
 
 
 

Programma's 
 
 

 



 
 

2 

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie 

Wat willen we bereiken? 

Programma 1 

 

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Muziekonderwijs 

Hi5Ambacht is nu bezig met het aanbieden van een cursus 'kiezen muziekmethode' voor 
scholen/docenten, zodat scholen kunnen kijken welke muziekmethode zij het beste voor hun school 
kunnen gaan aanbieden, wat dan het beste bij hen past. Dit is onderdeel van de CMK aanpak. Als er 
verzoeken zijn van scholen voor muziekonderwijs, loopt dit wel altijd via Hi5Ambacht. Zij 
betrekken daar dan vervolgens wel weer de Ambachtse muziekschool bij. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Aanpak sociaal isolement 

De aanpak van sociaal isolement benaderen we vanuit verschillende invalshoeken: het signaleren 
van eenzaamheid onder ouderen (en jongeren) en het stimuleren van laagdrempelige activiteiten 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De aanpak van dit vraagstuk verloopt via het Preventieplan 
Sociaal Domein. Dit plan wordt naar verwachting in december 2020 vastgesteld door de raad. De 
uitvoering van de voorgestelde maatregelen voor de aanpak van sociaal isolement vindt vervolgens 
vanaf 2021 gefaseerd plaats. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Doorontwikkeling Hi5Ambacht 

Eind 2020 zijn de scenario's voor de verzelfstandiging van HI5Ambacht, een van de acties uit het 
preventieplan, uitgewerkt. 
De ambitie is om in 2021 deze verzelfstandiging te realiseren. Door Hi5Ambacht te verzelfstandigen 
wordt verbreding (ook in doelgroepen) en verdieping van het aanbod naar verwachting makkelijker 
te realiseren. De verwachting is dat bij een doorontwikkelde organisatie meer ruimte zal zijn voor 
een doorontwikkeling op het inhoudelijk aanbod van Hi5Ambacht. Door meer mogelijkheden om 
maatschappelijk te ondernemen, andere financieringsmogelijkheden en meer eigen verantwoording, 
kan meer kleur worden gegeven aan de lokale behoeftes. Zo kan Hi5Ambacht haar positie als 
belangrijke partner in het preventieve domein verstevigen. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Gezondheidsbeleid 

In 2021 werken we de Lokale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 en het Preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2020-2023 uit in een uitvoeringsplan. Dit doen we samen met de GGD. In 
dit plan staan concrete voorstellen, met een overzicht van de activiteiten en inzet van de GGD per 



 
 

3 

jaar. De thema's voor gezondheidsbevordering zijn gezonde leefstijl, mentale weerbaarheid en 
kwetsbaarheid, voor verschillende doelgroepen. Preventie van alcohol is onderdeel van het thema 
gezonde leefstijl. De handhaving van alcohol wordt uitgevoerd door de afdeling Handhaving, in 
samenspraak met de GGD, aansluitend op de preventieve activiteiten op dit gebied. 
Vanwege de coronacrisis worden niet alle middelen voor gezondheidsbevordering ingezet in 2020. 
Deze zetten we komend jaar in. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Integraal huisvestingsplan scholen 

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende huisvesting voor het onderwijs. In februari 2020 is 
het integraal huisvestingsplan (IHP) voor de wijken Centrum/Krommeweg vastgesteld. Op basis van 
een uitvoeringsplan dat in samenspraak met de schoolbesturen wordt opgesteld, geven we in 2021 
praktische invulling aan het IHP. 
Portefeuillehouder: André Flach 
 

Kunstgrasvelden 

In 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor een renovatie van een kunstgrasveld en een 
natuurgrasveld. Wanneer we nieuwe velden realiseren, kiezen we voor duurzame oplossingen. Bij 
vervanging van de bestaande kunstgrasvelden stellen we een kredietaanvraag op voor de raad, 
waarin we het best passende alternatief met de bijbehorende kosten toelichten. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Lobby vrijstelling sollicitatieplicht 

De gemeente spant zich in om vrijstelling van de sollicitatieplicht voor kwetsbare doelgroepen te 
bevorderen. Hiermee willen we de druk verminderen op (aanstaande) ouders met jonge kinderen, 
mensen die voor een ernstig zieke partner zorgen (mantelzorgers) of mensen die een substantieel 
deel van hun tijd besteden aan vrijwilligerswerk. Hierbij richten wij ons vooral op het creëren van 
bestuurlijk en ambtelijk draagvlak in de regio. Dat doen we op momenten dat er onderwerpen 
spelen, waarbij we dit thema ter sprake kunnen brengen. De eerste gelegenheid hiervoor is het 
uitvoeringsprogramma dat wordt opgesteld in vervolg op de 'Regionale visie sociaal domein 
Drechtsteden'. De SDD stelt dit uitvoeringsprogramma op in afstemming met de Drechtsteden. Als 
input hebben wij als gemeente de vrijstelling van de sollicitatieplicht als prioriteit meegegeven. De 
SDD neemt deze input ter overweging bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mee. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade 

In het Coalitieprogramma hebben we opgenomen dat we het gebouw Cascade willen versterken tot 
een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners. In het gebouw is naast het theater en 
de bibliotheek, ook het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam gehuisvest. Het gebouw biedt ruimte 
aan tal van activiteiten van verenigingen en bedrijven. Het vergroten van de zichtbaarheid van deze 
functies heeft onze aandacht. Op basis van een gezamenlijke visie starten we met het bestuur van 
Stichting Cascade in 2021 een project op om het gebouw sterker te profileren als een 
multifunctionele ontmoetingsplaats. 



 
 

4 

Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Preventieplan Sociaal Domein 

In deze raadsperiode werken we aan een lokaal preventieplan voor het sociaal domein. Met het 
preventieplan beogen we de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en het 
beroep op (duurdere) zorg te voorkomen en te beperken. 
Bij de ontwikkeling van dit plan werken we samen met maatschappelijke organisaties en inwoners. 
Maar ook de raad betrekken we actief bij het bepalen van de kaders voor het preventieplan. Na de 
vaststelling van het plan in de raad (2020) starten we in 2021 met de implementatie. Hiervoor 
stellen we een prioritering, planning en budgettering vast. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Sociale Kaart 

Lokaal is er binnen het sociaal domein een groot aanbod van voorzieningen en activiteiten, maar 
niet iedere inwoner weet de weg daarnaartoe te vinden. We willen inwoners daarbij helpen door 
het aanbieden van een sociale kaart-app. Deze app wordt ook 
een instrument voor professionals (medewerkers van zorgaanbieders, huisartsen etc.) in het sociaal 
domein. Eind 2020 wordt de app gelanceerd en vanaf dat moment kan iedere inwoner en 
professional de app downloaden en gaan gebruiken. In 2021 zetten we vooral in op communicatie 
over deze app om zoveel mogelijk bekendheid te genereren. En we gaan in 2021 kijken wat de 
eerste ervaringen zijn met het gebruik van de app. Dat dient vervolgens als basis voor verdere 
doorontwikkeling van deze sociale kaart. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Versterken Sociaal Wijkteam 

Om het Sociaal Wijkteam structureel te versterken, hebben we in de Kadernota 2020 structureel € 
150.000,- opgenomen. Het preventieplan Sociaal Domein geeft de kaders voor de concrete inzet van 
deze middelen in 2021. Ook bereiden we op basis van het vastgestelde preventieplan een definitief 
besluit voor over de organisatorische doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Visie op beschermd wonen en beschermd thuis 

Het Rijk heeft besloten om de eerder aangekondigde veranderingen in de bekostiging van 
Beschermd Wonen uit te stellen tot 2022 en een ingroeimodel met een termijn van 10 jaar te 
hanteren. Ook heeft het Rijk besloten om de bekostiging van Maatschappelijke Opvang voorlopig bij 
de centrumgemeenten te laten. Het Rijk heeft aan het uitstel wel de voorwaarde verbonden dat 
alle centrumgemeenten een uitvoeringsagenda opstellen en financiële samenwerkingsafspraken 
vastleggen. 
In 2017 heeft de centrumgemeente Dordrecht samen met gemeenten en GGZ-aanbieders de 
Transformatieagenda Beschermd Wonen en Opvang Dordrecht- Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
opgesteld. Deze transformatieagenda, de lokale uitvoeringsplannen en de samenwerkingsafspraken 
vormen de basis voor de toekomstige samenwerking rond Beschermd Wonen. Op dit moment wordt 
op regionaal niveau gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken Beschermd Wonen tot 2024. 
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Recent is aan alle colleges gevraagd om aan corporaties toestemming te verlenen om extra 
woonruimte beschikbaar te stellen voor de doorstroming van BW-cliënten en ruimte beschikbaar te 
stellen voor kleinschalige en specifieke BW-voorzieningen. 
Bij de uitwerking van het lokaal preventieplan in 2021 besteden we aandacht aan de ondersteuning 
en monitoring van uitstromende BW-cliënten en het realiseren van eet- en 
ontmoetingsmogelijkheden 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Vrijwilligersbeleid 

In 2021 gaan we aan de slag met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Dit beleid is erop gericht 
om vrijwillige inzet te stimuleren en te faciliteren. In het beleid gaan we specifiek aandacht 
besteden aan het inzetten van nieuwe instrumenten om vrijwilligers en de vraag naar 
vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Met name voor incidentele, projectmatige klussen. We 
willen dit beleid zoveel mogelijk laten aansluiten bij de sociale kaart-app. In die app zit een 
vrijwilligersgedeelte. Besluitvorming voor dit beleid staat gepland voor het eerste kwartaal 2021. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Brede adviesraad Sociaal Domein 

In 2021 gaan we werken aan de doorontwikkeling van de beleidsadviesraad Jeugd/Wmo naar een 
beleidsadviesraad Sociaal Domein. Dit betekent dat we ook beleidsonderwerpen die onder de 
Participatiewet en de nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening vallen, gaan voorleggen aan de 
beleidsadviesraad. Vooruitlopend hierop gaan we met de beleidsadviesraad in gesprek over de 
eventueel benodigde expertise om over de nieuwe onderwerpen te kunnen adviseren. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Collectie Spoor 

De collectie Spoor die in het depot van Hizkia van Kralingen was opgeslagen, is in bruikleen gegeven 
aan het Historisch Genootschap. Het Historisch Genootschap heeft deze collectie ondergebracht in 
het gebouw Den Brommert. Komend jaar oriënteren wij ons op de bestemming van de collectie 
Spoor die op andere locaties is opgeslagen. Volgens het raadsbesluit in 2018 is verkoop één van de 
opties. Deze oriëntatie voeren wij uit in samenspraak met onder andere het Historisch Genootschap 
en het Regionaal Centrum Eindhoven, waar ook een deel van de collectie Spoor te bezichtigen is. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp 

De pilots Buurtgezinnen en Toekomstperspectiefplan die in 2020 zijn gestart, worden net als de 
uitbreiding Home Start naar de doelgroep 7-12 jaar, voortgezet in 2021. Een pilot maatjesproject en 
een pilot Go OV zijn in ontwikkeling. Deze worden in 2021 opgestart 
of voortgezet. Daarnaast gaan we verder met de activiteiten die al in 2019 zijn opgezet, zoals het 
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voetbalteam voor kinderen met autisme bij IFC, de oudergroepen (pleegouders en autisme, 
moedermorgens in de kerk), de activiteiten van Hi5Ambacht voor de 12+ doelgroep en de trainingen 
in groepsverband (zoals Rots&Water). 
Voor een aantal van deze activiteiten komt in 2021 een einde aan de looptijd van de pilot. Aan de 
hand van de tussentijdse evaluaties en opbrengsten onderzoeken we of eventuele voortzetting 
gewenst is en hoe dit eruit zal zien. Hierover informeren we de raad. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Maatschappelijke begeleiding statushouders 

Met een netwerk van professionals en vrijwilligers stimuleren we dat statushouders binnen onze 
gemeente zo snel mogelijk zelfredzaam en bij voorkeur zelfvoorzienend worden. Hiervoor zetten 
we in 2021 de lokale maatwerkaanpak statushouders door, die begin 2020 is vastgesteld. Het Sociaal 
Wijkteam, Vluchtelingenwerk, SDD en andere partners en vrijwilligers werken hiervoor intensief 
samen. We hebben meer aandacht voor de zeer kwetsbaren, toeleiding naar (betaald) werk of een 
andere dagbesteding, en voor taalverwerving en integratie. 
In het eerste half jaar van 2021 realiseren we dat we vanaf 1 juli 2021 kunnen voldoen aan de 
nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden wanneer de nieuwe Wet Inburgering in 
werking treedt. We werken hiervoor samen met de regio wanneer dat noodzakelijk is en lokaal waar 
dat mogelijk is. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Nota Mantelzorgbeleid 

In 2019 heeft de gemeenteraad het mantelzorgbeleid voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Op 
hoofdlijnen gaat de nota in op twee onderdelen: (1) het ondersteunen van mantelzorgers en (2) het 
waarderen van mantelzorgers. In 2021 gaan we verder met het uitvoeren van de acties zoals deze in 
de nota zijn beschreven. De focus ligt daarbij op het continueren van de voorzieningen en 
regelingen die opgezet zijn voor mantelzorgers. Dit wordt in 2021 een uitdaging. Steeds meer 
mantelzorgers uit Hendrik-Ido-Ambacht registeren zich bij MEE- Vivenz. Dit is een goed teken: 
mantelzorgers weten steeds beter de weg te vinden naar de mantelzorgondersteuning in onze 
gemeente. Maar het betekent tegelijkertijd extra druk op de bestaande voorzieningen en gebruik 
van lokale regelingen, zoals het mantelzorgcompliment. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Overdracht participatieplekken 

In 2021 gaan we op basis van ons preventieplan sociaal domein aan de slag met een 
doorontwikkeling van de participatieplekken. In samenwerking met lokale (leerwerk)bedrijven en 
vrijwilligersorganisaties willen we inwoners zonder arbeidsmogelijkheden activeren en volop 
mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen (ontwikkelplekken). Meer nog dan bij de 
participatieplekken het geval is, wordt bij ontwikkelplekken de persoonlijke ontwikkeling en het 
aanleveren van vaardigheden op allerlei levensdomeinen centraal gesteld. Het streven is om met 
ontwikkelplekken meer maatwerk te bieden aan de deelnemers. Onze lokale ambitie sluit aan bij de 
regionale wens en het streven om het instrument participatieplekken in 2021 inhoudelijk verder te 
verbeteren. We trekken hierbij zoveel mogelijk op met de andere Drechtstedengemeenten en de 
SDD. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
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Personen met verward gedrag 

Onze lokale aanpak van personen met verward gedrag komt terug in het lokaal preventieplan 
Sociaal Domein. Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan personen met verward 
gedrag. We geven vorm aan de lokale aanpak door vroegsignalering van verward gedrag, de 
structurele inzet van GGZ-expertise in het Sociaal Wijkteam voor inwoners met psychosociale en 
psychische vraagstukken, het zorgdragen voor korte lijnen tussen corporaties, politie en Sociaal 
Wijkteam en het regelmatig bespreken van dit onderwerp met onze maatschappelijke partners. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Verordening Leerlingenvervoer 

Eind 2020 leggen wij de raad een voorstel voor om een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer vast 
te stellen. Deze verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG met aanpassingen om 
ons lokale maatwerk te kunnen borgen. Ons lokale maatwerk is er op gericht om kinderen met een 
vervoersvoorziening op maat passend onderwijs te kunnen bieden. 
De nieuwe Verordening Leerlingenvervoer gaat in op 1 januari 2021. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Werk en inkomen(-sondersteuning) 

Door de corona-crisis is een periode van economische groei prompt tot stilstand gekomen en 
omgeslagen in krimp. Daarmee is ook een einde gekomen aan de daling van het uitkeringenbestand 
in de Drechtsteden, die rond 2017-2018 was ingezet. Verwachting is dat er begin 2021 circa 7.000 
uitkeringsgerechtigden zijn. Er is nog een reële kans op een verdere stijging van die aantal, als de 
economie door de coronamaatregelen nog verder verslechtert. In de onderstaande tabel is de 
ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden weergegeven voor de periode januari 2015 tot 
juli 2020. 

Aantal 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-7- 

uitkeringsgerechtigden 16 17 18 19 20 20 

  
Drechtsteden 

  
6.293 

  
6.670 

  
6.686 

  
6.453 

  
6.235 

  
6.438 

  
Hendrik-Ido-Ambacht 

  
290 

  
315 

  
321 

  
320 

  
307 

  
325 

Vanuit het Actieplan Lokale Economie en het preventieplan Sociaal Domein onderzoeken we wat we 
lokaal extra kunnen doen om meer inwoners aan werk te helpen. We werken onder andere aan een 
sterkere verbinding tussen ons bedrijfsleven en de SDD/Baanbrekend Drechtsteden, waarmee we in 
gesprek zijn. 
Het kabinet heeft aangegeven de stijging van de bijstand door middel van een verhoging van het 
BUIG-budget te zullen compenseren. Uiterlijk op Prinsjesdag komt daarover uitsluitsel, wanneer ook 
het CPB haar raming heeft afgeven. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

WMO Beleidsplan 

De Drechtraad heeft eind 2019 de regionale visie Sociaal Domein vastgesteld en begin 2020 is deze 
visie gepresenteerd aan de raadscommissie WOS. De SDD is vervolgens gestart met het 
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inventariseren van de wensen en behoeften voor de vormgeving 
van uitwerkingspilots tussen SDD en lokale gemeenten, voortvloeiend uit de regionale visie. 
Voor Hendrik-Ido-Ambacht ligt het accent met name op het dichterbij brengen van de SDD: 
dichterbij onze inwoners en in nabijheid van het sociaal wijkteam en jeugdteam. 
In het lokaal preventieplan Sociaal Domein maken we de lokale vertaalslag van de onderwerpen in 
de regionale visie, die vragen om een lokale uitwerking. Belangrijke thema's hierbij zijn 
integraliteit, communicatie, informatievoorziening, preventie en de inzet van algemene 
voorzieningen. 
Portefeuillehouder: Steven van Die 
 

Indicatoren begroting 2021 

 

 

Wat mag het kosten ? 

Bedragen x €1.000 
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 Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten     

4.2  -  
Onderwijshuisvesting 

1.352 1.324 1.308 1.299 

4.3  -  Onderwijsbeleid 
en leerlingenzaken 

1.662 1.669 1.755 1.861 

5.1  -  Sportbeleid en 
activering 

1.109 1.109 1.109 1.109 

5.2  -  
Sportaccommodaties 

1.113 1.119 1.089 1.095 

5.3  -  
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

984 991 991 993 

5.6  -  Media 546 562 569 569 

5.71  -  (openlucht) 
recreatie 

477 475 476 477 

6.1  -  Samenkracht en 
burgerparticipatie 

1.938 1.942 1.944 1.945 

6.2  -  Wijkteams 1.809 1.809 1.809 1.809 

6.3  -  
Inkomensregelingen 

6.380 6.401 6.433 6.433 

6.4  -  Begeleide 
participatie 

1.162 1.178 1.203 1.232 

6.5  -  
Arbeidsparticipatie 

682 682 682 682 

6.6  -  
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

421 581 741 901 

6.71  -  
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

5.153 5.153 5.153 5.153 

6.72  -  
Maatwerkdienstverlening 
18- 

5.822 5.721 5.574 5.571 

6.81  -  Geëscaleerde 
zorg 18+ 

-355 -305 -255 -205 

6.82  -  Geëscaleerde 
zorg 18- 

812 812 812 812 

7.1  -  Volksgezondheid 1.737 1.777 1.777 1.777 

Totaal Lasten 32.805 33.001 33.171 33.513 

Baten     

4.2  -  
Onderwijshuisvesting 

-18 -18 -18 -18 

4.3  -  Onderwijsbeleid 
en leerlingenzaken 

-407 -407 -407 -407 

5.1  -  Sportbeleid en 
activering 

-552 -552 -552 -552 
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5.2  -  
Sportaccommodaties 

-173 -173 -173 -173 

5.3  -  
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

-647 -647 -647 -647 

6.1  -  Samenkracht en 
burgerparticipatie 

-52 -52 -52 -52 

6.2  -  Wijkteams -1 -1 -1 -1 

6.3  -  
Inkomensregelingen 

-4.855 -4.855 -4.855 -4.855 

Totaal Baten -6.705 -6.705 -6.705 -6.705 

Resultaat 26.100 26.296 26.467 26.808 

Uitgaven en inkomsten 2021 

 

 

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen 

Wat willen we bereiken? 

Programma 2 
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Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Actieplan lokale economie 

In 2021 werken we verder aan de uitvoering van het nieuwe Actieplan Lokale Economie, samen met 
de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad. Het actieplan zet in op de brede 
maatschappelijke uitdagingen voor ondernemers op vier thema's: lokaal ondernemen, sociaal 
ondernemen, duurzaam ondernemen en leefbaar ondernemen. 
We versterken de communicatie en samenwerking met én tussen ondernemers. Dit doen we onder 
andere door de mogelijkheden voor een ondernemersfonds verder te onderzoeken. 
Een ondernemersfonds is een samenwerkingsverband voor en door ondernemers, waarbij 
ondernemers via een belastingmaatregel financiële middelen krijgen om gezamenlijk projecten uit 
te voeren, bijvoorbeeld op de thema's van het actieplan. 
Ook vergroten we de verbinding van ondernemers met het sociaal domein. Dit doen we door met 
ondernemers en Baanbrekend Drechtsteden een integrale aanpak te ontwikkelen om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Zo dragen ook ondernemers bij aan het sociaal 
welzijn in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Verder gaan we een schoolroute voor basisschoolscholieren opzetten zodat groep 7 en groep 8 
leerlingen een goed beeld krijgen van de bedrijvigheid in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit kan de 
leerlingen ook helpen met het kiezen van een profiel. 
Portefeuillehouder: André Flach 
 

Bomenbeleidsplan 

In het Bomenbeleidsplan staat hoe de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een gezond, veilig en 
duurzaam bomenbestand realiseert, nu en in de toekomst. De uitgangspunten hierbij zijn: het 
behoud van bomen in een groene leefomgeving, een kwalitatief goed en passend bomenbestand, 
een duurzaam bomenbestand en ruimte en aandacht voor inwoners. We werken volgens het 
vastgestelde beleid, waaronder de Groene Kaart waarop de beschermwaardige bomen staan. In 
2020 hebben we een evaluatie van het Bomenbeleid uitgevoerd en met een raadsinformatiebrief 
aan de raad gepresenteerd. De ambitie is dat aan het eind van deze collegeperiode het 
bomenbestand gegroeid is met 500 extra bomen. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Detailhandelsvisie 

In 2021 gaan we verder met de uitwerking van de Detailhandelsvisie 2019. De aanbevelingen geven 
richting aan hoe de gemeente en winkeliers de bestaande structuur kunnen versterken en de 
verschillende winkelgebieden kwalitatief kunnen verbeteren. Samen met de winkeliers zetten we de 
visie om in concrete acties. Met deze acties werken we gezamenlijk aan de toekomstbestendigheid 
van de winkelvoorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Portefeuillehouder: André Flach 
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Duurzame gemeentelijke gebouwen 

We maken duurzame keuzes in het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2020 
gaven we opdracht om de meerjarenonderhoudsplannen te actualiseren. Ook hebben we een 
onderzoek uit laten voeren om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de gemeentelijke 
gebouwen in 2035 energieneutraal te laten functioneren. Op basis van dit onderzoek zullen we 
keuzes moeten maken over prioritering en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Deze 
keuzes leggen we in aparte voorstellen aan het college of de raad. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Gebiedsvisie centrumgebied 

De marktpartij die geselecteerd is voor de ontwikkeling van het Centrumgebied, werkt in 2021 de 
plannen uit in een definitief ontwerp. Dat ontwerp is een belangrijke onderlegger voor de te voeren 
bestemmingsplanprocedure en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van het 
verloop van deze procedures, kunnen op zijn vroegst vanaf december 2021 de feitelijke 
werkzaamheden beginnen. 
Portefeuillehouder: André Flach 
 

Lokaal actieplan duurzaamheid 

Samen met onze partners hebben we in 2019 een nieuw Lokaal Actieplan Duurzaamheid opgesteld 
en in de raad behandeld. In het Lokaal Actieplan Duurzaamheid hebben we acties opgenomen die 
betrekking hebben op de lokale uitwerking van de Energiestrategie Drechtsteden, luchtkwaliteit, 
biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Ook zijn acties opgenomen over de 
voorbeeldrol van de gemeente op het gebied van fairtrade, het verduurzamen van het gemeentelijk 
vastgoed en het werken aan bewustwording door communicatie en educatie. We zijn begonnen met 
een nieuwsbrief en het oprichten van een duurzaam netwerk. In 2021 werken we verder aan het 
realiseren van deze acties. 
Tegelijkertijd lopen de reguliere, wettelijke milieutaken gewoon door. Dit zijn bijvoorbeeld het 
toetsen van bodemkwaliteit, geluid en externe veiligheid. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Lokaal uitvoeringsprogramma wonen 

In 2021 zetten we de uitvoering van de woonvisie voort. Onze focus blijft op de (beleids-) 
maatregelen uit onze woonvisie en het voorgestelde bouwprogramma. Voorbeelden van 
maatregelen zijn het langer thuis wonen van senioren, het stimuleren van huisvesting voor de 
doelgroepen die in de woonvisie zijn genoemd en het opstellen van een woonwagenbeleid. We 
blijven actief samenwerken met de woningcorporaties, die werkzaam zijn in Ambacht. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Omgevingswet 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Ook in 2021 gaan we onverminderd door met 
de voorbereidingen om er straks klaar voor te zijn. Een groot deel van het jaar staat in het teken 
van de Omgevingsvisie. In deze visie maken we strategische hoofdkeuzes voor de fysieke 
leefomgeving van onze gemeente. De eerste stappen in dit traject zijn al gezet: er is gewerkt aan 
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een Nota van Uitgangspunten. Daarin staan de relevante kaders en uitgangspunten die nodig zijn om 
de Omgevingsvisie voortvarend op te stellen. Aan de hand van de Nota van Uitgangspunten gaan we 
aan de slag, onder begeleiding van een extern bureau. In dit traject is een belangrijk deel 
ingeruimd voor participatie met inwoners en stakeholders. In vrijwel elke stap in dit proces is er 
een rol voor de raad. We streven er naar dat de raad de visie eind 2021 heeft vastgesteld. 
In 2021 gaan we ook verder met het ontwikkelen van kennis en competenties bij de medewerkers 
van de ambtelijke organisatie, de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het 
sneller, overzichtelijker en klantvriendelijker maken van de vergunningverlening. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Landschapstafel IJsselmonde 

De Landschapstafel IJsselmonde is een samenwerkingsverband van de zes gemeenten op het eiland 
IJsselmonde (Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Albrandswaard en 
Barendrecht). De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven de landschapstafels niet meer te 
financieren of subsidie te verstrekken. Dit is aanleiding om de doelen en inzet van de 
landschapstafel opnieuw te bekijken, ook in relatie tot grote opgaven zoals klimaatadaptatie. 
Tegelijkertijd trekken de landschapstafels in de provincie Zuid- Holland samen op om het belang 
van de landschapstafels onder de aandacht te brengen bij de provincie. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Verbonden partijen - ontwikkelingen 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 

OZHZ voert in mandaat omgevingstaken voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-
Holland Zuid uit. OZHZ verleent vergunningen, houdt toezicht en handhaaft waar nodig (de VTH-
taken). Naast de VTH-taken biedt OZHZ advies over onderwerpen zoals geluid, bodem, lucht en 
energie. De maatwerkafspraken tussen gemeente en OZHZ zijn opgenomen in jaarprogramma's per 
opdrachtgever. In de komende periode ziet OZHZ een aantal belangrijke ontwikkelingen: 

1. De Omgevingswet 
De uitvoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereidingen 
hiervoor zijn reeds in gang gezet. De nadruk ligt op het vastleggen van processen en 
afspraken om de Omgevingswet per 1 januari 2022 uit te voeren. Het gaat dan o.a. om het 
maken van afspraken met gemeenten en de provincie over rollen, taken en bevoegdheden 
van de OZHZ, inclusief een financiële vertaling. Ook moet de OZHZ processen, procedures 
en werkwijzen aanpassen en inrichten (inclusief technische aspecten). 

2. Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
De Wkb treedt naar verwachting gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. De Wkb gaat 
uit van een publiek-privaat systeem waarbij private partijen in de bouw voor meer 
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bouwkwaliteit moeten zorgen. Omdat de OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de 
bouwtaken uitvoert, volgt de OZHZ het wetgevingstraject intensief. In Zuid-Holland Zuid is 
afgesproken dat de OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van 
de impact van de Wkb op de eigen organisatie. 

3. Overgang bevoegd gezag Wet Bodembescherming 
Met de invoering van de Omgevingswet zal het bevoegd gezag voor bodemtaken grotendeels 
worden overgedragen van de Provincie naar de gemeenten. De OZHZ voert deze 
bodemtaken in het kader van de Wet bodembescherming momenteel uit voor de Provincie 
Zuid-Holland (en Dordrecht) en zal deze voor de gemeenten gaan uitvoeren bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de circulaires van 2020 zal duidelijk worden 
hoeveel middelen vanuit het Rijk overkomen naar de individuele gemeenten ten behoeve 
van de uitvoering van deze taken. 

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Indicatoren begroting 2021 

 

Wat mag het kosten ? 

Bedragen x €1.000 
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 Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten     

0.3  -  Beheer overige 
gebouwen en gronden 

205 207 209 296 

3.1  -  Economische 
ontwikkeling 

389 392 393 395 

3.2  -  Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

7.536 7.774 3.697 3.771 

3.3  -  Bedrijvenloket 
en bedrijfsregelingen 

82 82 82 82 

5.5  -  Cultureel 
erfgoed 

16 16 16 16 

7.4  -  Milieubeheer 852 853 853 854 

8.1  -  Ruimtelijke 
ordening 

280 281 281 281 

8.2  -  Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

17.357 16.411 22.855 12.446 

8.3  -  Wonen en 
bouwen 

1.113 1.114 1.115 1.115 

Totaal Lasten 27.830 27.129 29.502 19.256 

Baten     

0.3  -  Beheer overige 
gebouwen en gronden 

-109 -109 -109 -27 

3.2  -  Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

-7.536 -7.774 -3.697 -3.771 

3.3  -  Bedrijvenloket 
en bedrijfsregelingen 

-54 -54 -54 -54 

8.1  -  Ruimtelijke 
ordening 

-23 -23 -23 -23 

8.2  -  Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

-17.275 -16.329 -22.773 -12.364 

8.3  -  Wonen en 
bouwen 

-685 -740 -715 -715 

Totaal Baten -25.682 -25.028 -27.371 -16.954 

Resultaat 2.148 2.101 2.131 2.302 
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Uitgaven en inkomsten 2021 

 

 

Programma 3 Buitenruimte 

Wat willen we bereiken? 

Programma 3 

 

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Actieplan zwerfafval 

Vanuit het Coalitieprogramma wordt meer aandacht besteed aan zwerfafval. Hiervoor heeft 
Nedvang een landelijke subsidie beschikbaar gesteld. Het actieplan Zwerfafval geeft aan hoe we 
met deze subsidie zwerfafval binnen de gemeente willen bestrijden, met name op de hotspots. 
Bijvoorbeeld door voorlichting en educatie geven tijdens evenementen, en gedragsverandering 
stimuleren met ludieke acties. 
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Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Grondstoffenbeleidsplan 

In 2019 heeft de raad het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. In 2020 hebben we een 
aantal flankerende maatregelen uit dit Grondstoffenbeleidsplan uitgevoerd: stimuleren gebruik 
minicontainer voor oud papier en karton, betalen voor op halen grofvuil, apothekersroute voor 
medicijnafval, afvalvrije school en communicatie. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zet in op het 
stimuleren van het scheiden van grondstoffen, het verminderen van de hoeveelheid restafval en 
kostenreductie. De gemeente heeft voor de komende jaren de volgende visie. 
"Een duurzame gemeente waarin afval goed wordt gescheiden en zoveel mogelijk waardevolle 
grondstoffen hergebruikt kunnen worden." 
De gemeente heeft als doel om ingezamelde grondstoffen hoogwaardig te recyclen. Ook streven we 
op termijn naar het behalen van de VANG-doelstelling: de hoeveelheid restafval terugdringen naar 
30 kilogram per inwoner per jaar. In 2019 produceerde onze gemeente 261 kilogram restafval per 
inwoner. We zijn ons ervan bewust dat deze VANG-doelstelling een grote opgave is en dat deze niet 
op korte termijn behaald kan worden. We zullen geen koploper in Nederland zijn wat betreft het 
verminderen van het aantal kilogram restafval per inwoner per jaar. Stapje voor stapje werken we 
toe naar betere resultaten door het huidige systeem te optimaliseren. We sorteren voor op een 
scenario met een recycletarief, waarbij we inwoners met een financiële prikkel stimuleren om 
beter afval te scheiden. Op deze manier groeien we door naar een situatie waarin de vervuiler 
betaalt en de niet- vervuiler wordt beloond. In 2021 evalueren we de effecten van de uitgevoerde 
maatregelen. We werken in 2021 een aantal scenario's uit om het beter scheiden van afval te 
stimuleren. Samen met de raad gaan we op basis van deze scenario's de koers bepalen om invulling 
te geven aan de vastgestelde visie. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Speel- en groengebieden inrichten 

In 2021 gaan we aan de slag met de uitvoering van het speelruimteplan. In dit jaar gaan we zeven 
speelplekken renoveren en daarmee een begin maken met het wegwerken van het achterstallig 
onderhoud. Bij deze renovaties en hervormingen van speelplekken betrekken we de bewoners met 
een uitgebreid participatie traject. Hierbij richten wij ons vooral op de uiteindelijke gebruikers. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Beleidsplan begraafplaatsen 

In het Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 staat hoe de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat 
voorzien in voldoende begraafcapaciteit, een meer kostendekkende exploitatie en de manier 
waarop omgegaan wordt met trends en ontwikkelingen in de lijkbezorging. Het beleidsplan is in 
2020 door de raad vastgesteld. De Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-
Ambacht is in 2020 aangepast op het nieuwe beleidsplan. In de tarieventabel aangaande de 
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begraafplaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht 2021 zijn de tarieven aangepast op de uitgangspunten 
zoals vastgelegd in het nieuwe beleidsplan. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Beleidsplan Openbare Verlichting 

Het beleidsplan Openbare Verlichting is in 2019 vastgesteld. In 2020 is het vervangingsplan 
opgesteld en zijn de eerste vervangingsopdrachten uitgezet. In 2021 gaan we verder met het 
uitvoeren van het beleidsplan door armaturen en masten te vervangen door duurzame LED 
armaturen en duurzame masten. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Gemeentelijk rioleringsplan 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan 
van wateroverlast. Door middel van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) vullen wij de 
gemeentelijke zorgplichten in voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Ook 
staat in dit plan welke middelen onze gemeente hiervoor inzet. 
Duidelijk is dat het klimaat verandert. De zomers worden heter en de kans op extreme neerslag 
wordt steeds groter. Daarom zal de aanpak van klimaatadaptatie in 2021 verder vorm moeten 
krijgen. Om de kansen te benutten, willen we klimaatadaptatie verder uitwerken bij stedelijke 
ontwikkeling, herstructurering van bestaande gebieden en het slim koppelen van beheerplannen. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Stedelijk waterbeheer 

 

Wat mag het kosten ? 

Bedragen x €1.000 
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 Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten     

2.1  -  Verkeer en 
vervoer 

3.841 3.921 3.947 3.981 

2.5  -  Openbaar 
vervoer 

143 144 145 145 

5.73  -  Groen en 
waterhuishouding 

2.708 2.800 2.100 2.138 

7.2  -  Riolering 2.044 2.031 2.055 2.046 

7.3  -  Afval 4.415 4.352 4.327 4.351 

7.5  -  Begraafplaatsen 
en crematoria 

608 609 610 612 

8.13  -  RO 
Vastgoedregistratie 

189 189 189 189 

Totaal Lasten 13.948 14.047 13.373 13.462 

Baten     

2.1  -  Verkeer en 
vervoer 

-243 -243 -243 -243 

7.2  -  Riolering -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 

7.3  -  Afval -4.117 -4.300 -4.433 -4.473 

7.5  -  Begraafplaatsen 
en crematoria 

-641 -641 -641 -641 

Totaal Baten -7.453 -7.636 -7.769 -7.809 

Resultaat 6.495 6.412 5.604 5.654 

Uitgaven en inkomsten 2021 
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Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 

Wat willen we bereiken? 

Programma 4 

 

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Beleidsplan Integrale Veiligheid 

Een van de doelstellingen uit het coalitieprogramma is dat het veiligheidsniveau in onze gemeente 
op het huidige niveau blijft. Om dit te realiseren hebben we een meerjarig beleidsplan 2018-2021 
opgesteld. In 2021 ligt de focus vooral op het afronden van het beleidsplan. Maar ook gaan we een 
start maken met het opstellen van een nieuw meerjarig beleidsplan, zodat er ook tijdens de 
volgende college-periode, vanaf 2022, een nieuw meerjarig beleidsplan beschikbaar is. 
Portefeuillehouder: Jan Heijkoop 
 

Bestedingsplan CAI gelden 

We hebben met de Stichting CAI afgesproken dat we de middelen die de CAI beschikbaar heeft, 
gebruiken voor voorzieningen voor alle inwoners van onze gemeente. Dit is in samenspraak met het 
college en het bestuur van de CAI gedaan. We zijn op regelmatige basis in gesprek met het bestuur. 
Daarbij is een op te stellen bestedingsplan één van de onderwerpen. 
Portefeuillehouder: André Flach 
 

Dienstverleningsconcept 

De mogelijkheden op het gebied van digitale dienstverlening nemen steeds meer toe. Zo wordt er 
geëxperimenteerd met een chatbot die de meest voorkomende vragen op de website moet kunnen 
beantwoorden. En we doen mee met een landelijke pilot waarin techniek wordt ontwikkeld om 
telefonische identificatie mogelijk te maken. Mooie ontwikkelingen die onze inwoners steeds meer 
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gemak kunnen geven. Om bij de voortschrijdende digitalisering te voorkomen dat er een 
ongewenste afstand ontstaat met inwoners en bedrijven, ligt de komende jaren extra nadruk op het 
thema Persoonlijk en Dichtbij. Daarbij blijven we de klanttevredenheid nauwlettend meten en 
volgen om de dienstverlening op een hoog niveau te houden. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Drugsnota actualiseren 

De Drugsnota van 1999 hebben we in 2020 geactualiseerd. Deze nota geeft invulling aan de wijze 
waarop de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht omgaat met de handel in, en het gebruik van soft- en 
harddrugs. Specifiek is er aandacht voor het in stand houden van het huidige nul beleid ten aanzien 
van coffeeshops. De Drugsnota hebben we in de tweede helft van 2020 ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. 
Portefeuillehouder: Jan Heijkoop 
 

Participatienota 

Met de 'Ambachtse aanpak' voor participatie beogen we een beleidskader waarin samenhang is 
gebracht in de verschillende onderdelen en mogelijkheden van participatie. Dit geeft houvast aan 
inwoners, college, raad en de ambtelijke organisatie bij het nemen van beslissingen en afleggen van 
verantwoording hierover. De aanpak is erop gericht om voorafgaand aan een participatietraject 
helder te maken wat het doel is van de participatie, wie meepraten, wie welke rol heeft, binnen 
welke kaders er participatie mogelijk is en wat er gebeurt met de opbrengsten. In 2019 zijn we een 
traject gestart om tot een nieuwe participatienota te komen. Vanaf 2021 kunnen we hiermee gaan 
werken. 
Portefeuillehouder: Ralph Lafleur 
 

Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen 

In 2021 actualiseren we de Nota Verbonden partijen en de Visie op Regionale Samenwerking. Daarin 
leggen we onze uitgangspunten en kaders voor samenwerking in de regio vast. In de afgelopen 
periode zijn de ontwikkelingen op het ruimtelijk-economisch en het sociaal domein in de regio 
verder uitgekristalliseerd. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen op de effecten van deze 
ontwikkelingen, zodat we nu beide nota's kunnen aanpassen. 
Portefeuillehouder: André Flach 
 

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Informatieveiligheid 

Informatieveiligheid is en wordt nog steeds belangrijker. We realiseren ons dat een waterdichte 
informatiebeveiliging niet mogelijk is. Door risico-gestuurd te werken, kennen we onze risico's, 
weten we deze te beperken en zijn we in staat gerichte maatregelen te nemen. De menselijke 
factor speelt een belangrijke rol. Er is dan ook continu aandacht voor het risicobewustzijn van onze 
medewerkers op dit gebied. 
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In 2021 gaan we een verdere verdiepingsslag maken met het in kaart brengen van de risico's en 
gepaste maatregelen nemen om deze te beperken. Ook het bewustzijn bij medewerkers over 
informatiebeveiliging gaan we nog verder vergroten. Verder zal er ook aandacht zijn voor de 
zelfevaluatie ENSIA en externe audits, als ook autorisatiemanagement, Business Continuity 
Management en het adequaat beschermen van onze mobiele apparaten. 
Deze acties zijn in lijn met de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid die in 2020 in 
werking is getreden. Ook zijn ze afgestemd en in samenwerking met het bureau CIO, waar de Chief 
Information Security Officers werkzaam zijn. Zij bepalen de regionale strategie. 
Deze afstemming is van belang omdat informatiebeveiliging grotendeels een regionaal onderwerp is, 
waarbij veel samengewerkt wordt met alle andere organisaties in de GRD. 
Portefeuillehouder: Jan Heijkoop 
 

Indicatoren begroting 2021 

 

Wat mag het kosten ? 

Bedragen x €1.000 
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 Exploitatie Prim.begrot.2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten     

0.1  -  Bestuur 2.454 2.086 2.073 2.079 

0.10  -  Mutaties 
reserves 

110 -31 111 111 

0.11  -  Resultaat van 
de rekening van baten 
en lasten 

616 954 666 745 

0.2  -  Burgerzaken 1.139 1.159 1.177 1.185 

0.4  -  Overhead 6.004 6.054 6.061 6.113 

0.5  -  Treasury -376 -321 -191 -412 

0.61  -  OZB woningen 49 50 50 50 

0.62  -  OZB niet-
woningen 

193 197 199 200 

0.64  -  Belastingen 
overig 

12 12 12 12 

0.7  -  Algemene 
uitkering en overige 
uitkeringen 
gemeentefonds 

15 68 78 78 

0.8  -  Overige baten 
en lasten 

135 135 135 135 

1.1  -  Crisisbeheersing 
en brandweer 

2.025 2.070 2.091 2.111 

1.2  -  Openbare orde 
en veiligheid 

443 443 443 433 

Totaal Lasten 12.817 12.877 12.905 12.841 

Baten     

0.10  -  Mutaties 
reserves 

-939 -894 -83 -326 

0.2  -  Burgerzaken -460 -487 -496 -496 

0.4  -  Overhead -24 -24 -24 -24 

0.5  -  Treasury -183 -107 -106 -105 

0.61  -  OZB woningen -3.941 -3.941 -3.941 -3.941 

0.62  -  OZB niet-
woningen 

-1.617 -1.617 -1.617 -1.617 

0.64  -  Belastingen 
overig 

-698 -175 -175 -175 

0.7  -  Algemene 
uitkering en overige 
uitkeringen 
gemeentefonds 

-39.677 -40.420 -40.644 -40.901 

1.2  -  Openbare orde 
en veiligheid 

-20 -20 -20 -20 

Totaal Baten -47.560 -47.685 -47.107 -47.605 

Resultaat -34.743 -34.808 -34.201 -34.764 
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Uitgaven en inkomsten 2021 

 
Het afgeronde verschil van €62.000 tussen het totaal van de lasten van bovenstaande tabel van 
€12.786.000 en het totaal van de lasten bij wat mag het kosten van 
€12.848.000 op de vorige pagina wordt veroorzaakt door het begrote resultaat van 2021. 
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Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2021 

 

 


