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LEESWIJZER 

In de najaarsnota 2019 rapporteert het college de gemeenteraad over: 
a) De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsvoornemens per programma voor 2019. 
b) De nu reeds bekende of te verwachten financiële mee- en tegenvallers per programma voor 

2019. 
c) De stand van zaken van de uitvoering van de investeringsprojecten voor 2019. 

 
De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro’s. Hierin worden de financiële voordelen aange-
duid met een ‘V’ en de nadelen met een ‘N’. 
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Aanbieding 

 
Wij bieden u hierbij de najaarsnota 2019 aan. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2020-2023 (na ver-
werking meicirculaire 2019) daalt het begrotingssaldo 2019 van € 97.900 positief naar € 165.320 nega-
tief. Dit is een verslechtering van € 263.220. De effecten zijn grotendeels incidenteel. De structurele 
effecten worden via de voorjaarsnota 2020 verwerkt in de begroting 2020. 
 
Verderop in deze paragraaf worden de mee- en tegenvallers per programma gepresenteerd. 
 
De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende 
jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken per 31 augustus 2019, 
waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van 
samenstellen van deze nota.  
 
De opzet van de najaarsnota 2019 is gelijk aan voorgaande najaarsnota’s. Hiermee richten de pro-
gramma’s zich op de politieke hoofdlijnen. Het is onze bedoeling op deze wijze in- en overzicht te schep-
pen door hoofdlijnen en details van elkaar te scheiden. Bovendien wordt recht gedaan aan de verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van zowel raad als college 
 
Budgetrecht en presentatie in najaarsnota 
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het College bevoegd binnen een pro-
gramma budgetten aan te passen voor zover het geen ingrijpende beleidswijzigingen betreft. Aanpas-
singen met ingrijpende beleidswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad en zijn per programma 
gepresenteerd. 
 
Ook aanpassingen tussen programma's zijn een bevoegdheid van de raad. Waar dit aanpassingen tus-
sen programma's zonder ingrijpende beleidswijzigingen betreft worden deze opgenomen onder de noe-
mer "herijkingen".  
 

HET FINANCIEEL BEELD 

Het financieel beeld voor 2019 bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2019 is € 52.284 
positief. Met de raadsbesluiten tot en met de raad van 31 augustus 2019 is dit bijgesteld tot € 97.900 
positief. Tabel 1 laat dit zien 
 
 
Tabel 1. Financieel beeld 2019 voor najaarsnota  

 
 
Na verwerking van de mutaties uit deze najaarsnota komt het voor 2019 verwachte financieel resultaat 
uit op € 165.320 negatief. Dit is € 263.220 nadeliger dan bij de bijgestelde begroting 2019 werd ver-
wacht. Tabel 2 laat dit zien. 
 
Tabel 2. Financieel beeld 2019 na voorjaarsnota  

 
 
Tabel 3 laat zien op welke programma’s de mutaties uit de najaarsnota plaatsvinden en wat de gevolgen 
daarvan zijn voor het saldo van die programma’s. 
 
 
 

bedragen in € 

V/N 2019

Saldo primaire begroting 2019 V 52.284

Bijstelling tot en met augustus 2019 V 45.616

Saldo 2019 voor de najaarsnota 2019 V 97.900     

bedragen in € 

V/N 2019

Saldo 2019 voor Najaarsnota 2019 V 97.900

Financiele gevolgen Najaarsnota 2019 N -263.220

Saldo 2019 na Najaarsnota 2019 N -165.320  
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Tabel 3. Mutaties najaarsnota 2019 per programma 
 

 
 
De voornaamste mee-/tegenvallers die het resultaat met € 263.220 beïnvloeden (> € 25.000 en effect 
op begrotingssaldo) zijn: 
 
Begraafrechten € 70.000 nadelig (incidenteel) 

De opbrengst van de begraafplaats is jaarlijks een schatting. Deze is gebaseerd op de inkomsten van 

de jaren daarvoor. We kunnen immers op geen enkele manier voorzien in het aantal begrafenissen dat 

plaats gaat vinden in het komende jaar. In 2019 zijn er minder begrafenissen geweest dan verwacht. 

Doordat in 2018 de opbrengsten nog € 47.000 hoger lagen dan geraamd, gaan we vooralsnog uit van 

een incidentele bijstelling van de verwachte opbrengst. 
 
Bouwleges  € 200.000 nadelig (incidenteel) 

In de perspectiefnota is aangegeven de we er vanaf zijn gestapt om jaarlijks een vast bedrag voor de 

bouwleges te ramen. De bouwleges voor 2020 en volgende zijn in de perspectiefnota bijgesteld op basis 

van de daadwerkelijk te realiseren bouwprojecten. Voor 2019 is in de risicoparagraaf aangegeven, dat 

de opbrengsten op dat moment achterbleven bij de raming voor 2019, welke nog was gebaseerd op 

een vast bedrag. Op basis van de inschattingen die zijn gemaakt bij de najaarsnota is de verwachting 

dat de opbrengsten met € 200.000 achter zullen blijven.  
 

Doorbelasting aan projecten/investeringen € 125.000 nadelig (incidenteel) 

Met de invoering van het vernieuwde BBV in 2017 rondom de toerekening van kosten/uren aan de 

producten vanaf de kostenplaatsen is een onderscheid gemaakt tussen overhead en toe te rekenen 

kosten. In de uurtarieven zat daarbij een opslag voor overhead (indirecte kosten), welke nu niet meer 

mag worden toegerekend maar als overhead gepresenteerd moeten worden. Dit betekent dat de toere-

kening van uren aan projecten voor een lager tarief plaats vindt. In de ramingen tot en met 2019 is nog 

van de "oude" situatie uitgegaan, dus hogere tarieven. Daarnaast wordt vooraf een inschatting gemaakt 

van de toe te rekenen uren. Deze blijken, evenals vorig jaar, naar verwachting lager uit te vallen. Gelet 

op de uitkomsten over 2018 en de verwachtingen voor 2019 wordt voorgesteld deze post naar beneden 

bij te stellen. 

 

Rentelasten en -baten € 100.000 voordelig (incidenteel) 

Jaarlijks actualiseren wij bij de najaarsnota de ramingen voor de kort- en langlopende rente. Dit jaar 

leidt dit tot een positieve bijstelling van € 100.000. De oorzaak van deze bijstelling betreffen in belang-

rijke mate de rentekosten voor langlopende leningen. In de ramingen is rekening gehouden met gedeel-

telijke herfinanciering tegen een rentepercentage van 2%. Door de komende verkoop van de aandelen 

Totaal saldi programma's Begroting Mutaties Begroting Mutaties Begroting

2019 2019 (VJN) vóór NJN 2019 (NJN) 2019

1. Bestuur -2.136.148 -78.169 -2.214.317 -6.850 -2.221.167

2. Leven, reizen en documenten -229.624 -12.663 -242.287 7.500 -234.787

3. Openbare orde en veiligheid -1.759.637 53.725 -1.705.912 0 -1.705.912

4. Verkeer en vervoer -2.119.713 156.396 -1.963.317 78.400 -1.884.917

5. Ondernemen en bedrijvigheid 67.537 263.000 330.537 8.350 338.887

6. Scholing -973.095 -60.913 -1.034.008 20.000 -1.014.008

7. Samenleven -1.052.231 -569 -1.052.800 45.300 -1.007.500

8. Werk en inkomen -2.021.301 883.247 -1.138.054 -6.000 -1.144.054

9. Zorg en welzijn -11.185.757 -728.153 -11.913.910 -18.000 -11.931.910

10. Gezondheid en milieu 505.307 -145.638 359.669 -50.000 309.669

11. Bouwen, wonen en gebruiken -639.543 461 -639.082 -187.260 -826.342

12. Woonomgeving -964.519 -11.496 -976.015 -6.000 -982.015

Totaal saldi programma's 

(voor mutaties reserves)

-22.508.724 319.228 -22.189.496 -114.560 -22.304.056

Algemene dekkingsmiddelen baten 26.279.809 -92.780 26.187.029 35.000 26.222.029

Algemene dekkingsmiddelen lasten -253.333 10.500 -242.833 125.000 -117.833

Bedrijfsvoering -4.410.016 -376.556 -4.786.572 164.840 -4.621.732

Saldo baten en lasten (voor mutaties 

reserves)

-385.598 -160.608 -546.206 -39.720 -585.926

Totaal onttrekkingen uit reserves 1.613.610 558.650 2.172.260 -35.000 2.137.260

Totaal toevoegingen aan reserves -1.175.728 -352.426 -1.528.154 -188.500 -1.716.654

Begrotingsresultaat (+/+ is voordeel) 52.284 45.616 97.900 -263.220 -165.320
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Eneco is er echter voor gekozen om de herfinanciering van in 2019 afgeloste leningen te baseren op 

een periode van circa 13 maanden. Het rentepercentage voor een lening met een kortere looptijd is 

negatief (0,41%). Dit leidt daardoor per saldo tot een positief effect van € 63.000. Daarnaast is in de 

begroting 2019 rekening gehouden met rentekosten voor kasgeldleningen (kortlopende leningen). Dit 

budget is in de perspectiefnota al afgeraamd naar € 0,-, maar doordat de rente op kortlopende leningen 

voorlopig negatief blijft leidt dit tot een aanvullende rentebaat. Daarnaast is de lening aan Gemeente 

Hardinxveld-Giesendam later afgelost dan in de begroting 2019 was voorzien. Dit leidt tevens tot een 

rentebaat. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 37.000 op de rentebaten. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 24 september 2019 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. R. ’t Hoen MPM D.A. Heijkoop  
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programma 1 Bestuur 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 
 

Wat wilden we bereiken? 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Efficiënte en effectieve regionale samenwerking  
 
Via de commissie Deetman zullen gemeenteraden in stelling 
worden gebracht om zich uit te spreken over de wijze van regi-
onale samenwerking in de Drechtsteden. Wij adviseren onze 
gemeenteraad daarin vanuit het gegeven dat we samenwerken 
op de juiste schaal waar het vraagstuk om vraagt.  
 

 
Efficiënte en effectieve regionale samenwerking 
 
De gemeenteraad heeft in april 2019 ingestemd met de advie-
zen van de commissie Deetman. Daarmee wordt de uitvoering 
van de vastgestelde Groeiagenda 2013 in gang gezet en 
(meervoudig) lokaal belegd bij de colleges van burgemeester 
en wethouders van de zeven deelnemende gemeenten. Te-
vens wordt een wijziging van de tekst van de gemeenschappe-
lijke regeling voorbereid die aansluit op de andere werkwijze. 
 
Bij een andere wijze van samenwerking die veel meer van on-
derop uit de gemeente komt, hoort een bijpassende cultuur. 
Wat Hardinxveld-Giessendam betreft, is de cultuur van de sa-
menwerking doorslaggevend voor het succes van de regionale 
samenwerking. Zo is ook in onze zienswijzen aangegeven. Wij 
willen actief bijdragen aan een open cultuur en de duidelijke 
vertaling daarvan in een regionale werkwijze. 
 

 
 

MUTATIES 
 

 
 

 
 
 

TOELICHTING  
 

Juridische procedures  € 7.500 nadelig (incidenteel) 

Afgelopen periode zijn meer beroepszaken geweest dan voorzien, waarbij een vergoeding in de pro-

ceskosten zijn toegekend. 

 
 
 
 

Programma 1. Bestuur bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 899 10 0 10 0 10

Lasten 1.798.861 2.136.158 78.169 2.214.327 6.850 2.221.177

Saldo van baten en lasten -1.797.962 -2.136.148 -78.169 -2.214.317 -6.850 -2.221.167

Toevoeging aan reserves 244.273 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 263.238 0 0 0 0 0

Resultaat -1.778.997 -2.136.148 -78.169 -2.214.317 -6.850 -2.221.167

Programma 1. Bestuur
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Juridische procedures N -7.500            

Rekenkamercommissie V 6.000              

Herijkingen N -5.350            

N -6.850            
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Rekenkamercommissie € 6.000 voordelig (incidenteel) 

In september 2019 is de rekenkamercommissie met haar werkzaamheden gestart. Hierdoor is een deel 

van het jaarlijks budget niet benodigd. 

 
Herijkingen € 5.350 nadelig (incidenteel/structureel) 

Betreft enkele kleine verschuivingen van budgetten naar andere programma's. Per saldo hebben de 

herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. 
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programma 2 Leven, reizen en documenten 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Ontwikkelkracht pijler dienstverlening 
 
We verbeteren de dienstverlening via de website en stellen een 
burgerpanel in. Deze kunnen we inzetten in de doorontwikke-
ling van de dienstverlening. 

 
Ontwikkelkracht pijler dienstverlening 
  
Per 1 augustus is de website vernieuwd. De inwoners die mee-
gedacht hebben met het vernieuwen van de website zijn en-
thousiast over de nieuwe stijl en inrichting van de website. We 
nodigen hen nogmaals uit aan het einde van het jaar om te vra-
gen hoe ze de nieuwe website ervaren. 
De teksten van de website worden de komende tijd voorzien 
van redactionele wijzigingen en in begrijpelijke taal verwoord. 
 
Deze zomer is er een bewonerspanel gestart. Het bewoners-
panel is een digitaal panel dat bestaat uit inwoners die zich hier 
zelf voor aanmelden. Via korte enquêtes kunnen zij hun mening 
geven over actuele onderwerpen in Hardinxveld-Giessendam 
en de regio. Het bewonerspanel wordt opgezet en beheerd 
door het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Dit is het onder-
zoeksbureau van de zeven Drechtstedengemeenten. De eerste 
vragen die gesteld zijn, hadden betrekking op de cultuur en cul-
tuurbeleving in onze gemeente. 

 
In het najaar wordt een nieuw pakket geïmplementeerd waar-
mee inwoners eenvoudig en gebruiksvriendelijk een melding 
over de openbare ruimte kunnen doen en de afhandeling kun-
nen volgen. Alle Drechtsteden-gemeenten implementeren dit 
pakket als verbetering van hun dienstverlening. 
 

 
 

MUTATIES 
 

 
 

 
 

  

Programma 2. Leven, reizen en documenten bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 320.889 238.227 0 238.227 -11.500 226.727

Lasten 530.714 467.851 12.663 480.514 -19.000 461.514

Saldo van baten en lasten -209.825 -229.624 -12.663 -242.287 7.500 -234.787

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaat -209.825 -229.624 -12.663 -242.287 7.500 -234.787

Programma 2. Leven, reizen en documenten
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Experiment centraal tellen verkiezingen V 10.000            

Rijbewijzen en paspoorten -                 

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 N -2.500            

V 7.500              
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TOELICHTING 
 

Experiment centraal tellen verkiezingen € 10.000 voordelig (incidenteel) 

Dit jaar hebben we meegedaan aan het experiment centraal stemmen tellen. Bij beide verkiezingsdagen 

hebben we hieraan deelgenomen. Per verkiezingsdag hebben we hiervoor € 5.000 ontvangen vanuit 

het Rijk. 

 

Rijbewijzen en paspoorten budgettair neutraal 

We zien een terugloop in het aantal aanvragen voor paspoorten. Deze paspoortdip was al voorspeld. 

Dit wordt veroorzaakt door de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Dit nadeel wordt 

gecompenseerd door een stijging van het aantal aanvragen voor rijbewijzen. Deze stijging komt vooral 

doordat rijbewijzen eerder worden verlengd. Dit laatste heeft vooral te maken met de achterstanden bij 

het CBR voor het behandelen van de gezondheidsverklaringen. Veel inwoners komen hierdoor eerder 

hun rijbewijs verlengen om niet in de problemen te komen bij de einddatum van hun rijbewijs. 
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programma 3 Openbare orde en veiligheid 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Bijdragebesluit VRZHZ  
 
De nieuwe kostenverdeelsystematiek betekent een lagere bij-
drage voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan de 
Veiligheidsregio in de komende jaren. Deze bijdrage wordt 
verwerkt in de begroting van 2019 en verder. Monitoring van 
de gemaakte afspraken vindt plaats via de P&C documenten 
van de Veiligheidsregio. 
 

 
Bijdragebesluit VRZHZ  
 
De lagere bijdrage is verwerkt in de begroting 2019 en verder.  

 
Veiligheidsalliantie Rotterdam  
 
In 2019 zullen, passend binnen het Integraal Lokaal Veilig-
heids Plan, een of meerdere instrumenten worden ingezet om 
de doelen uit het ILVP helpen te bereiken.  
 

 
Veiligheidsalliantie Rotterdam  
 
Deelname in de Veiligheidsalliantie Rotterdam draagt bij aan 
het bereiken van de gestelde doelen in het ILVP. De VAR 
functioneert hierbij binnen de regio als platform om kennis en 
ervaring te delen. 

 

 
Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2018-2021 
 
Voor het opstellen en uitvoeren van het op te stellen Integraal 
Lokaal Veiligheidsplan wordt voorzien dat ten opzichte van de 
laatste nota meer wordt ingezet op sommige thema's, zoals 
bijvoorbeeld ondermijning. Daarnaast wordt voorzien dat er 
meer zal worden ingezet op onderwerpen die bijdragen aan 
een beleidsmatige aanpak van de hoofdthema's veiligheid en 
sociale leefbaarheid. 
 

 
Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2018-2021 
 
In september 2019 is het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 
(ILVP) voorgelegd aan de gemeenteraad. Het veiligheidsbe-
leid heeft het volgende motto meegekregen: 'Veiligheid met 
elkaar en oog voor elkaar'. Veiligheid is immers een basis-
voorwaarde voor het prettig wonen, werken en recreëren. De 
gemeente voert de regie als het gaat om veiligheid. Echter, 
de gemeente kan het niet alleen. 
Samenwerking met en tussen de inwoners, ondernemers en 
veiligheidspartners is essentieel, ook vanuit het motto dat we 
oog hebben voor die mensen die zich in een kwetsbare situ-
atie bevinden. 
 

 
Krediet cameratoezicht 
 
In 2019 worden nieuwe camerasystemen aangeschaft waar-
bij naast beeld ook geluid kan worden opgenomen. De defini-
tieve kosten zijn afhankelijk van de keuze van het systeem. 

 
Krediet cameratoezicht 
 
De beoordeling van offertes voor de aanschaf van nieuwe ca-
mera's heeft plaatsgevonden in het 3e kwartaal van 2019. Uit-
voering is voorzien in het 4e kwartaal van 2019.   

 

 
 

MUTATIES  
 

 
 

Programma 3. Openbare orde en veiligheid bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 193.242 29.064 -14.500 14.564 -4.500 10.064

Lasten 2.097.353 1.788.701 -68.225 1.720.476 -4.500 1.715.976

Saldo van baten en lasten -1.904.111 -1.759.637 53.725 -1.705.912 0 -1.705.912

Toevoeging aan reserves 0 0 65.000 65.000 0 65.000

Onttrekking aan reserves 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200

Resultaat -1.887.911 -1.743.437 -11.275 -1.754.712 0 -1.754.712
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TOELICHTING 
 
Niet van toepassing. 
 
 
  

Programma 3. Openbare orde en veiligheid
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 -                 

-                 
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programma 4 Verkeer en vervoer 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Gemeentehaven ontwikkelen  
 
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Den Bree-
jen Shipyard (DBS) is gestart met de voorbereiding van de 
herstructurering van de gemeentehaven en de beoogde uit-
breiding van de bedrijfsactiviteiten van DBS. De verwerving 
van drie bedrijfswoningen is geëffectueerd. De eindafrekening 
met DBS heeft plaatsgevonden en de betreffende woningen 
zijn gesloopt. 
 
Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en de beno-
digde vergunningen zijn verleend. Door de vele onderzoeken 
is vertraging opgelopen waardoor de start van de uitvoering 
begin 2019 wordt verwacht. Momenteel loopt de procedure 
voor aanbesteding. De gunning staat gepland voor in het laat-
ste kwartaal van dit jaar. Het gehele project, inclusief het deel 
behorend bij scheepswerf Den Breejen Shipyard, zal naar ver-
wachting in de loop van 2020 zijn afgerond.  
 

 
Gemeentehaven ontwikkelen  
 
De aanbesteding heeft begin dit jaar plaatsgevonden en het 
werk is gegund.  
 
De uitvoering is echter nog niet gestart omdat in de  onderwa-
terbodem PFOA is aangetroffen. Er wordt gezocht naar een 
oplossing om binnen de regelgeving met de uitvoering te kun-
nen starten. 

 
Ruimte voor vrachtwagenparkeren  
 
De gemeente exploiteert inmiddels voor vrachtautochauffeurs 
die woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
voor een periode van maximaal 10 jaar betaalde parkeerplaat-
sen op het Bedrijventerrein  Boven-Hardinxveld aan de Bui-
tenweistraat (20). Op de locatie Havenstraat zijn tijdelijk 13 
extra parkeerplaatsen aangelegd. In verband met de korte tijd 
dat over het terrein aan de Havenstraat kan worden beschikt,  
onderzoekt de gemeente als alternatief de mogelijkheid om 
een deel van het voormalig BAM-terrein hiervoor in te richten. 
Op toekomstig  bedrijventerrein 't Oog is mogelijk ruimte voor 
een alternatieve  vrachtautoparkeerplaats.  
 

 
Ruimte voor vrachtwagenparkeren  
 
De locatie Havenstraat is nog beschikbaar doordat de uitvoe-
ring van de herinrichting van de haven vertraagd is. 
Als alternatieve locatie wordt een locatie aan de Rijshaak 
(voormalig BAM-terrein) onderzocht. 
 
Een voorstel voor het inrichten van dit terrein en het tijdelijk 
exploiteren van het betaald vrachtwagen voor de periode tot 
1-1-2028 wordt in dit najaar aan de raad voorgelegd. 

 
Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op de 
kruising Neerpolderseweg-Parallelweg  
 
We gaan de aard en oorzaak van de ongevallen analyseren. 
Dan gaan we kijken of en met welke maatregelen we deze 
oorzaak kunnen wegnemen. 
 

 
Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op de 
kruising Neerpolderseweg-Parallelweg  
 
Een quick scan naar de aard van de ongevallen heeft uitge-
wezen dat het aantal ongevallen op dit kruispunt (gelukkig) 
erg laag is. Het gaat over 2 ongevallen met fietsers in de peri-
ode 2013 tot en met 2018 Er komt niet een eenduidige oor-
zaak voor de ongevallen naar voren. Daarom treffen wij op 
korte termijn geen maatregelen om de verkeersveiligheid ter 
plaatse te verbeteren. 
 

 
Behoefte-onderzoek fietsparkeren  
 
We gaan tellen hoeveel fietsen er nu in de gemeente staan 
geparkeerd, met name in het centrum en bij bushaltes en 
treinstations. In het GVVP staat dat we willen voldoen aan het 
keurmerk Fietsparkeur. Aan de hand van de beschikbare ge-
gevens gaan we een beleid opstellen over het fietsparkeren. 
Dit beleid zal onderdeel worden van het GVVP. 
 

 
Behoefte-onderzoek fietsparkeren  
 
De beperkte ambtelijke capaciteit maakt het noodzakelijk om 
keuzes te maken in de prioritering van de werkzaamheden. 
Daarom wordt dit onderwerp niet op korte termijn opgepakt. 

 
Hogere kwaliteit van de voetpaden  
 
Via de wijkteams en inzet van een aannemer worden de voet-
paden op de risicogebieden aangepakt. 
In het najaar 2018 wordt een weginspectie uitgevoerd. Tevens 
vindt een actualisatie plaats van de beheerdata. Deze gege-
vens worden verwerkt in het nieuw beheerprogramma GISIB. 

 
Hogere kwaliteit van de voetpaden  
 
Eind 2018 heeft de weginspectie plaatsgevonden. Tevens zijn 
de beheergegevens geactualiseerd op basis van de inventari-
saties buiten.  
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Afhankelijk van de implementatie van hiervan is de verwach-
ting dat eind 2018/begin 2019 (financiële) planningen gemaakt 
kunnen worden voor het onderhoud en inzichtelijk gemaakt 
kan worden wat de consequenties zijn bij het verhogen van 
het kwaliteitsniveau. 
 

Na implementatie van het wegbeheersysteem GISIB kunnen 
scenario's gemaakt worden. 
 
Op basis van de inspecties wordt zogenaamd klein onderhoud 
uitgevoerd en wordt een onderhoudsprogramma opgesteld tot 
eind 2020 (de volgende inspectieronde). 
 

 
Duurzaam Veilig inrichten van Buitendams  
 
Voor de herinrichting zal samen met de bewoners een plan 
gemaakt worden. Hiervoor zullen randvoorwaarden bepaald 
worden, zoals bijvoorbeeld het voldoen aan de inrichtingsei-
sen die gelden voor een 30 km/u weg, goede bereikbaarheid 
hulpdiensten, goede afwatering. In vergelijkbare straten (Peu-
lenstraat-zuid, de Buurt) is het asfalt vervangen door straat-
stenen en daar is ook voor Buitendams mee gerekend. 
 

 
Duurzaam Veilig inrichten van Buitendams  
 
Dit project staat gepland in 2021 en 2022. 

 

 
Aanpassen steiger veerdienst i.v.m. elektrisch varen  
 
De nieuwe elektrische veerboot wordt van het type catama-
ran. De bedoeling is om de vaarroute te optimaliseren. Op dit 
moment is duidelijk dat de steiger hiervoor moet worden aan-
gepast, zodat niet meer aan de zijkant van de boot kan wor-
den opgestapt, maar aan de kopse kant. Het aantal vaarbe-
wegingen zal hierdoor minder worden, waardoor een efficiën-
tieslag kan worden gemaakt. Of er ook een laadvoorziening 
moet komen is op dit moment nog niet duidelijk. 
 

 
Aanpassen steiger veerdienst i.v.m. elektrisch varen  
 
Het proces om te komen tot elektrisch varen heeft vertraging 
opgelopen. De verwachting is dat de aanbesteding begin 
2020 in de markt kan worden gezet. Volgens de huidige in-
zichten hoeft er bij de steiger van Boven-Hardinxveld geen 
laadvoorziening te worden gemaakt. De steiger moet wel wor-
den aangepast dan wel worden vernieuwd. De verwachting is 
dat dit in 2021 klaar moet zijn. 

 

 
Duurzaam Veilig inrichten van de Spindermolen  
 
Spindermolen is niet ingericht conform de richtlijnen van Duur-
zaam Veilig Verkeer. Voor 2021 staat een reconstructie van 
Spindermolen gepland. De uitbreiding van de begraafplaats 
en de aanpassing van de parkeerplaats is hier mede de aan-
leiding toe. Hierbij zal, rekening houdend met de lijnvoering 
van de busdienst, de straat een ander wegprofiel krijgen. 
Vooruitlopend op de herinrichting van Spindermolen onder-
zoeken we een andere vormgeving van de kruising van fiets-
pad door het park en de Spindermolen. De lijnvoering van de 
bus blijft voorlopig via Spindermolen lopen, waardoor er geen 
natuurlijk moment is om de bussluis op te heffen en de door-
gang af te sluiten. We gaan een onderzoek doen welke moge-
lijkheden er zijn om de inrichting van de bussluis te verbete-
ren. 

 
Voor de herinrichting zal samen met de bewoners een plan 
gemaakt worden. Uitgangspunten voor het plan zijn o.a. meer 
ruimte voor groen, voldoen aan de inrichtingseisen voor een 
30 km/u straat (voor zover mogelijk i.c.m. met een busroute). 
 

 
Duurzaam Veilig inrichten van de Spindermolen  
 
De voorbereiding voor de wijziging van het bestemmingsplan 
is gestart. De overige voorbereidingswerkzaamheden starten 
in 2020. 
 
 

 
Herinrichting Spoorweg  
 
De herinrichting van de Spoorweg tussen de spoorwegover-
gang Binnendams en de grens bebouwde kom staat op de be-
groting voor 2018. De verwerving van de grond die nodig is voor 
de herinrichting heeft meer tijd gekost dan eerder ingeschat. 
Inmiddels is de grond in eigendom van de gemeente gekomen. 
De uitvoering van de herinrichting staat gepland voor 2019. Er 
wordt voor gekozen om de Spoorweg in te richten als 50 km/u 
weg met het profiel zoals Weideveld in combinatie met langs 
parkeren aan de zijde van de woningen en haaks parkeren aan 
de zuidzijde. Dit betekent een uitbreiding met ca. 35 parkeer-
plaatsen. Hiermee wordt bewoners van de aangrenzende wijk 
extra parkeerruimte geboden. Voor de bewoners van de Spoor-
weg verbetert de situatie door het nieuwe wegprofiel en een 
betere wegconstructie. 
 

 
Herinrichting Spoorweg  
 
De planvorming is sterk afhankelijk van de eisen die gesteld 
worden door de Gasunie, eigenaar van de hogedruk gaslei-
ding. Het overleg met Gasunie is gestart en het plan wordt af-
gestemd op de randvoorwaarden die Gasunie stelt  aan de 
weginrichting boven en in de nabijheid van de gasleiding. Zo-
dra hier overeenstemming over is wordt het plan verder uitge-
werkt en de werkzaamheden uitgevoerd. 
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Het verbeteren van de verkeersveiligheid op spoorweg-
overgang Giessenzoom  
 
We zijn met ProRail in gesprek om te komen tot een duur-
zame oplossing. Uitgangspunt was een ontruimingsinstallatie. 
Met ProRail hebben wij de afspraak gemaakt dat de kosten 
voor deze installatie 50-50 worden verdeeld. ProRail doet de 
engineering. Mogelijk dat er, op basis van nieuwe veiligheids-
inzichten, toch een volledige verkeersregelinstallatie komt, 
zonder extra kosten voor de gemeente. 
 

 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid op spoorweg-
overgang Giessenzoom  
 
De gesprekken met ProRail zijn gunstig verlopen. Bij de 
spoorwegovergang Giessenzoom komt een volledige ver-
keersregelinstallatie met lussen in de weg om verkeer in de 
Giessenzoom te detecteren. Dit is een pilotproject voor Pro-
Rail. De gemeente betaalt een vaste bijdrage aan ProRail 
voor de engineering en plaatsing van de installatie. In 2020 
verwachten we de installatie te kunnen plaatsen. 

 
Een veiliger spoorwegovergang Binnendams  
 
In overleg met Prorail zal een ontwerp gemaakt worden voor 
een overweg met een andere voorrangssituatie dan bestaand. 
De voorbereiding en uitvoering zal afgestemd worden op de 
ontwikkelingen in Het Oog. 
 

 
Een veiliger spoorwegovergang Binnendams  
 
De spoorwegovergang Binnendams is betrokken bij een on-
derzoek naar de woningbouw in 't Oog. Voor de verkeersaf-
wikkeling is de capaciteit van de spoorwegovergang leidend. 
Uw raad is daarover in september 2019 geïnformeerd. 
 

 
Verbeteren toegang station centrum Merwedelingelijn  
 
We treden in overleg met ProRail in hoeverre een toegang 
van het station Hardinxveld-Giessendam aan de noordzijde 
mogelijk is. Ook gaan we kijken waar we een uitbreiding van 
het fietsparkeren kunnen realiseren aan de zijde van de 
Spoorweg. Dit wordt afgestemd met de herinrichting van de 
Spoorweg. 
 

 
Verbeteren toegang station centrum Merwedelingelijn  
 
Dit wordt meegenomen in het project herinrichting Spoorweg. 
 

 
Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn  
 
We gaan het aantal fietsparkeerplaatsen uitbreiden door extra 
overkappingen te plaatsen. We breiden het  bestaande par-
keerterrein uit. Dit betreft slechts een beperkt aantal plaatsen. 
Indien er meer nodig blijkt te zijn, dan valt dat buiten de scope 
van deze uitbreiding. 
 

 
Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn  
 
In 2019 hebben we de subsidieaanvragen ingediend. In 2020 
kunnen we de fietsparkeerplaatsen uitbreiden. 
 

 
Verbeteren verkeerssituatie Nieuweweg-Noord  
 
Het verleggen van de ontsluitingsroute van de Nieuweweg 
naar het plangebied Middenwetering wordt verder verkend en 
uitgewerkt. De bewoners worden betrokken bij de verdere 
planvorming. Lukt het om de ontsluitingsweg in het plangebied 
Middenwetering  te realiseren, dan wordt de Nieuweweg afge-
waardeerd naar een erftoegangsweg met de daarbij beho-
rende inrichting. 
 

 
Verbeteren verkeerssituatie Nieuweweg-Noord  
 
We hebben een werkbijeenkomst gehouden met de bewoners 
van de Nieuweweg over de wensen die er leven over een 
nieuwe inrichting van de weg. Daarnaast hebben we gespro-
ken over de mogelijkheid om de nieuwe ontsluitingsweg in te 
passen in het te ontwikkelen gebied 
 

 
Aanlegsteiger Waterbus 
 
Wij onderzoeken de mogelijkheid voor een aansluiting van 
Hardinxveld-Giessendam op de Waterbus of een andere vorm 
van personenvervoer over water om de gemeente ook via wa-
ter te verbinden met de Drechtsteden. 
 

 
Aanlegsteiger Waterbus 
 
In 2018 is de provincie gestart met de aanbesteding van Per-
sonenvervoer over Water. Wij hebben ervoor gezorgd dat in 
de uitvraag van de aanbesteding Hardinxveld-Giessendam is 
meegenomen. 
 

 
 

MUTATIES 
 

 

Programma 4. Verkeer en vervoer bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 199.012 103.984 32.500 136.484 88.500 224.984

Lasten 2.099.215 2.223.697 -123.896 2.099.801 10.100 2.109.901

Saldo van baten en lasten -1.900.203 -2.119.713 156.396 -1.963.317 78.400 -1.884.917

Toevoeging aan reserves 609.400 585.400 0 585.400 118.500 703.900

Onttrekking aan reserves 622.235 772.988 -89.034 683.954 0 683.954

Resultaat -1.887.368 -1.932.125 67.362 -1.864.763 -40.100 -1.904.863
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TOELICHTING  
 

Energiekosten openbare verlichting  € 7.500 nadelig (structureel) 

Gemeentebreed zien we een stijging van de energiekosten. Bij de openbare verlichting wordt dit vooral 

verklaard door de hogere kosten van energie. 
 

Degeneratiekosten  € 88.500 voordelig (incidenteel) 

 Toevoegen aan reserve wegen  

Begin 2018 zijn we overgegaan op een online applicatie (MOOR) waarin vergunningaanvragen en de-

generatiekosten digitaal worden geregistreerd en afgehandeld. Ook zijn er vanwege de aantrekkende 

economie meer en grotere activiteiten en daardoor meer opbrengsten. De onderhoudskosten zullen ter 

zijner tijd hoger zijn dan geraamd door de vele ingraafwerkzaamheden, daarom worden de hogere in-

komsten toegevoegd aan de reserve wegen, zodat op termijn de hogere kosten vanuit deze reserve 

kunnen worden opgevangen. 
 

Regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) € 30.000 voordelig (incidenteel) 

 Toevoegen aan reserve budgetoverheveling  

De werkzaamheden voor de actualisatie van het RVMK zijn opgestart door de omgevingsdienst (OZHZ). 

Afronding hiervan zal plaatsvinden in 2020, waarna de afrekening volgt. Daarom wordt het budget via 

de reserve budgetoverheveling doorgeschoven naar 2020. 

 
Beheerplan kunstwerken € 32.500 nadelig (incidenteel) 

In de perspectiefnota is een bedrag van € 32.500 beschikbaar gesteld voor het beheerplan kunstwerken 

(zie pagina 17 van de perspectiefnota). Dit bedrag is opgenomen bij het programma 7 Samenleven en 

wordt nu overgezet naar het programma 4 Verkeer en vervoer, omdat de kosten meer in relatie staan 

tot dit programma. Per saldo heeft deze overzetting geen effect op het begrotingsresultaat. 

  
Herijkingen € 100 nadelig (incidenteel/structureel) 

Betreft enkele kleine verschuivingen van budgetten naar andere programma's. Per saldo hebben de 

herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. 
 

  

Programma 4. Verkeer en vervoer
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Energiekosten openbare verlichting N -7.500            

Degeneratiekosten V 88.500            

Degeneratiekosten toevoegen aan de reserve wegen N -88.500          

Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) V 30.000            

Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) - toevoegen aan de reserve budgetoverheveling N -30.000          

Beheerplan kunstwerken - overheveling van programma 7 N -32.500          

Herijkingen N -100               

N -40.100          
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programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog 
  
In 2018/2019 wordt de bestemmingsplanprocedure voor de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein in de westpunt van 't Oog 
afgerond. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt het 
bouwrijp maken gestart en de uitgifte van bedrijfskavels. Ook 
vindt een verdere oriëntatie plaats voor een eventuele toekom-
stige uitbreiding van het areaal bedrijfsgrond, zowel beleidsma-
tig binnen het regionale kader als qua locatie.   
 

 
Ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog  
 
Het bestemmingsplan is vastgesteld. Tegen dit besluit is be-
roep aangetekend bij de Raad van State. Het gemeentelijke 
verweerschrift is aangeleverd en college is in afwachting van 
zittingsdatum.  
 
Het bestek voor de voorbelasting van het bedrijventerrein is 
voorbereid. Met start van de werkzaamheden en uitgifte van 
kavels wordt gewacht tot de uitspraak van de Raad van State. 
 

 
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs  
 
Er wordt binnen de regio gewerkt aan het creëren van zoveel 
mogelijk werkgelegenheid. Een specifieke taakstelling vanuit 
de Participatiewet is het aan het werk helpen van mensen met 
een arbeidsbeperking. In het onderdeel School en Bedrijf wordt 
speciaal aandacht besteed aan de relaties tussen het onder-
wijs, en dan met name de schoolverlaters, en het bedrijfsleven.  
 
Vanuit het actieprogramma economische visie werken we aan 
het opzetten van een opleidingscentrum voor de maritieme in-
dustrie. Dit in samenwerking met de gemeente, maritieme be-
drijven, en opleidingsinstituten om met uiteindelijk het doel om 
regionaal een maritieme opleiding aan te bieden.  
 
In de regio lopen diverse projecten op het gebied van onder-
wijs-arbeidsmarkt. Voor het ondersteunen van deze projecten 
brengen we het onderwijs in contact met het bedrijfsleven door 
middel van de accountmanager bedrijven. Daarnaast leveren 
we een bijdrage aan diverse onderwijs-arbeidsmarktprojecten 
in de regio die gericht zijn op loopbaanoriëntatie.  
 

 
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs  
 
Om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbe-
teren, werken we ook dit jaar weer samen met School en Be-
drijf. Een platform dat ondernemers en scholen verbindt en fa-
ciliteert. Een voorbeeld hiervan is het evenement Game On, 
waar basisschoolleerlingen kennismaken met techniek en ge-
zondheid. Ook namen we deel aan de On Stage, een event 
waar jongeren kennismaken met de (lokale) arbeidsmarkt.  
 
In juni is er een intentieovereenkomst getekend tussen ge-
meente, scholen en maritieme bedrijven om in 2020 te starten 
met een maritieme opleiding. Deze opleiding start zowel in Go-
rinchem ('t Gilde) als Dordrecht (DaVinci).  
 
Afgelopen jaar organiseerden we voor de eerste keer een 
Techniekroute voor basisschoolleerlingen. Hierbij stelden 20 
bedrijven hun deuren open voor kinderen uit groep 7. Zij kon-
den hierdoor kennismaken met de diverse technische bedrijven 
in Hardinxveld-Giessendam.  

 
Aan de slag met de economische visie  
  
Het huidige actieprogramma wordt geëvalueerd. De meeste ac-
ties zijn afgerond. In samenspraak met de Stuurgroep econo-
mische visie is afgesproken dat de huidige beleidspijlers over-
eind blijven staan. Het thema duurzaamheid is dermate belang-
rijk en verstrekkend dat we deze toevoegen als nieuwe pijler. 
We zoeken hierbij aansluiting met het lokale duurzaamheids-
beleid.  
 

 
Aan de slag met de economische visie   
 
De concept versie van de actualisatie van economische visie 
2019-2023 is opgesteld. Vanuit de evaluatie van het de vorige 
visie wordt voortgebouwd op bestaande pijlers die zijn aange-
vuld met de pijler duurzaamheid. Deze is in samenwerking met 
de stuurgroep economische visie (SEV) opgesteld. De vervolg-
stap is het maken van concrete acties welke worden vertaald 
uit de actualisatie economische visie. 

 
Dividend Eneco  
 
In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft de gemeen-
teraad gesproken over wensen en bedenkingen over de ver-
koop van het aandelenbelang in Eneco. Met deze behandeling 
is een voorlopig besluit genomen om het aandelenbelang in 
Eneco te vervreemden. 
 
Door vertraging in het proces over de verkoop is de verwachting 
dat het verkoopproces in 2019 kan worden opgestart, zodat 
vervreemding ook eerst in de loop van 2019 haar beslag zal 
krijgen. De gemeenteraad zal in de gelegenheid worden ge-
steld om een definitief besluit over de vervreemding te nemen.  
In de begroting 2019-2022 wordt rekening gehouden met ver-
koop van het aandelenbelang in 2019, zodat vanaf 2020 geen 
dividenduitkering meer zal worden ontvangen. De aanwending 
van de verkoopopbrengst zal op het moment van verkoop aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 
Dividend Eneco  
 
Inmiddels is de verkoop via een zogenaamde controlled auction 
opgestart, waarbij thans de verwachting is dat eind 2019/begin 
2020 de verkoop gerealiseerd kan worden. Op basis van de 
huidige inzichten/verwachtingen gaan we uit van een verkoop-
opbrengst van minimaal € 10 miljoen. In de Ontmoeting van 17 
oktober 2019 is met de raad van gedachten gewisseld over de 
bestemming van het verwachte verkoopresultaat.  
 
Doordat de verkoop in de tijd naar achteren is geschoven wordt 
over het boekjaar 2020 nog dividend uitgekeerd. In de perspec-
tiefnota 2020-2023 (en dus ook de begroting 2020-2023) is 
daarom voor 2020 rekening gehouden met een dividenduitke-
ring 
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Het realiseren van een goed economisch klimaat voor onze 
ondernemers  
 
Dit wordt gerealiseerd door als gemeente zichtbaar, bereik-
baar, flexibel en dienstverlenend te zijn. Zorgen dat de verschil-
lende afdelingen binnen het gemeentehuis samen optrekken 
en door te communiceren met elkaar en met de ondernemers. 
Een Stuurgroep economische visie met een brede vertegen-
woordiging vanuit zowel het bedrijfsleven als de gemeente, 
werkt hierbij zeker positief. In deze stuurgroep geven we geza-
menlijk richting aan de wensen van de ondernemers. Door de 
korte lijnen is het voor een ondernemer ook gemakkelijk om 
contact te leggen met het bestuur. 
 

 
Het realiseren van een goed economisch klimaat voor onze 
ondernemers  
 
Er is op dit moment een conceptversie van de actualisatie van 
de economische visie in samenwerking met de stuurgroep op-
gesteld, die vertaald gaat worden in concrete actiepunten. 
Deze stuurgroep vertegenwoordigd de diversiteit aan onderne-
mers uit de gemeente. Verder is de accountmanager en de wet-
houder economie aanwezig bij bijeenkomsten van de onderne-
mersverenigingen en openingen van bedrijven evenals college-
werkbezoeken. De korte lijnen zijn voor de ondernemer makke-
lijk te vinden. 

 
 

MUTATIES 
 

 
 

 
 

TOELICHTING  
 

Deelneming nutsbedrijven  € 9.000 voordelig (incidenteel) 
Het werkelijk ontvangen dividend 2018 is hoger uitgevallen dan vooraf voorzien. 
 
Herijkingen € 650 nadelig (incidenteel/structureel) 

Betreft enkele kleine verschuivingen van budgetten naar andere programma's. Per saldo hebben de 

herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. 
  

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 514.964 330.856 293.000 623.856 9.000 632.856

Lasten 238.536 263.319 30.000 293.319 650 293.969

Saldo van baten en lasten 276.428 67.537 263.000 330.537 8.350 338.887

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaat 276.428 67.537 263.000 330.537 8.350 338.887

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Deelneming nutsbedrijven V 9.000              

Herijkingen N -650               

V 8.350              
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programma 6 Scholing 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 
Geen ontwikkelingen opgenomen in de begroting 2019. 

 
 

MUTATIES  
 

 
 

 
 
 

TOELICHTING  
 

Leerlingenvervoer € 20.000 voordelig (incidenteel) 

Gegeven de huidige inzichten over de vervoersbewegingen kan er incidenteel een bijstelling van het 

budget naar beneden plaats vinden.  

Programma 6. Scholing bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 272.345 192.478 9.750 202.228 -17.000 185.228

Lasten 1.379.160 1.165.573 70.663 1.236.236 -37.000 1.199.236

Saldo van baten en lasten -1.106.815 -973.095 -60.913 -1.034.008 20.000 -1.014.008

Toevoeging aan reserves 10.403 10.003 10.400 20.403 0 20.403

Onttrekking aan reserves 80.067 32.868 71.813 104.681 0 104.681

Resultaat -1.037.151 -950.230 500 -949.730 20.000 -929.730

Programma 6. Scholing
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Leerlingenvervoer V 20.000            

V 20.000            
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programma 7 Samenleven 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Uitbreiding recreatiemogelijkheden  
 
Jachthaven 
De gemeente is in gesprek met een aantal lokale ondernemers 
die interesse hebben de mogelijkheden te verkennen om in het 
gebied nabij de trailerhelling een kleinschalige buitendijkse 
jachthaven te ontwikkelen. Het initiatief van de buitendijkse 
jachthaven past in de gedachte van de Merwedeboulevard en 
ligt in het verlengde van de ontwikkeling van de locatie IJzer-
gieterij.  
Op hoofdlijnen heeft over het initiatief overleg plaatsgevonden 
met betrokken overheidsinstanties over de vraag of, en zo ja, 
in hoeverre een buitendijkse jachthaven kan rekenen op mede-
werking van deze partijen. De resultaten van dit overleg zijn be-
sproken met initiatiefnemers en geven aanleiding voor een ver-
der deskundigenonderzoek. Een offerte is ontvangen. Het slui-
ten van een intentieovereenkomst is de volgende stap in de 
procedure. Daarna wordt de haalbaarheid van het plan op ver-
schillende deelaspecten onderzocht.   
 
Giessenzoom 
Het inrichtingsplan voor het natuurproject langs de Giessen 
wordt gerealiseerd. Naast het aanleggen van waterpartijen  en 
de aanleg van natuur bevat het plan ook recreatieve voorzie-
ningen zoals twee bruggen, een vlonder aan het water, pick-
nicktafels, bankjes en een informatiebord. Ook de toegang tot 
het gebied wordt verbeterd voor de gebruikers van het voetpad 
over de Achterdijk.  
 
Uitbreiding wandelnetwerk 
Bij de plannen voor ontwikkeling van 't Oog wordt ook rekening 
gehouden met recreatief (mede-)gebruik. Beoogd wordt om in 
de zone langs de Betuweroute ruimte te bieden voor een uit-
breiding van het wandelnetwerk. Dit zal gefaseerd gedaan ge-
zien de lange looptijd van de gebiedsontwikkeling. Een voor-
beeld is een wandelroute via de Spoorweg, nieuwe woonge-
bied 't Oog, Polderweg naar de Tiendweg. Aan de westzijde 
van 't Oog wordt bij de aanleg van een bedrijventerrein ook re-
kening gehouden met een groenzone/wandelpad.    
 

 
Uitbreiding recreatiemogelijkheden  
 
Jachthaven 
Voorafgaand aan het verdere deskundigenonderzoek is bij 
Rijkswaterstaat een verzoek ingediend om duidelijk te krijgen 
of en zo ja via welke procedure de benodigde gronden voor de 
jachthaven verworven kunnen worden. Dit vanwege de moge-
lijk relatie met het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de ver-
breding van de  A15. Hierover is nog geen uitsluitsel verkregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giessenzoom 
De aanleg- en inrichtingswerkzaamheden zijn nagenoeg afge-
rond. De oplevering en opening staan gepland voor begin ok-
tober.   
 
 
 
 
 
Uitbreiding wandelnetwerk 
In samenhang met de gemeentelijke structuurkaart voor 't Oog 
is samen met Waardzone opdracht verleend voor het opstellen 
van een landschapsvisie voor 't Oog en twee deeluitwerkingen 
voor het bedrijventerrein respectievelijk het woongebied 1e 
fase. In dit traject worden de recreatieve mogelijkheden mee-
genomen.    

 
Ontwikkeling van sportbeleid  
 
De Sportagenda 2018-2022 is geagendeerd voor de gemeen-
teraad van 20 september 2018. Na vaststelling gaan wij aan de 
slag met de uitvoering van het nieuwe sportbeleid. Wij zetten 
het eerste jaar onder andere in op het waarderen van sport-
prestaties. Daarnaast maken wij een inventarisatie van de wen-
sen van sportverenigingen over de kwaliteit van de sportac-
commodaties en de materialen. Als gevolg hiervan zullen wij 
een Meerjarenperspectief sportaccommodaties opstellen met 
daarin een planning wanneer welke sportvoorziening toe is aan 
onderhoud of vernieuwing. Zo weten sportverenigingen waar zij 
aan toe zijn en kunnen gemeente en sportverenigingen hier fi-
nancieel naar toe werken. Ook vindt samen met de sportvere-
nigingen een inventarisatie plaats om kosten te besparen op de 
gemeentelijke sportaccommodaties. 
 

 
Ontwikkeling van sportbeleid 
 
In 2018 stelde de gemeenteraad de sportagenda vast. Dit jaar 
begonnen we met de uitvoering van het nieuwe sportbeleid. Om 
de sport in Hardinxveld-Giessendam te waarderen, wilden we 
een sportgala organiseren. Hierin vonden we een partner in het 
HAGI-festival. Samen met de organisatie van het HAGI-festival 
en diverse sportverenigingen hebben we op 4 september de 
Hardinxveld-Giessendamse sport en sportverengingen in het 
zonnetje gezet.  
 
Daarnaast troffen we voorbereidingen voor het lokale sportak-
koord. Met dit sportakkoord willen we bereiken dat iedereen 
plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehin-
derd, in een veilige en gezonde omgeving. Er wordt ingezet op 
inclusief sport en bewegen, waarin aandacht is voor sporten 
voor mensen met een beperking of die om een andere reden 
een afstand hebben tot sport. Tevens wordt er ingezet op een 
duurzame sport infrastructuur, op vitale aanbieders, positieve 
sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen. Er is een 
sportformateur aangesteld die het proces zal leiden.  
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Versterking sportcomplex Sluisweg  
 
Er ligt een intentieovereenkomst gesloten voor een indoors-
peeltuin, in combinatie met een horecavoorziening en de in-
richting/exploitatie van het buitenzwembad, op het terrein van 
zwembad “De Duikelaar. Voorafgaand aan een uitwerking van 
de plannen/mogelijkheden zijn op financieel-economisch ge-
bied verkenningen uitgevoerd door partijen. De uitkomsten 
daarvan zijn in vertrouwelijkheid voorgelegd aan de gemeente-
raad. Op basis daarvan zijn in het kader van risicobeheersing 
verdere onderzoeken gestart naar exploitatievarianten. Indien 
sprake is van een financieel haalbare variant die wordt gedra-
gen door marktpartijen wordt het stedenbouwkundige en ruim-
telijk-planologische traject uitgewerkt en doorlopen. Tevens 
worden dan privaatrechtelijke afspraken worden gemaakt over 
de gemeentelijke grondpositie. 
 

Versterking sportcomplex Sluisweg  
 
Na diverse verkenningen – zowel door gemeente als marktpar-
tijen - hebben initiatiefnemers en de potentiele ontwikke-
laar/bouwer zich teruggetrokken. Inmiddels heeft zich een 
nieuwe initiatiefnemer gemeld waarmee een intentieovereen-
komst wordt gesloten. In het kader van deze overeenkomst 
vindt opnieuw een oriëntatie plaats vanuit de markt voor een 
invulling van het zwembadterrein. Mogelijke combinaties van 
functies  worden daarbij onderzocht, waarvan een buitenbad 
onderdeel uitmaakt. 

 
Buurtsportcoaches  
 
De landelijke 'Brede Regeling Combinatiefuncties' wordt per 
2019 voor vier jaar verlengd. Op het moment van schrijven voe-
ren wij gesprekken met maatschappelijke partners over voort-
zetting van het project, wat uiteindelijk moet leiden tot besluit-
vorming. Het project 'Buurtsportcoaches' is vanaf 2018 onder-
deel van de MAG, met een rol voor Servanda in de uitvoering. 
 

 
Buurtsportcoaches  
 
In 2019 hebben we de regeling verlengd. We hebben samen 
met Stuwkracht en Servanda afspraken gemaakt over de voort-
zetting van de drie buurtsportcoaches. 

 
Onderhoud voetbalvelden veld 3 en 4  
 
Na het aflopen van de competitie 2018-2019 zal in overleg met 
de voetbalvereniging de start datum worden bepaald voor de 
renovatie van veld 3. Doel van de werkzaamheden is het ver-
beteren van de afwatering. Voor 2022 staat op het programma 
om veld 4 te renoveren. 
 

 
Onderhoud voetbalvelden veld 3 en 4 
 
In augustus 2019 is gestart met het renoveren van veld 3 op de 
voetbalvelden door de velden te bezanden en te voorzien van 
nieuwe drainage. In het najaar van 2019 zijn de werkzaamhe-
den afgerond. Veld 4 zal in 2022 worden gerenoveerd. 

 
 

MUTATIES  
 

 
 

 
 
 
 

Programma 7. Samenleven bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 681.935 719.702 5.020 724.722 0 724.722

Lasten 2.196.863 1.771.933 5.589 1.777.522 -45.300 1.732.222

Saldo van baten en lasten -1.514.928 -1.052.231 -569 -1.052.800 45.300 -1.007.500

Toevoeging aan reserves 226.431 181.431 0 181.431 0 181.431

Onttrekking aan reserves 222.903 172.623 -4.674 167.949 -35.000 132.949

Resultaat -1.518.456 -1.061.039 -5.243 -1.066.282 10.300 -1.055.982

Programma 7. Samenleven
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Monumentenbeleid V 10.000            

Energiekosten zwembad De Duikelaar en sporthallen De Wielewaal en Appelgaard N -18.500          

Kleedcabines zwembad de Duikelaar V 35.000            

Kleedcabines zwembade de Duikelaar - toevoegen aan de reserve budgetoverheveling N -35.000          

Beheerplan kunstwerken - overheveling van programma 5 V 32.500            

Herijkingen N -10.700          

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 N -3.000            

V 10.300            
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TOELICHTING 
 

Monumentenbeleid € 10.000 voordelig (incidenteel) 

De aanvragen voor subsidies in het kader van het monumentenbeleid vallen ruim lager uit dan de be-

schikbare middelen. 

 

Energiekosten zwembad De Duikelaar en sporthallen De Wielewaal en Appelgaard 

 € 18.500 nadelig (structureel) 

Gemeentebreed zien we een stijging van de energiekosten. Bij de sportaccommodaties wordt de stijging 

enerzijds verklaard door de invoering van de energiebelasting en anderzijds door de hogere energie-

kosten. 

 

Kleedcabines zwembad De Duikelaar € 35.000 voordelig (incidenteel) 

 Toevoegen aan reserve budgetoverheveling  

De vervanging van de kleedcabines in het zwembad was voorzien voor 2019. De uitvoering vindt plaats 

in 2020 omdat dit tegelijk met een grootschalig onderhoudswerk zal worden gedaan. Via de reserve 

budgetoverheveling wordt het bedrag doorgeschoven naar 2020. 
 

Beheerplan kunstwerken € 32.500 voordelig (incidenteel) 

In de perspectiefnota is een bedrag van € 32.500 beschikbaar gesteld voor het beheerplan kunstwer-

ken (zie pagina 17 van de perspectiefnota). Dit bedrag is opgenomen bij het programma 7 Samenle-

ven en wordt nu overgezet naar het programma 4 Verkeer en vervoer, omdat de kosten meer in relatie 

staan tot dit programma. Per saldo heeft deze overzetting geen effect op het begrotingsresultaat. 

 
Herijkingen € 10.700 nadelig (incidenteel/structureel) 

Betreft enkele kleine verschuivingen van budgetten naar andere programma's. Per saldo hebben de 

herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. 
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programma 8 Werk en inkomen 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Participatieplekken  
 
In het coalitieakkoord is de ambitie beschreven dat bewo-
ners die een baan zoeken aan de onderkant van de samen-
leving, deze banen kunnen vervullen in de eigen buurt. Parti-
cipatieplekken vormen mogelijk een antwoord op deze ambi-
tie. De komende periode verkennen we op welke wijze we 
invulling geven aan de ambitie om participatieplekken lokaal 
vorm te geven.  
 

 
Participatieplekken  
 
Het afgelopen jaar vonden er met verschillende bedrijven en 
organisaties verkennende gesprekken plaats om participatie-
plekken te starten. Hierbij hadden we aandacht voor spreiding 
onder sectoren. Inmiddels telt Hardinxveld-Giessendam al 7 
leerwerkbedrijven die deze participatieplekken aanbieden. De 
vervolgstap was om inwoners te spreken die bij deze leer-
werkbedrijven aan de slag kunnen. Daaruit is een aantal mat-
ches ontstaan. Ook gingen inwoners aan de slag op partici-
patieplekken elders in de regio. De vervolgactie is om alle par-
ticipatieplekken te vullen. 
 

 
 

MUTATIES  
 

 
 

 
 
 

TOELICHTING 
 

Vervoerskosten SW medewerkers € 6.000 nadelig (structureel) 

Met Avres is overeengekomen dat de vervoerskosten van enkele SW medewerkers voor rekening van 

HG komen. Deze kosten zijn nog niet opgenomen bij de uitvoeringskosten.  

Programma 8. Werk en inkomen bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 2.354.399 2.246.584 0 2.246.584 0 2.246.584

Lasten 4.319.290 4.267.885 -883.247 3.384.638 6.000 3.390.638

Saldo van baten en lasten -1.964.890 -2.021.301 883.247 -1.138.054 -6.000 -1.144.054

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 0 0 40.000 40.000 0 40.000

Resultaat -1.964.890 -2.021.301 923.247 -1.098.054 -6.000 -1.104.054

Programma 8. Werk en inkomen
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Vervoerskosten SW medewerkers N -6.000            

N -6.000            
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programma 9 Zorg en welzijn 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
MAG  
 
2019 staat in het teken van het eerste uitvoeringsjaar van de 
MAG. StuwKR8 treedt daarbij op als coördinerende en ver-
bindende partij. Om de voortgang van de MAG-doelen te me-
ten, vindt er een jaarlijkse actualisering van het MAG-data-
boek plaats. Daarnaast zal in 2019 de startfoto worden geac-
tualiseerd. Tevens zal er voor de zomer van 2019 een erva-
ringsonderzoek worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in het 
eerste werkjaar met de MAG, de gevolgen die dit heeft en 
daarbij mogelijk nog bij te sturen waar dit noodzakelijk of ge-
wenst is. 
 

 
MAG  
 
In 2019 hebben twee evaluaties plaatsgevonden met betrek-
king tot de MAG. Begin 2019 een eerste terugblik op het over-
gangsjaar van de MAG en voor de zomer zijn door het OCD 
de uitkomsten van een breed ervaringsonderzoek gepresen-
teerd. Daarnaast zijn de cijfers van het databoek en de start-
foto geactualiseerd. 

 

 
Doorontwikkeling transformatie Sociaal Team  
 
Het Sociaal Team pakt de transformatie op een integrale ma-
nier aan. Dit uit zich in een intensieve aanpak voor alle inwo-
ners met een ondersteuningsvraag, met specifieke aandacht 
voor een aantal doelgroepen. Zo zet het Sociaal Team zich 
extra in voor personen met verward gedrag. Een professional 
uit het Sociaal Team met specifieke kennis van de doelgroep 
is hiervoor vrijgemaakt. Het gaat om mensen die de grip op 
hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig 
is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. De profes-
sional biedt de doelgroep intensieve preventieve begeleiding, 
die plaatsvindt in de eigen leefomgeving en betrekking heeft 
op verschillende leefgebieden. Het kan gaan om hulp bij het 
opbouwen van een sociaal netwerk, dagbesteding, wonen of 
hulp bij financiële problemen.  
 
Daarnaast zijn er doelgroepen bij wie de zorg is afgesloten, 
maar die nog wel aandacht nodig hebben. Het gaat bijvoor-
beeld om multiprobleemhuishoudens of oudere inwoners die 
langer thuis blijven wonen. Hiervoor heeft het Sociaal Team 
de waakvlamfunctie. Dit laagdrempelige contact houdt een 
vinger aan de pols bij deze mensen door hen regelmatig te 
bezoeken, tijdig te signaleren en zo te voorkomen dat een si-
tuatie escaleert. Door deze manier van werken worden de in-
woners het beste ondersteund en kunnen ook de kosten be-
perkt worden, doordat intensievere ondersteuningstrajecten 
voorkomen worden. 
 

 
Doorontwikkeling transformatie Sociaal Team  
 
Uit de evaluatie van de pilot personen met verward gedrag 
kwam naar voren dat de doelen zijn behaald: er hebben geen 
opnames of overlast plaatsgevonden, waardoor de kwaliteit 
van leven is toegenomen. Ook zijn hierdoor hoge kosten van 
opnames voorkomen. De ondersteuner vanuit het Sociaal 
Team heeft een grote rol gespeeld in het vergroten van het 
zelfvertrouwen en van het sociaal netwerk van de deelne-
mers. Uit de evaluatie bleek dat de meerwaarde van de pilot 
vooral zat in de extra tijd die de ondersteuner aan deze per-
sonen kon geven. De flexibele en doelgerichte werkwijze van 
de pilot blijkt ook andere organisaties te inspireren. De pilot is 
voortgezet als reguliere werkwijze binnen het Sociaal Team.  
 
Vanuit het Sociaal Team is ook de waakvlamfunctie ingevuld. 
Ook bij de begeleide inwoners via het waakvlamcontact was 
er geen sprake van escalatie of terugval en zijn hiermee hoge 
kosten voorkomen. Tijdens de uitvoering van de pilot bleek 
dat de doelgroep heel divers is. De gemene deler hierbij is dat 
het veelal inwoners betreft waarbij de aard van de problema-
tiek een chronisch karakter heeft en de ondersteuning eerder 
gericht is op bestendiging van de situatie dan op herstel. In 
de verdere doorontwikkeling van het Sociaal Team wordt 
meegenomen hoe het waakvlamcontact het beste ingevuld 
kan worden om intensievere ondersteuning te voorkomen. 
 

 
Continuering regeling chronisch zieken en gehandicap-
ten  
 
In de tweede helft van 2018 vindt besluitvorming plaats over 
een eventueel vervolg van de regeling. Afhankelijk van de uit-
komst daarvan zal de regeling in 2019 wel/niet worden gecon-
tinueerd. 
 

 
Continuering regeling chronisch zieken en gehandicap-
ten  
 
Op 18 december 2018 heeft het college de nadere regels 'Re-
geling meerkosten chronisch zieken en mensen met een be-
perking gemeente Hardinxveld-Giessendam' vastgesteld. 
 
De regeling wordt voor 3 jaar gecontinueerd voor mensen die 
in 2018 recht hadden op een vergoeding. Het bedrag wordt 
elk jaar minder. In 2019 nog € 300,00, in 2020 € 200,00 en in 
2020 € 100,00. Jaarlijks wordt gekeken of het bedrag nog te-
recht wordt toegekend. 
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MUTATIES  
 

 
 

 
 
 

TOELICHTING 

 

Sociaal medische indicaties € 5.000 nadelig (structureel) 

Na het overgangsjaar 2018 zijn vanaf 1 januari 2019 de sociaal medische indicaties die de SDD voor 

de gemeenten uitvoerde naar de gemeente over gegaan.  

 

Middelen COA € 10.000 nadelig (structureel) 

De bijdrage, de zogenaamde RMBA middelen, die we tot 2018 van het COA ontvingen krijgen we voort-

aan via de algemene uitkering. Hierdoor komt de hier voorzien inkomst te vervallen. Bij het verhogen 

van de algemene uitkering is per abuis vergeten om deze inkomstenpost te laten vervallen. 
  

Programma 9. Zorg en welzijn bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 570.591 119.113 250.000 369.113 69.000 438.113

Lasten 10.494.673 11.304.870 978.153 12.283.023 87.000 12.370.023

Saldo van baten en lasten -9.924.082 -11.185.757 -728.153 -11.913.910 -18.000 -11.931.910

Toevoeging aan reserves 373.452 67.205 239.600 306.805 0 306.805

Onttrekking aan reserves 934.965 163.118 430.803 593.921 0 593.921

Resultaat -9.362.569 -11.089.844 -536.950 -11.626.794 -18.000 -11.644.794

Programma 9. Zorg en welzijn
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Sociaal medische indicaties N -5.000            

Middelen COA N -10.000          

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 N -3.000            

N -18.000          
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programma 10 Gezondheid en milieu 
 
 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Duurzaamheid   
 
In 2018 leveren we een lokale energie-agenda op om daarmee, 
samen met de samenleving, de benodigde stappen te kunnen 
zetten naar een duurzaam Hardinxveld-Giessendam. Deze 
stappen zijn nodig om te komen tot een energieneutraal Har-
dinxveld-Giessendam in 2050 en een energieneutraal ge-
bouwde omgeving in 2035.  
Eind 2018 en in 2019 gaan we als college samen met de raad 
verder invulling geven aan het onderwerp duurzaamheid bin-
nen het raadsprogramma. De lokale energie-agenda vormt een 
essentieel onderdeel binnen de totale aanpak op het gebied 
van duurzaamheid. 
 

 
Duurzaamheid   
 
De lokale energie agenda is op 24 januari 2019 vastgesteld 
door de raad.  
Diverse acties uit de agenda zijn opgepakt. Deze acties leiden 
tot meer bewustzijn onder inwoners en ondernemers over de 
energietransitie. De acties leiden ook tot handelingsperspectief 
voor inwoners, ondernemers en de gemeente zelf. Alle acties 
dragen bij aan een energieneutrale gemeente in 2050:  

 De energiecontactfunctionaris is aangesteld voor 16 
uur per week 

 Samen met het Regionaal Energieloket zijn twee 
groepsaankopen gestart: de (regionale) groepsaan-
koop spouwmuurisolatie en de groepsaankoop zon-
nepanelen. 

 Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad de Transi-
tievisie warmte 1.0 (als eerste in de regio) vastge-
steld. Versie 2.0 wordt verder opgepakt met de re-
gio.  

 In september is middels een  Ondernemersbijeen-
komst Energie, Klimaat en Duurzaamheid een start 
gemaakt met een Kenniskring voor en door onder-
nemers over de energietransitie.   

 De werkgroep Hardinxveld-Giessendam Aardgasvrij 
met Fien wonen, HVC, Stedin, Provincie Z-H en de 
gemeente, voorgezeten door de regionale projectlei-
der, heeft de opdracht vastgesteld en onderzoekt al-
ternatieve warmtebronnen voor een aardgasvrij Har-
dinxveld-Giessendam   

 Het OCD voert kwalitatief onderzoek uit naar het sen-
timent van inwoners als het gaat om duurzaamheid. 
Het bewonerspanel is hiervoor benaderd.  

De raad heeft in 2019 gewerkt aan de kaders en uitgangspun-
ten van het raadsprogramma. Het programma dient op inhoud 
verder uitgewerkt te worden.   

 

 
Afwerking begraafplaats Tiendweg 
  
In 2019 wordt uitvoering gegeven aan de afwerking van de be-
graafplaats Tiendweg.  
 

 
Afwerking begraafplaats Tiendweg  
 
In juli 2019 zijn de werkzaamheden aan het achterste deel van 
de begraafplaats aan de Tiendweg afgerond.   

 
 
 

MUTATIES  
 

 
 

Programma 10. Gezondheid en milieu bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 4.144.206 4.054.131 236.114 4.290.245 -15.000 4.275.245

Lasten 3.526.348 3.548.824 381.752 3.930.576 35.000 3.965.576

Saldo van baten en lasten 617.858 505.307 -145.638 359.669 -50.000 309.669

Toevoeging aan reserves 55.242 35.242 973 36.215 0 36.215

Onttrekking aan reserves 72.032 40.906 2.838 43.744 0 43.744

Resultaat 634.648 510.971 -143.773 367.198 -50.000 317.198
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TOELICHTING  
 
Rioolheffing € 35.000 voordelig (incidenteel) 

Toevoegen aan de voorziening riolering 

Op basis van de verwachtingen van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waar-

debepaling (SVHW) is de verwachte opbrengst met € 35.000 positief bijgesteld. Het bedrag wordt toe-

gevoegd aan de voorziening riolering. 

 
Afvalstoffenheffing € 20.000 voordelig (incidenteel) 

Op basis van de verwachtingen van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waar-

debepaling (SVHW) is de verwachte opbrengst met € 20.000 positief bijgesteld. In de perspectiefnota 

is aangegeven, dat de kosten voor de afvalinzameling in 2019 hoger zullen uitvallen dan waarbij de 

tariefbepaling van de afvalstoffenheffing vanuit was gegaan (€ 131.331, zie pagina 48 van de perspec-

tiefnota). Doordat de voorziening reiniging per 1.1.2019 volledig was uitgeput, is de stijging van de kos-

ten ten laste van het verwachte resultaat over 2019 gebracht. Omdat het nadeel bij de perspectiefnota 

ten laste van het verwachte resultaat over 2019 is gebracht wordt nu het voordeel ten gunste van het 

verwachte resultaat over 2019 gebracht. 
 
Begraafrechten € 70.000 nadelig (incidenteel) 

De opbrengst van de begraafplaats is jaarlijks een schatting. Deze is gebaseerd op de inkomsten van 

de jaren daarvoor. We kunnen immers op geen enkele manier voorzien in het aantal begrafenissen dat 

plaats gaat vinden in het komende jaar. In 2019 zijn er minder begrafenissen geweest dan verwacht. 

Doordat in 2018 de opbrengsten nog € 47.000 hoger lagen dan geraamd, gaan we vooralsnog uit van 

een incidentele bijstelling van de verwachte opbrengst. 

 

  

Programma 10. Gezondheid en milieu
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Rioolheffing V 35.000            

Rioolheffing: storting in de voorziening riolering N -35.000          

Afvalstoffenheffing V 20.000            

Begraafrechten N -70.000          

N -50.000          
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programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken  
 
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Professionaliseren vastgoed 
  
Komend najaar wordt met de betrokken (beleids)ambtenaren 
en bestuurders geïnventariseerd welke vigerende beleidsdoel-
stellingen betrekking hebben op het maatschappelijk vastgoed 
en hoe we dat kunnen omzetten naar strategisch vastgoedbe-
leid. Naar verwachting is het beleid in concept eind van het jaar 
gereed. Het vastgoedbeleid zal gelijk op lopen met het grond-
beleid om beiden zo goed mogelijk aan te sluiten. 
 

 
Professionaliseren vastgoed  
 
Dit onderzoek zit nog in de beginfase onder meer door een sto-
ring in het vastgoedbeheerprogramma waar de gegevens  over 
vastgoed in beheerd worden en door onvoldoende personele 
capaciteit. In overleg met Drechtsteden wordt  naar een oplos-
sing gezocht, zodat dit project verder voortgang kan krijgen. 

 
Omgevingswet  
 
We voeren een proces met verschillende stappen om tot een 
goede invoering te komen van de wet. Bij dit proces is aandacht 
voor de nieuwe elementen van de wet, maar we verliezen be-
staand beleid niet uit het oog. We betrekken de raad intensief 
bij het proces en de te nemen stappen. Hiermee willen we een 
breed gedragen invoering en beleid tot stand brengen. 
 

 
Omgevingswet  
 
In 2019 is door de raad de Nota van Uitgangspunten voor de 
implementatie van de Omgevingswet vastgesteld met daarin 
een keuze voor een invoeringsstrategie en een aantal centrale 
uitgangspunten. Daarnaast is de projectstructuur verder vorm-
gegeven op basis van de drie sporen waarlangs de implemen-
tatie wordt opgepakt: Kerninstrumenten, ICT en Cultuur & Or-
ganisatie. Er is gewerkt aan het opstellen van plannen van aan-
pak voor deze onderdelen. Het plan van aanpak Omgevingsvi-
sie is in september in concept besproken met de gemeente-
raad. 
 

 

MUTATIES  
 

 
 

 
 

TOELICHTING  
 
Bouwleges  € 200.000 nadelig (incidenteel) 

In de perspectiefnota is aangegeven de we er vanaf zijn gestapt om jaarlijks een vast bedrag voor de 

bouwleges te ramen. De bouwleges voor 2020 en volgende zijn in de perspectiefnota bijgesteld op basis 

van de daadwerkelijk te realiseren bouwprojecten. Voor 2019 is in de risicoparagraaf aangegeven, dat 

de opbrengsten op dat moment achterbleven bij de raming voor 2019, welke nog was gebaseerd op 

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 5.240.260 2.205.677 0 2.205.677 -197.260 2.008.417

Lasten 5.777.546 2.845.220 -461 2.844.759 -10.000 2.834.759

Saldo van baten en lasten -537.286 -639.543 461 -639.082 -187.260 -826.342

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaat -537.286 -639.543 461 -639.082 -187.260 -826.342

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Bouwleges N -200.000        

Erfpachten V 7.740              

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 V 5.000              

N -187.260        
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een vast bedrag. Op basis van de inschattingen die zijn gemaakt bij de najaarsnota is de verwachting 

dat de opbrengsten met € 200.000 achter zullen blijven.  

 
Erfpachten  € 7.740 voordelig (structureel) 

Door onder andere indexatie en het sluiten van nieuwe langlopende contracten kunnen de structurele 

opbrengsten naar boven worden bijgesteld.  
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programma 12 Woonomgeving 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Aantrekkelijke leefomgeving  
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat investeren in een aantrek-
kelijke woonomgeving loont. Op zowel economisch gebied 
maar ook op het gebied van samenleving, luchtkwaliteit, re-
creatie, energie en natuur.  
 
Om een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te borgen 
in plannen is een handboek Openbare Ruimte opgesteld. Ont-
wikkelaars van uitbreidings- en inbreidingslocatie krijgen dit 
als randvoorwaarde mee en is onderdeel van de overeen-
komst. Het handboek is opgesteld in de lijn van de beleids- en 
beheerplannen openbare ruimte. Bij een herziening of actua-
lisatie van beleids- en beheerplannen wordt het handboek 
hierop aangepast.  
 
De op basis van de beleidsplannen opgestelde beheerplan-
nen worden jaarlijks omgezet in uitvoeringsmaatregelen. In de 
begroting zijn hiervoor middelen opgenomen. Dit betreft regu-
lier onderhoud en verdergaande maatregelen zoals vervan-
ging en herinrichting. In het komende begrotingsjaar wordt de 
meerjarenplanning voor vervanging en herinrichting geactua-
liseerd.  
 
Eind 2018 wordt een beheerplan civiele kunstwerken (met 
o.a. bruggen) aan de raad aangeboden, met daarbij de finan-
ciële consequenties om functionele en veilige constructies in 
stand te houden.  
 
De verwachting is dat eind 2018 het nieuwe beheerpro-
gramma (samen met Drechtsteden) is geïmplementeerd. Dit 
is het moment om de beheerdata van de verschillende be-
heerdomeinen (wegen, groen, water, riolering etc.) te actuali-
seren en de kwaliteit in beeld te brengen. Dit vormt de basis 
om de bestaande beheerplannen te actualiseren, en (inte-
grale) uitvoeringsprogramma's op te stellen voor de korte en 
lange termijn.  
 
Beleids- en beheerplannen  
De bestaande beheerplannen worden op tijd geactualiseerd 
en ontbrekende beheerplannen zullen worden opgesteld. Bij 
de actualisatie van plannen zullen nieuwe ontwikkelingen zo-
als verdergaande verduurzaming, klimaatadapatie, participa-
tie van inwoners worden meegenomen. 

 Beheerplan waterlossingen en sloten: vast te stel-
len in 2019 
 

 Stedelijk waterplan (waarin beleid waterlossingen 
en sloten is vastgelegd): vastgesteld in 2003* 

 
 Beleidsplan begraafplaatsen: vastgesteld in 2015  
 Beheerplan begraafplaatsen: vast te stellen in 

2019 
 Beheerplan sportvelden: vast te stellen in 2020 
 Groenbeleids- en beheerplan: actualisatie in 2020 
 Bomenbeleidsplan: evaluatie in 2016 actualisatie 

in 2022  
 Beleids- en beheerplan wegen: evaluatie in 2017 

actualisatie in 2020  
 Beleids- en beheerplan openbare verlichting: vast-

gesteld in 2017 
 Beleids- en beheerplan kunstwerken: vastgesteld 

in 2018 
 

 
Aantrekkelijke leefomgeving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het beheerplan civiele kunstwerken wordt eind 2019  aange-
boden aan de raad. 
 
 
 
In 2019 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de data-
gegevens openbare ruimte. Deze data en de meest recente 
kwaliteitsgegevens (inspecties etc.) zijn de input voor het 
nieuwe beheersysteem. Dit systeem is nog niet operationeel, 
waardoor nog geen actualisatie heeft plaatsgevonden van de 
uitvoeringsplannen. Ook zijn hierdoor de diverse beheerplan-
nen doorgeschoven naar 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Het beheerplan waterlossingen en sloten (bagger-
plan) zal worden vastgesteld door het college. 
Vaststelling zal in 2019 plaatsvinden. 

 In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wor-
den aspecten van het stedelijk waterplan opgeno-
men. 
 

 Het beheerplan begraafplaatsen is doorgeschoven 
naar 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 
wordt vastgesteld in 2019. 
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*) Het stedelijk waterplan is een gezamenlijk plan van Water-
schap en gemeente. Een herziening van het plan staat niet op 
de agenda bij het Waterschap. Waar nodig zal dit betrokken 
worden bij het op te stellen beheerplan waterlossingen en slo-
ten. 
 

Bij de actualisatie van de beheerplannen zullen de financiële 
doorberekeningen tegen het licht worden gehouden ten be-
hoeve van de financiële onderbouwing van de betreffende re-
serves. 

 

 
Areaaluitbreiding i.v.m. recreatief wandelpad met voor-
zieningen in De Giessenzoom   
 
Eind 2018 wordt het gebied door het Waterschap Rivieren-
land aangelegd zodat in 2019 het terrein in gebruik kan wor-
den genomen. De aangelegde voorzieningen zullen worden 
beheerd. 
 

 
Areaaluitbreiding i.v.m. recreatief wandelpad met voor-
zieningen in De Giessenzoom   
 
Het terrein is in het voorjaar van 2019 door het waterschap 
aangelegd. Vanwege de slappe grond is besloten om de aan-
leg van de voorzieningen zoals een brug en vlonder aan te 
leggen in het najaar van 2019. 

 
Gedragscode beheer en onderhoud waardevolle flora en 
fauna  
 
In 2018 is een start gemaakt met het inventariseren van de 
groeiplaatsen van beschermde planten, vaste rust- en verblijf-
plaatsen van beschermde dieren en nesten van broedvogels. 
De inventarisatie wordt in 2019 afgemaakt leidt uiteindelijk tot 
een waardenkaart. Medewerkers van de gemeente krijgen in 
2019 een opleiding om volgens de gedragscode en met de 
waardenkaart te werken. 
 

 
Gedragscode beheer en onderhoud waardevolle flora en 
fauna  
 
Er is meer tijd nodig om de inventarisatie af te ronden en de 
waardenkaarten op te stellen. Het opleiden van de medewer-
kers zal plaatsvinden in 2020. 

 
 

MUTATIES 
 

 
 

 
 
 

TOELICHTING  
 
Beschermende kleding eikenprocessierups € 6.000 nadelig (incidenteel) 

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam bestrijden we de eikenprocessierups preventief waardoor het 

aantal nesten beperkt blijft. Toch zijn er locaties waar de eikenprocessierups in de boom een nest maakt 

bijvoorbeeld op de plekken waar de rups niet wordt bestreden. Om deze nesten goed op te kunnen 

ruimen is materiaal en kleding aangeschaft waardoor we de eikenprocessierups veilig uit de boom kun-

nen verwijderen.  

  

Programma 12. Woonomgeving bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 12.235 7.479 0 7.479 0 7.479

Lasten 1.023.138 971.998 11.496 983.494 6.000 989.494

Saldo van baten en lasten -1.010.904 -964.519 -11.496 -976.015 -6.000 -982.015

Toevoeging aan reserves 146.200 56.200 0 56.200 0 56.200

Onttrekking aan reserves 230.657 146.200 0 146.200 0 146.200

Resultaat -926.447 -874.519 -11.496 -886.015 -6.000 -892.015

Programma 12. Woonomgeving
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Beschermende kleding eikenprocessierups N -6.000            

N -6.000            
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 
Geen ontwikkelingen opgenomen in de begroting 2019. 

 
 

MUTATIES 
 

 
 

 
 
 

TOELICHTING  
 

OZB opbrengsten  € 35.000 voordelig (incidenteel) 

Op basis van de verwachtingen van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waar-

debepaling (SVHW) is de verwachte opbrengst met € 35.000 positief bijgesteld.  
 

Doorbelasting aan projecten/investeringen € 125.000 nadelig (incidenteel) 

Met de invoering van het vernieuwde BBV in 2017 rondom de toerekening van kosten/uren aan de 

producten vanaf de kostenplaatsen is een onderscheid gemaakt tussen overhead en toe te rekenen 

kosten. In de uurtarieven zat daarbij een opslag voor overhead (indirecte kosten), welke nu niet meer 

mag worden toegerekend maar als overhead gepresenteerd moeten worden. Dit betekent dat de toere-

kening van uren aan projecten voor een lager tarief plaats vindt. In de ramingen tot en met 2019 is nog 

van de "oude" situatie uitgegaan, dus hogere tarieven. Daarnaast wordt vooraf een inschatting gemaakt 

van de toe te rekenen uren. Deze blijken, evenals vorig jaar, naar verwachting lager uit te vallen. Gelet 

op de uitkomsten over 2018 en de verwachtingen voor 2019 wordt voorgesteld deze post naar beneden 

bij te stellen.  

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 25.135.626 26.279.809 -92.780 26.187.029 35.000 26.222.029

Lasten 165.450 -253.333 10.500 -242.833 125.000 -117.833

Saldo van baten en lasten 24.970.177 26.533.142 -103.280 26.429.862 -90.000 26.339.862

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 20.000 0 0 0 0 0

Resultaat 24.990.177 26.533.142 -103.280 26.429.862 -90.000 26.339.862

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Onroerend zaakbelasting V 35.000            

Doorbelasting aan projecten/investeringen N -125.000        

N -90.000          
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Bedrijfsvoering 
       
  

 

ONTWIKKELING PROGRAMMA 
 

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor ge-
daan? 

 
Doorontwikkeling van de lokale organisatie 
 
We stellen een functionaris voor de gegevensbescherming 
aan, zodat we de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) naleven en een functionaris hebben die hier toe-
zicht op houdt. De AVG schrijft voor dat elke organisatie zo een 
functionaris heeft. 
 
We beperken de gevolgen van de nieuwe Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB) 'Brandveilig gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen' voor initiatiefnemers. Om dit te realiseren 
heeft onze organisatie meer capaciteit nodig voor de voorberei-
ding van evenementen.  
 

 
Doorontwikkeling van de lokale organisatie 
 
Onze gemeente heeft vanaf 1 januari 2019 een Adviseur Infor-
matiebeveiliging & Privacy in dienst. Daarmee voldoen we aan 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Daarnaast hebben we vanaf 1 augustus 2019 extra capaciteit 
aangetrokken om initiatiefnemers van evenementen te begelei-
den bij hun voorbereidingen. 

 
 

 
Nieuwe functiewaarderingssystematiek  
 
Onze huidige functiewaarderingssystematiek dateert uit 2006 
en is sterk verouderd. Deze houdt bovendien geen rekening 
met ons organisatieconcept van zelforganiserende teams. De 
reorganisatie leidde daardoor tot het vervallen van de hogere 
functieschalen. Hierdoor vermindert vooral het strategisch en 
enigszins het tactisch vermogen van onze organisatie. We voe-
ren daarom een nieuw functiewaardering-systematiek in, zodat 
we weer mee kunnen concurreren op de arbeidsmarkt 
 

 
Nieuwe functiewaarderingssystematiek  
 
Om onze huidige functiewaarderingssystematiek te vernieuwen 
hebben we eerst de mogelijkheden verkend om dit gezamenlijk 
binnen het Drechtsteden-netwerk op te pakken. Hier bleek on-
voldoende animo voor. We gaan nu verkennen wat de markt 
aan systemen biedt die aansluiten op ons concept van zelfor-
ganisatie. Het vernieuwen van een functiewaarderingssyste-
matiek is een omvangrijk proces dat de nodige tijd vraagt. We 
geven daarbij vanzelfsprekend invulling aan de medezeggen-
schap (Ondernemingsraad en Georganiseerd overleg). We ver-
wachten in de eerste helft van 2021 het volledige proces te heb-
ben afgerond. 
 

 
 

MUTATIES  
 

 
 

 

Programma 14 Bedrijfsvoering bedragen in €

Rekening 

2018

Primaire 

begroting 

2019

Mutaties tot       

NJN 2019

Begroting na 

wijziging 2019

Mutaties 2019 

(NJN)

Bijgestelde 

begroting 2019

Baten 129.881 32.053 5.400 37.453 8.000 45.453

Lasten 4.973.559 4.442.069 381.956 4.824.025 -156.840 4.667.185

Saldo van baten en lasten -4.843.679 -4.410.016 -376.556 -4.786.572 164.840 -4.621.732

Toevoeging aan reserves 311.247 240.247 36.453 276.700 70.000 346.700

Onttrekking aan reserves 394.172 268.707 106.904 375.611 0 375.611

Resultaat -4.760.754 -4.381.556 -306.105 -4.687.661 94.840 -4.592.821

Programma 14 Bedrijfsvoering
voor- (-) / 

nadelig (+)

Mutaties 2019 

(NJN)

Energiekosten gemeentehuis N -8.500            

Beveiliging gemeentehuis N -10.000          

Opleidingsbudget V 70.000            

Opleidingsbudget - toevoegen aan de reserve budgetoverheveling N -70.000          

Rentelasten en -baten V 100.000          

Herijkingen V 16.800            

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 N -3.460            

V 94.840            



 

Najaarsnota 2019  32 
 

 

TOELICHTING  
 

Energiekosten gemeentehuis  € 8.500 nadelig (structureel) 

Gemeentebreed zien we een stijging van de energiekosten. Bij de sportaccommodaties wordt de stij-

ging enerzijds verklaard door de invoering van de energiebelasting en anderzijds door de hogere ener-

giekosten. 
 

Beveiliging gemeentehuis  € 10.000 nadelig (incidenteel) 

In een eerder jaar is de collectieve beveiligingsronde voor het gemeentehuis overbodig geacht vanwege 

de aanwezigheid van de politie in het pand. Het budget is hierdoor bijgesteld, maar de opzegging richting 

de leverancier is niet tijdig gedaan waardoor de kosten doorlopen. De opzegging zal geëffectueerd 

worden voor 2020. 

 

Opleidingsbudget € 70.000 voordelig (incidenteel) 

 Toevoegen aan reserve budgetoverheveling  

Het besluit om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is aanleiding geweest 

om de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie te formuleren. Om deze doorontwikkeling te 

realiseren is een activiteitenkalender opgesteld. Deze bestaat uit verschillende organisatiebrede oplei-

dingen en trainingen. Voor deze opleidingen en trainingen zetten wij het opleidingsbudget in. Uw raad 

heeft bij de begroting 2018 dit budget incidenteel verhoogd, omdat het reguliere opleidingsbudget niet 

toereikend is. Met deze verhoging kunnen wij de doorontwikkeling van de organisatie realiseren. Een 

aantal activiteiten uit de activiteitenkalender heeft vertraging opgelopen: zij vinden niet in 2019 plaats, 

maar in 2020 en 2021. Via deze najaarsnota stellen we voor het bij deze activiteiten behorende budget 

mee te schuiven met deze activiteiten naar 2020 en 2021. Hierdoor verschuift € 70.000 uit 2019 naar 

2020 (€ 30.000) en naar 2021 (€ 40.000). 

 

Rentelasten en -baten € 100.000 voordelig (incidenteel) 

Jaarlijks actualiseren wij bij de najaarsnota de ramingen voor de kort- en langlopende rente. Dit jaar 

leidt dit tot een positieve bijstelling van € 100.000. De oorzaak van deze bijstelling betreffen in belang-

rijke mate de rentekosten voor langlopende leningen. In de ramingen is rekening gehouden met gedeel-

telijke herfinanciering tegen een rentepercentage van 2%. Door de komende verkoop van de aandelen 

Eneco is er echter voor gekozen om de herfinanciering van in 2019 afgeloste leningen te baseren op 

een periode van circa 13 maanden. Het rentepercentage voor een lening met een kortere looptijd is 

negatief (0,41%). Dit leidt daardoor per saldo tot een positief effect van € 63.000. Daarnaast is in de 

begroting 2019 rekening gehouden met rentekosten voor kasgeldleningen (kortlopende leningen). Dit 

budget is in de perspectiefnota al afgeraamd naar € 0,-, maar doordat de rente op kortlopende leningen 

voorlopig negatief blijft leidt dit tot een aanvullende rentebaat. Daarnaast is de lening aan Gemeente 

Hardinxveld-Giesendam later afgelost dan in de begroting 2019 was voorzien. Dit leidt tevens tot een 

rentebaat. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 37.000 op de rentebaten. 
 
Herijkingen € 16.800 voordelig (incidenteel/structureel) 

Betreft enkele kleine verschuivingen van budgetten naar andere programma's. Per saldo hebben de 

herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. 
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Risico’s 
 
 

Programma 4 Verkeer en Vervoer 

 

Spoorwegovergang Binnendams  

Er wordt een onderzoek gedaan naar de toekomstige verkeersafwikkeling van 't Oog ten gevolge van 

woningbouw en de aanleg van bedrijventerrein. Dit kan als uitkomst hebben dat de overweg Binnen-

dams aangepast moet worden. Er is in de begroting een bedrag opgenomen voor het wijzigen van de 

voorrangsregeling door aanpassingen van de wegen. Het kan zijn dat uit het onderzoek blijkt dat ver-

dergaande aanpassingen nodig zijn en dat er meer middelen nodig zijn dan nu begroot. 

Als de ontwikkelingen in 't Oog verder doorgaan, dan is de kans reëel dat dit risico zich voordoet. De 

kosten zijn sterk afhankelijk van de wensen en eisen van Prorail.   

 

 

Programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid 

 

't Oog Blauwe Zoom  

In het Oog wordt een bedrijventerrein ontwikkeld. Om te stimuleren dat mensen die daar gaan werken 

gebruik maken van het openbaar vervoer is een goede verbinding nodig met de halte De Blauwe 

Zoom van de MerwedeLingeLijn.  

De kosten hiervan worden voorlopig geschat op ca. € 5 miljoen (excl. BTW). Dit betreft dan een voor-

ziening die rolstoelvriendelijk is. Bij de provincie is het project aangemeld om in aanmerking te komen 

voor subsidie.  

In de grondexploitatie voor het bedrijventerrein is € 250.000,00  (excl. BTW) opgenomen. Dit is onvol-

doende voor een volwaardige ontsluiting. Een volwaardige ontsluiting is alleen mogelijk als het groot-

ste deel bijgedragen wordt door derden. Is die niet haalbaar, dan zal de overweging gemaakt worden 

of een sobere variant (niet rolstoelvriendelijk) wenselijk en haalbaar is. 

 

 

Programma 6 Scholing 

 

Onderwijshuisvesting  

In de Perspectiefnota 2018 – 2021 namen wij de kosten van de toekomstige nieuwbouw van de Drie-

master (locatie Pietersweer) en de Ichthus op. Door de hogere afschrijvingslasten vanaf dat moment, 

werken wij hier in onze begroting al vanaf 2018 naartoe. De bedragen die wij hiervoor hanteren zijn 

gebaseerd op de VNG-adviesnormen, zoals dat vastgesteld is in de Verordening Voorzieningen huis-

vesting Onderwijs. De VNG adviseert gemeenten echter om de normbedragen voor de nieuwbouw 

van scholen eenmalig te verhogen met 40%. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de 

normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te 

hebben gevolgd. Vooralsnog nemen wij dit niet op in de begroting, maar wordt dit wel als risico be-

noemd voor de uiteindelijke nieuwbouw van de scholen. 

 

 

Programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken 

 

Bouwgrondexploitaties  

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het tMPG. Daarnaast is nog zeer onzeker wat 

de effecten zullen zijn van het besluit van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof 

(PAS) en wat dit betekent voor de projecten in onze gemeente. Vertraging leidt naast het achterblijven 

van opbrengsten en dus liquiditeiten tot mogelijk extra kosten waardoor de uiteindelijke resultaten on-

der druk kunnen komen te staan. 
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

Ontwikkeling liquiditeiten  

Na een aantal jaren van een dalende schuldpositie heeft daar in 2018 een kentering plaatsgevonden. 

De oorzaken daarvan zijn beschreven in de jaarstukken 2018. Dit betreft onder meer hogere investe-

ringen, toename bouwgrondexploitatie en de in 2018 betaalde uittreedsom Avres. In de perspectief-

nota 2020-2023 is reeds geduid dat de investeringen versus de geplande investeringen een negatief 

beeld laat zien en dat betekent dat de investeringsplannen ambitieuzer zijn dan de beschikbare 

ruimte. Daarnaast zien we een vertraging op de realisatie van een aantal bouwprojecten, waarbij de 

oorzaken liggen in bezwaarprocedures, aangetroffen beschermde diersoorten en recentelijk de uit-

spraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze ontwikkelingen lei-

den indirect tot een druk op de liquiditeiten, waardoor ook de voorziene afbouw van de schuldpositie in 

gedrang komt. 

 

 

Bedrijfsvoering 

 

Invlechting GR Drechtsteden  

Op dit moment maken we ruim anderhalf jaar onderdeel uit van de GR Drechtsteden. In die tijd zijn 

stappen gezet om de processen beter op elkaar afgestemd te krijgen en zijn de verbindende functies , 

al dan niet op tijdelijke basis, ingevuld. Desondanks blijken er op onderdelen nog steeds vraagstukken 

te ontstaan, waarvan de vraag is of de GR Drechtsteden of de gemeente aan zet is. Naar verwachting 

hebben we eind 2019 alle onderdelen in beeld gebracht. Hier kunnen mogelijk financiële, maar ook 

andere risico's, uit voortvloeien welke structurele consequenties kunnen hebben. 
 
Bedrijfsvoering  

Dit onderwerp bevat meerdere aspecten waaruit risico's kunnen voortvloeien. Allereerst betreft dit de 

personele bezetting van de organisatie, waarbij recentelijk meerdere medewerkers van het team Sa-

menleving te kennen hebben gegeven onze organisatie te verlaten. Naast het feit dat hiermee kennis 

en kunde vertrekt kan dit ook invloed hebben op de realisatie van de beleidsvoornemens. Verder is er 

krapte op de arbeidsmarkt en doet zich de vraag voor of het werven van personeel tot resultaat leidt. 

In de tussenliggende periode zal inhuur noodzakelijk zijn wat mogelijk ook druk geeft op de budgetten. 
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Bouwgrondexploitaties 
 
Voor de bouwgrondexploitaties wordt kortheidshalve verwezen naar het TMPG (tussentijds Meerjaren-
Programma Grondzaken) welke in september aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
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Investeringskredieten 
 
Hierna is een overzicht opgenomen van de lopende kredieten. Via deze najaarsnota wordt aan de ge-
meenteraad gevraagd om één krediet te verhogen, om één krediet naar voren te halen van 2020 naar 
2019 en om nieuwe krediet beschikbaar te stellen. Hieronder volgt een toelichting. 
 
 
 
Knikmops  € 2.500 investering 
    € 250 afschrijvingslasten vanaf 2020 

De aanbesteding is € 2.500 hoger uitgevallen waardoor het beschikbare budget van € 20.000 ontoerei-

kend is. Via deze najaarsnota wordt verzocht het krediet op te hogen met € 2.500. De extra afschrij-

vingslasten bedragen jaarlijks € 250 vanaf 2020. 

 
 
Multimachine € 18.000 investering 
    € 1.800 afschrijvingslasten eenmalig 2020 

Abusievelijk is dit krediet bij de perspectiefnota overgeheveld van 2019 naar 2020. De aanschaf van de 

machine kon echter niet wachten en heeft volgens planning in 2019 plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat 

er in 2020 eenmalig een nadeel van € 1.800 doordat de afschrijving een jaar eerder plaatsvindt. 

 
 
Meldingensysteem openbare ruimte € 12.400 investering 
    € 2.480 afschrijvingslasten vanaf 2020 

Via deze najaarsnota wordt verzocht een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een mel-

dingensysteem voor de openbare ruimte. De afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 2.480 vanaf 2020. 
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Grootboeknr Omschrijving investering Primair 

begroot

Werkelijk 

t/m 2018

Begroot 

2019

Werkelijk 

2019

Bedrag 

Restant

Ratio besteed Afsluiten 

ja/nee

Toelichting 

70203000 Verv. camera's Damstraat        15.000                  -          15.000                  -          15.000 0% nee De beoordeling van offertes voor de aanschaf van nieuwe camera's heeft plaatsgevonden in het 3e 

kwartaal van 2019. Uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal van 2019.  

70250006 Aanpak Wateroverlast 2015      950.000      941.798           8.202           1.742           6.459 93% nee In juli 2019 is de raad geInformeerd over de stand van zaken middels een voortgangsrapportage. Er 

moet nog verrekening plaatsvinden met het waterschap. Naar verwachting zal er een tekort ontstaan 

van € 170.000. Dekking zal gevonden worden in de voorziening riolering.

70250008 Duikers Knobbelzwaan en Bellefleur        35.000           9.003        25.997                  -          25.997 26% nee Is in voorbereiding. Voordat het werk kan worden gedaan moeten kabels en leidingen worden verlegd.

70300016 Asfalteren Spoorweg/Binnendams      367.394        71.346      296.048           3.705      292.343 18% nee Project is in voorbereiding. Vooral de voorzieningen die nodig zijn voor de hoge drukgasleiding vragen 

meer overleg met de Gasunie dan voorzien.

70300056 Planmatig onderhoud bruggen 2018        35.000        20.863        14.137              460        14.137 61% nee Onderhoudsmaatregelen aan bruggen/kunstwerken zijn in uitvoering

70301010 Renovatie straatverlichting 2017        46.000        13.429        32.571                  -          32.571 2% nee Uitvoering vindt plaats in 2019, loopt door tot begin 2020. 

70301011 Renovatie straatverlichting 2018        46.000                  -          46.000                  -          46.000 0% nee Uitvoering vindt plaats in 2019, loopt door tot begin 2020

70301016 (2018) Verv. SOX-lampen door LED verlichting 57.900                      -          57.900                  -          57.900 0% nee Uitvoering vindt plaats in 2019, loopt door tot begin 2020

70701013 Renovatie Merwedeschool      235.000      117.500      117.500                  -        117.500 50% nee Bedrag wordt in 2019 uitgegeven

70704003 Oude Hoven fietsenstalling        39.270                  -          39.270                  -          39.270 0% nee School staat niet meer ter beschikking van de Driemaster waarmee de afspraken waren gemaakt. 

Schoolpleinuitbreiding mogelijk nu overbodig. De benodigde grondruil hiervoor is afgehandeld. 

Behoefte aan schoolpleinuitbreiding wordt onderzocht.

70852001 Verwarmingsinstallatie zwembad 185.000                    -        185.000                  -        185.000 0% nee Dit betreft een krediet voor de realisatie van een biomassa gestookte verwaming van het zwembad. In 

afwachting van de ontwikkelingen van het buitenbad voorlopig 'on hold'

70854013 Kunstgrasvelden korfbalverenigingen veld 1 25.000                      -          25.000           9.575        15.425 38% nee Vangt aan in 2019 en loopt door naar 2020.

70854014 Kunstgrasvelden korfbalverenigingen veld 2 45.000                      -          45.000                  -          45.000 0% nee Vangt aan in 2019 en loopt door naar 2020.

70854015 Kunstgrasvelden korfbalverenigingen veld 2 30.000                      -          30.000                  -          30.000 0% nee Vangt aan in 2019 en loopt door naar 2020.

70854016 Onderhoud voetbalveld 3 60.000                      -          60.000                  -          60.000 0% nee Uitvoering is recent gestart, zal in 2019 tot afronding komen

70952011 Speelplaatsenplan 2018        75.000                  -          75.000        74.169              831 99% ja Is afgerond; afsluiten.

70952012 Speelplaatsenplan 2019        75.000                  -          75.000                  -          75.000 0% nee Uitvoering start in 2019, loopt door tot begin 2020.

70952015 Speelveld Peulenplein        85.000           4.590        80.410                  -          80.410 3% nee Het ontwerp is gereed, in september 2019 gaan we over tot opdrachtverlening. Uitvoering en afronding 

naar verwachting in 2019. 

71450043 Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld  3.136.380  3.052.411        83.969        33.763        50.206 98% nee Hiervoor is een collegenota en raadsvoorstel opgesteld, deze zal in het najaar in de raad worden 

behandeld

71500008 Inrichting verzamelgraf met gedenkmonument        43.000        33.721           9.279                  -             9.279 78% nee Project is nagenoeg gereed, zal in 2019 tot afronding komen

71500009 Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen      820.800      130.004      690.796        40.206      650.590 21% nee De eerste inbreiding is gedaan. De uitbreiding en overige inbreidingen zijn in voorbereiding/uitvoering.

71500010 Afwerking begraafplaats Tiendweg        30.000                  -          30.000        26.531           3.469 88% nee Werk is nagenoeg afgerond, er wordt alleen nog een depot geplaatst voor zandopslag.

71800003 Paden parkstrook Peulenlaan        30.750           2.176        28.574                  -          28.574 7% nee Dit is onderdeel van de renovatie van het Peulenpark. Het ontwerp is gereed, vergunningen moeten 

nog worden verkregen. Uitvoering in 2020

72200108 Vervangen kantoorstoelen gemeentehuis      100.000                  -        100.000                  -        100.000 0% nee De bureaustoelen zijn aangeschaft en geleverd. Factuur is in route.

72200534 Vervanging Ford Connect 47-BX-ZV        25.000                  -          25.000                  -          25.000 0% nee Schuift door naar 2020.

72200535 Vervanging Ford Connect 48-BX-ZV        25.000                  -          25.000                  -          25.000 0% nee Schuift door naar 2020.

72200536 Vervanging Ford Connect 49-BX-ZV        25.000                  -          25.000                  -          25.000 0% nee Schuift door naar 2020.

72200552 Knikmops        20.000                  -          22.500                  -          22.500 0% nee Bij de voorliggende najaarsnota wordt verzocht het krediet op te hogen met € 2.500, omdat bij de 

aanbesteding bleek dat de aanschaf duur is dan voorzien.

72200553 Multimachine ter verv. van maaibalk en frees                  -                    -          18.000        17.208              792 -100% ja Abusievelijk is dit krediet bij de perspectiefnota overgeheveld naar 2020. De aanschaf van de machine 

kon echter niet wachten en heeft (volgens planning) in 2019 plaatsgevonden. 

Meldingensysteem openbare ruimte                  -                    -          12.400                  -   nee Via de voorliggende najaarsnota wordt verzocht dit krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf 

van een meldingensysteem voor de openbare ruimte. 

 6.662.494  4.396.841  2.298.553      207.359  2.079.252 
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Bijlage 1 Samenvatting begrotingswijziging najaarsnota 2019  

 

Progr. Omschrijving V/N bedrag in €

Herijkingen exploitatie

subtotaal 0

Bijstellingen exploitatie

1 Juridische procedures N -7.500

1 Rekenkamercommissie V 6.000

2 Experiment centraal tellen verkiezingen V 10.000

4 Energiekosten openbare verlichting N -7.500

4 Degeneratiekosten V 88.500

4 Regionale verkeers- en milieukaart V 30.000

5 Deelneming nutsbedrijven V 9.000

6 Leerlingenvervoer V 20.000

7 Monumentenbeleid V 10.000

7 Energiekosten zwembad De Duikelaar en sporthallen De Wielewaal en Appelgaard N -18.500

7 Kleedcabines zwembad De Duikelaar V 35.000

8 Vervoerskosten SW medewerkers N -6.000

9 Sociaal medische indicaties N -5.000

9 Middelen COA N -10.000

10 Rioolheffing V 35.000

10 Rioolheffing - toevoegen aan voorziening riolering N -35.000

10 Afvalstoffenheffing V 20.000

10 Begraafrechten N -70.000

11 Bouwleges N -200.000

11 Erfpachten V 7.740

12 Beschermende kleding eikenprocessierups N -6.000

13 Onroerende zaakbelasting V 35.000

13 Doorbelasting aan projecten/investeringen N -125.000

14 Energiekosten gemeentehuis N -8.500

14 Beveiliging gemeentehuis N -10.000

14 Opleidingsbudget V 70.000

14 Rentelaten en -baten V 100.000

diversen Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 N -6.960

subtotaal N -39.720

Mutaties reserves

4 Degeneratiekosten - reserve wegen N -88.500

4 Regionale verkeers- en milieukaart - reserve budgetoverheveling N -30.000

7 Kleedcabines zwembad De Duikelaar - reserve budgetoverheveling N -35.000

14 Opleidingsbudget - reserve budgetoverheveling N -70.000

subtotaal N -223.500

Totaal mutaties begrotingssaldo -263.220

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Raming primaire begroting 2019 25.000

Aanwending

0

Saldo onvoorzien per 31 augustus 2019 25.000


