.  
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
Categorie B: De overschrijding op het taakveld bestuur is gemeld bij de GemRap (€ 288.000). 
Daarnaast heeft een niet begrote storting in de voorziening APPA plaats gevonden (€ 77.000). 
Categorie B: de lasten van verkiezingen, babsen en afdrachten rijksleges zijn hoger uitgekomen dan 
begroot (€ 97.000). Dit is gemeld in de GemRap. 
Categorie B: De lasten van het asielzoekerscentrum waren niet begroot (€ 114.000). 
 
Conclusie: de overschrijdingen zijn rechtmatig. 
 
Investeringskredieten 
Hieronder volgt de specificatie voor de rechtmatigheidstoets. Voor de inhoudelijke toelichting op 
overschrijdingen verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel 
investeringen) in de jaarrekening.  
 
Wij classificeren in deze paragraaf de overschrijdingen. 
 
Nog niet eerder gemelde overschrijdingen 
Programma                             
 (bedragen x € 1.000) Investering Overschrijding Toelichting Categorie 

Aantrekkelijk wonen Rotonde 
Wolfsbos/Cramerweg 38 

Voorbereidingskosten, wordt in 
mindering gebracht op het krediet wat 
in 2019 beschikbaar is. 

B 

 
De bovenstaande overschrijdingen zijn nog niet eerder aan raad gemeld, maar classificeren we als 
rechtmatig. Ze passen binnen het bestaande beleid. Met de vaststelling van de jaarrekening worden 
ze alsnog goedgekeurd. 
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Overzicht van baten en lasten 

In dit hoofdstuk staan de gerealiseerde baten en lasten van de programma's en van het overzicht van 
algemene dekkingsmiddelen evenals de inzet van reserves. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Het totaalsaldo van de programma's wordt afgezet tegen de algemene dekkingsmiddelen. 
Vervolgens geven we de overhead en de mutaties met de reserves aan. Dit geeft uiteindelijk het 
resultaat weer. 
 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Lasten     
Blijven meedoen en talentontwikkeling 55.985 49.422 53.911 56.941 
Zorg op maat 22.861 21.236 22.331 25.594 

Werken aan werk 50.590 22.259 45.167 49.037 
Bruisend Hoogeveen 4.154 3.395 5.646 5.676 
Aantrekkelijk wonen 8.093 9.958 8.535 8.468 
Krachtige wijken en dorpen 25.138 22.862 22.976 23.291 
Veilige Bereikbaarheid 7.920 7.246 7.658 7.660 

Duurzamer Hoogeveen 5.353 4.607 4.626 4.837 
Veilig Hoogeveen 3.299 3.049 3.026 3.215 
Zichtbaar en transparant bestuur 4.007 3.760 3.826 4.404 
Totaal lasten 187.400 147.792 177.702 189.123 
     

Baten     
Blijven meedoen en talentontwikkeling 29.425 24.442 27.769 26.228 
Zorg op maat 3.161 1.878 1.878 2.077 
Werken aan werk 4.169 3.132 3.132 5.933 
Bruisend Hoogeveen 231 176 176 222 

Aantrekkelijk wonen 6.955 9.097 7.044 7.437 
Krachtige wijken en dorpen 10.034 8.894 8.868 9.102 
Veilige Bereikbaarheid 2.879 2.900 3.055 2.691 
Duurzamer Hoogeveen 5.067 4.708 4.721 5.108 
Veilig Hoogeveen 114 12 12 112 

Zichtbaar en transparant bestuur 1.756 1.134 1.138 1.182 
Totaal baten 63.791 56.373 57.793 60.092 
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 Rekening Begroting Begroting Rekening 

Omschrijving producten (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 
  voor wijziging na wijziging  
Saldo     
Blijven meedoen en talentontwikkeling 26.560 24.978 26.142 30.713 
Zorg op maat 19.700 19.358 20.453 23.517 
Werken aan werk 46.421 19.127 42.035 43.104 

Bruisend Hoogeveen 3.923 3.219 5.470 5.454 
Aantrekkelijk wonen 1.138 861 1.491 1.031 
Krachtige wijken en dorpen 15.104 13.968 14.108 14.189 
Veilige Bereikbaarheid 5.041 4.346 4.603 4.969 
Duurzamer Hoogeveen 286 -101 -95 -271 

Veilig Hoogeveen 3.185 3.037 3.014 3.103 
Zichtbaar en transparant bestuur 2.251 2.626 2.688 3.222 
Resultaat 123.609 91.419 119.909 129.031 

 
 Rekening Begroting Begroting Rekening 
Omschrijving taakvelden (bedragen x €1.000) 2017 2018 2018 2018 

  voor na  
Saldo programma resultaten 123.609 91.419 119.909 129.031 
Saldo algemene dekkingsmiddelen -136.311 -106.111 -132.782 -134.604 
Saldo overhead 16.153 14.975 16.036 17.085 
Mutaties in reserves -1.117 -488 -3.404 -2.475 

Afrondingsverschillen -2 3 3 -1 
Resultaat (- = voordelig) 2.332 -202 -238 9.036 

 
Hieronder de mutaties met de reserves per programma 
 
Onttrekkingen aan reserves per programma: 
 
Programma/Reserve                                                             
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving Onttrekking 

   
Werken aan werk   
Reserve Risico en Stimulering Bijdrage in kader van werkgelegenheid 32 
Reserve Participatiebudget T.b.v. werkdeel 100 
Reserve Vierkant voor Werk Investeringsregeling Vierkant voor werk 279 
   
Bruisend Hoogeveen   
Algemene Reserve Extra subsidie Tamboer transitie 200 
Algemene Reserve Eenmalig extra subsidie Tamboer 2.240 
   
Duurzamer Hoogeveen   
Reserve bodemsanering bodemsanering 11 
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Aantrekkelijk Wonen   
Algemene reserve Omgevingswet 5 
Algemene reserve J. Carmiggeltprijs 6 
Algemene reserve Visie Stadscentrum 737 
Reserve structuurvisie instellen voorziening grex 584 
Reserve structuurvisie verlaging vordering PPS Erflanden 327 
Reserve structuurvisie t.b.v. storting Stadscentrum 93 
Reserve stadscentrum Stadscentrum 189 
   
Krachtige wijken en dorpen   
Algemene reserve Sloop gebouw STOVOH 75 
Algemene reserve Reserve Kunstijsbaan 2.000 
Algemene reserve Reserve zwembadlocatie 1.000 

Reserve structuurvisie 
Uitvoeringsprogramma visie landelijk 
gebied 17 

Reserve wijk- en dorpsgericht werken WDW 117 
   
Zichtbaar en transparant bestuur   
Algemene reserve Congres Retaillink 19 
Algemene reserve Bestuurlijke innovatie 45 
Algemene reserve Reserve herinrichting Raadzaal 389 
   
Algemene dekkingsmiddelen   
Reserve Effecten Rijksbeleid Wmo 825 
   
 Totaal 9.290 
 
Stortingen in reserves per programma: 
 
Programma/Reserve                                                             
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving Storting 

Aantrekkelijk wonen   
Reserve Structuurvisie resultaten grondexploitatie 2018 1.515 
Reserve kapitaallasten visie stadscentrum instellen dekkingsreserve 830 
   
Krachtige wijken en dorpen   
Reserve Wijk en dorpsgericht werken storting korte klap gelden 131 
Reserve IAB onderhoud 110 
Reserve kunstijsbaan storting dekkingsreserve Kunstijsbaan 2.000 
Reserve zwembadlocatie instellen reserve zwembadlocatie 1.000 
   
Zichtbaar en Transparant Bestuur   
Reserve kapitaallasten herinrichting raadzaal instellen dekkingsreserve 389 
   
Algemene dekkingsmiddelen   
Algemene reserve sparende gemeente 500 
Reserve Effecten rijksbeleid risico gemeentefondsuitkering 340 
   
 Totaal 6.815 
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Incidentele uitgaven en inkomsten 
Het resultaat wordt mede bepaald door incidentele uitgaven en inkomsten. In onderstaande tabel 
staan die opgesomd. 
 
Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Baten 

   
Programma Zorg op Maat   

Wmo 825  
   
Programma Werken aan werk   
Werkgelegenheidsbijdragen 32  
Investeringsregeling Dutch TechZone 279  

Participatiebudget 100  
Afschrijving boekwaarden (Julianaplantsoen/gronden Pesse) 2.708  
Idem, vrijval voorzieningen/verkoopopbrengsten  2.686 
   
Programma Bruisend Hoogeveen   
Extra subsidie Tamboer 200  

Eenmalig subsidie Tamboer 2.240  
   
Programma Krachtige wijken en dorpen   
Sloop gebouw STOVOH 75  
Visievorming/uitvoering Programma Landelijk gebied 17  
Kosten leegstandsbeheer schoolgebouw 125  

Correctie afrekening 2017 Brede School Krakeel 84  
   
Programma Aantrekkelijk wonen   
Omgevingswet 5  

J. Carmiggeltprijs 6  
Resultaat grondcomplexen  1.515 
Instellen voorziening grex 584  
Verlaging vordering PPP Erflanden 327  

   
Programma Duurzaam Hoogeveen   
Bodemsanering 11  
   
   
Programma Zichtbaar en transparant bestuur   
Congres Retaillink 19  
Bestuurlijke innovatie 45  
   
Reserves   

Storting reserve visie stadscentrum 830  
Storting reserve Wijk en dorpsgericht werken 117  
Storting reserve structuurvisie (resultaat grondcomplexen) 1.515  
Storting reserve kunstijsbaan 2.000  

Storting reserve zwembadlocatie 1.000  
Storting reserve herinrichting raadzaal 389  
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Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Baten 

   
Onttrekking Algemene reserve t.b.v.:   

Extra subsidie Tamboer  200 
Eenmalige extra subsidie Tamboer  2.240 
Omgevingswet  5 
J. Carmiggeltprijs  6 

Congres Retaillink  19 
Bestuurlijke innovatie  45 
Sloop gebouw STOVOH  75 
Reserve kunstijsbaan  2.000 

Reserve zwembadlocatie  1.000 
Reserve herinrichting raadzaal  389 
Reserve visie stadscentrum  737 
Onttrekking reserve structuurvisie t.b.v.:   

Visievorming/uitvoering Programma landelijk gebied  17 
Voorziening grondexploitatie  584 
Verlaging vordering PPS Erflanden  327 
Reserve visie stadscentrum  93 

Onttrekking reserve risico en stimulering t.b.v.:   
Bijdrage werkgelegenheid  32 
Onttrekking reserve bodemsanering t.b.v.: 
Kosten bodemsanering  11 

Onttrekking reserve participatie t.b.v.:   
Participatiebudget  100 
Onttrekking reserve Wijk en dorpsgericht werken t.b.v.:   

Smederijen  131 
Onttrekking reserve Dutch TechZone: 
Investeringsregeling   279 

Onttrekking reserve effecten rijksbeleid t.b.v.:   

Wmo  825 
   
Totaal 13.533 13.316 
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Balans op hoofdindeling 

Hieronder staat de balans per 31 december van het vorige boekjaar en het lopende boekjaar volgens 
de voorgeschreven hoofdindeling. Op de balans worden de activa en passiva onderscheiden in vast 
(duurzaam) en vlottend (niet duurzaam). 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
ACTIVA                                                          (bedragen x € 1.000) 31 december 2018 31 december 2017 
Vaste activa 
 

    
Immateriële vaste activa 
 

10.301  10.387  
  10.301  10.387 
Materiële vaste activa     
Gronden uitgegeven in erfpacht 410  410  
Investeringen met economisch nut 81.723  82.139  
Investeringen met economisch nut, voor kosten met heffing 23.642  23.823  
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 18.254  15.223  
  124.029  121.595 
Financiële vaste activa     
Kapitaalverstrekkingen aan:     
  Deelnemingen 1.039  1.039  
  Overige verbonden partijen     
Leningen aan:     
  Woningbouwcorporaties 517  553  
  Overige verbonden partijen 9.481  9.518  
  Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 2.034  1.618  
Overige langlopende geldleningen 1.213  1.537  
  14.284  14.265 
Totaal vaste activa  148.614  146.247 
     
Vlottende activa     
Voorraden     
Grond- en hulpstoffen     
  Handelsgoederen  321  387  
  Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie  16.668  17.291  
  16.989  17.678 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar     
Vorderingen op openbare lichamen 13.898  9.791  
Overige vorderingen 5.582  5.286  
Overige uitzettingen 11  29 

 
 

Schatkistbankieren 3.766  11.282  
  23.257 

 
 26.388 

 Liquide middelen     
Kas- en Banksaldi 557  517  
  557  517 
Overlopende activa      
Nog te ontvangen bijdragen van openbare lichamen 1.917  1.993  
Overige overlopende activa 48  2.441  
  1.965  4.434 
Totaal vlottende activa  42.768  49.017 
TOTAAL ACTIVA  191.382  195.264 
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PASSIVA                                                      (Bedragen x € 1.000) 31 december 2018 31 december 2017 

Vaste passiva 
Vaste financieringsmiddelen     

Eigen vermogen:     
  Algemene reserve 14.833  23.381  
  Bestemmingsreserves 15.475  11.733  
  Saldo na bestemming -9.037  -2.332  
  21.271  32.782 
     
Voorzieningen 6.365  6.294  
  6.365  6.294 
     
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer     

Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 18.400 

 
18.800 

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen 100.297 

 
 97.140 

 

  118.697  115.940 
     
Totaal vaste passiva  146.333  155.016 
     
Vlottende passiva     
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 
één jaar     

Kasgeldleningen 20.000  20.000  
Kas- en Banksaldi     
Overige schulden 18.687  11.406  
  38.687  31.406 
     
Overlopende passiva     
Vooruit ontvangen/nog te betalen bijdragen openbare lichamen 4.209  3.212  
Overige overlopende passiva 2.153  5.630  
  6.362  8.842 
Totaal vlottende passiva  45.049  40.248       
     
     
TOTAAL PASSIVA  191.382  195.264 
     
Niet in de balans opgenomen verplichtingen  694.773  757.765 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Hier staan de grondslagen die op basis van de regels van het BBV zijn gehanteerd om de cijfers van 
de balans en het resultaat te bepalen. 
 
Paragraafhouder Jan Steenbergen 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aan de debetzijde staat een opsomming van alle 
activa. Dit zijn de bezittingen van de gemeente. De creditzijde geeft een inzicht in de financiering van 
de bezittingen. Dit zijn de passiva, bestaande uit het eigen vermogen en de schulden (= vreemd 
vermogen).  
 
Vaste activa, bezittingen met een lange looptijd 
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 
een maatschappelijk nut en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die 
kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch 
nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.  
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening 
houdend met eventuele lagere marktwaarde. De afschrijvingsduur voor kosten onderzoek en 
ontwikkeling is ten hoogste vijf jaar. De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden lineair 
afgeschreven. Deze afschrijvingsduur is maximaal gelijk aan de activa waarvoor de bijdrage is 
verstrekt.  
 
Materiële vaste activa  
De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de verkrijging- of vervaardigingsprijs (artikel 63, 
lid 1 BBV), verminderd met bijdragen van derden en de afschrijvingen.  
 
Definities: 
- de verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten; 
- de vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en 

de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Tevens kan 
een redelijk deel van de indirecte kosten en rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van 
het actief worden toegerekend. 

 
De strategische gronden worden opgenomen onder de materiële vaste activa tegen verkrijgingsprijs 
onder aftrek van de voorziening voor lagere marktwaarde. 
 
Bij investeringen met een meerjarig economisch nut geldt dat de verminderingen over de hele 
looptijd (lineair) gecorrigeerd worden met de berekende afschrijvingslasten. 
 
Voorheen konden investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut direct 
ten laste van de exploitatie worden gebracht dan wel conform investeringen met economisch nut 
worden geactiveerd en afgeschreven. Dit is gewijzigd. Investeringen met een maatschappelijk nut 
worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur afgeschreven. 
Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. 
Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde.  
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Financiële verordening / financieel kader 
Op 22 februari 2018 heeft de Raad de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en het 
financieel kader, met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 vastgesteld. Afspraken zoals 
vastgelegd in het financieel kader zijn aangepast aan de gewijzigde BBV. De financiële verordening 
regelt het financiële beheer en beleid en de financiële organisatie van de gemeente. Het doel van 
deze verordening is dat de raad uitgangspunten vaststelt voor de uitvoering van de financiële functie. 
 
In de nota staan de volgende afschrijvingstermijnen genoemd: 
Gronden en terreinen   niet 
Woonruimte   40 jaar 
Bedrijfsgebouwen   10-40 jaar 
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken   
- Rioleringen   5-60 jaar 
- Wegen   20 jaar 
- Aanleg sportvelden   15 jaar 
- Begraafplaatsen   15-30 jaar 
- Speelvoorzieningen   10 jaar 
- Openbaar gebied   20 jaar 
Vervoersmiddelen   5-10 jaar 
Machines, apparaten en installaties   2-15 jaar 
Overig   5-10 jaar 
 
Ook is opgenomen dat afschrijvingen en rente één jaar na de uitvoering ingaan. 
In overeenstemming met het activering- en afschrijvingsbeleid worden activa met een gezamenlijke 
massa beneden de € 50.000 niet geactiveerd. 
 
In de toelichtingen op de programma’s is de analyse opgenomen van de over- en onderschrijdingen 
op de investeringen. De over- en onderschrijdingen worden bij het vaststellen van de jaarrekening 
geautoriseerd.  
 
Financiële vaste activa  
De financiële activa bestaan uit:  
- geldleningen aan woningbouwcorporaties  
- overige langlopende geldleningen  
- gemeenschappelijke regelingen  
- deelnemingen en effecten  
- bijdragen aan activa in eigendom van derden  
 
De financiële vaste activa staan gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering is gebaseerd op 
de historische kostprijs c.q. aanschafprijs, verminderd met - voor wat de geldleningen betreft - de 
aflossingen op de geldleningen. Indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs, 
dan wordt er afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde. 
 
Op deelnemingen en effecten wordt in principe niet afgeschreven. De werkelijke waarde kan 
afwijken van de nominale waarde.  
 
Vlottende activa  
Vlottende activa zijn bezittingen met een relatief snelle doorlooptijd. Dit betekent dat ze gemakkelijk 
in geld zijn om te zetten.  
 
Voorraden  
De onderhanden werken zijn opgenomen tegen vervaardigingsprijs. Waardering geschiedt tegen de 
marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de vervaardigingsprijs.  
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Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit 
volledige verlies op basis van de netto contante waarde (NCW). Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 
 
Vorderingen  
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de 
vorderingen beoordeeld. Zo nodig wordt er dan een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen 
die als correctie op de vorderingen wordt verwerkt. Jaarlijks worden de vorderingen, die oninbaar 
blijken te zijn, afgeboekt.  
 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.  
 
Eigen Vermogen  
De reserves zijn onderverdeeld in de Algemene reserve en bestemmingsreserves.  
 
Vreemd vermogen  
Voorzieningen  
Voorzieningen worden gevormd wegens: 
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs 

in te schatten; 
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt en de voorziening strekt tot 

gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
 
De Appa Voorziening is opgenomen tegen actuariële waarde en de overige voorzieningen worden 
tegen nominale waarde opgenomen. De uitgangspunten voor de Appa voorziening zijn: 
- rekenrente: 1,577% 
- sterfte: GBM/GBV 2010-2015 (Raet) en GBM/GBV 2000-2005 (Loyalis) met leeftijdsterugstelling 

m/v 5/1 of v/m 3/3 
- excasso-opslag: geen 
 
Langlopende schulden (vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer) 
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het bedrag van de aflossingen die 
binnen een jaar vervallen, is niet afzonderlijk onder kortlopende schulden opgenomen, dit is in 
overeenstemming met de BBV. 
 
Vlottende passiva  
Kortlopende schulden (< 1 jaar) 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Overlopende passiva 
Dit zijn o.a. de nog niet bestede bijdragen van derden met een specifiek bestemmingsdoel en nog te 
betalen kosten (niet door een crediteur gefactureerd). Deze zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
Borg en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente geborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 
nadere informatie opgenomen. 
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Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) 
Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële 
tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage 
verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever 
is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. 
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de 
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen 
bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van 
de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. 
 
Uniforme taakvelden 
Met ingang van de begroting voor 2017 wordt voorgeschreven dat de ramingen in het kader van 
de begrotingsuitvoering worden opgesteld aan de hand van de uniforme taakvelden. De uniforme 
taakvelden zijn in de plaats gekomen van de functies zoals deze nog van toepassing waren in de 
begroting van 2016. Het doel van deze wijziging is het verbeteren van de onderlinge 
vergelijkbaarheid tussen gemeenten.  
 
Toerekening naar taakvelden (overhead) 
Om meer inzicht te geven over de totale overheadkosten is met ingang van 2017 voorgeschreven dat 
in de jaarrekening een apart overzicht moet worden opgenomen van de overheadkosten. Hierbij zijn 
de overheadkosten in het BBV gedefinieerd als alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma’s worden dan de 
kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.  
 
In de begroting 2017 is deze wijziging al doorgevoerd. Voor de verdeling van de personeelskosten is 
voor alle medewerkers beoordeeld door de teamleiders op welke taakvelden de betreffende 
medewerkers werkzaamheden verrichten. Dit is de basis voor een evenredige verdeling van de 
personeelskosten naar de taakvelden. Onderdeel van de taakvelden is het taakveld overhead. Voor 
de toerekening van de kosten aan overhead is dezelfde systematiek gevolgd. De onderdelen ICT, 
huisvesting, tractie en facilitaire kosten zijn direct aan centrale overhead toegerekend. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling  
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. De 
baten en lasten waartussen een oorzakelijk verband bestaat, worden in principe in hetzelfde jaar 
verantwoord. Kosten die hun oorsprong vinden in de bedrijfsvoering van het betreffende jaar (of 
daarvoor) worden ook in de jaarrekening verwerkt.  
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate verantwoord op het moment waarop het 
dividend betaalbaar is gesteld. 
 
In de toelichting op de programma’s worden minimaal de overschrijdingen op productniveau groter 
dan € 50.000 tussen de begrote en werkelijke baten en lasten afzonderlijk geanalyseerd. 
 
Winstneming bij grondexploitaties 
De commissie BBV heeft in december 2017 een standpunt gepubliceerd inzake de te hanteren 
methode van tussentijdse winstneming op grondexploitaties op basis van voortgang van het project: 
de percentage of completion methode.  
 
De percentage of completion (poc) methode moet worden toegepast indien het resultaat op de 
grondexploitatie op een betrouwbare wijze kan worden ingeschat / voldoende zeker is.  
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Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen 
nemen: 
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én  
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én  
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).  
 
De berekening van de tussentijds te nemen winst gaat via de formule: (% realisatie kosten x % 
realisatie opbrengsten) x geraamde winst in €. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
eventuele onzekerheden in de bepaling van de geraamde winst. Deze onzekerheden kunnen op basis 
van kans x impact gekwantificeerd worden. 
 
Resultaatbestemming  
Alle vermogensmutaties worden inzichtelijk gemaakt via het exploitatieresultaat. Hierbij wordt als 
principe gehanteerd dat de begroting indicatief is. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op 
basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Dit met inachtneming van de nota Reserves 2009 die 
is vastgesteld op 26 juni 2009. 
 
Voor de bestemming van het resultaat is voorin de jaarrekening in het hoofdstuk “Jaarrekening in 
kort bestek” een voorstel opgenomen. 
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Toelichting op balans 

De toelichting volgt de hoofdindeling van de balans 
 
Activa 

Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2018 

Inves-
tering 

Bijdr.derden/
vermindering 

Afschrij-
ving 

Stand 31-
12-2018 

Kosten onderzoek en ontwikkeling 263 282 69 0   476 
Bijdrage aan activa in eigendom van 
derden 10.124 0 0 299 9.825 
Totaal 10.387 282 70 299 10.301 

 
De bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft: 
- Brede School Krakeel........................................................................................ 3.862.000 
- Bijdrage Eduwiek .............................................................................................. 5.700.000 
- Dorpshuis de Vuurkorf Nieuweroord .................................................................. 190.000 
- Zorgcoördinatie oudere Molukkers ...................................................................... 42.000 
- Woon- Zorgvoorziening ouderen Elim .................................................................. 31.000 
Totaal .................................................................................................................... 9.825.000 
 
Materiële vaste activa (gronden uitgegeven in erfpacht) 
Omschrijving                                           
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2018 

Inves-
tering 

Bijdr.derden/
vermindering 

Afschrij-
ving 

Stand 31-
12-2018 

Gronden en terreinen 410               410 
Totaal 410                           410 

 
Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut) 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2018 

Inves-
tering 

Bijdr.derden/
vermindering 

Afschrij-
ving 

Voorz. 
gronden 

Stand 31-
12-2018 

Gronden en terreinen 3.072 286    3.358 
Strategische gronden 10.872  392  -229 10.709 
Woonruimten 256 325  5   576 
Bedrijfsgebouwen 59.284 1.288 24 2.964   57.584 
Grond- weg- en waterbouwkundige 
werken 5.601 93  586   5.108 

Machines, apparaten en installaties 1.942 191  314   1.819 
Overige materiële vaste activa 1.112 1.695   238   2.569 
Totaal 82.139 3.878 416 4.107 -229 81.723 

 
Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut, voor kosten met heffing) 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2018 

Inves-
tering 

Bijdr.derden/
vermindering 

Afschrij-
ving 

Voorz. 
gronden 

Stand 31-
12-2018 

Gronden en terreinen 381      381 
Bedrijfsgebouwen 6   1   5 
Grond- weg- en waterbouwkundige 
werken 23.202 801 15 936   23.052 
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Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2018 

Inves-
tering 

Bijdr.derden/
vermindering 

Afschrij-
ving 

Voorz. 
gronden 

Stand 31-
12-2018 

Overige materiële vaste activa 234    30  204 
Totaal 23.823 801 15 967   23.642 

 
Specificatie van de voorziening die in mindering wordt gebracht op de strategische gronden: 
In mindering op voorraad gronden       
(bedragen x € 1.000) 

Stand  
Bij Af 

Stand  
01-01-2018 31-12-2018 

Voorziening strategische gronden 5.297 
 

229 5.068 
Totaal 5.297 

 
229 5.068 

 
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste mutaties voor investeringen met economisch nut en 
investeringen met economisch nut, voor kosten met heffing. 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) Investering 2018 Bijdragen 

derden/verminderingen 
Aankoop opstallen 1.435 

 Materiële vaste activa grexen  
 

392 
IAB: Huisvesting de Fontein 703 

 Investeringen rioleringsplan 667 15 
IAB: Renovatie van Goghlaan 400 

 Herinrichting Raadzaal 375 
 Voorbereidingskosten kunstijsbaan-zwembad 364 
 IAB: Kindcentrum Wolfsbos 319 
 Budget begraafplaatsen 134 
 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 80 
 Openbare speelvoorzieningen 63 
 Parkeergarage De Kaap 48 9 

VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg 37 
 MFC Nieuwlande 33 12 

Het Activum 6 3 
 
Bij de materiële vaste activa grexen en dan de kolom bijdragen derden/verminderingen, betreft het 
een mutatie in de boekwaarden. 
 
Materiële vaste activa ( investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut) 
 
Omschrijving Stand  

Investering Bijdragen 
derden Afschrijving 

Stand  

 (bedragen x € 1.000) 1-1-
2018 

31-12-
2018 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 
(voor 2017 geactiveerd) 12.429 541 801 840 11.329 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 
(vanaf 2017 geactiveerd) 1.801 5.103 793 65 6.046 

Machines, apparaten en installaties 
(vanaf  2017 geactiveerd) 878     88 790 

Overige materiële vaste activa 115     26 89 
Totaal 15.223 5.644 1.594 1.019 18.254 
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In onderstaand overzicht staan de mutaties voor investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut. 
 

Omschrijving                                      (bedragen x € 1.000) Investering 2018 Bijdragen derden 

Rondweg Hollandscheveld 2.317 
 Asfaltprogramma 2018 2.144 179 

Stadscentrum Zuid-Oost hoek (fase 1) 540 801 
Visie Stadscentrum fase 2 642 613 

 
Financiële vaste activa 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Kapitaalverstrekking 1.039 1.039 
Leningen 11.689 12.032 
Overige langlopende geldleningen 1.537 1.213 
Totaal 14.265 14.284 

 
Kapitaalverstrekking aan 
            (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Investering Aflossing Stand 31-12-2018 

Deelneming 1.039   
 

1.039 
Totaal 1.039 

  
1.039 

 
De deelnemingen betreffen: 
- Aandeelkapitaal N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten  ................................. 36.000 
- Aandeelkapitaal N.V. Rendo ................................................................................ 152.000 
- Aandeelkapitaal N.V. WMD ..................................................................................... 5.000 
- Aandeelkapitaal N.V. Area .................................................................................. 791.000 
- Participatie Oikocredit........................................................................................... 55.000 
Totaal .......................................................................................................... 1.039.000 
 
Leningen aan 
(bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Investering Aflossing Stand 31-12-2018 

Woningbouwcorporaties 553   36 517 
Overige verbonden partijen 9.518 2.214 2.251 9.481 
Openbare lichamen 1.618 1.523 1.107 2.034 
Totaal 11.689 3.737 3.394 12.032 

 
Woningbouwcorporaties 
We hebben leningen verstrekt aan de woningbouwcorporaties Domesta en Woonconcept.  
 
Overige verbonden partijen 
- Lening van € 2.997.000 van de gemeente Hoogeveen aan de Samenwerkingsorganisatie De 

Wolden Hoogeveen. 
- Door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) zijn in 2018 

leningen aan particulieren en woningbouwcorporaties verstrekt tot een bedrag van € 1.075.000, 
hiertegenover staan de aflossingen van € 1.363.000 van deze leningen, er staat nog € 6.484.000 
aan leningen open. De leningen betreffen: startersleningen/Vrom startersleningen, 
duurzaamheidsleningen, leningen voor particuliere woning verbetering, leningen groot 
onderhoud VvE en zonneleningen. Het SVn voert de administratie van de leningen uit voor 
Hoogeveen. 
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Openbare lichamen 
Leningen aan de SVN: de stand van de leningen is € 2.034.000. Dit bedrag kan weer ingezet worden 
voor leningen aan particulieren en woningbouwcorporaties. Er zijn geen nieuwe stortingen gedaan. 
Voor de nieuwe leningen is gebruik gemaakt van het revolving karakter van deze leningen (de 
middelen vloeien terug en kunnen opnieuw ingezet worden).  
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2017 Investering Aflossing Voorziening Stand 31-

12-2018 

Overige langlopende leningen 1.537 
 

324 
 

1.213 
Totaal 1.537 

 
324 

 
1.213 

 
De aflossingen zijn: 
- Hypotheekverstrekkingen ambtenaren ............................................................. 316.000 
- Stimuleringslening aan starters Vlinderplateau .................................................... 8.000 
 
De overige langlopende leningen zijn verstrekt aan: 
- Hypotheekverstrekkingen ambtenaren ............................................................. 978.000 
- Stimuleringslening aan starters Vlinderplateau ................................................ 235.000 
- Overige leningen .................................................................................................. 35.000 
Totaal .................................................................................................................... 1.248.000 
 
Voor de overige leningen is er een voorziening van € 35.000, die direct in mindering is gebracht op de 
stand van de lening. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden per balansgroep 
Voorraden                          
(bedragen x € 
1.000) 

Stand    
01-01-
2018 

Ver 
meerderingen 

Ver 
minderingen 

Ver 
rekening 

Gereali 
seerde 

winst/verlies 

Mutatie 
voorziening 

Stand           
31-12-
2018 

Handelsgoederen 387  2.170   -2.104 321 
Bouwgrond in 
exploitatie(BIE) 17.291 1.552 3.163 57 1.515 584 16.668 

Totaal 17.678 1.552 5.333 57 1.515 -1.520 16.989 
 
Handelsgoederen: 
Voorziening gronden Julianastraat 3 is met € 2.104.000 verlaagd, saldo per 31-12-2018 € 0. 
  
Nadere uitsplitsing voorraden per complex stand 31-12-2018 ( boekwaarde-/-voorziening) 
Complex                                            
(bedragen x € 1.000) 

Bruto boekwaarde 
 31-12-2018 

Stand voorz. 
 31-12-2018 

Saldo 
 31-12-2018 

Bouwgrond in exploitatie(BIE)    
Noord B 543  543 
Noord B-Oost 69  69 
Buitenvaart I 6.666  6.666 
Buitenvaart II 16.620 14.553 2.068 
Hollandscheveld-Oost 0  0 
Station deelgebied A 4.261 3.191 1.070 
Station deelgebied D (Stationsplein) 3.052 2.490 563 
Mauritshal locatie 984 602 382 
Grittenhof-West 0  0 
Schutlanden-Oost -51  -51 
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Complex                                            
(bedragen x € 1.000) 

Bruto boekwaarde 
 31-12-2018 

Stand voorz. 
 31-12-2018 

Saldo 
 31-12-2018 

Erflanden 696  696 
Erflanden Mega -53  -53 
Beukemaplein -473  -473 
Sneeuwbesstraat 56  56 
Stuifzand 1.928 96 1.832 
Nieuw Moscou 202 106 96 
Pesse fase 1 2.009 217 1.792 
Tiendeveen 442  442 
Nieuwlande(kosterlocatie) 75  75 
Nieuweroord Kanalenzone (Trambaan) 897  897 
TOTAAL 37.923 21.255 16.668 

 
De geraamde nog te maken kosten zijn per 31-12-2018 € 4.807.270. 
 
Onderbouwing:  
Betreft hoofdzakelijk nog te maken kosten voor verwervingen, sloop, bouw- en woonrijp maken, 
plankosten en rente. 
 
De geraamde opbrengsten zijn per 31-12-2018 € 27.019.161. 
 
Onderbouwing: 
Betreft hoofdzakelijk geraamde opbrengsten uit grondverkopen van kavels voor woningbouw  en 
bedrijventerreinen. 
 
Het geraamde eindresultaat per 31-12-2018 is € 16.698.579, betreft nadelig resultaat op netto 
contante waarde. 
  
Berekeningswijze met onderbouwing. 
Het resultaat op netto contante waarde wordt per grondexploitatie bepaald door de eindwaarde 
contant te maken naar 31-12-2018, door deze te disconteren tegen de, door de commissie BBV 
voorgeschreven disconteringsvoet van 2%. Het geraamde eindresultaat betreft de saldering van de 
19 in exploitatie genomen grondexploitaties op netto contante waarde. 
(- betreft een voordelig eindresultaat op netto contante waarde) 
(+ betreft een nadelig resultaat op netto contante waarde) 
 
Specificatie van de voorzieningen die in mindering worden gebracht op de voorraad gronden: 
In mindering op voorraad gronden  
 (bedragen x € 1.000) 

Stand  
Bij Af 

Stand  
01-01-2018 31-12-2018 

Voorziening locatie Mauritsplein 529 73  602 
Voorziening industrieterrein Buitenvaart II 14.238 315  14.553 
Voorziening Stationsgebied, fase A 3.085 106  3.191 
Voorziening Stationsgebied, overige fasen 2.451 39  2.490 
Voorziening Pesse Zuid 1e fase 161 56  217 
Voorziening Nieuw Moscou 127  21 106 
Voorziening Stuifzand 80 16  96 
Totaal 20.671 605 21 21.255 

 
In de paragraaf Grondbeleid is een toelichting opgenomen over de gerealiseerde investeringen en 
opbrengsten.  
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Vorderingen 
 Omschrijving      
(bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Vorderingen op openbare lichamen 9.791 13.898 
Overige vorderingen 5.286 5.582 
Overige uitzettingen 29 11 
Totaal 15.106 19.491 

 
Van de vordering op openbare lichamen betreft voor ruim € 12,5 miljoen een vordering op de 
belastingdienst voor de (o.a. compensabele) BTW 2018. Deze vordering zal normaliter rond juni/juli 
2019 worden ontvangen over het jaar 2018. 
 
De overige vorderingen betreffen: 
- Debiteuren ...................................................................................................... 2.105.000 
- Debiteuren, SoZa ............................................................................................ 1.286.000 
- Vooruit betaalde bedragen goederen en diensten ........................................... 142.000 
- Nog te ontvangen bedragen goederen en diensten ....................................... 2.029.000 
- Overige ................................................................................................................. 20.000 
Totaal .......................................................................................................... 5.582.000 
 
Daarnaast zijn de voorzieningen dubieuze debiteuren in mindering gebracht op bovengenoemde 
vorderingen. De openstaande posten debiteuren heeft een normaal verloop. 
 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Bij Af Stand 31-12-2018 

Voorziening dubieuze debiteuren 749 134 322 561 
Voorziening dubieuze debiteuren Wwb 825 125  950 
Totaal 1.574 259 322 1.511 

 
Van de voorziening dubieuze debiteuren is € 322.000 onttrokken voor afboeking van oninbare 
vorderingen. Om de voorziening weer op peil te krijgen, hebben we € 134.000 aan de voorziening 
toegevoegd. De voorziening dubieuze debiteuren Wwb is bestemd voor de leenbijstanden 
thuiswonenden, krediethypotheken en verhaalsdebiteuren SoZa en IOA.  
 
Rekening courant verhouding met het Rijk 

 Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Schatkistbankieren 11.282 3.766 
Totaal 11.282 3.766 

 
Liquide middelen 

 Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Kassaldi 4 5 
Banksaldi 513 552 
Totaal 517 557 

 
De banksaldi worden niet meer gesplitst op de balans weergegeven, we vermelden het saldo onder 
de activa of passiva zijde van de balans.  
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Overlopende activa 
De specificatie van de post overlopende activa is als volgt: 

Overlopende Activa (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2018 Toevoegingen Besteed Stand 31-

12-2018 
Nog te ontvangen bedragen EU 90 100 90 100 
Nog te ontvangen bedragen Rijk 258  258  
Nog te ontvangen bedragen overige overheid 1.645 1.495 1.645 1.495 
Vooruitbetaalde bedragen overige overheid  322  322 
Vooruitbetaalde bedragen overige overlopende 
activa 494 47 494 47 

Nog te ontvangen overige overlopende activa 1.947 1 1.947 1 
Totaal 4.434 1.965 4.434 1.965 

 
Verloop overlopende activa openbare lichamen 

Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2018 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2018 
Belastingdienst 197  197  
Rijksbijdrage (COA) 103  103  
ESF subsidie 65 100 65 100 
Gemeente De Wolden 13  13  
VNG  76  76 
Publiek vervoer  47  47 
Provincie Drenthe 50 128 50 128 
SWO De Wolden Hoogeveen 465  465  
Spelerwijs/'t Koppeltie, VVE  42  42 
RUD 148 157 148 157 
Gemeente Midden-Drenthe 38  38  
Gemeente Assen 508 633 508 633 
Alescon 151 577 151 577 
Nedvang 248 157 248 157 
Overige 7  7  
Totaal 1.993 1.917 1.993 1.917 

 
De kleine bedragen zijn samengevat in de post overig. 
 
Passiva 

Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 
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Reserves 

Reserve                                                               
(Bedragen x € 1.000) 

Stand 01-
01-2018 

Resultaat 
2017 

Toe- 
voeging 

Onttrek
king 

Stand 31-12-
2018 

Vrij 
besteed 

baar 
Algemene Reserve 23.381 -2.332 500 6.716 14.833 3.676 
Reserve Structuurvisie 389  604 109 884  
Reserve Risico en Stimulering 400   33 367  
Reserve Bodemsanering 82   11 71  
Reserve Integraal Accommodatie Beleid 345  110  455  
Reserve Stimuleringsplan Bouw 57    57  
Reserve Wijk en Dorpsgericht Werken 442  131 116 457  
Reserve Participatiebudget 200   100 100  
Reserve Effecten rijksbeleid 1.707  340 825 1.222  
Reserve Dutch TechZone 

   
563   279 284  

Reserve kapitaallasten Stadscentrum 7.548   189 7.359  
Reserve herontwikkeling zwembadlocatie   1.000  1.000  
Reserve kapitaallasten Raadszaal   389  389  
Reserve kapitaallasten Kunstijsbaan   2.000  2.000  
Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum   830  830  
Totaal 35.114 -2.332 5.904 8.378 30.308  
 
Toelichting bewegingen binnen de reserves 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Het nadelig resultaat 2017 van € 2.332.000 is onttrokken aan de Algemene reserve. Bij het opmaken 
van de jaarrekening is er nog € 3.676.000 vrij besteedbaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
nadelig saldo jaarrekening 2018 van € 9.036.000 en de onttrekking van jaarschijf 2019 van 
€ 2.121.000 van de Programmabegroting 2019-2022.  
 
Algemene Reserve 
Doel: Reserve onder andere ter dekking van (on)voorziene risico’s die niet op een andere wijze zijn 
op te vangen. 
 
Onderstaande bedragen zijn ten gunste gebracht van de Algemene reserve: 
- Sparende gemeente,.. ......................................................................................... 500.000 
 
Onderstaande bedragen zijn ten laste gebracht van de Algemene reserve: 
- Bijdrage Tamboer ............................................................................................. 2.240.425 
- Extra subsidie Tamboer ....................................................................................... 200.000 
- Reserve kapitaallasten IJsbaan ......................................................................... 2.000.000 
- Reserve Zwembadlocatie ................................................................................. 1.000.000 
- Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum ......................................................... 737.000 
- Reserve kapitaallasten Raadszaal........................................................................ 389.000 
- Sloop gebouw STOVOH ......................................................................................... 75.000 
- J. Carmiggeltprijs ..................................................................................................... 6.412 
- Congres RetaiLink .................................................................................................. 18.715 
- Bestuurlijke innovatie ........................................................................................... 45.373 
- Omgevingswet ......................................................................................................... 4.671  
Totaal .......................................................................................................... 6.716.596  
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Reserve Structuurvisie 
Doel: Reserve ter dekking van structuurvisieprojecten. 
Van het positieve resultaat van de Grondexploitatie is € 604.154 in de reserve Structuurvisie gestort.  
 
Daarnaast zijn onderstaande bedragen weer ten laste van de reserve Structuurvisie gebracht. 
- Visievorming/uitvoering programma landelijk gebied ......................................... 16.643 
- Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum........................................... ................ 93.000 
Totaal… ........................................................................................................... 109.643 
 
Reserve Risico en Stimulering 
Doel: Reserve ter stimulering van werkgelegenheid. 
De onttrekking betreft werkgelegenheidsbijdrage van € 32.315, daarnaast zijn er geen stortingen 
gedaan. 
 
Reserve Bodemsanering 
Doel: Een reserve voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten. 
Er is een onttrekking geweest van € 11.309 voor een sanering.  
 
Reserve Integraal Accommodatie Beleid 
Doel: Egalisatie van kosten onderhoud van gemeentelijke accommodaties. 
Er is conform programmabegroting € 110.214 gestort in de reserve. 
 
Reserve Stimulering Bouw 
Doel: Reserve ter stimulering van bouwactiviteiten. 
Er hebben geen toevoegingen en onttrekkingen plaats gevonden. 
 
Reserve Wijk- en Dorpsgericht Werken 
Doel: De reserve dient ter egalisatie van de uitgaven.  
Per saldo moest er nog € 457.000 beschikbaar blijven voor maatschappelijke verplichtingen. Dat zijn 
projecten die in 2018 zijn gekozen in het kader van De Smederijen, maar in 2019 zullen worden 
uitgevoerd. 
 
Reserve Participatiebudget 
Doel: Reserve ter dekking van participatieactiviteiten. 
Er is € 100.000 onttrokken t.b.v. het participatiebudget. 
 
Reserve Effecten rijksbeleid 
Doel: Reserve ter dekking van nadelige effecten Rijksbijdragen. 
Er is conform programmabegroting € 825.000 onttrokken t.b.v. de exploitatie. Op basis van de 
decembercirculaire 2018 gemeentefonds een storting gedaan van € 340.000(nadeel algemene 
uitkering 2018. 
 
Reserve Dutch TechZone (Vierkant voor werk) 
Doel: Reserve ter dekking van investeringsregelingen. 
Er is € 278.997 uit de reserve onttrokken voor deze regeling. 
 
Reserve kapitaallasten Stadscentrum 
Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten investeringen Stadscentrum (Parkeergarage). 
Er is € 188.700 onttrokken voor de jaarlijkse afschrijvingslasten van de Parkeergarage. 
 
Reserve herontwikkeling zwembadlocatie 
Doel: Reservering verwachte tekort herontwikkeling zwembadlocatie. 
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Reserve kapitaallasten Raadszaal 
Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten investeringen Raadszaal. 
 
Reserve kapitaallasten IJsbaan 
Doel: Reserve ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten investeringen IJsbaan. 
 
Reserve kapitaallasten visie Stadscentrum 
Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten investeringen visie Stadscentrum. 
  
Voorzieningen 
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s: 

 Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-2018 

Egalisatie Reiniging 684 38 
 

722 
Egalisatie Riolering 1.953 319 

 
2.272 

Appa Plan Kapitaal 3.657 93 379 3.371 
Totaal Voorzieningen 6.294 450 379 6.365 

 
Egalisatie Reiniging 
Voordelig saldo Reiniging van € 38.000 is aan de voorziening toegevoegd. 
 
Egalisatie Riolering 
Voordelig saldo Riolering van € 319.000 is aan de voorziening onttrokken. 
 
APPA Plan Kapitaal 
De APPA voorziening is bepaald op basis van actuariële berekening. De uitgangspunten die hierbij zijn 
gehanteerd, zijn: 
- rekenrente: 1,577% 
- sterfte: GBM/GBV 2010-2015 (Raet) en GBM/GBV 2000-2005 (Loyalis) met leeftijdsterugstelling 

m/v 5/1 of v/m 3/3 
- excasso-opslag: geen 
 
Er is € 379.000 onttrokken voor de betaling aan Loyalis voor een te kort aankoop pensioenuitkering 
van een voormalige wethouder en uitbetaling van pensioen aan voormalige wethouders, daarnaast is 
er € 93.000 toegevoegd zijnde het Appa kapitaal van voormalige en huidige wethouders.  
 
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 
 Omschrijving                                
(bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Onderhandse leningen van binnenlandse 
pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

     18.800 18.400 

 
Onderhandse leningen van 
binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen 

97.140 100.297 

Totaal 115.940 118.697 
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Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 
Stand 01-01-2018(bedragen x € 1.000) 115.940 

BIJ: vermeerderingen 10.000 
AF: verminderingen 7.243 
Saldo per 31 december 2018 118.697 

 
Voor een toelichting over de vermeerderingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De 
totale rentelast van alle vaste schulden in 2018 is € 3.100.427. 
 
Vlottende passiva 
 
 Omschrijving             (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Schulden < 1 jaar 31.406 38.687 
Overlopende passiva 8.842 6.362 
Totaal 40.248 45.049 

 
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 
 Omschrijving            (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018 

Kasgeldleningen 20.000 20.000 
Banksaldi 

  Overige schulden 11.406 18.687 
Totaal 31.406 38.687 

 
De kasgeldleningen geeft het saldo aan dat we met kort geld lenen. 
De overige schulden bestaan uit: 
- Crediteuren ................................................................................................... 18.154.000 
- Personeelsgerelateerde schulden ....................................................................... 48.000 
- Sociale lasten en pensioenen............................................................................. 326.000 
- Schulden betreffende bankverkeer ..................................................................... 28.000 
- Overige schulden ............................................................................................... 131.000 
Totaal ......................................................................................................... 18.687.000 
 
Overlopende passiva 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

 Overlopende Passiva (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2018 

Toevoegingen Besteed Stand 31-12-
2018 

Nog te betalen bedragen Rijk 
 

240 
 

240 
Vooruit ontvangen bedragen Rijk 834 1.540 834 1.540 
Nog te betalen bedragen overige overheid 

 
872 

 
872 

Vooruit ontvangen bedragen overige overheid 2.378 1.557 2.378 1.557 
Nog te betalen bedragen 5.481 2.017 5.481 2.017 
Vooruit ontvangen bedragen 149 136 149 136 
Totaal 8.842 6.362 8.842 6.362 
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Verloop overlopende passiva openbare lichamen 

Omschrijving  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-
2018 Toevoegingen Besteed Stand 31-12-

2018 
Geoormerkt RMC 255 13  268 
Invest. budget Stedelijke Vernieuwing geluid 

   
184   184 

Geoormerkt Spaarvariant 43   43 
Maatregeling voortijdige schoolverlaters 

  
64 31  95 

Ministerie van Binnenlandse zaken c.a. 
 

 993  993 
Rijksleges  11  11 
Ministerie SZW 214 229 214 229 
Belastingdienst 180  180  
SWO 1.375 274 1.375 274 
SWW 35  35  
GKB 202 177 202 177 
RUD 73 40 73 40 
ESF 73  73  
Drents Energieloket  139  139 
Provincie Drenthe 497 1.375 497 1.375 
Alescon  65  65 
Kennispoort Drenthe  39  39 
Drentse gemeenten (zorgkosten)  136  136 
GGZ Drenthe  117  117 
Overige 17 24 17 24 
Totaal 3.212 3.663 2.666 4.209 

 
Schatkistbankieren/drempelbedrag 
De wet verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Alle decentrale 
overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De gelden 
mogen niet langer buiten de schatkist worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden 
overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om 
zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist.  
De schatkist biedt geen leen- of roodstand faciliteiten aan. Deelname per 1 januari 2014 van 
decentrale overheden aan het schatkistbankieren, draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de 
collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het Rijk minder wordt. Dit vertaalt 
zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het 
begrotingstotaal.  
Over het dagelijkse saldo wordt door het agentschap de daggeldrente (Eonia) vergoed. Op grond van 
artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht geworden om een toelichting op te nemen. 
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 
Verslagjaar 2018 

(1) Drempelbedrag 1.496,89    
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

             451              600             444            441 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 1.046 897 1.053 1.056 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het 
drempelbedrag                 -                   -                   -                   -   

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar      199.585    

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen 

     199.585    

(4c) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven 
gaat 

                -      

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met 
een minimum van 
€250.000 

Drempelbedrag 1.496,89    

 
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 

Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als 
nihil) 

       40.616        54.627        40.871        40.589 

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

             451              600             444            441 

 
Met een begrotingstotaal van € 199.584.702 is het drempelbedrag € 1.496.885 (= 0,75% van het 
begrotingstotaal). Uit bovenstaande blijkt dat we ruim binnen de norm zijn gebleven. 
 
Niet uit de balans opgenomen verplichtingen 
 
Waarborgen en garanties            (bedragen x € 
1.000) Stand 01-01-2018 Mutaties Stand 31-12-2018 

Gewaarborgde geldleningen 3.008 15 2.993 
 
Het oorspronkelijk bedrag van deze gewaarborgde geldlening was € 8.034.000, daarnaast varieert 
het rentepercentage van 3,25% tot 6,5%. De mutaties bestaan uit de verstrekte leningen van GKB 
cliënten en de aflossingen van de gewaarborgde geldleningen.  
 

Achtervang             (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Mutaties Stand 31-12-2018 

Garanties particuliere woningbouw van voor 1995 4.437 796 3.641 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 301.181 2.047 299.134 

 
Saldo achtervang voor garanties particuliere woningbouw van voor 1995 is bepaald naar aanleiding 
van saldo-opgave van de hypotheekverstrekkers.  
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De mutaties hebben betrekking op de verminderingen van de hypothecaire schuld. 
 
Daarnaast hebben we van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een overzicht ontvangen 
van de achtervangpositie per 31 december 2018 van de woningbouwcorporaties, die actief zijn in de 
Gemeente Hoogeveen. Het oorspronkelijke bedrag van de leningen is € 321.319.000 en verder 
kunnen we opmerken dat er geen nieuwe lening is afgesloten. De actuele rentepercentages varieert 
van 0,70% tot 5,91%  
 

Achtervang  (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Mutaties Stand 31-12-2018 

Nationale Hypotheekgarantie 446.000 57.000 389.000 
 
Per 1 januari 2011 is de achtervangfunctie van de gemeente voor nieuw af te geven 
hypotheekgaranties vervallen, m.a.w. vanaf deze datum worden alleen hypotheekgaranties verstrekt 
met een 100% rijksachtervang. Het fondsvermogen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 
(WEW) blijft beschikbaar voor zowel de t/m 31 december 2010 verstrekte hypotheekgaranties als de 
vanaf 1 januari 2011 verstrekte en nog te verstrekken hypotheekgaranties.  
De bij aanspraken op de achtervangfunctie gehanteerde methodiek is door middel van de gewijzigde 
achtervangovereenkomsten met het Rijk en met alle gemeenten per 1 januari 2011 zodanig 
aangepast dat de gemeenten niet worden aangesproken op de risico’s die voortvloeien uit 
hypotheekgaranties die worden afgegeven vanaf 1 januari 2011.  
Medio 2018 hebben we het jaarverslag over 2017 Nationale Hypotheek Garantie(NHG) ontvangen. 
Voor de gemeente Hoogeveen zijn er per 31-12-2017 nog 2.722 garanties(= € 389 miljoen). 
 

Uitstaande verplichtingen         (bedragen x € 1.000) Stand 01-01-2018 Mutaties Stand 31-12-2018 

Uitstaande verplichtingen m.b.t. grondexploitaties 1.834 195 1.639 
 
Het totaalbedrag aan uitstaande verplichtingen met betrekking tot de grondexploitaties is 
€ 1,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk aangegane verplichtingen voor het bouw- en woonrijp maken. 
Deze verplichtingen zijn opgenomen in de geactualiseerde grondexploitaties. 
 
Vennootschapsbelasting 
Er bestaat nog onzekerheid over de landelijke uitgangspunten die de belastingdienst in zal nemen. 
Hierdoor resteert nog een onzekerheid ten aanzien van de belastingpositie in de gemeentelijke 
jaarrekening. 
 
Kunstijsbaan 
De gemeenteraad van Hoogeveen heeft op 12 juli 2018 besloten om de bouw van de kunstijsbaan te 
combineren met de bouw van een nieuw zwembad. De gemeenteraad heeft een besluit genomen 
over de benodigde aanvullende financiering € 16 miljoen om dit project te realiseren. In totaal is er 
besloten om € 20,15 miljoen gemeentelijke investeringsbijdrage voor de kunstijsbaan-zwembad 
beschikbaar te stellen. Als voorwaarde voor de provinciale subsidie is gesteld dat er door de 
gemeente een garantie wordt gegeven op de realisatie van de ijsbaan en een garantie op de vereiste 
investeringen om de kunstijsbaan te realiseren. Naast de gemeentelijke en provinciale subsidie wordt 
er € 5,51 miljoen vanuit een obligatielening en € 1,2 miljoen vanuit een energieconcept bijdragen in 
de totale financiering van het project. De gemeenteraad heeft op 31 maart 2017 besloten garant te 
staan voor deze onderdelen. In dit besluit, van in totaal € 9,71 miljoen garantstelling, was ook nog  
€ 4 miljoen projectontwikkeling opgenomen. Deze beoogde constructie met projectontwikkeling is 
komen te vervallen waardoor alsmede de garantstelling die gekoppeld was aan de financiering van 
deze beoogde constructie.  
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 

WNT-verantwoording 2018 Gemeente Hoogeveen  
 
De WNT is van toepassing op Gemeente Hoogeveen. Het voor Gemeente Hoogeveen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. (Dit is het Algemeen bezoldigingsmaximum.) 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.4  
 

bedragen x € 1 T.N. Kramer  C. Elken-van Mierlo   

Functiegegevens5 Gemeentesecretaris in 
dienst van SWO  

De Wolden-Hoogeveen 

Raadsgriffier in dienst 
van SWO De Wolden-

Hoogeveen 

  

Aanvang6 en einde functievervulling in 
2018 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12   

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)7   

0,33 1,0   

Dienstbetrekking?8  nee Nee   
Bezoldiging9       
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

36.691 81.415   

Beloningen betaalbaar op termijn 5.935 13.500   
Subtotaal 42.626 94.915   
        
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10 63.000 189.000   

        
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag11 

N.v.t.  N.v.t.    

Totale bezoldiging 42.626 94.915   
        
Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan12 

N.v.t.   N.v.t.    

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13 N.v.t.  N.v.t.    

Gegevens 201714       
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bedragen x € 1 T.N. Kramer C. Elken-van Mierlo   

Functiegegevens5 Gemeentesecretaris in 
dienst van SWO  

De Wolden-Hoogeveen 

Raadsgriffier in dienst 
van SWO De Wolden-

Hoogeveen 

  

Aanvang6 en einde functievervulling in 
2017 

01/12 – 31/12 01/01 – 31/12   

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)7  

0,7  1,0   

Dienstbetrekking?8 nee nee   
Bezoldiging9       
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 6.122 82.368   

Beloningen betaalbaar op termijn 968 12.213   
Subtotaal 7.090 94.582   
        
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10 

10.999 181.000   

        
Totale bezoldiging 7.090 94.582   
        

 
C. Elken-van Mierlo: in 2017 is aan totale bezoldiging het volledige bedrag inclusief werkgeverslasten 
aangeleverd. Dit had niet gemoeten en is opnieuw berekend en gesplitst conform bovenstaande 
verdeling. Het verschil is € 10.393 en heeft geen effect op een terugvordering in kader van de WNT. 
Het totaal bedrag blijft onder het bezoldigingsmaximum. 
 
C.Elken-van Mierlo heeft een volledige dienstbetrekking van de SWO en werkt volledig als griffier 
voor de gemeente Hoogeveen. 
 
N. Kramer heeft een volledige dienstbetrekking bij de SWO en werkt evenredig voor de SWO, 
Hoogeveen en De Wolden. In 2017 is de heer Kramer in de WNT verantwoording opgenomen met 1 
fte in de SWO, 0,7 fte Hoogeveen en 0,3 fte bij De Wolden. Bij elkaar opgeteld is dit 2 fte. De 
verdeling van de functie van de heer Kramer vindt plaats over 1 fte, evenredig verdeeld over de drie 
entiteiten. Het effect 2017 is hieronder weergegeven.  
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de kalendermaand 1 t/m 121  
  

bedragen x € 1 T.N. Kramer 

Functiegegevens3 Gemeentesecretaris in dienst van 
SWO De Wolden-Hoogeveen 

Kalenderjaar4  2018 2017 
Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang – einde) 

- 01/01-30/11 

Aantal kalendermaanden 
functievervulling in het kalenderjaar 5  

-  11 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

    

Maximum uurtarief in het kalenderjaar6  € 182 € 176 
Maxima op basis van de normbedragen 
per maand7  

0 233.500 

Individueel toepasselijke maximum 
gehele periode kalendermaand 1 t/m 128  

233.500 
  

Bezoldiging     
Werkelijk uurtarief lager dan het 
(gemiddeld) maximum uurtarief?9  

                      Ja  

Bezoldiging in de betreffende periode 0 86.063 
Totale bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 10  

                       
86.063 

    
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag11 

N.v.t. 

Totale bezoldiging, exclusief BTW 0                   86.063 
      
Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan12 N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13 N.v.t.  

  
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
Niet van toepassing 
 
1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
Niet van toepassing 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 
Niet van toepassing 
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
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Vaststelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen, 
die is gehouden op 22 mei 2019 

 
 
 
 
 
 

 De griffier,           De voorzitter, 
 
 
 
 

C. Elken - van Mierlo        K.B. Loohuis 
  



Jaarrekening 2018 Lijst met afkortingen 
 

Gemeente Hoogeveen 243 
 

Lijst met afkortingen 

Lijst met afkortingen per programma 
 
Blijven Meedoen en Talentontwikkeling 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
DUO Dienst uitvoering onderwijs 
GGD Gemeenschappelijke  Gezondheidsdienst 
GKB Gemeentelijk kredietbank 
GR Gemeenschappelijke Regeling 
JGZ Jeugdgezondheidszorg 
Nibud Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
PGB Persoonsgebonden budget 
Pro Praktijk Onderwijs 
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
SMI Sociaal medische indicaties 
SMW School Maatschappelijk Werk 
SWW Stichting Welzijnswerk 
VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers 
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Zorg op Maat 
EPA Ernstige psychiatrische aandoening 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
JOGG Jongeren op gezond gewicht 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
SWW Stichting Welzijnswerk 
VNN Verslavingszorg Noord Nederland 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Zvw Zorgverzekeringswet 
 
Werken aan Werk 
APR Arbeidsplaatsen Regeling 
BAB Baan Afspraak Baan 
BBT Bouw begeleidingsteam 
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
BGP Bruto gemeentelijk product 
BIZ Bedrijven Investerings Zone 
CV Curriculum Vitae 
FMI Functiemengingsindex 
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 
HBO Hoger beroepsonderwijs 
HTSM High Tech Systemen en Materialen 
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IOW Inkomensvoorziening oudere werklozen 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
MKB Midden- en kleinbedrijf 
Pro Praktijk Onderwijs 
RID Regionale Investeringssteun Drenthe 
RKR Rentekortingsregeling 
STiB Stichting Starters in Business 
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 
WFT Wet Financieel Toezicht 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
WW  Werkloosheidswet 
Wwb Wet werk en bijstand 

 
Bruisend Hoogeveen 
LEADER Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale 
TIP Toeristisch informatiepunt 
TROP Toeristisch recreatief ondernemersplatform 
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
CMK Cultuureducatie met Kwaliteit 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
NKC Nederlandse Kampeerauto Club 
RECRON Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 
 
Aantrekkelijk Wonen 
BBT Bouw begeleidingsteam 
Grex Grondexploitatie 
IAP Integrated Action Plan 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
TOP Team ontwikkeling ruimtelijke plannen 
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
VVE Vereniging van Eigenaren 
WABO Wet Algemenen Bepaling Omgevingsrecht 
 
Krachtige wijken en dorpen 
BHBW Bureau Horeca Bijzondere Wetten 
BOR Beheer openbare ruimte 
GFT Groente, fruit en tuin 
GIDS Stimuleringsregeling Gezond in de Stad 
HUP Handhavingsuitvoeringsprogramma 
IAB Integraal Accommodatiebeleid 
IHP Integraal huisvestingsplan 
MFC Multi Functioneel Centrum 
MRT Motorische Remedial Teaching 
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NNGB Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
PMD Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken 
SDE Stimulering Duurzame Energieproductie 
SPSH Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen  
VANG Van Afval Naar Grondstof 
ZDOG Zaandorpen op Glas 
 
Veilige bereikbaarheid 
BDU Brede doeluitkering (verkeer en vervoer) 
BOR Beheer openbare ruimte 
OV Openbaar vervoer 
VRI Verkeerslichteninstallatie 
 
Duurzamer Hoogeveen 
CO2 Koolstofdioxide 
DEL Drents Energieloket 
IVN Instituut voor Natuur- en milieueducatie 
MKB Midden- en kleinbedrijf 
NME Natuur en Milieu educatie 
NMF Natuur en Milieu Federatie 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
 
Veilig Hoogeveen 
AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord 
AOV ambtenaren openbare orde en veiligheid 
Bibob Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
DOR Digitaal opkopingsregister 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
OMG Outlaw Motor Gangs 
VNN Verslavingszorg Noord Nederland 
VPT Veilige publieke taak 
VRD Veiligheidsregio Drenthe 
 
Zichtbaar en transparant bestuur 
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtdragers 
AZC Asielzoekerscentrum 
GKB Gemeentelijk kredietbank 
GS Gedeputeerde Staten 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
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Paragrafen 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming 
BBV Besluit begroting en verantwoording 
BIE Bouwgrond in exploitatie 
BOR Beheer openbare ruimte 
BRP Basisregistratie personen 
Fido Financiering decentrale overheden 
Hof Houdbaarheid overheidsfinancien 
ICT Informatietechnologie 
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden 
OZB Onroerendzaakbelasting 
POC Percentage of competion 
RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
SWO Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
VPB Vennootschapsbelasting 
WABO Wet Algemenen Bepaling Omgevingsrecht 
WOZ Waarde onroerende zaken 
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SiSa-bijlage 

 

OCW D1 Besteding (jaar T) Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02

€ 464.617 € 255.457 
OCW D1A Regionale maatregelen 

voortijdig schoolverlaten 
2016-2021

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Besteding (jaar T) Besteding aan contactschool 
(jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie 
totaal (automatisch)

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 01 Indicatornummer: D1A / 02 Indicatornummer: D1A / 03 Indicatornummer: D1A / 04

€ 106.985 € 0 € 106.985 € 64.025 
OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018 (OAB)
                                                                           
                                    
Besluit specifieke 
uitkeringen 
gemeentelijke 
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
                                  
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 1.741.505 € 66.300 € 0 € 0 
Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 
T) overgeboekte middelen 
(baten)  uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

1 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 
Regionale meld- en 
coördinatiecentra 
voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- 
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DRE DRE2C Uitvoeringsregeling 
BDU verkeer en vervoer 
(Drenthe)

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - 
provinciale middelen 
Drenthe

De besteding in jaar T ten 
laste van zowel provinciale 
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Uitvoeringsregling BDU 
verkeer en vervoer

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: DRE2C / 01 Indicatornummer: DRE2C / 02 Indicatornummer: DRE2C / 03 Indicatornummer: DRE2C / 04 Indicatornummer: DRE2C / 05 Indicatornummer: DRE2C / 06
1 201702458-00730967 project 

aanleg Hollandscheveld
2.1 Verkeer, wegen en water € 2.316.621 € 2.316.621

Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 
met jaar T ten laste van alleen 
provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat het om 
nog niet verantwoorde 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 
dit, dat hiervoor alle besteding is 
afgerond en u er de komende 
jaren geen besteding meer voor 
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE2C / 07 Indicatornummer: DRE2C / 08 Indicatornummer: DRE2C / 09 Indicatornummer: DRE2C /10 Indicatornummer: DRE2C / 11

1 201702458-00730967 project 
aanleg Hollandscheveld

€ 563.050 € 563.050 Nee

DRE DRE8C Ruimtelijke ontwikkeling Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie          

Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot 
en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen 
medeoverheden - 
provinciale middelen 
Drenthe

De besteding in jaar T ten 
laste van zowel provinciale 
middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van zowel provinciale als 
overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Uitvoeringsregeling 
Binnenstadfonds

Indicatornummer: DRE8C / 01 Indicatornummer: DRE8C / 02 Indicatornummer: DRE8C / 03 Indicatornummer: DRE8C / 04 Indicatornummer: DRE8C / 05 Indicatornummer: DRE8C / 06

1 201702638 Binnenstadsfonds 8.1 Ruimtelijke ordening € 90.780 € 90.780
Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten 

laste van alleen provinciale 
middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en 
met jaar T ten laste van alleen 
provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T 
ten laste van alleen provinciale 
middelen

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat het om 
nog niet verantwoorde 
besteding ten laste van alleen 
provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van 
juistheid en volledigheid van de 
verantwoordings-informatie ten 
laste van alleen provinciale 
middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 
dit, dat hiervoor alle besteding is 
afgerond en u er de komende 
jaren geen besteding meer voor 
wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: DRE8C / 07 Indicatornummer: DRE8C / 08 Indicatornummer: DRE8C / 09 Indicatornummer: DRE8C /10 Indicatornummer: DRE8C / 11

1 201702638 Binnenstadsfonds € 30.257 € 30.257 Nee
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 17.060.125 € 261.970 € 1.072.162 € 3.544 € 267.618 € 55 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 268.182 € 150.045 € 0 € 463.827 € 0 Ja
SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 173.021 € 70.019 € 85.999 € 141.497 € 36.171 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar 
lichaam opgericht op 
grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2018

Besluit 
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Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

Algemeen 
De provincie heeft een wettelijke toezichtstaak op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken 
door gemeenten. Provincie Drenthe houdt in dit kader toezicht op een beperkt aantal 
toezichtdomeinen: ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders, 
archief en financiën. Per toezichtdomein vindt sectoraal toezicht plaats vanuit de betrokken 
portefeuillehouders en beleidsteams. Op basis van gebundelde gegevens over het sectoraal toezicht 
wordt vervolgens gekomen tot een totaalbeeld, ofwel een integraal overzicht IBT, voor het college 
van GS. Voor het toezichtdomein financiën geldt een eigenstandig traject. Dit toezichtdomein wordt 
daarom niet opgenomen in het integraal overzicht IBT. 
 
Aan de hand van een door de provincie opgesteld model, dat dient als verantwoordingsdocument 
vanuit de gemeente richting provincie, passen de gemeenten een vorm van “zelf beoordeling” toe. 
Waarbij een groene beoordeling goed is, oranje voldoende en rood onvoldoende. Dit geldt voor alle 
eerder genoemde domeinen exclusief financiën, waarvoor een afwijkend verantwoordingsregime 
geldt. Als moment waarop de verantwoording plaatsvindt, is aansluiting gezocht bij het moment 
waarop de jaarrekening bij de gemeenten wordt opgesteld. 
 
In deze bijlage van het jaarverslag wordt de verantwoording voor 2018 opgesteld. 
 
Monumentenwet / Erfgoedwet 
 

Monumenten  Groen/Oranje/ 
Rood 

Toelichting 

Gemeente heeft bij de vaststelling 
van nieuwe bestemmingsplannen, of 
bij afwijking op bestaande plannen, 
aangegeven op welke wijze wordt 
omgegaan met in geding zijnde 
cultuurhistorische en archeologische 
waarden; deze bestemmingsplannen 
zijn bestuurlijk vastgesteld  

Groen Monumentenwet 
Status: voldaan aan eisen Monumentenwet (art.15, 36 
lid1-3, 38-41) en Besluit Ruimtelijke Ordening (3.1.6 
lid2).  
De Cultuurhistorische Beleidskaarten zijn in 2016 
vastgesteld. Met het vaststellen van de kaarten en 
onderliggende rapporten is gemeentelijk beleid 
vastgesteld voor archeologie, historische geografie en 
waardevolle bebouwing. In nieuwe 
bestemmingsplannen worden 
beschermingsmaatregelen opgenomen voor 
archeologie en waardevolle bebouwing. 

Gemeente heeft een commissie 
ingesteld die adviseert over 
omgevingsvergunningen voor het 
aanpassen van een beschermd 
monument en vraagt deskundig 
advies bij vergunningverlening 
waarbij cultuurhistorische en/of 
archeologische waarden aan de orde 
zijn 

Groen De advisering wordt verzorgd door het Libau, bij de 
commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. De 
leden zijn recentelijk benoemd door de raad bij de 
vaststelling van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. 

Binnen de gemeente vindt adequaat 
toezicht en handhaving plaats op het 
gebied van monumenten en 
archeologie; dit is tevens vastgelegd 
in documenten  

Groen Is opgenomen in het 
handhavingsuitvoeringsprogramma 

Totaalbeeld 
Is er reden voor extra aandacht? 

Groen Zoals uit bovenstaande blijkt wordt voldaan aan de 
eisen. 
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Huisvesting statushouders 
Gemeente Stand per 1 

januari 
Taakstelling 
1e helft 2018 

Realisatie 
1e helft 
2018 

Stand per 
1 juli 
2018 

Taakstelling 
2e helft 
2018 

Realisatie 
2e helft 
2018 

Saldo 

Hoogeveen -1 42 29 12 35 46 1 
 
De taakstelling voor 2018 is iets verhoogd in vergelijking tot het jaar 2017. Dit heeft echter geen 
problemen opgeleverd om de statushouders een woning te kunnen bieden. De regionale afstemming 
binnen Zuidwest Drenthe draagt hieraan bij. 
 

Huisvesting statushouders Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Gemeente voldoet aan de 
halfjaarlijkse taakstelling (eerste helft 
van het jaar) op het gebied van 
huisvesting van statushouders en 
heeft geen achterstand of loopt 
hierop in 

Oranje 
 

Er nagenoeg aan de taakstelling voldaan per 1 juli 
2018. Op 12 te huisvesten statushouders na is aan de 
taakstelling voldaan. 
 

Gemeente voldoet aan de 
halfjaarlijkse taakstelling (tweede 
helft van het jaar) op het gebied van 
huisvesting van statushouders en 
heeft geen achterstand of loopt 
hierop in 

Groen 
 

Er is aan de taakstelling voldaan. De gemeente heeft in 
de 2e helft van 2018 ook de achterstand uit het 1e half 
jaar 2018 weggewerkt. Het saldo is per 1 januari 2019 
1 nog te huisvesten statushouder. 
 

Totaalbeeld 
Is er reden voor extra aandacht? 

Groen Aan de taakstelling voldaan. 
 

 
Archiefzorg 
 

Archief Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Het beheer van zowel analoge als 
digitale over-heidsinformatie voldoet 
aan toetsbare eisen van een toe te 
passen kwaliteitssysteem 

Oranje Processen zijn wel beschreven 
Daarnaast is een concept plan van aanpak + 
Bijlagen, tot uitvoering van een kwaliteitssysteem 
opgesteld. 
Besluitvorming heeft plaatsgevonden 
Nu eerst basis op orde en overgaan tot invoering 
kwaliteitssysteem. 

Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt in goede, 
geordende en toegankelijke staat 
gebracht 

Oranje Organisatie beschikt over actuele inventaris- lijsten op 
dossierniveau. 
Voor de metadatering van archiefbescheiden is (nog) 
geen beschrijving vastgesteld. 
Toepassing van het TMLO (Toepassingsprofiel Meta 
data Lokale Overheden) staat op de agenda. Hierbij 
wordt samengewerkt met provincie en Drentse 
gemeenten. 

 
Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt tijdig 
vernietigd dan wel overgebracht, 
openbaar gemaakt en beschikbaar 
gesteld 

Oranje Zowel analoge als digitale archiefbescheiden worden 
vernietigd. Vernietiging vindt plaats op basis van 
vigerende selectielijsten. 
Op vernietiging van documenten op netwerk- schijven 
en in taak specifieke applicaties (TSA’s) wordt niet 
toegezien. In 2017 zijn geen archieven overgebracht. 
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Zowel analoge als digitale 
overheidsinformatie wordt duurzaam 
beheerd en is geplaatst in daartoe 
geëigende beheeromgevingen 

Groen De analoge archiefbescheiden zijn in duurzame 
verpakkingsmaterialen in de archiefruimten 
ondergebracht. Bij de inrichting van de serverruimte, 
waar de digitale archiefbestanden zich bevinden, is 
rekening gehouden met uitwijk/ brandveiligheid e.d. 
Er is in 2017 een Calamieitenplan Archieven 
vastgesteld. 

Er is een passend verbeterplan voor 
het archiefbeheer; dit is alleen aan de 
orde als er niet (volledig) wordt 
voldaan aan alle bovengenoemde 
punten 

Oranje Aan de hand van het KIDO zal het kwaliteitssysteem 
(geleidelijk) worden ingevoerd. De eerste stap is 
uitvoeren van een ‘nulmeting’ 
Ook de omissies vastgesteld in de beoordeling door de 
provincie krijgen een plek binnen het 
kwalieteitssysteem. 

Totaalbeeld 
Is er reden voor extra aandacht? 

Oranje Omdat de organisatie nog niet volledig digitaal werkt 
is een zogenaamde hybride situatie ontstaan, die veel 
extra  archiefinspanningen kost. 
Door de implementatie van het zaaksysteem Decos-
Join in 2017 moet nog veel geinvesteerd worden in 
fine-‘tuning’ van processen en inrichtingvan de 
applicatie. 
Ook de mogelijkheden t.a.v. de realisatie van een e-
Depot voorziening moeten  onderzocht worden. 

 
Ruimtelijke ordening 
Op de volgende wijze wordt toezicht gehouden: 
- zijn de bestemmingsplannen ‘jonger’ dan tien jaar; 
- beschikken gemeenten over structuurvisies; 
- beoordeling o.b.v. informatie aangereikt door relatiebeheerders en planadviseurs. 
 
De bestemmingsplannen en structuurvisies van de gemeente Hoogeveen zijn actueel. Als een 
bestemmingsplan de herzieningstermijn van 10 jaar nadert, wordt het herzien. De diverse 
structuurvisies zijn actueel, worden periodiek herzien of eerder als daar aanleiding toe is. Met de 
provincie vindt periodiek relatiebeheer plaats. Tijdens het relatiebeheer wordt de voortgang en stand 
van zaken van lopende ruimtelijke procedures doorgenomen en nieuwe ruimtelijke initiatieven 
toegelicht en besproken. 
 

Ruimtelijke ordening Groen 
Oranje 
Rood 

Toelichting 

Gemeente beschikt voor het gehele 
grondgebied over  actuele, bestuurlijk 
vastgestelde structuurvisie(s) 
conform de wettelijke vereisten 

Groen  

Gemeente beschikt voor het gehele 
grondgebied over actuele, bestuurlijk 
vastgestelde bestemmingsplannen 
conform de wettelijke vereisten 

Groen Bestemmingsplannen worden herzien binnen de 
wettelijke termijn van 10 jaar. 

Totaalbeeld  
Is er reden voor extra aandacht? 

Groen  
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Omgevingsrecht 
 

WABO Rood 
Oranje 
Groen 

Toelichting 

Er is een bestuurlijk vastgestelde 
zelfevaluatie 

Oranje De nulmeting is afgerond en moet alleen nog 
bestuurlijk worden vastgesteld 

Er is een bestuurlijk vastgesteld 
verbeterplan 

Oranje Uit de nulmeting is niet naar voren gekomen dat er 
verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Het 
blijven monitoren is ingebed in de organisatie. 

Vanaf 1-1-2015: er is een 
bestuurlijke vastgestelde 
eindmeting 

Groen In 2016 is de Verordening kwaliteit VTH De Wolden 
vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat we gaan voldoen 
aan de kwaliteitscriteria. Hierbij is aangesloten bij een 
Drentse verordening. M.a.w. alle gemeenten en 
provincie hebben exact dezelfde verordening 
vastgesteld. 

Is er reden voor extra aandacht? Groen Nee 
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