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Inleiding

Dit is de gemeenterekening 2017 van de gemeente Hellendoorn. In dit document blikken we terug op het af-
gelopen jaar en leggen we verantwoording af, zowel over de middelen die we inzetten als de resultaten die we 
bereikten. Het afgelopen jaar is een jaar geweest waarin herstel van de economie zich verder heeft doorgezet. Dit 
herstel is ook te merken binnen de gemeente. We sluiten het jaar 2017 af met een positief resultaat van  
€ 572.000,--.

‘Samen aan zet’ 
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt vanuit het collegeprogramma, waarin de beleidsaccenten en actiepunten 
vanuit het coalitieakkoord  ‘Samen aan zet’, voor de jaren 2014-2018, zijn verwoord. Deze jaarrekening is de laatste 
jaarrekening die onder verantwoordelijkheid van het ‘oude’ college is opgesteld. We kijken met tevredenheid terug 
op de resultaten die we de afgelopen vier jaar, samen met u als raad, hebben gerealiseerd.  

SAMENLEVING

Transformatie Sociaal Domein
In 2017 zijn er veel stappen gezet om de toegang en het voorzieningenniveau door te ontwikkelen. Zo is bijvoor-
beeld het beleidskader voor huishoudelijke ondersteuning vastgesteld en ingevoerd. Binnen het sociaal team 
werken we vanuit het principe één gezin, één plan, één dossier en geleidelijk wordt het gebiedsgericht werken 
ingevoerd. De samenwerking met het bedrijfsleven heeft geresulteerd in 21 plaatsingen op basis van loonkosten-
subsidie. Het beleid beschut werk is vastgesteld.

Beleidsontwikkeling
Op diverse terreinen is het afgelopen jaar gewerkt aan de verdere ontwikkeling van beleid. Voor cultuur is niet 
gekozen voor een cultuurnota maar een besluitvormingsproces door de burgers zelf. Dit is vormgegeven via een 
zogenaamde Cultuurcaravaan. Via een bestuurlijk vernieuwend proces is in 2017 gewerkt aan de cultuurvisie. Een 
arbeidsintensief en uitdagend traject. Doelstelling van het traject is dat burgers zelf aangeven wat behouden moet 
worden en welke prioritering plaats moet vinden.
In 2017 is de Kadernota Publieke Gezondheid vastgesteld, waarin de grote lijn voor het gezondheidsbeleid van de 
gemeente Hellendoorn voor de periode 2018-2021 geschetst wordt.
In 2017 is het beleidskader voor de vrijwillige inzet voor de jaren 2017 – 2020 vastgesteld. Het uitgangspunt is dat 
we vrijwilligers blijven ondersteunen en waarderen, zodat zij zich in kunnen blijven zetten voor onze samenleving en 
anderen kunnen stimuleren om naar elkaar en hun omgeving om te zien.

Kindpakket
In 2017 is besloten om per 1 januari 2018 de uitvoering van het Kindpakket over te dragen aan het Hulpfonds. Het 
Kindpakket ondersteunt huishoudens met kinderen, zodat de kinderen kunnen deelnemen aan sport, cultuur, onder-
wijs etc. Dat wij als overheid niet zelf de uitvoering op ons nemen, maar dat overdragen aan het particulier initiatief 
past uitstekend in onze visie op burgerparticipatie.

Sport
In 2017 hebben de 14 Twentse gemeenten een gezamenlijk visie op sport en bewegen in Twente ontwikkeld. De 
regionale visie gaat uit van het standpunt dat sport en bewegen een verbindend element is in de Twentse samenle-
ving en belangrijk voor een vitale en gezonde samenleving. De visie gaat uit van eigen regie en zelfstandigheid van 
iedere gemeente zelf en biedt kansen voor een efficiëntere en effectievere inzet van capaciteit en middelen.
Het Ravijn – zwem sport zorg – heeft in 2017 een goed jaar gedraaid. Voor het eerst is er sprake van hogere inkom-
sten dan de geprognosticeerde raming bij de ingebruikname. Ook de totale kosten zijn lager dan in 2016 en zelfs 
lager dan de raming van 2011.
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Grondzaken

Grondexploitaties
Na enkele jaren met nagenoeg geen verkopen is in 2017 de verkoop van kavels voor bedrijven op ‘t Lochter III weer 
op gang gekomen. Wij hebben in 2017 ca. 2,3 ha. verkocht. Naast een gunstig effect op de grondexploitatie is dit 
voor de werkgelegenheid in de gemeente Hellendoorn natuurlijk ook goed nieuws. We zijn nog met diverse partijen 
in gesprek die ook belangstelling hebben voor kavels op dit bedrijventerrein.
De kavels voor de locaties Noetsele en Aan de Tuinen zijn sneller verkocht dan was voorzien. Ook dat heeft een gun-
stig effect op de grondexploitaties, omdat hierdoor de doorlooptijd kan worden verkort.
Vorig jaar zijn hernieuwde afspraken gemaakt met marktpartijen in de Heemtuin. Er is onder meer afgesproken dat 
er vaste momenten komen waarop kavels worden afgenomen. Dit komt deze exploitatie ten goede.

Uitvoering Masterplan: herinrichting Grotestraat
Het afgelopen jaar heeft een marktconsultatie geleid tot een partij waarmee in bouwteamverband, op basis van een 
schetsontwerp vanuit de Co-creatie, een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp voor de herinrich-
ting van de Grotestraat wordt gemaakt en in 2018 kan worden uitgevoerd.

Mobiliteit
Het noordelijke deel van de Noordzuidverbinding om Hellendoorn, de Haersingel, is geopend. Na een voorberei-
ding van vele jaren overleggen met de omgeving, is in 2016 gestart met de uitvoering van de Noordzuidverbinding 
om Hellendoorn. Het gaat om het gedeelte vanaf de Reggeweg tot aan de Ommerweg. In 2017 is de realisatie van 
dit deel van de Noordzuidverbinding afgerond en is in september, samen met het Cool Nature project, de weg en de 
natuurlijke kinderspeelplaats door de gedeputeerden Boerman en Maij geopend.

Ook is de F35 tussen de G. van der Muelenweg en de Veenweg aangelegd waarmee deze qua inrichting voldoet aan 
de eisen voor de fietssnelweg.

N35 Nijverdal – Wierden
Samen met Rijkswaterstaat hebben we gewerkt aan de voorbereiding en procedures om de N35 tussen Nijverdal en 
Wierden te verdubbelen. In 2017 is hiervoor door de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerp Tracébe-
sluit genomen. Daarmee zijn we weer een stukje dichter bij de uitvoering van dit project gekomen.

Revitalisering en ontwikkeling bedrijventerrein ’t Lochter
Ten aanzien van de Revitalisering van bedrijvenpark ‘t Lochter zijn de verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen, zijn 
er ten aanzien van mobiliteit bij een drietal bedrijven elektrische fietsen verstrekt aan 8 medewerkers. In overleg 
met ondernemers zijn stappen gezet om tot verdergaande vergroening van het bedrijvenpark te komen en zijn alle 
voorbereidingen voor het realiseren van een ca. 1,6 km lang wandelpad rond het bedrijvenpark afgerond. Ook is on-
derzoek verricht naar de realisatie van een vrachtwagen parkeervoorziening. Uiterlijk in september 2018 verwachten 
we duidelijk te hebben of de voorziening te realiseren is.

Milieu en duurzaamheid
In 2017 zijn diverse maatregelen genomen in het kader van het realiseren van 15% energiebesparing binnen de 
eigen organisatie. Daarnaast is, na een interactief traject met de samenleving te hebben gevolgd, eind 2017 de 
‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ vastgesteld. Ook heeft een volledige evaluatie van het duurzaamheidsbeleid 
plaatsgevonden en is de stand van zaken opgemaakt van de voortgang. Dit is de basis voor het duurzaamheidsbe-
leid voor de periode 2018-2022.
In 2017 is er een project gestart om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Hiermee wordt de doelstelling van 
het coalitieakkoord om 15% energie te besparen op gemeentelijke gebouwen gehaald.

Omgevingsdienst Twente
Een aantal specifieke milieutaken moeten worden uitgevoerd door een regionale omgevingsdienst. Binnen Twente 
was in eerste instantie gekozen voor een zogenaamde netwerkconstructie. Door een wetsaanpassing moet er een 
omgevingsdienst als openbaar lichaam zijn ingesteld, de netwerkwerkconstructie voldoet hier niet aan. In 2017 is er 

dan ook hard gewerkt aan het opzetten van een Omgevingsdienst Twente (ODT). Eind 2017 is de gemeenschappelij-
ke regeling gesloten.

Aanleg glasvezel buitengebied
Het project ‘glasvezel in het buitengebied’ is afgerond met een gecontracteerde afname van ruim 50%. Op een 
kleine veertien objecten na hebben alle objecten ook de mogelijkheid tot daadwerkelijke aansluiting op het glasve-
zelnetwerk.

Huisvesting Reggesteyn
In 2017 is een locatieonderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden voor Reggesteyn in gang gezet. De resultaten 
daarvan worden rond de zomer 2018 voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Afvalinzameling; invoering PMD
De invoering in 2017 van de PMD-container is een groot succes geworden. Ruim 95% van de huishoudens doet mee 
en er is meer PMD ingezameld dan werd verwacht.

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling
In 2017 hebben we vol ingezet om de organisatiefilosofie verder te implementeren in de organisatie. Daarbij zijn 
ook de voorbereidingen getroffen voor een organisatiewijziging welke uiteindelijk op 1 mei 2018 is doorgevoerd. We 
hebben de clusterstructuur losgelaten en gaan verder met een platte organisatie bestaande uit negen teams en drie 
units, aangestuurd door een tweehoofdige directie. 

Generatiepact
In 2017 is de doorwerking van het generatiepact goed merkbaar geworden. De vrijgekomen formatie is weer inge-
vuld met nieuwe medewerkers en zorgt voor nieuw elan in de organisatie.

Risicobeheersing en Weerstandsvermogen
Er is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s in relatie tot het vereiste niveau van ons weerstands-
vermogen. Door dit goed te monitoren en tijdig maatregelen te nemen worden de risico’s beperkt en wordt voorko-
men dat we worden verrast.

Informatieveiligheid en privacybescherming
Wij werken met veel persoonsgegevens in diverse applicaties. Voorkomen moet worden dat deze gegevens on- 
juist en onveilig worden gebruikt of dat deze gegevens op straat komen te liggen. Wij hebben in 2017 formatie 
vrijgemaakt om invulling te geven aan het informatieveiligheidsbeleid, o.a. door de medewerkers in de organisatie 
bewust te maken van de risico’s en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van die risico’s.
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Leeswijzer

De gemeenterekening 2017 is de (financiële) verantwoording over 2017 van het college van burgemeester en wet-
houders aan de gemeenteraad. Met dit document willen we ook andere betrokkenen, zoals inwoners, maatschappe-
lijke organisaties, etc., inzicht geven in onze beleids- en financiële resultaten over 2017. 
Voor de controlerende rol is het belangrijk dat de raad de gemeenterekening met de programmabegroting kan ver-
gelijken. Daarom sluit de opzet van deze gemeenterekening zo goed mogelijk aan bij de programmabegroting van 
2017. De nieuwe indeling in programma’s en paragrafen zien we in deze gemeenterekening voor het eerst terug. De 
gemeenterekening vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2017.

Deze gemeenterekening bestaat uit zes delen:

Delen 1, 2 en 3
De gemeenterekening bestaat uit een jaarverslag met de beleidsinhoudelijke verantwoording en de jaarrekening 
met de financiële verantwoording. In deel 1, de inleiding, laten we het totaalbeeld van de belangrijkste activiteiten 
in 2017 zien en de daarmee samenhangende financiële resultaten. Het is een toelichting op hoofdlijnen. In deel 2 
geven wij de financiële hoofdlijn weer. Deel 3, de beleidsverantwoording, geeft een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten en resultaten per programma. Dit is de verantwoording van het gevoerde beleid. Per programma laten 
we zien in hoeverre we waarmaakten wat we in de programmabegroting van 2017 met elkaar afspraken. We volgen 
daarbij steeds hetzelfde stramien:

	■  Inleiding over het programma;
	■  Kaderstellende nota’s;
	■  Wat we wilden bereiken;
	■  Wat we ondernamen;
	■  Realisatie baten en lasten.

In de tabellen kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Dit 
wordt veroorzaakt door afronding van de bedragen naar duizendtallen. 

Deel 4
In deel 4 zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen geven aan de hand van negen thema’s een dwarsdoorsnede 
van acties en activiteiten van de verschillende programma’s. De paragrafen gaan over de thema’s:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Demografische ontwikkelingen
9. Duurzaamheid

Deel 5
Hierin lichten we de balans per 31 december 2017 toe. Deze geeft inzicht in de samenstelling van de bezittingen, 
het vermogen en de schulden aan het begin en aan het eind van het jaar. Daarnaast is de programmarekening over 
2017 opgenomen met een financiële toelichting op de baten en lasten van het gevoerde beleid en beheer. 

Deel 6
In deel 6 vindt u de controleverklaring van BDO-Accountants. BDO controleerde de jaarrekening 2017. Het verslag 
van bevindingen van deze controle ontvangt u tegelijkertijd met deze gemeenterekening.

Deel 7
Een aantal bij deze jaarrekening behorende bijlagen zijn opgenomen in deel 7. Hierin staan meer gedetailleerde en 
cijfermatige gegevens. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de eisen zoals die in de begrotingsvoorschriften 
(BBV) zijn gesteld. 

Portefeuilleverdeling

Burgemeester A.H. (Anneke) Raven
 Algehele coördinatie    Projecten:
 Openbare orde en veiligheid   Nationaal park Sallandse Heuvelrug
 Communicatie en voorlichting 
 Bedrijfsvoering 
 Regionale samenwerking 
 Handhaving  
 Recreatie en toerisme 
 Economische Zaken (bedrijfsleven) 
 Bestuurlijk contactpersoon Haarle 
  
Wethouder J.H. (Johan) Coes
 Maatschappelijke ontwikkeling  Projecten:
 Volksgezondheid    Centrumplan Daarlerveen
 Jeugdbeleid     Brede School De Twijn
 Ouderenbeleid   
 Sport 
 Evenementenbeleid 
 Gebiedswethouder Nijverdal Zuid 
 Maatschappelijke ondersteuning  
 zorg en welzijn 
 
Wethouder J.H. (Anja) van den Dolder - Soeten 
 Sociale voorzieningen   Projecten:
 Werk en inkomen    VSO school
 Volwasseneducatie 
 Inburgering 
 Arbeidsmarktbeleid 
 Onderwijs en onderwijshuisvesting 
 Participatiewet 
 Economische zaken 
 Kunst en Cultuur (inclusief erfgoed) 
 Gebiedswethouder Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan 
  
Wethouder J.J. (Jelle) Beintema
 Wegen en verkeer    Projecten:
 Parkeerbeleid    Project WOP De Blokken
 Riool en ondergrondse infrastructuur  Afronding Stationsomgeving
 Openbaar vervoer    Revitalisering ‘t Lochter I en II
 Financiën     
 Milieu (inclusief afval en duurzaamheid) 
 Markt en detailhandel 
 Gebiedswethouder Daarle, Daarlerveen, Marle 
  
Wethouder T.C. (Thomas) Walder
 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Projecten:
 Grondbeleid     Tuinen van Nijverdal
 Vergunningverlening    Kruidenwijk Zuid
 Agrarische zaken    Centrum ontwikkeling Nijverdal
 Natuur, water en landschap   Herinrichting Grotestraat
 Groen, groenonderhoud en speelplaatsen 
 Begraven/Begraafplaatsen   
 Energie 
 Gebiedswethouder Nijverdal Noord 



11

D
eel 2: FIN

A
N

C
IË

LE
 H

O
O

FD
LIJN

E
N

Financiële hoofdlijn

De gemeenterekening 2017 kent een positief resultaat van € 571.679,--. Gezien het totaal van de exploitatie dat  
€ 88,7 miljoen bedraagt een beperkte afwijking van 0,6%. De voorjaarsrapportage kende een negatief saldo van  
€ 308.000,--, dit is ten tijde van de bestuursrapportage opgelost. Ook de najaarsrapportage 2017 liet per saldo een 
sluitend beeld zien voor de jaarschijf 2017.

Ontwikkeling resultaat jaarrekening 2008-2017: 
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Ontwikkeling resultaat 

Het positieve saldo is de resultante van diverse mee- en tegenvallers. In de toelichting van de programma’s staan 
we hier uitgebreid bij stil. Bij zowel de bestuursrapportage, als de voor- en najaarsrapportage zijn er verschillende 
aanpassingen gedaan op de begroting, door voortschrijdende inzichten en mee- en tegenvallers gedurende het jaar. 
Deze afwijkingen van de (primitieve) begroting worden in de jaarrekening niet meer apart toegelicht. 

Exploitatie

Samenvatting baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten - 95.693 - 91.680 - 88.719 2.961 V - 82.553

Baten 94.711 89.498 87.784 - 1.714 N 87.728

Saldo van baten en lasten - 982 - 2.182 - 935 1.247 V 5.175

Mutatie reserves

Toevoegingen - 525 - 4.173 - 5.406 - 1.232 N - 6.724

Onttrekkingen 1.508 6.355 6.912 557 V 2.465

Mutatie reserves 982 2.182 1.506 - 675 N - 4.259

Resultaat - 0 - 0 572 572 V 916

bedragen x € 1.000

In bovenstaand overzicht kunt u zien dat de gemeente Hellendoorn in 2017 € 87,8 miljoen aan baten heeft ontvan-
gen, waar € 88,7 miljoen aan lasten tegenover staan. Hiermee hebben we een negatief resultaat vóór reservemuta-
ties.
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We hebben in totaal 5,4 miljoen gestort in de reserves, waaronder de boekwinst van € 2,6 miljoen van de verkoop 
aandelen Vitens. Dit is, conform uw besluit, gestort in de vrij aanwendbare reserve (VAR). Daarnaast hebben we  
€ 6,9 miljoen onttrokken aan de reserves, daarbij vallen twee grote mutaties op. Door de instelling van de voorzie-
ning Appa ingegane pensioenen hebben we een onttrekking moeten doen uit de financieringsreserve (€ 2,3 mil-
joen) en we hebben een onttrekking gedaan aan de bufferreserve van € 1,1 miljoen voor het op peil brengen van de 
voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties. Daarnaast onttrekken we per saldo € 1,1 miljoen uit de reserve 
Sociaal Domein, dit is € 359.000,-- hoger dan begroot. In programma 8 wordt dit nader toegelicht en verklaard.
De grootste mee- en tegenvallers lichten we hieronder apart toe.

Belangrijkste afwijkingen
Saldo van baten

en lasten

Mutatie

reserves

Totaal

verschil

Nadelen

Hogere kosten Herindicaties huishoudelijke ondersteuning - 106 N 106 V -

Hogere kosten jeugdzorg - 638 N 638 V -

Hogere kosten regeling Chronisch zieken - 56 N 56 V -

Daling eigen bijdrage sociaal domein - 88 N 88 V -

Toename (individuele) bijzondere bijstand en minimabeleid - 41 N - 41 N

Lagere uitkering gemeentefonds - 188 N - 188 N

Hogere kosten leerlingenvervoer - 79 N - 79 N

Personeelsbudget - 70 N - 70 N

Totaal nadelen - 1.266 N 888 V - 378 N

Voordelen

Hogere opbrengst leges bouwvergunningen 116 V 116 V

Kosten Wmo begeleiding en dagbesteding / persoonlijke verzorging 134 V - 134 N -

Huishoudelijke ondersteuning 108 V - 108 N -

Voordeel WMO prijs en volumestijgingen 208 V - 208 N -

Statushouders 104 V - 104 N -

Bijstandsverlening en schuldhulpverlening 105 V 105 V

Kindpakket 122 V - 122 N -

Voordeel parkeren 94 V 94 V

Winstneming grondexploitaties 320 V - 320 N -

Onderhoud openbaar groen 80 V 80 V

Onderhoud gebouwen 235 V 235 V

Exploitatievoordeel sport 190 V 190 V

Lagere storting voorziening APPA 395 V - 209 N 186 V

Lagere onttrekking VAR ivm energiefonds en generatiepact 255 V - 255 N -

Totaal voordelen 2.466 V - 1.460 N 1.006 V

Overige afwijkingen 47 V - 103 N - 56 N

Totaal afwijkingen 1.247 V - 675 N 572 V

bedragen x € 1.000

Meevallers
De leges voor bouwvergunningen zijn € 116.000,-- hoger uitgevallen, dit wordt vooral veroorzaakt door een aantrek-
kende markt, waardoor het aantal aanvragen en de totale bouwsom is toegenomen. 
Ten aanzien van de grondexploitaties hebben we een goed jaar gehad in het aantal verkopen, verschillende kavels 
zijn verkocht op Lochter III en bij de diverse woningbouwlocaties. Op een aantal woningbouw projecten hebben we 
winst genomen van in totaal € 320.000,--, conform de nieuwe regelgeving (BBV). Deze winst is – conform ons beleid 
– in de bufferreserve gestort.

Ondanks het totale tekort binnen het Sociaal Domein, zijn er op een aantal posten wel voordelen. Per saldo hebben 
we een voordeel op de huishoudelijke ondersteuning van € 108.000,--. De huisvestingskosten van statushouders 
zijn lager uitgevallen dan geraamd, en we hebben een extra uitkering gekregen voor de gehuisveste statushouders. 
Dit geeft een voordeel van € 104.000,--. 

En per saldo zien we een voordeel van 134.000,-- op de Wmo begeleiding en dagbesteding.
We zien in programma 3 op de bijstandsverlening en schuldhulpverlening € 105.000,-- voordeel ontstaan. Dit lijkt 
een positieve ontwikkeling, maar in de bestuursrapportage bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom 
bijstandsverlening en dat het BUIG budget onvoldoende is om de kosten te dekken. We hebben dit tekort opgevan-
gen door inzet van meer algemene middelen. Per saldo zien we nu met de jaarrekening op de uitkeringen en BBZ 
leningen een lager tekort dan verwacht. 
Bij de schuldhulpverlening is het voordeel ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op de dienstverlening van 
de stadsbank. 
Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor het kindpakket (€ 122.000 ,--), in 2017 hebben we de introduc-
tie van het kindpakket voorbereid en de middelen zijn, conform uw wens, in de reserve Bijzondere Bijstand gestort, 
zodat de middelen hiervoor beschikbaar blijven. 

Op het product parkeren ontstaat een voordeel van € 94.000,-- ontstaan door lagere onderhoudskosten en een 
voordeel door het verwijderen van parkeerautomaten. Voorgesteld wordt het budget voor het onderhoud van de 
parkeergarage (ad € 40.000,--) over te hevelen naar 2018.

Bij onderhoud openbaar groen zien we een voordeel van € 80.000,--. Deels door verlate uitvoering van de groenre-
novatie Oranjestraat, deels door terughoudendheid in de uitvoering. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen 
naar 2018. 

Op het geheel van de gemeentelijke accommodaties zijn er lagere onderhoudskosten, er blijft (incidenteel) budget 
over op onderhoud gemeentelijke accommodaties van € 235.000,--. Een groot gedeelte van deze kosten komen 
doordat de duurzaamheidsmaatregelen als onderhoudspost waren geraamd. Maar gedurende het jaar is voor 
diverse duurzame maatregelen een investering aangegaan, in totaal gaat het om een bedrag van € 140.000,--. De 
kapitaallasten van deze investeringen wordt de komende jaren bekostigd uit het revolverend fonds. 
Het overige voordeel wordt veroorzaakt doordat onderhoud later wordt uitgevoerd of tegen minder kosten. 

De exploitatie van Het Ravijn – zwem sport zorg – is het afgelopen jaar goed geweest. Door het hoge aantal bezoe-
kers kunnen we een meevaller van € 51.000,-- noteren op de inkomsten, daarnaast is op de post onderhoud 
€ 62.000,-- overgebleven. Wel is er een klein tekort op de horeca, voornamelijk veroorzaakt door hogere personele 
kosten. Ook bij de overige binnen- en buitensportaccommodaties zien we een voordeel, onder meer door lagere 
kosten cultuurtechnisch onderhoud sportvelden, een vrijval van de voorziening was- en kleedruimten en door extra 
subsidie inkomsten. 

De doorrekening van de voorziening Appa met een hogere rekenrente leidt tot een voordeel van € 186.000,--.
Daarnaast waren een aantal onttrekkingen geraamd uit de Vrij Aanwendbare reserve (VAR) waarvan de daadwerke-
lijke kosten lager uitvallen dan begroot, deze onttrekkingen uit de reserve hebben we dan ook niet uitgevoerd. Dit 
zijn onder meer de onttrekking voor de reserve duurzame energiemaatregelen en € 100.000,-- voor het generatie-
pact.
 
Tegenvallers
Door aanpassingen in het beleidskader en om daarmee te kunnen voldoen aan de jurisprudentie rondom huishou-
delijke ondersteuning hebben we € 106.000,-- extra uit moeten geven aan herindicaties. Dit wordt gedekt door de 
stelpost inflatiecorrectie waar we per saldo budget overhouden van € 208.000,--. 

Buiten de voorgenoemde voordelen in het Sociaal Domein zijn er ook enkele forse nadelen. Voornamelijk de kosten 
van jeugdzorg zijn in 2017 sterk gestegen, dit wordt grotendeels veroorzaakt door meer en zwaardere trajecten 
binnen de Jeugd-GGZ. Met name vanuit de zij-instroom worden jeugdigen naar deze vorm van jeugdzorg toegeleid. 
Daarnaast zien we een nadeel in de specialistische jeugd-ggz, het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Het woon-
plaatsbeginsel zorgt ervoor dat er nog vrij laat gedeclareerd kan worden. In totaal geeft voorgaande een nadeel van 
€ 638.000,-- binnen de jeugdzorg. De open einde regeling chronisch zieken kost € 56.000,--  meer dan begroot, door-
dat hier een groter beroep op wordt gedaan. Daarnaast zien we een daling van de eigen bijdragen van € 88.000,-- 
doordat het aantal verstrekkingen en het aantal cliënten daalt. 
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Op het leerlingenvervoer is er een tekort van € 79.000,--. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door het 
opnemen van een verplichting rondom een geschil uit de periode 2008-2011. 

De uitkering van het gemeentefonds valt € 188.000,-- lager uit dan begroot. Daarvan is een deel te verklaren door de 
afwikkeling oude jaren (€ 100.000,--). Het overige deel was voor het jaar 2017 negatief door een lager accres en een 
minder positief beeld van het BCF-plafond. 

Ook voor de bijzondere bijstand is gebleken dat de geraamde budgetten in de primitieve begroting onvoldoende 
waren. We hebben tijdens de bestuursrapportage € 74.000,-- bijgeraamd, maar dit is onvoldoende gebleken. We zien 
met de jaarrekening een tekort van € 41.000,-- ontstaan. Met name bij de kosten van bewindvoering en vervoer zien 
we een stijging. Ook de kosten voor levensonderhoud voor personen jonger dan 21 jaar nemen toe. 
Binnen het personele budget zien we een overschrijding van €  70.000,--, dit wordt veroorzaakt door onder meer 
vorming en opleiding en doorbelasting van loonkosten. 

Aanwending onvoorzien
In de begroting 2017 staat een bedrag opgenomen van € 45.000,-- voor onvoorziene zaken. Onderstaande tabel 
geeft aan waaraan deze post is uitgegeven. Tijdens drie begrotingswijzigingen heeft u aangegeven dit budget voor 
zaken te willen inzetten. 

Aanwending onvoorzien
Rekening

2017

Stelpost

Onvoorzien - 45

Totaal stelpost - 45

Aanwending

Bestuursrapportage: Subsidie Het verzet kraakt 10

Raadsbesluit: incidentele subsidie Voedselbank 10

Najaarsrapportage: Verlaging budget onvoorzien - Hoi eenmalige subsidie 5

Totaal aanwending 25

Restant stelpost onvoorzien - 20

bedragen x € 1.000

Bestemming rekeningresultaat
Wij stellen u voor om het rekeningsaldo van € 571.679,-- op de volgende wijze te bestemmen: 
1. Drie budgetten van in totaal € 155.000,-- over te hevelen naar 2018. Het gaat dan om de budgetten voor Onder-

houd openbaar groen (€  80.000,--) , waaronder ook budget voor groenrenovatie Oranjestraat, Kwaliteitsverbe-
tering Interne Controle (€ 35.000,--) en Onderhoud parkeergarage (€ 40.000,--).  

2. Het overgebleven rekeningsaldo zal volgens bestaande beleidslijnen worden bestemd. 
	■ Toevoeging aan de reserve kunst € 5.717,-- (1%);
	■ Het rekeningsaldo wordt voor 50% toegevoegd aan de financieringsreserve ter verbetering van de finan- 

cieringspositie. Dit is € 285.839,--;
	■ Het restant van € 125.123,-- wordt gestort in de VAR. 

Voorstel resultaatbestemming
Rekening

2017

Toevoegingen

Overheveling budget naar 2018 155.000

Toevoeging reserve Kunst (1%) 5.717

Storting financieringsreserve (50%) 285.839

Storting vrij aanwendbare reserve 125.123

Totaal voorstel resultaatbestemming 571.679

Totaaloverzichten
De onderstaande tabellen geven per programma aan hoeveel uitgaven er zijn geweest. Aan de batenkant geven we 
de verdeling weer per categorie, omdat dit een beter beeld geeft van de herkomst van de inkomsten. 

Uitgaven per programma - Rekening 2017 Bedrag Percentage

01 Veiligheid en dienstverlening (4%) 3.517 3,7%

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd (12%) 11.671 12,4%

03 Werk, economie en inkomen (15%) 14.571 15,5%

04 Mobiliteit en bereikbaarheid (10%) 9.243 9,8%

05 Cultuur, recreatie en sport (9%) 8.811 9,4%

06 Woon- en leefomgeving (18%) 17.211 18,3%

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg (12%) 11.140 11,8%

08 Bestuur en middelen (9%) 8.664 9,2%

OVH Overhead (10%) 9.297 9,9%

Totaal 94.125 100,0%

bedragen x € 1.000

49%

13%

16%

8%

1%
13%

Inkomsten per categorie - Rekening 2017

Algemene uitkering (49%)

Belastingen (13%)

Goederen en diensten (16%)

Overdrachten (8%)

Rente en dividend (1%)

Verrekeningen (14%)

Inkomsten per categorie - Rekening 2017 Bedrag Percentage

Algemene uitkering (49%) 46.321 48,9%

Belastingen (13%) 12.173 12,9%

Goederen en diensten (16%) 15.391 16,3%

Overdrachten (8%) 7.346 7,8%

Rente en dividend (1%) 668 0,7%

Verrekeningen (14%) 12.798 13,5%

Totaal 94.697 100,0%

bedragen x € 1.000

Stand van zaken bezuinigingen
De begroting 2017 had geen nieuwe bezuinigingen in zich. Bij de start van het begrotingsjaar stond nog 1 taakstel-
ling open. Dit was de taakstelling op de formatie ambtelijke organisatie. Deze is gedurende het jaar opgelost.

Primitieve

Begroting

Wijzigingen

Begroting

Actuele

Begroting
Realisatie

Formatie ambelijke organisatie 286 V - 286 N - C
Totaal ombuigingen 286 V - 286 N -

Ombuigingen

bedragen x € 1.000
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Ontwikkelingen Balans

Activa 31-dec-2016 31-dec-2017 Passiva 31-dec-2016 31-dec-2017

Vaste activa Vaste Passiva

Immateriele vaste activa 1.201 1.038 Eigen Vermogen 19.683 18.748

Materiele vaste activa 121.491 121.122 Voorzieningen 4.668 6.216

Financiele vaste activa 11.196 9.930 Langlopende schulden 138.713 132.611

Totaal Vaste activa 133.888 132.090 Totaal Vaste Passiva 163.064 157.575

Vlottende activa Vlottende Passiva

Voorraden 27.307 23.452 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar10.130 6.476

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar9.803 9.354 Overlopende passiva 1.732 5.624

Liquide middelen 609 537

Overlopende activa 3.320 4.242

Totaal Vlottende activa 41.038 37.585 Totaal Vlottende Passiva 11.862 12.100

Totaal Activa 174.926 169.676 Totaal Passiva 174.926 169.676

Recht verliescompensatie Vpb 617 1.172 Gewaarborgde geldleningen 162.154 154.612

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling reserves en voorzieningen
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Ontwikkeling reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Bestemmings-
reserves

Algemene
reserves

De reserves en voorzieningen laten in 2017 in totaliteit een stijging zien van € 1,0 miljoen. Wel zien we dat er door 
verschuivingen van reserves naar voorzieningen verschillen ontstaan. De reserves dalen met € 0,6 miljoen naar  
€ 18,7 miljoen, waardoor de eigen vermogenspositie vermindert.
De stand van voorzieningen stijgt per saldo met € 1,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuw 
ingestelde voorziening APPA ingegane pensioenen.

 

Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Afschrijving

activa

Onttrek-

kingen

Saldo

31-12-2017

Rekeningsaldo

Rekeningsaldo te bestemmen 916 572 - - 916 572

Totaal Rekeningsaldo 916 572 - - 916 572

Algemene Reserve

Vrij aanwendbare Reserve 3.741 3.621 - - 972 6.390

Financieringsreserve 3.395 637 - - 2.380 1.652

Bufferreserve grondexploitatie 4.860 389 - - 1.125 4.124

Totaal Algemene Reserve 11.996 4.647 - - 4.476 12.166

Bestemmingsreserves

Reserve Salomonsonhuis / zorgpunt 164 - - - 164

Reserve bijzondere bijstand - 122 - - 122

Reserve WWB 0 - - - 0

Reserve groenrenovaties 94 - - - 94

Reserve 1/3-regeling accommodatiebeleid 141 50 - - 27 164

Reserve kunst 15 9 - - 24

Reserve rood-voor-rood 63 5 - - 68

Reserve reconstructie plattelandsvernieuwing 161 85 - - 246

Reserve wachtgelden huidige wethouders 218 100 - - 318

Reserve sociaal domein 5.860 362 - - 1.493 4.729

Reserve duurzame energiemaatregelen 55 25 - - 80

Totaal Bestemmingsreserves 6.771 759 - - 1.519 6.010

Totaal 19.683 5.978 - - 6.912 18.748

Reserves

bedragen x € 1.000

De totale reserves zijn in 2017 gedaald. Eind 2016 bedroeg het totaal van onze reserves € 19,7 miljoen. Eind 2017 is 
dit nog € 18,7 miljoen, een daling van de eigen vermogenspositie van € 0,6 miljoen. Een aantal grote mutaties in de 
reserves die ten grondslag liggen aan deze daling worden hier kort toegelicht.
De storting van € 3,6 miljoen in de Vrij Aanwendbare reserve (VAR) kan worden opgedeeld in de boekwinst Vitens  
(€ 2,6 miljoen), € 0,8 miljoen voor de bestemming rekeningsaldo en € 0,2 miljoen kleinere stortingen.
De onttrekking van € 0,6 miljoen uit de reserve sociaal domein komt door egalisatie van inkomsten en uitgaven 
binnen de onderdelen die vallen in het sociaal domein. 
De onttrekking uit de financieringsreserve is grotendeels bestemd voor de nieuw ingerichte voorziening APPA inge-
gane pensioenen, conform uw besluit in de najaarsrapportage. De onttrekking van € 1,1 miljoen uit de bufferreserve 
grondexploitatie is bestemd voor het afdekken van de verhoogde verliezen voor de grondexploitaties. Daartegen-
over staat een storting van € 0,4 miljoen in de bufferreserve wat is ontstaan door onder meer winstneming op een 
aantal grondexploitaties.
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Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Aanwen-

dingen
Vrijval

Saldo

31-12-2017

Voorzieningen personeel

Voorziening APPA 1.549 - - - 61 1.488

Voorziening wachtgelden oud-wethouders 60 - - 44 - 16 -

Voorziening Appa ingegane pensioenen - 2.260 - - 2.260

Totaal Voorzieningen personeel 1.609 2.260 - 44 - 77 3.748

Onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud openbare verlichting - 115 - 27 - 88

Voorziening onderhoud wegen 25 1.220 - 880 - 365

Totaal Onderhoudsvoorzieningen 25 1.335 - 907 - 453

Voorzieningen van derden verkregen middelen

Voorziening ISV 179 - - 158 - 21

Voorziening parkeerbeleid 18 5 - - 23

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 1.406 - - 522 - 884

Voorziening egalisatie rioolheffing 631 - - 183 - 447

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen 2.234 5 - 864 - 1.375

Overige voorzieningen

Voorziening privatisering was- en kleedruimten 800 - - - 160 640

Totaal Overige voorzieningen 800 - - - 160 640

Totaal 4.668 3.600 - 1.814 - 237 6.216

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Voorzieningen vormen we over het algemeen voor verplichtingen, verliezen of te verwachten tegenvallers waarvan 
de omvang onzeker is, maar die redelijkerwijs in te schatten. In 2017 zijn de voorzieningen gestegen met  
€ 1,5 miljoen.
In totaal (zowel regulier als geactiveerd) bedroegen de voorzieningen eind 2016 € 6,9 miljoen, eind 2017 is het be-
drag van de voorzieningen gestegen tot € 9,9 miljoen. 
De belangrijkste mutaties zitten in de voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie en de voorziening APPA 
ingegane pensioenen. 
In totaal hebben we € 1,3 miljoen extra moeten voorzien door een hogere verliesverwachting op de grondexploita-
tie. In de paragraaf Grondbeleid gaan we uitgebreider in op deze mutaties. 
In het afgelopen jaar is de voorziening APPA ingegane pensioenen ingesteld, om te voldoen aan de BBV vereisten. 
Deze voorziening is op niveau gebracht door een storting van € 2,3 miljoen uit de financieringsreserve.

Versterking financieringspositie
Wij zetten ons al enkele jaren in voor een versterking van onze financieringspositie. Het verbeteren van onze reser-
ves is daarvan een onderdeel. Vanaf 2015 wordt hiertoe jaarlijks € 50.000,-- (cumulatief) vrijgemaakt binnen onze 
exploitatie. Daarnaast worden incidentele meevallers voor minimaal de helft toegevoegd aan onze reserves. 
In 2017 is er dan ook € 637.000,-- gestort in de financieringsreserve. 
Verder is besloten het netto investeringsvolume te maximeren op gemiddeld € 5,3 miljoen netto per jaar. Dit moni-
toren we jaarlijks met het Meerjareninvesteringsplan. 
In 2017 hebben we bruto voor € 6,3 miljoen geïnvesteerd, netto bedroeg de investering € 5,9 miljoen, waarvan  
€ 1,3 miljoen is toe te rekenen aan het strategische project de Noordzuidverbinding en € 0,5 miljoen doorgeschoven 
is uit de jaren vóór 2015. Het netto investeringsvolume in 2017 was hiervoor gecorrigeerd € 4,1 miljoen.

In de begroting 2017 was opgenomen dat we € 12,5 miljoen moesten lenen. Daarvan was € 10 miljoen al op een 
eerder moment vastgezet, vanwege de lage rentestand. Gedurende dit jaar bleek dat de financieringsbehoefte lager 
was dan geschat, waardoor de € 2,5 miljoen extra niet meer aangetrokken hoefde te worden. Daarnaast was de 
verwachting dat voor € 7 miljoen kort geld aangetrokken moest worden. Dit bleek niet volledig nodig. Met een aflos-
sing van € 16,1 miljoen in 2017 komt de leningenportefeuille eind 2017 uit op € 132,6 miljoen.  
Hiervan is € 9,6 miljoen doorgeleend aan derden. Voor rekening van de gemeente komt daarom ruim € 123 miljoen. 

Dit is een verbetering van € 4,8 miljoen ten opzichte van eind 2016. Tevens staat er ultimo 2017 nog € 5,5 miljoen uit 
bij de schatkist. Dit is een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

Conclusie balanspositie 
Door de grote investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan is onze solvabiliteit relatief laag en schuldquote rela-
tief hoog. Dit ziet u ook terug in de kengetallen die zijn opgenomen in paragraaf 2 over het weerstandsvermogen. Er 
zijn maatregelen met u afgesproken om ervoor te zorgen dat de schuldpositie wordt verlaagd zodat deze kengetal-
len worden verbeterd. Denk aan de afspraak om het investeringsvolume te beperken en het storten van middelen in 
de financieringsreserve. We zien dat deze maatregelen effect hebben, de waardes van de kengetallen verbeteren. 
Deze kengetallen kunt u vinden in de paragraaf financiering en in de paragraaf weerstandsvermogen.
Wel blijft de schuldpositie onverminderd hoog. Het verder verbeteren van de financieringspositie blijft een be-
langrijk punt van aandacht, waarbij het verkopen van grond een belangrijke bijdrage moet leveren. Ook eventuele 
nieuwe grote investeringen in wegen en Reggesteyn hebben invloed op deze kengetallen. 
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Programma 1: Veiligheid en dienstverlening

Verantwoordelijk voor dit programma
Op bestuurlijk niveau: Burgemeester mevr. A.H. Raven
   Wethouder dhr. T.C. Walder (begraafplaatsen)
Op ambtelijk niveau:  Waarnemend clustermanager Bedrijfsvoering dhr. R.J.P. Willemsen (communicatie,  
   ondersteuning veiligheidsketen) 
   Clustermanager Samenleving dhr. G. Koolhaas (burgerzaken)
   Waarnemend clustermanager Grondgebied dhr. P.H. van der Steen (openbare orde,  
   begraafplaatsen)

Over dit programma

In vergelijking met andere gemeenten is Hellendoorn een veilige gemeente. Het in 2017 gehouden leefbaarheids-
onderzoek bevestigt deze constatering. Dat willen we graag zo houden. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat onze 
inwoners zich veilig voelen én veilig zijn. Die veiligheid draagt bij aan vrijheid, aan expressie en aan ontwikkeling. 
Ons veiligheidsbeleid is dan ook een belangrijke schakel in de verbetering van de leefbaarheid van en in onze 
gemeente. We zetten ons in om dat veilige gevoel nog te versterken, onder meer door overlast en vandalisme in 
de openbare ruimte terug te dringen. De gemeente is regisseur van de veiligheid in de volle breedte: het gaat om 
veilig leven, wonen, werken en recreëren, maar ook om veilig ondernemen.  
Om onze doelen en ambities op dit terrein te bereiken hebben we in 2017 intensief samen gewerkt met partners, 
zoals politie, brandweer, Openbaar Ministerie, ondernemers en niet in de laatste plaats onze inwoners. Omdat 
veel zorgtaken gedecentraliseerd zijn naar gemeenten, is het ook van belang om de relatie zorg en veiligheid goed 
te borgen. Sinds 1 januari 2013 valt de organisatie van de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding 
onder de Veiligheidsregio Twente. 

Dienstverlening 
De samenleving is meer en meer zelf aan zet en moet minder afhankelijk worden van de overheid. Deze om-
slag is al een aantal jaren de basis van onze dienstverlening en zal ook de komende jaren bepalend blijven. Wij 
willen vooral een toegankelijke en dienstbare overheidsinstantie zijn. Onze inwoners vragen om een moderne, 
servicegerichte, zorgvuldige organisatie die adequaat informeert, uitvoert en ondersteunt. Dankzij het digitale 
loket kunnen inwoners en bedrijven 24 uur per dag gebruik maken van onze producten en diensten. We willen 
onze inwoners graag maximaal betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Niet pas aan het eind, maar juist vanaf het 
prille begin. Dat vraagt om transparante, actieve en gerichte communicatie. Daarnaast stimuleren en faciliteren 
we verschillende initiatieven die onze inwoners ontplooien. Voorbeelden zijn: groenbeheer Haarle, herinrichting 
Grotestraat en cultuurvisie. Hiermee benadrukken we de kracht van de samenleving en versterken we onze 
overleggen met inwoners, bedrijven en organisaties in de dorpen en wijken. Zo bouwen we de komende jaren vol 
vertrouwen verder aan een uitgebalanceerde participatiesamenleving.

Kaderstellende nota’s 

	■ Programma Klantgerichte dienstverlening 2012
	■  Communicatiebeleidsplan 2015-2018 ‘Minder zenden, meer verbinden’ (14INT04087)
	■  Jaarplan Politie
	■  Algemeen Plaatselijke Verordening
	■  Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en toezicht & handhaving (2017)
	■  Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel (2010)
	■  Landelijke handhavingsstrategie (16INT01785)
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	■  Beleidsplan brandweer 2012-2015 (september 2012)
	■  Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Wat we wilden bereiken

Realisatie

1.01 Uitwerking thema’s veiligheidsbeleid 2015-2018 ‘Samen=Veiliger’. C
1.02 We evaluaren het actieplan voor het veiligheidsbeleid. C
1.03 Initiatiefnemers faciliteren, stimuleren en ondersteunen. C
1.04 Inzetten van onder andere social media, website en andere middelen. C
1.05

Voor inwoners en bedrijven aantrekkelijk maken om internet en de persoonlijke website Mijn 

Hellendoorn te gebruiken. F
1.06 Ontwikkelen Klant Contact Centrum (KCC). F
1.07 Uitvoeren van een leefbaarheidsonderzoek. C
1.08 Invoeren Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) C
1.09 Werken aan het communicatiever maken van de organisatie. C
1.10 Verdere inbedding van burger- en overheidsparticipatie in de organisatie. C
1.11 Gemeentelijke regelgeving opschonen, vereenvoudigen en verminderen. C
1.12 Periodieke aandacht voor training bestuurders en lokale medewerkers. C

Speerpunten

Wat we ondernamen

Kwaliteit van de dienstverlening
Om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten, wordt onze dienstverlening steeds beter digitaal beschik-
baar gesteld. Onze klant kan hierdoor veel informatie raadplegen op het moment dat dit het beste uitkomt. 

Om de klant die voor andere kanalen kiest (telefonisch, balie of schriftelijk) zo goed mogelijk te helpen, zijn voor-
bereidingen getroffen voor de inrichting van een KlantContactCentrum (KCC). De medewerkers van het KCC, dat in 
2018 start, worden breed opgeleid en hebben veel informatie ter beschikking. Hierdoor kunnen ze zoveel mogelijk 
vragen in het eerste contact afdoen, en is de klant direct geholpen. 

Participatie
In het afgelopen jaar is er in tal van projecten samengewerkt met de samenleving. Inwoners, ondernemers, organi-
saties, verenigingen en andere betrokkenen zijn aangeschoven in overleggen en projecten of zijn zelf met een initi-
atief aan de slag gegaan en hebben de gemeente daarbij om ondersteuning gevraagd. De herinrichting Grotestraat 
is zo’n project waarbij volop samengewerkt wordt. Een ander mooi voorbeeld is de Cultuurvisie. Niet altijd en overal 
gaat het vlekkeloos, de Noordzuidverbinding is daar een voorbeeld van. Maar ook daar leren we van.

In 2017 is vanuit de organisatiefilosofie het passend leiderschap opgepakt. Ook met die ontwikkeling geven we extra 
stimulans en ruimte aan de medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen, ook op het gebied van partici-
patie. De participatiecode is een praktisch hulpmiddel om participatie een plek te geven in projecten. Regelmatig 
tonen andere gemeenten hun belangstelling en vragen de code op. De code wordt in de organisatie gebruikt, maar 
nog niet stelselmatig. Dit jaar zijn initiatieven gestart om dit te verbeteren, bijvoorbeeld door participatie beter te 
integreren in het sjabloon voor een B&W nota.

We zijn een lerende organisatie. Ook op dit thema stellen we ons kwetsbaar op en zoeken samenwerking met ande-
re organisaties, ook buiten onze gemeente. We wisselen ervaringen uit en nemen deel aan projecten. Zo hebben we 
voor de uitwerking van ‘Recht op uitdagen’ samengewerkt met Arcon binnen het project Overheidsparticipatie en 
Burgerkracht. 

Communicatie
Het communicatiever maken van onze organisatie: 
Een communicatieve organisatie bestaat uit medewerkers die zich bewust zijn van de effecten van alles wat ze 
doen. Van een vuilnisophaler die resten afval van de stoep opraapt, een loketmedewerker die de juiste vragen stelt 
tot een beleidsmedewerker die zich buigt over een burgerinitiatief of een bode die een bruidspaar ontvangt. Aan ie-
dere functie in dit huis zitten communicatieve en imago aspecten. Het ideaal is dat iedere medewerker zich hiervan 
bewust is en er op een eenduidige, correcte manier invulling aan geeft. Behalve dat dit uitgangspunt terug te vinden 
is in onze organisatiefilosofie ( ‘medewerker als spil’ en ‘klant centraal’), probeert de unit Communicatie hieraan ook 
haar bijdrage te leveren. In 2017 deden we dat door een training ‘Klantvriendelijke brieven schrijven’ aan te bieden, 
met als doel de schriftelijke communicatie met onze inwoners te verbeteren. Zo’n 45 collega’s werden getraind, er 
werden tien taalcoaches opgeleid en de teamhoofden kregen een korte sessie. Ook zijn er richtlijnen opgesteld, die 
op ons intranet (Hint) staan.

Het gebruik van social media meer inbedden in de gemeentelijke organisatie:
Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken uit de communicatie met onze inwoners. Ook in 2017 
gebruikten we Facebook en Twitter op verschillende manieren: om aankondigingen te doen (informeren betrek-
ken), om te laten zien wat we doen (kijkje in de keuken, imago bouwen), vragen te stellen (betrekken) en vragen te 
beantwoorden. Ook bekeken we discussies en reageerden we op opmerkingen of mengden we ons in discussies 
als we dat opportuun achtten. In 2017 creëerden we de functie van Digitaal Communicatieadviseur, om meer regie 
te voeren op onze digitale communicatie. Voor 2018 staat onder andere samenwerking met het te vormen KCC op 
het programma, zodat sociale media een breder gebruikt instrument kan worden. Een algemene conclusie is dat de 
inzet van sociale media afgelopen jaar leidde tot directer contact, maar ook tot meer dynamiek en hypes en dus tot 
hogere werkdruk. Om dat deels op te vangen, is er eind 2017 besloten tot uitbreiding van de unit Communicatie met 
0,5 fte.

Beide hierboven genoemde punten (communicatiever maken van de organisatie en gebruik van social media) ko-
men voort uit het Communicatiebeleidsplan 2015- 2018 ‘Meer verbinden, minder zenden’. 

En verder: 
	■  In de praktijk van alledag werd steeds duidelijker zichtbaar dat er een verschuiving plaatsvindt van traditionele 

middelen naar nieuwe middelen en dat de te gebruiken kanalen zich uitbreiden. Zo bedienen we ons steeds 
minder van het traditionele persbericht, maar maakt ook de pers gebruik van onze berichtgeving op Facebook 
en Twitter. Ook maken de traditionele media (Tubantia, RTVOost) minder tot geen gebruik van persmomenten, 
waardoor we met name voor bekendmaking van de B&W-besluiten nieuwe vormen moeten vinden.

	■  Naast de nieuwe middelen, blijft er onder een substantiële groep inwoners behoefte aan informatie op papier: 
uit onderzoek naar onze communicatiemiddelen, bleek dat meer dan de helft van de huidige lezers hecht aan de 
papieren versie van onze (goed gelezen) wekelijke pagina’s in de huis-aan-huiskrant Hellendoorn Journaal. Om 
deze groep niet te verliezen, blijven we dan ook deze pagina’s in print uitgeven. 

Openbare orde en veiligheid
De gemeente Hellendoorn en de Woningstichting Hellendoorn hebben in 2017 een leefbaarheidsonderzoek laten 
uitvoeren. Naast vragen over leefbaarheid, behandelt de vragenlijst ook onderwerpen op het gebied van veiligheid, 
zoals overlast beleving, criminaliteit en het veiligheidsgevoel. Het totaal resultaat was een 8. Een hoog cijfer, waar 
we als bestuur en inwoners trots op mogen zijn. Ook in 2021 zullen we weer een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren.
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Op het gebied van sociale veiligheid hebben we ook in 2017, onder het motto ‘Samen=Veiliger’, gewerkt aan de 
volgende hoofdthema’s: 
1. Woninginbraken
2. Jeugd-, alcohol-, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale media
3. Overlast verwarde personen (psychisch kwetsbaren)
4. Ondermijning 
5. Fietsendiefstal

Om de goede veiligheidsbeleving vast te houden wordt er de komende jaren blijvend ingezet op het verder verbete-
ren van de samenwerking met externe partijen (waaronder de politie en de woningcorporatie), in het bijzonder waar 
dit tot uiting komt in de lokale veiligheids- en zorgstructuren.

Verder blijft, naast de genoemde hoofdthema’s, de aandacht gericht op:
	■ zogenaamde “High Impact Crime” (straatroof, heling, geweldsdelicten, huiselijk geweld);
	■ opsporing en aanpak van hennepteelt (waarbij ook nadrukkelijk wordt ingezet op de buitengebieden; verhuur 

van stallen en schuren);
	■ inzet van cameratoezicht waar nodig voor het veiligheidsbeeld (o.a. fietsendiefstal NS station) of bij evenemen-

ten (onder meer centrumplein);
	■ toepassing drank- en horeca beleid (preventie & handhaving, vergunningen mede in relatie tot BIBOB beleid);
	■ samenwerking en afstemming van taken tussen Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie;
	■ jeugdproblematiek (groepsaanpak);
	■ ‘mobiel banditisme’ (vanwege aanwezigheid van doorgaande wegen), waarbij een bijdrage wordt geleverd aan 

“Donkere Dagen Offensief” (gericht op tegengaan inbraken) en de “Persoons Gerichte Aanpak” (dadergerichte 
opsporing);

	■ overlastsituaties (zoals burenruzies, geluidsoverlast).

We zien dat camera’s in het kader van sociale veiligheid zeer effectief zijn. Hangjongeren op pleinen en straten 
verdwijnen zodra er camera’s in gebruik worden genomen. Bijkomend voordeel is dat het preventief werkt tegen 
vandalisme. Ook om fietsendiefstal terug te dringen doen we inmiddels ervaring op met camerabewaking.
In het kader van het sociaal domein zijn we meer en meer bezig met de sociale veiligheid binnen onze gemeente. 
De historische knip tussen veiligheid en zorg valt steeds meer weg. Denk hierbij aan Veilig Thuis en de samenwer-
king in het Veiligheidshuis Twente. Een aandachtspunt hierbij blijft de privacy.
Nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van openbare orde en veiligheid voor de komende jaren 
zijn:
	■ nieuw veiligheidsbeleid;
	■ versterken en verbeteren van de informatiepositie op het veiligheidsdomein (ontwikkelen van een dashboard);
	■ de lokale aanpak van personen met verward gedrag (waarbij op bovenlokale onderdelen wordt gewerkt aan een 

Twentse aanpak);
	■ wet Aanpak Woonoverlast (met als “last resort” instrument de toepassing van een gedragsaanwijzing door de 

burgemeester);
	■ inzet van gewijzigd Damocles-beleid (te weten snellere sluiting van panden na aantreffen soft-/harddrugs);
	■ leefbaarheid (veilige wijken, met in het bijzonder de gewenste inzet van mediation en buurtbemiddeling bij 

woonoverlast);
	■ hercertificering van Keurmerk Veilig Ondernemen (bedrijventerrein ‘t Lochter);
	■ informatieveiligheid (kwetsbaarheid als het gaat om de digitale dienstverlening en vooral het veilig beheer van 

persoonsgegevens);
	■ weerbare overheid (ondermijnende criminele activiteiten moeten geen kansen krijgen en worden bestreden).

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV) is al diverse keren vereenvoudigd en ge-
dereguleerd. Zo kennen wij geen vergunningplicht meer voor terrassen en uitstallingen, hiervoor gelden algemene 
regels c.q. standaard voorschriften waaraan moet worden voldaan. Het afgelopen jaar zijn de algemene regels voor 
vergunning vrije evenementen verruimd, waardoor minder vergunningen aangevraagd hoeven te worden. Dit bete-
kent een lastenvermindering voor de burger. Deregulering heeft voortdurend aandacht. Bij het verder dereguleren 

wordt wel steeds de afweging gemaakt of dit wenselijk is. Er moet immers wel adequaat opgetreden kunnen wor-
den in geval van overlast. Op het gebied van de openbare orde en veiligheid zijn het afgelopen jaar diverse verbe-
teringsslagen gemaakt. Sinds 1 juli 2017 is het bijvoorbeeld bij wet mogelijk om als burgemeester een bestuurlijke 
gedragsaanwijzing op te leggen aan huurders en eigenaren van koopwoningen bij zeer ernstige woonoverlast. Om 
deze gedragsaanwijzing toe te kunnen passen in de gemeente Hellendoorn, is de APV gewijzigd. We mogen deze 
gedragsaanwijzing enkel toepassen als minder zware alternatieven als bemiddeling en mediation zonder succes zijn 
toegepast. Hiervoor zijn speciale beleidsregels vastgesteld door de burgemeester.

In 2017 is de eerste aanzet gedaan om meer aandacht te geven aan ondermijning. Ondermijning is de (georgani-
seerde) criminaliteit die het lokale bevoegd gezag ondermijnt, de veiligheid en leefbaarheid verslechtert en schade 
oplevert voor ondernemers en de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn: prostitutie, drugs, het witwassen van 
geld, maar ook zorgfraude arbeidsuitbuiting enz. Op dit moment werken we aan het opstellen van een ondermij-
ningsbeeld voor de gemeente Hellendoorn. Zodra dit beeld bekend is, bepalen we de onderwerpen waaraan we 
meer aandacht moeten besteden. Dit gebeurt in overleg met de diverse betrokken partijen zoals politie en het RIEC.

Brandweer
Sinds 1 januari 2013 werkt de brandweer regionaal. De gemeente Hellendoorn valt onder de Brandweer Twente. In 
onze gemeente zijn twee kazernes: één in Nijverdal en één in Hellendoorn. Er wordt vanuit de bestaande kazernes 
uitgerukt. Wel is men bezig om de bestaande alarmeringsschema’s waar nodig aan te passen, waarbij ook de lande-
lijke ontwikkelingen voor grootschalig brandweeroptreden meegenomen worden, zoals de interregionale inzet. 
De gemeente Hellendoorn is het centraal kennispunt als het gaat om natuurbranden. Onder meer door middel van 
trainingen en gespecialiseerd materieel bouwen we dit verder uit. 

Momenteel wordt er binnen Hellendoorn gezocht naar een geschikte nieuwe locatie voor de brandweergarage in 
Hellendoorn. De huidige garage is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen die daaraan worden gesteld. De 
nieuwe garage moet voldoen aan de moderne eisen, waarin zowel repressieve als niet repressieve taken kunnen 
worden uitgevoerd door de vrijwilligers. Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de buurt gebruik te 
laten maken van de aanwezige faciliteiten (bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten of -overleggen).

In de visie van de Brandweer Twente staat vermeld: “Brandweer Twente zet in op een accentverschuiving van het 
‘bestrijden’ (beperken effect) naar het ‘voorkomen’ (verkleinen kans). Brandweer Twente zet daarbij al haar passie 
in voor veiligheid en hulpverlening in de samenleving met minder slachtoffers en schade.” Dit wordt onder meer 
bereikt door voorlichting te geven over brandveiligheid de samenleving bewust te maken van het belang van brand-
veiligheid en via handelingsperspectieven mensen zelfredzamer te maken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van 
de ‘Twentse Safety Campus’ (TSC). Deze maakt deel uit van de veiligheidsregio Twente en is een toonaangevend 
veiligheidscentrum op de luchthaven Twente waar burgers, bedrijven, kennisinstituten en hulpverleners samenwer-
ken aan het creëren van meer veiligheid.

Rampenbestrijding
De coördinatie bij rampen binnen de gemeente ligt bij de Veiligheidsregio Twente en wordt regionaal opgepakt, met 
inzet van lokale mensen. Samen met de Veiligheidsregio werken we aan vergroting van zowel bestuurlijke als ope-
rationele slagkracht. Daarom worden bestuurders en medewerkers in een continu proces getraind, zodat zij in geval 
van calamiteiten goed voorbereid zijn. Dit geldt zowel voor het fysiek als voor het sociaal domein.

De kolom Bevolkingszorg (ambtenaren van verschillende afdelingen die samen met politie, brandweer en andere 
organisaties zorgen voor een adequate en zo veilig mogelijke afhandeling van crisissituaties) heeft twee prioriteiten 
benoemd:
1. Het werven en selecteren van nieuwe leden voor het team bevolkingszorg.
2. Het op orde brengen van de faciliteiten voor de crisisteams in de gemeentehuizen.

Vanaf 1 februari 2017 kunnen alle teams tijdens een calamiteit/crisis direct werken in alle Twentse gemeentehuizen. 
Verder is er een planning gemaakt met alle acties en opleidings- en oefenactiviteiten voor het team bevolkingszorg. 
De Veiligheidsregio Twente zorgt voor trainingen van bestuurders. Voor nieuwe wethouders zullen in 2018 en 2019 
extra trainingen worden georganiseerd.
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Burgerzaken
Burgerzaken heeft, naast haar gebruikelijke taken, zoals het uitgeven van rij-  en reisdocumenten en  de burgerlijke 
stand, in maart 2017 zorggedragen voor de organisatie van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de gemeente.

De juiste vermelding van persoonsgegevens in de Basis Registratie Personen (BRP) is ook een verantwoordelijkheid 
van Burgerzaken. Om te garanderen dat de gegevens zo juist mogelijk zijn, worden regelmatig controles van adres-
sen gedaan. Een Landelijk Project om de BRP te moderniseren en landelijk te koppelen is afgelopen jaar stil gelegd. 
Ook in Hellendoorn zijn voorbereidingen voor dit project gedaan.

Evenementen
Binnen de Veiligheidsregio Twente is de integrale advisering en communicatie met betrekking tot grootschalige eve-
nementen gemonitord en geoptimaliseerd. Grootschalige evenementen kunnen grote veiligheidsrisico’s opleveren. 
Dat heeft de ervaring ons de afgelopen periode (denk aan Haaksbergen) wel geleerd. Het is aan de gemeenten om 
de juiste voorwaarden te stellen en die te handhaven en aan de organisator om aan die voorwaarden te voldoen. De 
risico’s betreffen vooral geweldpleging, overlast, vernieling en brandgevaar. Afgelopen jaar is verder ingezet op de 
professionalisering van de evenementenadvisering. Naar aanleiding van de regionale evaluatie van het evenemen-
tenbeleid door de Veiligheidsregio Twente is de aanvraagtermijn voor bepaalde evenementen verlengd van 8 naar 
12 weken. Ook het aanvraagformulier en het model veiligheidsplan zijn geactualiseerd en aangepast naar regionaal 
format. Het ingevoerde digitale systeem Live Events en het instellen van een lokale evenementencommissie, maken 
een betere afstemming tussen de adviserende instanties mogelijk. Daarnaast is ingezet op vroegtijdige afstemming 
tussen organisatoren en de gemeente door invoer van onder andere het evenementenspreekuur. In 2017 is, geza-
menlijk met het Toeristisch Bureau Hellendoorn, gewerkt aan een informatiebrochure voor evenementenorganisato-
ren. Deze is begin 2018 uitgekomen en is ook digitaal beschikbaar.

Realisatie baten en lasten

01 Veiligheid en dienstverlening
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Begraafplaatsen en uitvaartcentrum - 310 - 340 - 334 6 V - 461

Burgerlijke stand - 357 - 181 - 179 2 V - 96

Ondersteuning veiligheidsketen - 2.006 - 2.020 - 2.020 - - 1.954

Openbare orde - 411 - 478 - 438 40 V - 735

Overige burgerzaken - 25 - 35 - 53 - 18 N - 41

Preparatie - 30 - 20 - 20 0 V - 26

Rampenbestrijding - 22 - 53 - 45 8 V - 13

Reisdocumenten - 116 - 207 - 294 - 86 N - 373

Rijbewijzen - 25 - 116 - 135 - 18 N - 168

Totaal Lasten - 3.304 - 3.450 - 3.517 - 67 N - 3.866

Baten

Begraafplaatsen en uitvaartcentrum 406 346 328 - 19 N 304

Burgerlijke stand 44 82 71 - 11 N 38

Openbare orde 58 50 42 - 8 N 59

Overige burgerzaken 48 10 9 - 1 N 45

Reisdocumenten 319 319 410 91 V 409

Rijbewijzen 96 96 167 71 V 148

Totaal Baten 971 903 1.027 124 V 1.004

Saldo van baten en lasten - 2.333 - 2.547 - 2.490 57 V - 2.863

Resultaat - 2.333 - 2.547 - 2.490 57 V - 2.863

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

29 V

Voordeel rijbewijzen door meer aanvragen 52 V

Voordeel reisdocumenten  door meer aanvragen 2 V

Totaal voordelen 83 V

Nadelen

- 20 N

Totaal nadelen - 20 N

Overige afwijkingen - 6 N

Totaal afwijkingen 57 V

Ingeleend personeel APV

Opbrengst begrafenisrechten

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.
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Programma 2: Onderwijs, opvoeding en jeugd

Verantwoordelijk voor dit programma
Bestuurlijk:  Wethouder mevr. J.H. Van den Dolder-Soeten (onderwijs)
  Wethouder dhr. J.H. Coes (opvoeding en jeugd)
Ambtelijk:  Clustermanager Samenleving dhr. G. Koolhaas

Over dit programma

We willen dat kinderen en jongeren uit de gemeente Hellendoorn de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en om 
hun talenten te gebruiken. Dat bereiken we door een integraal jeugdbeleid. Wij vinden dat ouders in principe zelf 
verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien wordt dan ook zo dicht 
mogelijk bij de leefsituatie van kinderen, jongeren en opvoeders georganiseerd. We zetten in op het voorkomen 
van problemen met preventieve activiteiten. Ook leggen we nadruk op het tijdig signaleren van problematiek.

Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde opvoeding en ontwikkeling. Goed onderwijs leidt tot 
ontwikkelingskansen. Voor de jeugd maar ook voor volwassenen. Het is een belangrijke basis voor een gezonde 
en evenwichtige maatschappij. Voor jonge kinderen zetten we ons in voor optimale kansen, ongeacht eventuele 
beperkingen of beperkende omstandigheden. Het verzorgen van onderwijs is allereerst de verantwoordelijkheid 
van scholen. Wij zorgen, samen met hen, voor een goede aansluiting tussen het onderwijs, het jeugdbeleid en de 
jeugd- hulp. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de zorgoverlegstructuur, het maken van afspraken over onder-
wijszorg- arrangementen en de taken in het kader van de leerplicht.

De jeugdhulp en kinderbeschermingsmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid van ons als gemeente. Wij zetten 
het netwerk van de jongere zoveel mogelijk in, om op basis van de eigen kracht van dat netwerk de problemen 
en uitdagingen die er zijn, zelf op te lossen. Als het nodig is, zorgen we uiteraard voor passende hulpverlening. 
Hulpvragen van kinderen, jongeren en hun ouders plaatsen we in hun context en pakken we breed op.

Kaderstellende nota’s 

	■ Nota onderwijshuisvesting voor de lange termijn ( 2017-2032)
	■  Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Hellendoorn 2015
	■ Nota jeugdbeleid ‘De samenleving van de toekomst’ (raadsbesluit juni 2008)
	■ Kadernota Jeugdhulp 2015-2019
	■ Verordening Jeugdhulp 2015 (14INT04115)

Wat we wilden bereiken

Realisatie

2.01 Opstellen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs voor de lange termijn, na 2020. C

2.02
In 2015 en 2016 is de organisatie van de jeugdhulp verder uitgebouwd. Wij evalueren de 

jeugdhulptaken, de organisatie en het beleid in 2017. C

2.03
We zorgen ervoor dat iedereen weet waar hij of zij met problemen rondom kinderen en jongeren 

terecht kan. F

2.04 Binnen OZJT de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering vormgeven met Samen14. C

2.05
De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn moet voldoende middelen behouden voor 

regulier peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie. C

2.06 We stimuleren verdere samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij het jonge kind. C
2.07 We volgen het rijksbeleid en vertalen dit indien nodig naar lokaal beleid. C

Speerpunten

Wat we ondernamen

Onderwijshuisvesting
De laatste jaren is flink geïnvesteerd in Hellendoornse schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen is in 2016 
gesproken over de investeringen die nog nodig zijn om ook in de toekomst een goede en passende onderwijsvoor-
ziening aan alle Hellendoornse kinderen te kunnen bieden. Het resultaat van deze bijeenkomsten is vastgelegd in de 
notitie Onderwijshuisvesting in de gemeente Hellendoorn 2017 – 2032. 
Deze notitie is samen met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hellendoorn 2015 lei-
draad geweest voor onze inspanningen in 2017 op het gebied van onderwijshuisvesting. 

Alle schoolgebouwen voor primair onderwijs liggen er goed bij, op de schoolgebouwen van Christelijk basisschool 
De Es (CBS De Es) na. Dit wordt ook aangegeven door de schoolbesturen. Voor CBS De Es heeft 2017 in het teken 
gestaan van renovatie van het schoolgebouw aan de Noord Esweg 26 te Hellendoorn. De gemeente draagt financi-
eel bij aan deze renovatie. Om de renovatie uit te kunnen voeren zijn alle leerlingen van CBS De Es in 2017 gehuis-
vest op locatie De Blenke aan de Leerlooierstraat 2 te Hellendoorn.
In 2017 zijn besprekingen gevoerd met de directie van CBS De Es en andere betrokkenen om het speelterrein te ont-
wikkelingen in samenhang met het openbaar gebied. Ambitie is om tot een duurzame, groene omgeving te komen 
die aantrekkelijke is voor jong en oud. De renovatie van het gebouw en de realisatie van een groen speelterrein plus 
het aanpalende openbaar gebied zal in 2018 plaatsvinden. 
Met ingebruikname van het gerenoveerde onderwijsgebouw zal het schoolgebouw De Blenke door het schoolbe-
stuur aan de gemeente teruggegeven worden.

CSG Reggesteyn en alle schoolbesturen voor primair onderwijs onderstrepen het belang van toekomstbestendige 
huisvesting voor CSG Reggesteyn. Op dit moment zijn de schoolgebouwen van CSG Reggesteyn niet toekomstbe-
stendig. Daarbij ligt de ruimtebehoefte van de school veel lager dan het beschikbare vloeroppervlak.
 
In het voorjaar van 2017 is gestart met overleg met de bestuurder van Reggesteyn om vier vestigingslocaties te on-
derzoeken en daar de kosten bij in beeld te brengen. In juni 2017 is vervolgens een projectopdracht verstrekt. Begin 
2018 zal het locatie-onderzoek afgerond zijn en is inschatting gemaakt van de kosten. De definitieve besluitvorming 
wordt overgelaten aan het college en de gemeenteraad die na de verkiezingen van 2018 aantreden. In het MIP 2017-
2031 zijn o.a. de investeringen opgenomen voor 2022 van € 11 miljoen voor onderwijshuisvesting Reggesteyn. Dit 
bedrag is gebaseerd op het eerste huisvestingsscenario dat Reggesteyn schetst in het Strategisch Huisvestingsplan 
Reggesteyn 2014. De status van het MIP, namelijk een technische doorrekening gericht op de bewaking van onze 
financieringspositie, is ook steeds gecommuniceerd naar gemeenteraad en ook aan het schoolbestuur. Wel zijn we, 
naar aanleiding van de wens in de begrotingsraad van november 2016, alvast begonnen met sparen.
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In 2017 is voor Voortgezet Speciaal Onderwijs De Elimschool (VSO De Elimschool) grond gekocht aan de Luttenber-
gerweg 13 te Hellendoorn, is de bouwvergunning door het schoolbestuur aangevraagd en afgerond. Daarbij zijn 
afspraken gemaakt met de eigenaren in het betreffende gebied over de erfdienstbaarheden. 

In de zomer van 2017 werd duidelijk dat er meer leerlingen naar VSO De Elimschool gaan dan door leerlingenprog-
nostiseur Pronexus was voorzien. Op basis van teldatum 1 oktober 2017 is daarom aan het schoolbestuur extra 
krediet verleend ter hoogte van € 841.990,--. Dit bedrag is inclusief indexatie van de normvergoeding op het eerder 
beschikbaar gestelde bedrag. Daarnaast ontvangen zij circa € 120.000,-- voor aanschaf meubilair en eerste inrich-
ting. 
Het bouwplan voorzag al in een groter vloeroppervlak. Deze toename van het aantal leerlingen leidde dus niet tot 
aanpassing van het plan en vertraging van het voorbereidingsproces. Het schoolbestuur zal in 2018 starten met de 
bouw. 

Passend onderwijs
Sommige leerlingen hebben zorg nodig op school, omdat ze zich op school fysiek of mentaal niet alleen kunnen red-
den. In 2017 zijn diverse netwerkwerkbijeenkomsten met de samenwerkingsverbanden geweest over het samenstel-
len van onderwijs-zorgarrangementen. Dit zijn arrangementen waarbij een leerling een combinatie van onderwijs 
en zorg op school krijgt. Een onderwijs-zorgarrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling bepaalt de 
aard van het arrangement.  Samen met het Samenwerkingsverband is als resultante van deze netwerkovereenkom-
sten en aanvullende gesprekken de notitie Onderwijszorgarrangementen Twente Noord geschreven. Het document 
biedt een praktische leidraad daar waar het gaat om de afstemming tussen onderwijs en zorg bij de begeleiding en/
of persoonlijke verzorging in school.

Volwasseneneducatie
De gemeente Enschede ontvangt de middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de regio Twente en is verant-
woordelijk voor de inkoop in dat kader en de verantwoording over de uitgaven. Via de regionale werkgroep Edu-
catie wordt de inspraak op ambtelijk niveau vorm gegeven. Voor 2017 is een raamovereenkomst met het ROC van 
Twente afgesloten. Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van verdere implementatie van de Wet taaleis. 

Leerlingenvervoer
In januari 2016 zijn de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk begonnen met de implementatie van de regionale visie 
“Samen op weg” en dit traject heeft in 2017 tot besluitvorming geleid. 
Inmiddels zijn het maatwerkvervoer (voorheen Regiotaxi) en het doelgroepenvervoer naar dagbesteding aangeslo-
ten op dit nieuwe contract. Het leerlingenvervoer in onze gemeente sluit per 1 augustus 2018 aan bij dit contract, 
omdat dan het contract met de huidige aanbieder afloopt. De wettelijke basis van het leerlingenvervoer ligt in de 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. Het leerlin-
genvervoer omvat leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn, komen ook in aanmerking 
voor bekostiging van het vervoer. In onze gemeente geldt een afstandscriterium van 4 kilometer.
In december 2017 kregen we bericht van de curator van Taxi Twente, waarmee we een geschil hadden over de kosten 
van het leerlingenvervoer in de jaren 2008-2012. Destijds hadden we aangeboden om de indexering conform de 
NEA-index te vergoeden, maar Taxi Twente had een vordering neergelegd van circa € 725.000,--. In de jaarrekening 
hebben we nu meegenomen dat we, tegen finale kwijting, een bedrag van bijna € 63.000,-- gaan betalen in verband 
met deze indexering.

Jeugdhulp
Per 1 januari 2015 is de inzet van jeugdhulp en kinderbeschermingsmaatregelen via de nieuwe Jeugdwet overgedra-
gen aan de gemeenten. Als gemeente Hellendoorn waren we in 2017 verantwoordelijk voor het leveren van jeugd-
hulptrajecten aan 874 jeugdigen  (en soms hun ouders) uit onze gemeente. Een evaluatie van de jeugdhulptaken 
over de laatste drie jaar vond in december 2017 plaats binnen de brede Evaluatie Sociaal Domein en is inmiddels 
met de gemeenteraad gedeeld. 

De managementinformatie die beschikbaar wordt gesteld aan alle 14 Twentse gemeenten via de regionale jeugd-
hulpmonitor wordt steeds completer. Hierdoor krijgen we een steeds beter beeld bij de trajecten die we leveren en 
onze uitgaven. Voor de begroting 2017 is geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken van kosten en 
opbrengsten, waarbij het Sociaal Domein als een geheel wordt gezien. In begroting, burap en jaarrekening is een 
aparte tabel opgenomen (zie programma 8).

Het jaar 2017 stond vooral ook in het teken van de doorontwikkeling van de inkoop via een koersdocument en reali-
satie van een Twents model voor de inkoop voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vanaf 1 januari 2019. 
Er zijn vijf uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn voor de getransformeerde inkoop:

	■ 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
	■ Eigen kracht (inzet omgeving en lokale algemene voorzieningen);
	■ Keuzevrijheid voor de cliënt;
	■ Lokaal wat lokaal kan;
	■ Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk.

Deze elementen moeten er aan bijdragen dat jeugdhulp en ondersteuning beter aansluiten bij de leefwereld van 
onze inwoners. Daarbij wordt gestreefd naar een nieuw integraal stelsel met reële prijzen. De Twentse wethouders 
spraken in januari 2016 hardop uit de inkoop van zorg in Twente te willen hervormen. Een van de opdrachten betrof 
daarom het ontwikkelen van één Twents model voor inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Een 
model waarmee we zorg kunnen inkopen en toewijzen, zorg kan worden aangeboden en zorg kan worden afgere-
kend. Om tot een model te komen is het traject door de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk aangevlogen en werden 
(werk)afspraken gemaakt. Voor de zomer 2017 is het Twents model ontworpen en getest bij 14 gemeenten. Hiermee 
is vooruitgelopen op de nieuwe aanbesteding die vanaf 2019 gaat leiden tot toepassing van dat model. Intussen 
werd besloten per 2018 de huidige overeenkomsten voor jeugdhulp en zorg te verlengen. Begin 2018 stemde de 
gemeente Hellendoorn ermee in om dit Twents model te gaan invoeren en er komt nog een plan van aanpak met de 
bijbehorende invoeringskosten. 

Preventieve activiteiten en algemene voorzieningen
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkten we in 2017 samen met diverse partnerorganisaties die zich 
ook met opvoed- en opgroeiondersteuning bezighouden. Zo is er bijvoorbeeld voorlichting gegeven op scholen 
over alcohol- en drugsgebruik en over social media, maar was er ook groepsaanbod voor kinderen van gescheiden 
ouders of voor kinderen waarvan ouder(s) met psychische problemen of een verslaving te kampen hebben (collec-
tieve preventie GGZ). Jongeren konden naar het jongerencentrum Place2Be en ouders hebben gebruik gemaakt van 
kortdurende opvoedondersteuning thuis. Al deze vormen van ondersteuning waren gratis voor onze inwoners.

De eerste toegang tot jeugdhulp is dichtbij ouders en kinderen georganiseerd, onder meer via leerkrachten, huis-
artsen, sportclubs of jongerenwerkers. Om nog beter in beeld te krijgen wat een jongere of gezin zelf kan en welke 
ondersteuning er nodig is, is Nijverdal Zuid binnen onze gemeente aangewezen als proeftuin en hiervoor is ook een 
gebiedsteam geformeerd. In dit gebied is in 2017 een learning lab opgezet, waarbinnen samen met vertegenwoordi-
gers van diverse algemeen toegankelijke organisaties een begin is gemaakt met het in kaart brengen welke maat-
schappelijke effecten we voor welke doelgroepen willen behalen. Dit proces is in 2017 specifiek in gang gezet door 
gebruik te maken van data-analyses uit verschillende bronnen. Ook is werk gemaakt van het vroegtijdig ingrijpen in 
kritische ontwikkelingen binnen jeugdgroepen (de zogenaamde groepsaanpak).

Toegang tot jeugdhulp
Ook in 2017 voerden onze jeugdconsulenten (hbo-professionals) keukentafelgesprekken. Zij gingen daarbij zoveel 
mogelijk uit van één plan per gezin (één gezin, één plan, één regisseur) en zetten in op wat het gezin en de naast-
betrokkenen daarbij zelf kunnen doen. Om dit goed te kunnen beoordelen is bij wijze van een pilot meer integraal 
gewerkt in een zogenaamd gebiedsteam. Mogelijkheden in de directe omgeving zijn door deze werkwijze optimaal 
benut en oplossingen sluiten aan bij het ‘normale leven’. Waar nodig, zetten we jeugdhulp in. Het uitgangspunt om 
intensieve ondersteuning in te zetten wanneer dit voor de veiligheid en gezondheid van kinderen noodzakelijk is, is 
daarbij gevolgd. In circa 25 situaties heeft dit geleid tot de inzet van gedwongen hulp via een kinderbeschermings-
maatregel.
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Wanneer we direct bij het eerste contact een kwalitatief goede beoordeling kunnen doen, zijn er op de lange termijn 
uiteindelijk minder kosten, is onze overtuiging. Natuurlijk zijn ook ouder(s) en kind erbij gebaat om zo snel mogelijk 
op de juiste plek terecht te komen. Vandaar dat er ook in 2017 is geïnvesteerd in deskundige medewerkers in onze 
toegang. Daarnaast is de inzet van de jeugdarts, door deze toe te voegen aan zowel de huisartsen in onze gemeente 
als aan de consulenten, geborgd. Ook werkten we met een vaste gemeentelijke contactpersoon voor de huisartsen. 
De bekostiging van dit soort preventieve maatregelen loopt via de middelen van het Sociaal Domein.

Regionale samenwerking
De veertien Twentse gemeenten werken samen op het gebied van jeugdhulp en zorg op grond van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Dat doen zij onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/
Samen14. Hierbij staat OZJT voor de samenwerking op de bovenregionale taken en Samen14 voor de vrijwillige 
samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten. 
In 2017 vond een summiere evaluatie van OZJT plaats. Deze krijgt in 2018 nog een verdiepingsslag. De uitkomst 
hiervan bepaalt de verdere ontwikkeling van OZJT. Afgelopen jaar is gewerkt met een zogenoemde onderverdeling 
van ‘Samen aanpakken’, ‘Samen doen’ en ‘Samen leren’ thema’s. De prioriteit in 2017 lag bij de vier ‘Samen aanpak-
ken’ thema’s: integrale inkoop Wmo en jeugdhulp, Veilig Thuis Twente (VTT), vervoer en huishoudelijke ondersteu-
ning.

Realisatie baten en lasten

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemeen onderwijsbeleid - 408 - 602 - 606 - 3 N - 537

Bijzonder basisonderwijs - 669 - 645 - 647 - 2 N - 709

Bijzonder speciaal onderwijs - 119 - 180 - 164 16 V - 198

Bijzonder voortgezet onderwijs - 135 - 150 - 154 - 4 N - 209

Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen - 736 - 686 - 761 - 75 N - 944

Jeugd en gezin - 7.619 - 7.785 - 8.358 - 573 N - 7.606

Jeugdbeleid - 15 - 15 - 15 0 V - 42

Kinderopvang / Peuterspeelzalen - 233 - 379 - 376 4 V - 374

Openbaar basisonderwijs - 74 - 70 - 77 - 7 N - 411

Speelplaatsen 12- - 89 - 158 - 163 - 5 N - 147

Spelvoorzieningen 12+ - 4 - 4 - 4 V - 9

Volwasseneneducatie - - - - - 8

Totaal Lasten - 10.100 - 10.674 - 11.321 - 647 N - 11.194

Baten

Algemeen onderwijsbeleid - 137 137 - 0 N 90

Bijzonder basisonderwijs 10 10 - - 10 N -

Bijzonder speciaal onderwijs 15 15 13 - 2 N 14

Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen 57 33 27 - 6 N 44

Jeugd en gezin - - - - 3

Jeugdbeleid 23 23 24 0 V 23

Kinderopvang / Peuterspeelzalen 10 10 8 - 3 N 13

Openbaar basisonderwijs - - - - 309

Speelplaatsen 12- - - 1 1 V -

Totaal Baten 116 229 209 - 20 N 496

Saldo van baten en lasten - 9.985 - 10.446 - 11.112 - 666 N - 10.697

Mutatie reserves

Toevoegingen 150 387 - 350 - 737 N - 2.218

Onttrekkingen - 293 - 414 1.315 1.730 V 127

Mutatie reserves - 143 - 27 965 992 V - 2.091

Resultaat - 10.128 - 10.473 - 10.147 326 V - 12.789

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

992 V

Stelpost onvoorzien sociaal domein 85 V

Totaal voordelen 1.077 V

Nadelen

Leerlingenvervoer - incl. afronding geschil uit 2011 - 76 N

Hogere kosten i.v.m. Jeugdhulp - 638 N

Totaal nadelen - 714 N

Overige afwijkingen - 37 N

Totaal afwijkingen 326 V

Reserve Sociaal Domein - hogere onttrekking

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.



34 35

Programma 3: Werk, economie en inkomen

Verantwoordelijk voor dit programma:
Bestuurlijk:  Burgemeester mevr. A.H. Raven / wethouder mevr. J.H. Van den Dolder-Soeten (economische zaken)
  Wethouder mevr. J.H. Van den Dolder-Soeten (werk en inkomen)
  Wethouder dhr. T.C. Walder (agrarische zaken)
  Wethouder dhr. J.J. Beintema (markten/detailhandel)
Ambtelijk:  Clustermanager Samenleving dhr. G. Koolhaas (werk en inkomen)
  Waarnemend clustermanager Grondgebied dhr. P.H. van der Steen (economie, markten, agrarische zaken)

Over dit programma

Het economisch herstel zet door. Bedrijven investeren weer en we merken een toenemende belangstelling voor 
nieuwvestiging. De werkloosheid neemt af, hoewel in Twente de werkloosheidcijfers nog relatief hoog blijven. 
We verwachten de komende jaren een lichte verbetering. Daartegenover neemt het aantal personen met een 
uitkering toe door mensen die vallen onder de Participatiewet (die voorheen een Wajong-uitkering kregen) en een 
grotere instroom van statushouders. 
 
We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen naar vermogen kan werken, meedoen en participeren. Inwoners 
die toch onvoldoende financieel zelfredzaam zijn, begeleiden we waar mogelijk naar werk of een andere vorm van 
maatschappelijke participatie. Als dat nodig is, bieden we inkomensondersteuning in de vorm van bijstandverle-
ning en minimabeleid. Aan inwoners met een schuldenprobleem bieden we actieve begeleiding en bemiddeling 
aan. Een fors aantal mensen doet een beroep op de bijzondere bijstand en vergelijkbare regelingen. 

Kaderstellende nota’s 

	■ Bedrijventerreinvisie (2011 RB 11INT00636)
	■ Economische Agenda van Hellendoorn (2013 13INT01768) 
	■ Kadernota Participatiewet 2015-2018 (2014 14INT05060)
	■ Position Paper Economische Zaken ‘Natuurlijk Ondernemend’ (2016 16INT01638)
	■ Notitie ‘Vervolg ontwikkeling SOWECO – governance, aandachtspunten en projectinrichting’ (18INK00633) 

Wat we wilden bereiken

Realisatie

3.01
Wij organiseren, ondersteunen en faciliteren initiatieven gericht op werkgelegenheid voor mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. C

3.02 Nauw samenwerken en structureel overleg voeren met werkgevers en onderwijsinstellingen. C

3.03
Samen met het bedrijfsleven maken we een plan van aanpak ter stimulering van de 

werkgelegenheid. F

3.04
Maximaal vier keer per jaar, in combinatie met een grootschalig evenement, mogen winkels op 

zondag open vanaf 12:00 uur. C

3.05 Wij handhaven de financiële steun aan Hulpfonds Hellendoorn en het Steunpunt Minima. C

3.06 Als het nodig is voor het opleiden van vrijwilligers, verlenen we een bijdrage aan Stichting BOOM. C
3.07 Statushouders en vluchtelingen opvangen en huisvesten. F
3.08 Actief acquireren voor ’t Lochter III. C
3.09 Met ondernemers het maatrelenpakket revitalisering 't Lochter I en II oppakken en uitvoeren. F
3.10 Uitvoering Masterplan  Centrum Nijverdal F

Speerpunten

 
Wat we ondernamen

Centrum Nijverdal
In 2017 werkten we hard aan de implementatie van het Masterplan Centrum Nijverdal. Per 1 januari 2017 is het 
betaald parkeren afgeschaft en is een blauwe zone ingevoerd. Dit is soepel verlopen. Verder werkten we aan de 
herinrichting van de Grotestraat (vanaf centrum richting Paarse Poort). Er is een begin gemaakt om de natuurlijke 
uitstraling vanaf de Paarse Poort richting het centrum door te trekken. Er is onder meer een groene middengeleider 
nabij de Paarse Poort gemaakt. Hierop ontvingen we veel positieve reacties. Ook is het zogenaamde Planetenpad 
gerealiseerd. Deze wordt begin 2018 gelanceerd.
De aanbesteding van het bouwteam voor de herinrichting van de Grotestraat is in co-creatie gerealiseerd. Samen 
met ondernemers, bewoners, aannemer en gemeente werken we nu aan een Definitief Ontwerp voor de Gro-
testraat/Meijboomstraat. Naar verwachting gaat in mei 2018 de eerste schop de grond in. 
De provincie Overijssel kende ons de in 2017 aangevraagde subsidie in het kader van de Stadsbeweging  van € 
100.000,-- toe, bedoeld voor de verdere uitvoering van het Masterplan. In dat kader gaan we aan de slag met een 
aanpak voor leegstaande panden, inzet van detailhandels/vastgoedregisseur (1 jaar)/ citymanager, presentatie en 
profileringsscan van ondernemers in de winkel-acht, marketingstrategie centrum Nijverdal, stimuleringsregeling 
aanpak panden en verplaatsing van de aanloopgebieden naar het kernwinkelgebied. Eind 2017 zijn hiervoor werk-
groepen geformeerd die per thema aan de slag gaan. 

Zondag openstelling winkels
In 2017 waren er 4 koopzondagen in combinatie met een evenement. Een aanvraag om ook op 31 december (een 
vijfde koopzondag) geopend te mogen zijn, is afgewezen.

Markten
De markt ondervond de gevolgen van de economische teruggang van de laatste jaren, maar weet op niveau te blij-
ven. Wel wordt het steeds lastiger om een evenwichtige bezetting te behouden. De markt functioneert prima in de 
huidige opstelling op het Marktplein en de Willem Alexanderstraat. Eind 2017 is onze markt genomineerd als ‘beste 
markt van Nederland’. 
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Agrarische zaken
We zijn gestart met het project “Leegstand als Kans”. In dit project besteden we aandacht aan de problematiek van 
leegstand van gebouwen in het buitengebied. Wij willen komen tot nieuw beleid op het gebied van hergebruik, slo-
pen, herbouwen (al dan niet op ander erf), vereenvoudigen van de regeling Rood voor Rood en de toepassing van 
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het project zetten we op in samenhang met de verenigingen voor Plaatselijk 
Belang en de bewoners/gebruikers in het buitengebied. 

Weer aan het werk
In 2017 daalde het werkloosheidspercentage in Twente naar afgerond 5,6 % (bron: arbeidsmarktmonitor regio Twen-
te januari 2018). Voor de gemeente Hellendoorn is dit naar schatting ongeveer 5 %.
De daling van de werkloosheid wordt vooral zichtbaar bij de WW-uitkeringen, en niet bij de gemeentelijke uitkerin-
gen (Participatiewet en IOAW/Z). Het aantal uitkeringen op grond van deze regelingen bedraagt eind 2017 498 (435 
Participatiewet en 63 IOAW/Z), eind 2016 was dit aantal 501. De instroom in, en de uitstroom uit de uitkering hield 
elkaar het afgelopen jaar ongeveer in evenwicht. In 2017 stroomden 49 personen uit naar betaald werk, ten opzichte 
van 55 in 2016. Voor 20 personen kwam de uitstroom mede tot stand door inzet van de wettelijke loonkostensubsi-
die, wat een forse stijging is ten opzichte van voorgaande jaren. 
Daarnaast zijn 8 personen met een Wsw-indicatie in dienst van een werkgever (begeleid werken), en zijn ruim 160 
personen uit de gemeente Hellendoorn op grond van de oude Wsw in dienst van Soweco.

Werkgelegenheidsbeleid
Uit bestandsanalyses blijkt dat van de personen met een gemeentelijke uitkering:

	■  46% ouder is dan 50 jaar;
	■  64% langer dan 2 jaar in de uitkering zit;
	■  55% een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

De combinatie van deze factoren maakt dat slechts een deel van onze cliënten in staat is of wordt geacht om (op 
korte termijn) betaald werk te verrichten (eventueel in deeltijd). Dit geldt niet alleen voor onze gemeente, maar komt 
overeen met landelijke en regionale gegevens.
Gezien de aantrekkende economie richtten wij ons niet alleen op de best bemiddelbare doelgroep, maar ook op de 
mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar (op kortere of langere termijn) potentieel hebben 
richting betaald werk. Gezien de doelgroep stimuleren en faciliteren wij daarbij uitdrukkelijk ook deeltijdarbeid.
De samenwerking met het bedrijfsleven kreeg de afgelopen jaren gestalte via het Talentenportaal, regelmatige be-
drijfsbezoeken, periodieke ontbijtsessies en de acquisitie van banen en werkervaringsplaatsen. Dit leidde tot goede 
contacten met ruim 200 bedrijven binnen onze gemeente, waarvan bijna 70 bedrijven in actieve dienstverlening 
(bemiddeling, begeleiding, loonkostensubsidie, nazorg, etc). 

Kijkend naar de uitvoering binnen onze gemeente valt het groeiend aantal werkgevers op die zich wil inzetten als 
sociale werkgever, en kansen wil bieden aan onze doelgroepen. Hiervoor worden samen met een aantal lokale 
werkgevers nieuwe plannen voorbereid. Wij willen deze ontwikkelingen – binnen onze wettelijke mogelijkheden en 
budgetten – waar mogelijk stimuleren (via ons beleid inzake Social Return On Investment),  faciliteren en ondersteu-
nen. We nemen daarin ook onze rol als gemeentelijke werkgever mee, door plaatsing van personen uit de doel-
groep binnen de gemeentelijke organisatie.
Tegelijkertijd kunnen we als gemeente lang niet alle vacatures bij onze werkgevers invullen vanuit onze doelgroep, 
vanwege de mismatch tussen vraag en aanbod. Daarom zijn lokale uitvoering van de Participatiewet en regionale 
samenwerking binnen het Werkplein Twente aan elkaar verbonden. Wij onderzoeken momenteel welke maatregelen 
we in 2018 kunnen treffen om de competenties van onze doelgroep nog beter in zicht te krijgen, en de koppeling 
met de systemen van het Werkplein Twente te realiseren. 

Vangnet
Daar waar maatschappelijke uitsluiting van burgers dreigt, bieden wij een vangnet. Dat kan in de vorm van (bijzon-
dere) bijstand, eventueel aangevuld met schuldhulpverlening (waarvoor wij samenwerken met de Stadsbank en de 
stichting BOOM). Het beroep op de bijzondere bijstand nam in 2017 verder toe, met name voor wat betreft de kosten 
van bewindvoering, vervoerskosten en kosten levensonderhoud voor personen jonger dan 21 jaar. Een deel van de 
hogere kosten is toe te schrijven aan de verhoogde asielinstroom. Verder zijn de kosten van bewindvoering voor de 

gemeenten niet beïnvloedbaar. Wel wordt gewerkt aan actualisering van de beleidsregels bijzondere bijstand en de 
verstrekkingenlijst, om - met behoud van de mogelijkheden van individueel maatwerk - de eenheid van werken te 
bevorderen.
De minimaregelingen zijn sinds 2015 gebaseerd op een gemeentelijke verordening. De regeling duurzame gebruiks-
goederen is overgedragen aan de Stichting Hulpfonds, waarvoor we subsidie verstrekken.
Daarnaast stelde het Rijk in 2017 extra middelen beschikbaar ter verbetering van de situatie van kinderen in gezin-
nen met lage inkomens. Ook bij de uitvoering van dit zogenaamde ‘kindpakket’ schakelen we het Hulpfonds in. U 
besloot in november 2017 om de doelgroep voor deze specifieke regelingen uit te breiden tot personen met een 
inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, dit was voorheen 110%. Nader onderzoek vindt nog plaats, om 
het niet-gebruik van de al bestaande regelingen voor deze doelgroep terug te dringen. De inhoud van het ‘kindpak-
ket’ wordt in 2018 doorontwikkeld, hierbij rekening houdend met de voor dit doel beschikbare middelen. 

Sociale werkvoorziening
Met betrekking tot Soweco zijn regionaal bestuurlijke afspraken gemaakt over de ontvlechting van de bestaande 
gemeenschappelijke regeling (GR) Soweco en het bedrijf SOWECO NV. Gedurende een transitieperiode van 3 jaar 
wordt toegewerkt naar afbouw van de GR-regeling, en een gelijktijdige doorontwikkeling van de NV tot een nieuwe 
Maatschappelijke Onderneming (MO). Deze nieuwe MO zal zich – naast de uitvoering van de oude Wsw-taken - rich-
ten op het aanbieden van nieuwe dienstverlening aan gemeenten (inclusief nieuw beschut), werkgevers en overige 
instanties. 
Binnen de gemeente Hellendoorn is Soweco met name zichtbaar via de lokale vestiging van Multipack en de groen-
ploeg.  Verder worden ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet afzonderlijke diensten ingekocht bij 
Soweco. Het gaat hierbij onder meer om het uitvoeren van loonwaardemetingen, praktijkdiagnoses en ondersteu-
ning van werkgevers. 
In 2017 is de eerste plaats in het kader van het “nieuw beschut werken” ingevuld. Daarmee is de taakstelling voor 
2017 (was 4 plaatsen) niet gehaald. Dit heeft voor de gemeente financieel geen gevolgen, omdat in 2017 voor Hel-
lendoorn ook slechts één indicatie door het UWV is afgegeven. De cumulatieve taakstelling loopt voor 2018 op naar 
6 plaatsen. Komend jaar wordt gestreefd naar de invulling van de resterende taakstelling van 5 plaatsen.

Transformatie gaat door
Uit de recente Evaluatie Sociaal Domein blijkt hoezeer de decentralisaties van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet 
met elkaar samenhangen. De doelgroepen overlappen elkaar deels en organisatorisch is het daarom van belang om 
de drie decentralisaties in samenhang te blijven bezien en te focussen op integraliteit. Om dit te bereiken is er sinds 
februari 2017 een gebiedsteam ingericht, waardoor deskundigen op één of meer terreinen samenwerken om zoveel 
mogelijk vorm te geven aan het principe: één gezin, één plan, één regisseur. In 2018 wordt uitvoering gegeven 
aan de aanbevelingen uit deze evaluatie, waaronder de aandacht voor grensvlakken, zoals jongeren 18-/18+ en de 
afstemming tussen dagbesteding en beschut werk. 

Statushouders en vluchtelingen
In 2017 hadden we de taakstelling om 60 statushouders te huisvesten. Eind 2017 zijn hiervan daadwerkelijk 46 
personen gehuisvest. Verder heeft de gemeente Hellendoorn 10 minderjarige asielzoekers opgevangen in de locatie 
StayOke. Per saldo resteerde eind 2017 een achterstand van 14 nog te huisvesten statushouders. Inmiddels (februari 
2018) is deze achterstand teruggebracht naar 7 nog te huisvesten statushouders. Deze taakstelling wordt meegeno-
men naar 2018. Met de woningstichting hebben we voortdurend afstemming over de realisatie hiervan. 
Door de grote instroom van asielzoekers sinds 2015 is het aantal statushouders met een uitkering fors gestegen. 
Momenteel ontvangen ruim 120 statushouders (c.q. gezinnen) een uitkering Participatiewet (= ongeveer 25 % van 
het aantal uitkeringen Participatiewet).
In 2017 namen in totaal 86 statushouders uit Hellendoorn deel aan de inburgeringscursus bij het ROC van Twente 
(gemiddeld 3 dagdelen per week, totale duur meestal 3 jaar). Het ROC geeft aan dat het voor meer dan de helft van 
de deelnemers twijfelachtig is of zij het examen gaan halen, gezien hun lage opleidingsniveau. Verder blijkt dat de 
meeste statushouders ook na hun inburgering moeilijk bemiddelbaar zijn naar regulier werk, met name door onvol-
doende beheersing van de Nederlandse taal. Anderzijds zijn er goede voorbeelden van 5 tijdelijke plaatsingen bij 
een lokale werkgever in Hellendoorn. 
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Uitkeringen en financiën
De invoering van de Participatiewet leidde tot forse wijzigingen in de bekostiging voor wat betreft participatie en 
re-integratie en de Wsw oud. Daarnaast is het voor gemeenten een uitdaging om financieel uit te komen met de zo-
genaamde BUIG-uitkering, waaruit de uitkeringen en de loonkostensubsidies worden bekostigd. Het macrobudget 
dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft wordt verdeeld via een objectief verdeelmodel. Deze nieuwe verdeling had 
voor onze gemeente in eerste instantie een gunstig effect, de doorontwikkeling van het verdeelmodel pakt echter 
fors nadelig uit hetgeen merkbaar gaat worden in 2018. 
Naast het BUIG-budget wordt een Participatiebudget toegekend, waaruit de kosten van re-integratie en begeleiding 
van een steeds groter wordende doelgroep betaald moeten worden. De toevoeging van middelen voor de nieuwe 
doelgroepen valt feitelijk weg tegen de bezuiniging op het budget voor de oude doelgroep. Gelet op het beperkte 
budget wordt waar mogelijk een beroep gedaan op aanvullende middelen, zoals het Europees Sociaal Fonds. In 
2017 is vanuit dit fonds een subsidie ontvangen.

Realisatie baten en lasten

03 Werk, economie en inkomen
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Agrarische zaken - 2 - 2 - 3 - 0 N - 3

Bijzondere bijstandsverlening - 609 - 961 - 988 - 27 N - 1.031

Economische aangelegenheden - 233 - 291 - 285 5 V - 229

Fraudebestrijding - 41 - 41 - 36 5 V - 51

Markten - 43 - 43 - 38 6 V - 52

Participatiebudget - 1.054 - 921 - 926 - 5 N - 1.112

Schuldhulpverlening - 260 - 227 - 205 22 V - 296

Sociale werkvoorziening - 4.330 - 4.566 - 4.501 65 V - 4.534

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen - 7.470 - 7.562 - 7.455 107 V - 7.949

Totaal Lasten - 14.042 - 14.615 - 14.437 178 V - 15.256

Baten

Bijzondere bijstandsverlening 15 15 50 35 V 46

Economische aangelegenheden 61 109 104 - 4 N 68

Markten 40 40 34 - 6 N 35

Participatiebudget 164 29 46 18 V 38

Sociale werkvoorziening 44 44 31 - 13 N 73

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 6.458 6.422 6.398 - 24 N 6.266

Totaal Baten 6.780 6.657 6.662 5 V 6.524

Saldo van baten en lasten - 7.262 - 7.957 - 7.774 183 V - 8.732

Mutatie reserves

Toevoegingen - - - 135 - 135 N -

Onttrekkingen 81 158 177 19 V 154

Mutatie reserves 81 158 43 - 116 N 154

Resultaat - 7.181 - 7.799 - 7.732 67 V - 8.578

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen 

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

83 V

22 V

Totaal voordelen 105 V

Nadelen

- 41 N

Totaal nadelen - 41 N

Overige afwijkingen 3 V

Totaal afwijkingen 67 V

(Individuele) bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.

Schuldhulpverlening

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen - verstrekte uitkeringen en Bbz
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Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid

Verantwoordelijk voor dit programma
Op bestuurlijk niveau: Wethouder dhr. J.J. Beintema
Op ambtelijk niveau: Waarnemend clustermanager Grondgebied dhr. P.H. van der Steen

Over dit programma

Hellendoorn is een aantrekkelijke gemeente, toegankelijk en goed bereikbaar. Daar zijn we blij mee en dat houden 
we graag zo. Daarbij spelen tal van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid een rol. Mo-
biliteit en bereikbaarheid gaan niet alleen over verkeer en vervoer per auto, maar ook over openbaar vervoer en 
over fiets- én voetgangersverbindingen. Een goede bereikbaarheid maakt ons als gemeente economisch vitaler 
en verbetert de woon- en leefomgeving van inwoners. Belangrijke projecten in dit verband zijn de Noordzuidver-
binding (deel Koetshuisstraat tot Ommerweg), N35 Nijverdal-Wierden 2x2, maatregelen om de verkeersveiligheid 
op de N35 (gedeelte Nijverdal-Wijthmen) te verbeteren en de herinrichting van de Grotestraat in Nijverdal.

Voor de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de verschillende kernen binnen de gemeente Hellendoorn is het 
van groot belang dat de openbare ruimte goed op orde is: veilige wegen, fietspaden en stoepen, bruggen, goede 
openbare verlichting en voldoende parkeervoorzieningen. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte om die 
heel, veilig en schoon te houden. Dit onderhoud voeren we zoveel mogelijk uit in combinatie met bijvoorbeeld 
noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Dat werkt kostenbesparend. Toch staat, als gevolg van de bezuini-
gingen in de afgelopen jaren, dit onderhoud onder toenemende druk. Het waarborgen van de verkeersveiligheid 
wordt daardoor een steeds lastiger opgave.

Riolering helpt de gemeente schoon en zoveel mogelijk droog te houden. Door de gevolgen van de klimaatver-
andering wordt dat laatste steeds urgenter. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vormt de basis voor onze 
activiteiten op dit gebied. Niet alleen het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater, maar ook het langer 
vasthouden van regenwater (om verdroging tegen te gaan) en de zorg voor het grondwater maken deel uit van de 
maatregelen die we nemen.

Kaderstellende nota’s

	■ Hellendoorns Mobiliteitsplan (2009) (B&W 09INT00966) 
	■ Parkeernota (2009) en evaluatie betaald parkeren (2013) 
	■ Verkeersveiligheidsplan 2012-2015 (BAVO) (2012 12INT00850) 
	■ Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4) (2015) 
	■ Gladheidsbestrijdingsplan (2016) 
	■ Waterplan Hellendoorn (2007) 
	■ Lichtbeleid 2010-2014, openbare verlichting (2010 09INT01419)
	■ Duurzaam beheer openbare verlichting 2016-2020 (2016 16INT01911)
	■ Onderhoudsplan bruggen en tunnels (2012, 12INT01912)
	■ Fietsstructuurplan 2014-2025 (2013 13INT02201) 

Wat wilden we bereiken 

Realisatie

4.01 We zetten in op een tweede ongelijkvloerse aansluiting op de N35 (aanleg is gepland in 2020). D
4.02 Groot onderhoud fietsbrug Helmkruidlaan. F
4.03 Uitvoeren van project Noordzuidverbinding (deel Hellendoorn Noord). C
4.04

Voorlopig ontwerp herinrichting Grotestraat omzetten naar een definitief ontwerp en het 

voorbereiden van de aanbesteding en uitvoering F

4.05
In het traject Nijverdal-Wythmen (N35) een aantal specifieke knelpunten op het gebied van 

verkeersveiligheid oplossen. F

4.06
Oude lichtmasten langs hoofdwegen vervangen en starten met het gefaseerd vervangen van 

armaturen in de woonwijken. F
4.07 Verkeerseducatie en -voorlichting aan scholen en ouderen geven. C
4.08 Met 'Op naar Nijverdal' bezien of en wanneer betaald parkeren kan worden afgeschaft. C
4.09 Uitvoeren van het GRP 4. C
4.10 Invulling geven aan behoefte aan elektrische laadpalen. C

Speerpunten

Wat we ondernamen

Aanleg Noordzuidverbinding en Cool Nature speelplaats
We hebben door een extern bureau een onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak van een nieuw tracé van 
de Noordzuidverbinding tussen de Helmkruidlaan en Ben&Jerry’s, het laatste ontbrekende stuk. Het rapport wordt 
begin 2018 met de Dorpsraad Hellendoorn, de Werkgroep NZV NU en Plaatselijk Belang Hulsen (PB) besproken. 
Daarna gaan we in gesprek met de direct aanwonenden van de Reggeweg, de bevolking van Hulsen in de jaarverga-
dering van het PB en met de bewoners van de Koningsvaren. Daarna leggen we aan de raad een voorstel voor over 
de wijze waarop de weg verder uitgevoerd zal worden.

Afgelopen jaar is de landschappelijke inpassing van de Noordzuidverbinding bij de aanleg van de nieuwe randweg 
ter hoogte van Hellendoorn zoveel mogelijk samen gegaan met de realisatie van een natuurlijke speelplek  Cool 
Nature. Daarbij is aangesloten op een (pilot)initiatief vanuit de provincie om in natuurgebieden in de periferie van 
stedelijk gebieden, ook mogelijkheden te bieden voor speelnatuur in de vorm van natuurlijke speelaanleidingen. 
Hellendoorn heeft die kans aangegrepen als één van de vier daartoe verkozen pilot gemeenten in Overijssel. Niet 
alleen op het vlak van speelnatuur met betrokkenheid van de drie basissscholen in Hellendoorn, maar ook is het 
project verweven met survival obstakels die benut kunnen worden bij het bootcampen etc. En daarmee worden 
aan de diverse initiatiefnemers in de kring van sporters en aan de sportieve bedrijvigheid in deze gemeente moge-
lijkheden geboden om op relatief eenvoudige wijze te komen tot een attractief parcours. Het gebied kent ook een 
uitzichtspunt gericht op het Reggedalgebied en op de Ben&Jerry fabriek.

Grotestraat
Vanuit het Masterplan is in een co-creatieproces een Voorlopig Ontwerp opgesteld hoe de herinrichting van de 
Grotestraat eruit moet gaan zien. In 2018 gaan we hiermee verder.
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Fietssnelweg F35
De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse 
grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Samen met de betrokken ge-
meenten in Twente ontwikkelt provincie Overijssel dit fietspad. Het gezamenlijk doel is het creëren van een hoog-
waardige fietsinfrastructuur door Twente.

De naam fietssnelweg spreekt eigenlijk voor zich: het betreft een fietspad waarover je heel snel (lees: zonder on-
nodig oponthoud) van de ene naar de andere plek kan fietsen. Het fietspad heeft voldoende breedte (4 meter), het 
asfalt is van goede kwaliteit en er zijn zo weinig mogelijk kruisingen. De F35 loopt grofweg parallel aan de autoweg 
A35. Vandaar de naam F35. Het fietspad loopt door stedelijk gebied waardoor het onvermijdelijk is dat er enkele 
kruispunten zijn. Daarop heeft de fiets, als het kan, voorrang.

Tijdens de aanleg van het Combiplan zijn in de gemeente Hellendoorn de delen die onderdeel zouden worden 
van de fietssnelweg alvast uitgevoerd in rood asfalt. Om de route helemaal F35-proof te maken heeft in 2017 een 
opwaarderingsslag plaatsgevonden. Het tracé is op verschillende plekken aangepast, verbreed en voorzien van 
brede banden langs het asfalt. Verder is de smalle houten brug over de Regge vervangen door een bredere brug 
die in het verlengde van de F35 ligt. Ook is de verlichting op peil gebracht. Hiermee rondt de gemeente Hellendoorn 
het grootste deel van de aanleg van de F35 af. Vanaf de gemeentegrens met Wierden loopt de F35 via de Veenweg, 
Eversbergweg, Campbellweg, station, Bouwmeesterstraat en Piet Heinweg naar Het Ravijn.  Wat nog resteert, is de 
koppeling vanaf het zwembad naar de Paarse Poort en de aansluiting richting Wierden.

Onderhoud en wegbeheer
Schone en nette straten dragen bij aan de sociale veiligheid van onze inwoners. Daarom beheren we onze wegen 
goed. Daarnaast willen we als gemeente de bereikbaarheid garanderen voor onze inwoners, bedrijven en bezoe-
kers/passanten. Dit moet vanzelfsprekend op een veilige manier worden ingevuld. Daarom is wegonderhoud én 
onderhoud aan bruggen erg belangrijk. 
Met het vaststellen van de begroting 2017-2020 is naast het instellen van een voorziening onderhoud wegen het 
onderhoudsbudget structureel verhoogd. Daarmee borgen we het minimaal aanvaardbare onderhoudsniveau van 
onze wegen. Het afgelopen jaar is getracht de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten om verdere schade te voor-
komen en de veiligheid te garanderen. 

Groot onderhoud heeft onder andere plaatsgevonden op de Beethovenlaan, Bachlaan, Chopinstraat en een gedeelte 
van de Van den Bergsweg (Nijverdal), Zuid Esweg, Vrugteveenseweg en de Huurmansweg (Hellendoorn), Molenweg 
(Haarle) Helhuizenweg, Achterhoekseweg, Nijverdalse Bergweg en de Stationsweg (buitengebied). Ook is een deel 
van het fietspad langs de Rijssensestraat opgeknapt.
De middengeleiders bij de rotonde in Marle en in de Godfried Bomansstraat hebben we opnieuw bestraat en inge-
voegd waardoor onkruid geen kans meer krijgt. Daarnaast is op veel plekken reparatie aan het asfalt verricht en zijn 
veel slijtlagen over de bestaande asfaltverharding aangebracht om daarmee een conserverende laag te creëren en 
de levensduur van de verharding te verlengen.
De bebording en belijning van wegen en het onderhoud van bermen verloopt goed en dat kunnen we op hetzelfde 
niveau houden als we gewend zijn. 

In de wintermaanden zorgen wij voor een adequate gladheidsbestrijding. De zoutvoorraad houden we daarvoor op 
peil. Het resultaat van de in 2017 door de provincie (samen met de Twentse gemeenten) georganiseerde aanbeste-
ding voor de meerjarige zoutlevering was dat de prijs van het zout fors is gestegen en er daardoor ook een over-
schrijding van het budget is ontstaan.

Onderhoud bruggen
Na onderzoek is besloten om de fietsbrug in de Helmkruidlaan te vervangen. De voorbereidingen zijn gestart in 2017 
en de uitvoering vindt plaats in 2018. In de Schipperstunnel (fietstunnel kruising Rijssensestraat / H. Boersingel) is 
onderhoud gepleegd aan de regenwatergoot en is de lekkage van de vloer gerepareerd. Verder zijn de leuningen 

van diverse bruggen en de betonwanden van enkele tunnels geschilderd. 
Openbare verlichting
Voor de komende 20 jaar is in beeld gebracht welke lichtmasten we moeten vervangen. In 2017 zijn we gestart in de 
Bloemenwijk waarbij uiteraard alle verlichting is vervangen door Led-verlichting. Hierdoor halen we een energiebe-
sparing van circa 15% op het totale verbruik van de openbare verlichting. De kosten dekken we uit de nieuw inge-
stelde voorziening onderhoud openbare verlichting.
Er is een Europese aanbesteding geweest voor de vervanging van alle verlichting langs de hoofdwegen in Nijverdal, 
Hellendoorn, Daarle en Daarlerveen door Led-verlichting. Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2017 
en worden begin 2018 afgerond. 
De toepassing van duurzame Led-verlichting levert niet alleen een besparing in het energieverbruik op, maar vergt 
ook minder onderhoud en verbetert het verlichtingsniveau. Daar waar mogelijk hebben we lichtmasten weggehaald 
en door toepassing van dimmers de lichthinder verminderd.

Straatreiniging
Na uitvoering van een pilot waarin meerdere vormen van onkruidbestrijding zijn getest, is na evaluatie besloten 
om de onkruidbestrijding vanaf 2018 voor enkele jaren via een aanbesteding door derden te laten uitvoeren. Dit 
geldt voornamelijk voor parkeerverharding, trottoirs en fietspaden. Daarnaast zetten we een extra veegwagen in om 
verdere onkruidgroei tegen te gaan.

Verkeersregelinstallaties
Ter voorbereiding op de vervanging in 2018 heeft er in 2017 een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden ter 
plaatse van de verkeerslichten van de voetgangersoversteek op de Rijssensestraat. Met een camera zijn gedurende 
één week de oversteekbewegingen bekeken. Onder andere met behulp van deze beelden gaan we bepalen of de 
oversteek in deze vorm terug komt of dat er een andere oplossing mogelijk is. In 2018 werken we dit nader uit.
Dit jaar is de regelinstallatie bij de spoorovergang in Daarlerveen compleet vervangen door een nieuwe installatie.

Verkeersveiligheid
Vrijwel dagelijks is er te lezen dat er iemand in het verkeer is omgekomen. In de gemeente Hellendoorn overlijden 
gemiddeld 2 mensen per jaar in het verkeer en raken er circa 25 ernstig gewond. De aanpak van verkeersonvei-
ligheid richt zich enerzijds op het aanpakken van verkeersongevallenconcentraties, locaties waar meer ongevallen 
plaatsvinden dan op vergelijkbare locaties. Anderzijds is er veel aandacht voor verkeerseducatie om mensen/kinde-
ren goed voor te bereiden op het deelnemen aan het verkeer. Een greep uit de verkeerseducatieprojecten: praktisch 
en theoretisch verkeersexamen, verkeersquiz, dode hoek, opfriscursus verkeersregels, scootmobielcursus, en fiets-
vaardigheidstraining voor e-bike. Daarnaast houden we jaarlijks een caravankeuring. 

Ook bij de herinrichting van wegen nemen we het aspect verkeersveiligheid mee. Als laatste werken we aan het 
stimuleren van fietsgebruik omdat fietsen veiliger is dan autorijden.

N35: Nijverdal-Haarle-Wijthmen
Voor het kruispunt Stationsweg en het kruispunt Molenweg/Tunnelweg zijn de volgende afspraken gemaakt:

	■ Het tot Voorlopig Ontwerp-niveau uitwerken van de door Plaatselijk Belang Haarle ingebrachte varianten voor 
de maatregelen op deeltraject Haarle (M22 – VRI ter plaatse van  het kruispunt Stationsweg/N35 en M23 - bajo-
netkruising kruispunt ter plaatse van kruispunt Tunnelweg/Molenweg/N35) binnen de kaders van het project en 
de VO-raming binnen het investeringsbudget van € 2.000.000,--

	■ Voor de kosten voor deze maatregelen staat de gemeente Hellendoorn garant tot een maximum van  
€ 2.000.000,--.

	■ Instemmen met het (zonder tussenbesluit) uitvoeren van deze variant mits er uit de VO uitwerking geen inhou-
delijke en/of financiële belemmeringen naar voren komen. Mocht het niet passen binnen de deze kaders, dan 
komt dit punt terug op de bestuurlijke tafel.

	■ Mocht aan het einde van het project een meevaller zijn, dan wordt deze naar rato van de verstrekte garantstel-
lingen verdeeld tussen Gemeente Raalte en Gemeente Hellendoorn.

Op 23 januari 2018 hebben wij de garantstelling van € 2 miljoen verstrekt voor dit plan. Op 13 maart 2018 heeft u 
met deze garantstelling ingestemd. In 2018 werken wij de plannen verder uit.
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Openbaar vervoer
Sinds december 2017 rijdt Syntus met nieuw materieel de treinverbinding Zwolle-Enschede. De nieuwe treinen zijn 
onder meer voorzien van toilet, airco, wifi en oplaadpunten. Twee maal per uur rijdt er een stoptrein aangevuld met 
éénmaal per uur een intercity. Richting Zwolle stopt deze nu nog in Raalte. Wanneer de werkzaamheden op station 
Zwolle zijn afgerond, rijdt de intercity door naar Zwolle. We verwachten dat de werkzaamheden voor de zomer zijn 
afgerond.

Er komt steeds meer ruimte voor nieuwe vervoersinitiatieven. Samen met de provincie Overijssel en de markt on-
derzoeken we welke initiatieven kansrijk zijn voor de gemeente Hellendoorn.

Stimuleren duurzaam vervoer
We hebben in 2016 een overeenkomst gesloten met een marktpartij voor het plaatsen van laadpalen in de openbare 
ruimte. Deze sterk in ontwikkeling zijnde markt volgen we op de voet, samen met de Provincie en andere gemeen-
ten. Sinds 2016 zijn er 6 laadpalen in onze gemeente geplaatst. Daarnaast bevindt er zich een oplaadpunt in de 
parkeergarage. 

Parkeren
De parkeersituatie in het centrum van Nijverdal is stabiel. Er zijn binnen de blauwe zone voldoende parkeerplaatsen 
voor bezoekers en ook langparkeerders worden ruim bediend. De vraag naar parkeerplaatsen verschilt per deel van 
het centrum. Onderzocht wordt of vraag en aanbod nog goed op elkaar aansluiten. 
Na het afschaffen van betaald parkeren is het gebruik van de parkeergarage afgenomen. Sinds 1 oktober 2017 be-
staat de mogelijkheid om een abonnement te kopen. Inmiddels zijn er ongeveer 90 abonnementen verkocht. In 
2018 vindt er een evaluatie plaats om te kijken of vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten of dat er een aanpas-
sing van het aanbod moet komen.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4)
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4) is een beleidsplan in hoofdlijnen voor de lange termijn (2016-2020). Hierin 
is het beleid beschreven voor de aanleg, verbetering en het beheer van afvalwater-, hemelwater, en grondwater-
voorzieningen. Uitgangspunten, maatregelen en strategische plannen werken we jaarlijks uit in bijvoorbeeld een 
concreet jaarprogramma. In dit jaarprogramma is de vertaling van beleid verwoord. De kosten die gemoeid zijn met 
de rioleringszorg dekt de gemeente Hellendoorn uit de rioolheffing. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4) voor-
ziet onder andere in het vervangen van binnenwanden (de re-lining) van oudere riolen. In het afgelopen jaar is circa 
3,5 km riolering versterkt.
Bij de uitvoering van het onderhoud van de Beethovenlaan en de Bachlaan is de waterafvoer sterk verbeterd door 
het plaatsen van extra kolken.
De vervanging van de riolering in de Zandkuilenweg en Nieuwstadweg in Daarle is afgerond. Met de provincie zijn 
afspraken gemaakt om de vervanging van een deel van de riolering in de Smidsstraat in Daarlerveen mee te nemen 
bij de reconstructie van de weg door de provincie. De uitvoering is vertraagd en vindt nu plaats in het eerste kwar-
taal 2018.

Beheer en onderhoud: 
	■ Door een nieuwe renovatietechniek zijn met behulp van een 3D-putscan enkele grote ontvangstputten bij ge-

malen gerenoveerd. 
	■ Er zijn pompinstallaties geïnspecteerd en waar nodig herstelmaatregelen uitgevoerd.
	■ Op basis van een analyse naar de werking van de drukriolering in het cluster Groeneweg, in combinatie met de 

analyse van het cluster Hammerweg, is er een nieuw gemaal geplaatst bij de Opgangerweg en is het gemaal 
aan de Hammerweg verbeterd.

	■ Er zijn aanpassingen gedaan in enkele bergbezinkbassins waarmee de verontreiniging in de bassins vermin-
dert, maar ook de vuiluitworp op het oppervlaktewater nog verder wordt tegengegaan. 

	■ Bij de aanleg van de Haersingel in Hellendoorn is ook een nieuw rioolgemaal geplaatst bij de Koemaste en is 

het gemaal in de Kasteelstraat volledig gerenoveerd. 

Er is een plan gemaakt om het regenwaterriool, dat afgekoppeld regenwater verzamelt uit het centrum van Nij-
verdal, door te zetten naar de Regge. De bedoeling is om dit regenwater vanuit het centrum via het Hoge Dijkje te 
transporteren naar de Regge. In 2018 starten we met de voorbereidingen. 

De laatste jaren staat door klimaatontwikkelingen het beheersen van wateroverlast vaak in de belangstelling. Het 
Klimaatprogramma water 2016-2020 voorziet in concrete maatregelen voor de komende jaren in het stedelijk gebied 
van Hellendoorn en Nijverdal om wateroverlast bij extreme buien zoveel mogelijk te beperken. Wateroverlast voor-
komen we door de opvangcapaciteit in gebieden te vergroten (bijvoorbeeld door vergroening), maar soms ook door 
de afvoercapaciteit aan te passen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden vormt het thema water een belangrijk onder-
werp. 

Realisatie baten en lasten

04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Aanleg en reconstructie riolering - 1.852 - 2.027 - 1.953 75 V - 1.991

Aanleg en reconstructie wegen - 1.033 - 1.201 - 1.176 26 V - 1.387

Beheer en onderhoud riolering - 1.583 - 1.038 - 1.046 - 8 N - 1.518

Bermen en sloten - 265 - 588 - 612 - 24 N - 631

Gladheidsbestrijding - 111 - 116 - 160 - 44 N - 215

Onderhoud verhardingen - 1.239 - 1.542 - 1.566 - 24 N - 1.225

Openbaar vervoer - 774 - 330 - 298 33 V - 606

Parkeren - 1.152 - 875 - 791 85 V - 1.671

Straatmeubilair - 63 - 138 - 137 0 V - 164

Straatreiniging 88 - 509 - 505 3 V - 196

Verkeer - 150 - 272 - 274 - 2 N - 298

Wegbeheer algemeen - 1.751 - 731 - 727 5 V - 885

Totaal Lasten - 9.887 - 9.368 - 9.243 124 V - 10.787

Baten

Aanleg en reconstructie riolering 279 298 183 - 115 N 255

Aanleg en reconstructie wegen - 44 44 0 V 4

Beheer en onderhoud riolering 3.890 3.875 3.909 34 V 3.780

Bermen en sloten - - 4 4 V -

Gladheidsbestrijding 0 0 0 - 0 N -

Onderhoud verhardingen - 65 94 29 V 126

Openbaar vervoer 613 118 114 - 5 N 618

Parkeren 535 73 82 9 V 511

Straatmeubilair - - 4 4 V 0

Straatreiniging 1 1 5 5 V 3

Verkeer 39 39 44 5 V 162

Wegbeheer algemeen 39 62 65 3 V 40

Totaal Baten 5.395 4.576 4.549 - 27 N 5.499

Saldo van baten en lasten - 4.491 - 4.792 - 4.694 97 V - 5.288

Mutatie reserves

Toevoegingen - 79 - - - -

Onttrekkingen - 165 165 - -

Mutatie reserves - 79 165 165 - -

Resultaat - 4.570 - 4.626 - 4.529 97 V - 5.288

bedragen x € 1.000
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Belangrijkste afwijkingen 

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

21 V

Onderhoud parkeergarage 42 V

Verwijderen parkeerautomaten 52 V

Totaal voordelen 115 V

Nadelen

- 22 N

Totaal nadelen - 22 N

Overige afwijkingen 4 V

Totaal afwijkingen 97 V

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.

Electra openbare verlichting

Gladheidsbestrijding

Programma 5: Cultuur, recreatie en sport

Verantwoordelijk voor dit programma:
Bestuurlijk:  Burgemeester mevr. A.H. Raven (recreatie en toerisme)
  Wethouder mevr. J.H. Van den Dolder-Soeten (cultuur)
  Wethouder dhr. J.H. Coes (sport)
Ambtelijk:  Clustermanager Samenleving dhr. G. Koolhaas
  Waarnemend clustermanager Grondgebied dhr. P.H. van der Steen (monumenten, recreatie en toerisme)

Over dit programma

Het rijke aanbod aan kunst-, cultuur-, recreatieve en sportvoorzieningen in onze gemeente is een bron van inspi-
ratie en stimuleert ontmoetingen en verbindingen tussen inwoners. Het geheel aan voorzieningen draagt bij aan 
een goed woon- en ondernemersklimaat en is aantrekkelijk voor toeristen en andere bezoekers van de gemeente.

Sportieve en culturele evenementen zetten onze gemeente op de kaart. De omgeving en de faciliteiten lenen zich 
hier goed voor. De evenementen dragen bij aan het imago en de branding van onze gemeente. Door initiatieven 
als: de Hellendoorn rally, het Zunnewende Festival en Heksendoorn en jaarlijks minimaal 2 sportevenementen op 
nationaal niveau te ondersteunen, laten we zien dat we op cultureel en sportief gebied in onze gemeente heel 
wat te bieden hebben. In 2017 hebben de open districtskampioenschappen Taekwondo en de This is Korfball 
Oranjetour in Het Ravijn – zwem sport zorg – plaatsgevonden. Andere sportieve evenementen zijn: de Strongman-
run en Strongsisterrun, de Reggesurvival voor de jeugd en de Goldrush Survivalrace. Deze evenementen krijgen 
steeds meer bekendheid en trekken veel deelnemers en bezoekers. Met dit soort evenementen kunnen we ons 
verder onderscheiden als buitensport/survivalgemeente.

Kaderstellende nota’s 

	■ Nota verblijfsrecreatie Overnachten in Hellendoorn (2006)
	■ Toeristisch Bureau Hellendoorn (2007)
	■ Activiteitenplan recreatie en toerisme (jaarlijks)
	■ Economische Agenda van Hellendoorn (2013)
	■ Sportnota ‘Samen in beweging 2016-2019’ (2015)
	■ Nota ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (B&W 8 december 2009)
	■ Nota Evenementenbeleid 2016-2020 (2015)
	■ Sport en bewegen in Twente ‘Regionale Samenwerking is Noaberschop vanuit Eigen Kracht’ (2017)
	■ Cultuurvisie CultuurCaravaan (2018)
	■ Omgevingsvisie Natuurlijk Avontuurlijk (2015
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Wat we wilden bereiken

 
Realisatie

5.01 We ondersteunen nieuwe initiatieven die bijdragen aan cultuuruitingen. C
5.02 We bieden meer ruimte aan kunst in de openbare ruimte. C
5.03 Wij stellen de centrale hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur beschikbaar voor exposities. C
5.04 We starten met het vormgeven van nieuw cultuurbeleid in een proces van co-creatie. C
5.05

We faciliteren ZINiN in haar rol van ondersteuner, activator en initiator in het amateur culturele 

(verenigings)leven en andere private initiatieven. C
5.06 We treden in overleg met ZINiN over de prestatieafspraken. C
5.07

Stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking tussen culturele instellingen, kunstenaars, 

scholen en verenigingen. C

5.08
De toeristische aantrekkelijkheid en de flora en fauna van de Sallandse Heuvelrug en Regge meer 

onder de aandacht brengen (vermarkten). C
5.09 Uitvoering van de nieuwe dynamische Sport- en Beweegnota. C
5.10

Wij stimuleren sportactiviteiten als middel voor participeren in de maatschappij en het voorkomen 

van jeugdhulp en zorg. F

5.11
Wij stimuleren gehandicaptensport en indien nodig helpen we mee om accommodaties aan te 

passen. F
5.12 We blijven topsportevenementen met een hoge publiciteitswaarde stimuleren. C
5.13 Faciliteren van inwoners, verenigingen c.a. die sportdeelname organiseren. C
5.14 Zorgen voor goede sportfaciliteiten voor de jeugd. C
5.15 Wij blijven samenwerking tussen onderwijs en sportwereld ondersteunen. C
5.16

Zoeken naar mogelijkheden die Het Ravijn – zwem sport zorg – aantrekkelijker maken voor een 

breed publiek. F
5.17 Ondernemers zoeken voor op de zorgvloer van Het Ravijn – zwem sport zorg –. F

Speerpunten

Wat we ondernamen

Kunst en Cultuur
Onze grootste cultuurpartner ZINiN heeft in 2017 onder andere ingezet op de onderdelen Jeugd en Onderwijs, Cul-
tuureducatie, Participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling en Digitale vaardigheden. Er is samenge-
werkt met diverse organisaties zoals primair en voortgezet onderwijs (bibliotheek op school, taal- , lees- en media-
wijsheidprogramma’s), het ROC, De Welle, peuterspeelzalen, Evenmens (‘Samen onder de mantel’).
In het theater werden niet alleen professionele voorstellingen georganiseerd, maar was ook ruimte voor amateur-
voorstellingen. Ook in het Openluchttheater werd geprogrammeerd.

In 2017 is het programma Talent2020 opgestart, een vierjarig stimuleringsprogramma voor talentontplooiing en 
talentontwikkeling van theater- en muziekbeoefenaars waarvoor de provincie Overijssel in de periode 2017-2020 een 
subsidie van € 160.000,- verleent. Professionele cultuurorganisaties zoals ZINiN, de cultuurdocenten en jongerenor-
ganisaties vragen we om faciliteiten, kennis en netwerk beschikbaar te stellen. De Smidse zal fungeren als cultuur-
werkplaats en is een mogelijk vertrekpunt naar regionale poppodia. Voor de Hafabra orkesten willen we samen 
met hen ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken voor jeugdleden. Het idee is ook met het voortgezet onderwijs 
samen te werken aan muziek- en theaterprojecten. Ook de vier lokale toneelgroepen worden extra ondersteund, 
bijvoorbeeld in productie, marketing en faciliteiten. Concreet wordt ingezet op drie onderdelen: actieve cultuurparti-
cipatie, vorming van een netwerk en deskundigheidsbevordering

Cultuurvisie
Via een bestuurlijk vernieuwend proces is de nieuwe cultuurvisie tot stand gekomen. Het vormgeven van het cul-
tuurproces hebben we nadrukkelijk in handen van de burgers neergelegd. Deze experimentele werkwijze is samen 
met de provincie opgepakt. De inwoners waren in dit proces leidend en bepalend. Als gemeente hadden we een 
ondersteunende rol in het proces, waarin werd samengewerkt tussen inwoners, (culturele) professionals en ver-
enigingen. De cultuurvisie bestaat uit een opsomming van datgene wat behouden moet worden en daarnaast een 
bundeling van 16 nieuwe ideeën. Een groep van ongeveer honderd inwoners heeft deze nieuwe ideeën van een 
prioritering voorzien. Samen met inwoners worden die uitgewerkt.

Kunst in de openbare ruimte
In 2017 zijn verschillende tentoonstellingen georganiseerd in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur in sa-
menwerking met Museum de Fundatie uit Zwolle. Daarnaast waren ook tentoonstellingen te zien van lokale kun-
stenaars, zoals de tentoonstelling ‘Uitgelicht’ naar aanleiding van de Eigen Oogst expositie. Naast kunst van de 
Fundatie en lokale kunstenaars, wordt samen met Art Overijssel ‘de keuze van’ georganiseerd. Een inwoner van 
onze gemeente maakt een keuze uit de collectie van Art Overijssel die vervolgens wordt tentoongesteld. 

Cultuur en muziek
De Rijksregeling Muziekimpuls wordt in onze gemeente gecombineerd met een door ons beschikbaar gesteld 
budget. In 2017 heeft een aantal scholen gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid om muziekonderwijs te 
verstevigen en/of muziekinstrumenten aan te schaffen. Scholen werken daarbij samen met muziekverenigingen en 
Kaliber Kunstenschool.

Sport en bewegen als middel
Op het terrein van sport en bewegen hebben we in 2017 uitvoering gegeven aan de in 2015 vastgestelde Sport- en 
beweegnota ‘Samen in beweging 2016-2019’. Sport en bewegen is naast doel op zich vooral ook een waardevol mid-
del. Via een integrale aanpak zetten we sport en bewegen in voor onder meer gezondheidsbevordering (preventie), 
welzijn, sociale samenhang, economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

We hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving en bieden hen de mogelijkheid om 
door middel van sport en bewegen aan hun gezondheid en ontwikkeling te werken. We hebben van de provincie 
Overijssel financiële middelen ontvangen voor projecten en activiteiten gericht op sport en bewegen bij verschillen-
de doelgroepen en op het stimuleren van sporten en bewegen in algemene zin. De preventieve werking van sport- 
en beweegactiviteiten kan een positieve bijdrage leveren aan beperking van de instroom in duurdere zorgtrajecten.

Voorbeelden van projecten die in 2017 zijn gestart en die nog doorlopen in 2018 zijn ‘Sport en jeugdhulp scoren 
samen!, ‘Verbinding zorg, sport & bewegen’ en ‘Sociaal Vitaal in kleine kernen’.
Bij het project ‘Sport en jeugdhulp scoren samen!’ krijgen sportverenigingen handvatten aangereikt, waarmee ze 
hun eigen kracht als medeopvoeder kunnen vergroten en een positiever sportklimaat kunnen realiseren. Bij ‘Verbin-
ding zorg, sport & bewegen’ gaat het om het realiseren van een ketenaanpak van de eerstelijns-/nuldelijnszorg en 
de sport. Via een toegankelijk sport- en beweegaanbod wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen na een behan-
deling of consult weer terugvallen in hun oude klachten. Bij het project ‘Sociaal Vitaal in kleine kernen’ gaat het om 
een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale organisaties in een kern of wijk met als doel 
zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten en bewegen.
Het project ‘Samen Actief’ (Beweegmaatje) is per 1 januari 2018 geëindigd. In 2017 hebben een aantal sport- en 
beweegaanbieders in Het Ravijn –zwem sport zorg- de handen ineen geslagen om inactieve en kwetsbare senioren 
in beweging te brengen. Ambassadeurs van deze sport- en beweegaanbieders traden op als ‘beweegmaatje’ voor 
diegenen die nog niet sporten en bewegen. Dit project heeft de deelnemende sportorganisaties nieuwe leden opge-
leverd en inactieve en kwetsbare mensen in beweging gebracht. 

Twentse visie sport en bewegen
De 14 Twentse gemeenten hebben in de 2e helft van 2017 een gezamenlijke visie op sport en bewegen in Twente 
ontwikkeld. De regionale visie ‘Regionale samenwerking is Noaberschap vanuit Eigen Kracht’ is in december 2017 
door alle 14 colleges akkoord bevonden. De gemeente Hellendoorn was één van de kartrekkers. De visie gaat uit van 
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het standpunt dat sport en bewegen een bindend element is in de Twentse samenleving en belangrijk voor vitale en 
gezonde inwoners. De 14 Twentse gemeenten gaan voor een leven lang sport en bewegen en de zorg voor een pas-
send kwalitatief goed sport- en bewegingsaanbod in Twente voor iedereen in elke levensfase. Deze visie is vertaald 
naar 5 thema’s waarvoor zowel ambities als concrete acties zijn geformuleerd. Die thema’s zijn:

	■ meedoen door kwetsbare groepen/gehandicaptensport;
	■ herkenning, ontwikkeling en ondersteuning van talent;
	■ evenementen;
	■ sportaccommodaties met bovenlokale uitstraling en gebruiksfunctie;
	■ sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving.

Regionale samenwerking biedt kansen voor een efficiëntere en effectievere inzet van capaciteit en middelen op 
kortere en langere termijn en moet resulteren in een vitalere en gezondere samenleving. Elke gemeente heeft en 
houdt de eigen regie en zelfstandigheid voor wat betreft keuzes voor en tempo bij het vaststellen en uitvoeren van 
concrete acties en maatregelen.

Eén van de concrete acties is rookvrije sportaccommodaties. De BLOS vindt dat ‘zichtbaar roken’ daar niet meer bij 
hoort. De BLOS heeft medio 2017 besloten om toe te werken naar het realiseren van volledig rookvrije gemeentelij-
ke sportaccommodaties en sportverenigingen. Vertrekpunt is dat kinderen een sportvereniging moeten associëren 
met een gezonde plek en niet met een plek waar zij leren roken. De BLOS vindt dat ‘zichtbaar roken’ daar niet meer 
bij hoort. Doelstelling is dat alle gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van seizoen 2019-2020 rookvrij zijn. 
Omdat een rookvrije sportvereniging en een rookvrij sportpark niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn, 
is gekozen voor een realisatieperiode van 2 jaar.
In september 2017 zijn de verenigingen gevraagd om een eerste stap te zetten om een ‘rookvrije afspraak’ in te 
voeren tijdens jeugdactiviteiten door de wedstrijdochtenden rookvrij te verklaren. Voetbalvereniging Hulzense Boys 
had dit al eerder voortvarend opgepakt binnen haar vereniging en vervult een hele waardevolle ambassadeursrol 
binnen de gemeente. Verder zijn er rookvrije entrees gerealiseerd bij de gemeentelijke binnensportaccommodaties 
en Het Ravijn – zwem sport zorg –. In het totale proces van rookvrij maken van de gemeentelijke sportaccommoda-
ties werken we ook nadrukkelijk samen met externe partners als de Hartstichting, GGD Twente en KWF.

Sportgemeente van het jaar
De uitverkiezing in september 2016 tot Sportgemeente van het jaar 2016 was een prachtige bekroning van het sport- 
en beweegbeleid en alle gezamenlijke inspanningen met en door de organisaties en mensen in het veld. Het heeft 
veel extra positieve aandacht en (gespreks)podia op vele niveaus opgeleverd. Sport en bewegen is van iedereen 
in de gemeente Hellendoorn. Niet alleen op papier maar vooral ook in de dagelijkse praktijk van alle inwoners. In 
september 2017 hebben we het stokje overgedragen aan de gemeente Heerenveen die een jaar lang de titel “Sport-
gemeente van het jaar 2017” mag voeren.

Buitensport 
Er is landelijk en Europees onderzoek gedaan naar de stoffen in rubbergranulaat in kunstgrasvelden en de effecten 
hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomsten van zowel het landelijke als het Europese onderzoek hebben 
aangetoond dat de huidige infill voldoet aan de veiligheidseisen. Doordat de eisen aangescherpt gaan worden, kan 
het in het uiterste geval noodzakelijk worden op langere termijn het huidige rubbergranulaat te vervangen door 
andere infill. Maar ook andere uitkomsten zijn mogelijk.
Vervolgens is er in oktober 2017 discussie ontstaan over mogelijke milieurisico’s van het gebruik van rubberkorrels 
op en onder sportvelden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de mogelijke milieueffecten. Voor de eigen 
kunstgrasvelden is een inventarisatie opgestart naar de eventuele aanwezigheid van rubberkorrels op en onder de 
kunstgrasvelden en de afwatering. De onderzoeksresultaten van het RIVM worden medio 2018 verwacht. We zullen 
de ontwikkelingen nauwgezet volgen en belanghebbenden hierover op de hoogte houden.

In 2017 is onderzocht en bevestigd dat v.v. Hulzense Boys al jaren een structureel tekort heeft aan trainingscapaciteit 
als gevolg van problematiek met het Wetraveld. Dit tekort kan niet worden opgevangen met het bestaande Wetra-
veld. 

Gelet op de ernst van de problematiek en de noodzaak van een snelle oplossing is de investering van € 400.000,- 
voor de aanleg van een kunstgrasveld ter vervanging van het Wetraveld twee jaar naar voren gehaald, van 2020 
naar 2018.

Door de noodzakelijke uitbreiding met één kunstgrasveld voor hockey is er te weinig capaciteit voor voetbal op 
sportpark Gagelman. Op basis van onderzoek in 2017 is geconstateerd dat er, met inachtneming van de noodzakelij-
ke uitbreiding voor de hockey, een tekort ontstaat aan twee wedstrijdvelden voor voetbal. Dat kan worden opgelost 
door het realiseren van twee kunstgrasvelden voor voetbal. In de begroting voor 2019 is de investering van één 
kunstgras hockeyveld opgenomen en de investering van één kunstgras voetbalveld. Bij de BLOS ligt de opdracht 
om financiële dekking te vinden voor het tweede kunstgrasveld zodat aan de totale capaciteitsbehoefte kan worden 
voldaan.

Het Ravijn – zwem sport zorg –
In Het Ravijn – zwem sport zorg – komen vele functies samen, zoals: topsport, talentontwikkeling, breedtesport, be-
wegingsonderwijs, recreatie, revalidatie, sporten en bewegen voor mensen met een beperking en activiteiten zoals 
zwemlessen en aquasporten.

Terugkijkend op 2017 is de conclusie dat in financiële zin zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant sprake 
is van een positief resultaat ten opzichte van het 2016. Voor het eerst is zelfs sprake van hogere inkomsten dan de 
geprognosticeerde raming bij de ingebruikname in 2011. Ook de totale kosten (inclusief kapitaallasten) zijn lager dan 
in 2016 en zelfs lager dan de geprognosticeerde raming van 2011.

Een vast uitgangspunt is om Het Ravijn – zwem sport zorg – aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. In 
2017 zijn er meer sportieve en recreatieve activiteiten georganiseerd en er zijn aanpassingen aan de buitenruimte 
gedaan om de aantrekkingskracht van Het Ravijn – zwem sport zorg – verder te vergroten.
Het buitenbad werd in de zomer van 2017 bezocht door 20.598 mensen, een nieuw record. In 2016 waren er 19.146 
bezoekers.

In 2017 werd de zorgvloer wel incidenteel verhuurd maar was er nog geen sprake van vaste verhuur van de zorg-
vloer. Per 1 januari 2018 is met Lijfstijl Nijverdal een vaste verhuurder gevonden voor een deel van de zorgvloer. 
Lijfstijl Nijverdal is actief op het snijvlak van sport, bewegen en zorg en past daarmee goed bij de doelstellingen van 
Het Ravijn – zwem sport zorg –.

2017 was het eerste volledige jaar waarin de horeca-exploitatie volledig in eigen beheer is georganiseerd, wat 
heeft geleid tot opstart- en inrichtingskosten op het gebied van personele planning, kassabeheer, fysieke inrichting, 
onderhoud en beheer. Om een win- win situatie te creëren en de personele kosten te verminderen pakken we in 
2018 het onderzoek naar en realisatie van samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld 
dagbesteding, sportverenigingen) verder op.

Gebleken is dat de inzet op PR en communicatie van meerwaarde is voor het promoten en stimuleren van gebruik 
van Het Ravijn – zwem sport zorg –. Op het gebied van promotie is in 2017 geïnvesteerd in: de lancering van een 
eigen website (www.hetravijn.nl), aansprekend en uitdagend beeldmateriaal en het verder doorvoeren van de huis-
stijl in de accommodatie. 
De personele roostering is in 2017 efficiënter ingericht. Ondanks een verruiming van de openingsuren door invoe-
ring van zwemlessen op de vrijdagmiddag zijn de personele kosten (inclusief inleen derden) binnen de begroting 
gebleven.
Er is in 2017 veel geïnvesteerd in het optimaliseren van het veiligheidsniveau in de accommodatie:

	■ Het Protocol Swim2Play (bewegingsonderwijs) is in goed overleg met het basisonderwijs geactualiseerd.
	■ In het buitenbadseizoen is structureel toezicht gezet op bezoekers tijdens openstelling van het buitenbad (was 

voorheen tijdens daluren gecombineerd met toezicht op binnenbaden). 
	■ Voor de vaste huurders van de baden is een collectieve zwemtest Zwemmend Redden georganiseerd. 
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Vanuit het beschikbare investeringsbudget zijn de volgende aanpassingen in het buitenbadterrein uitgevoerd: 
	■ Het aanbrengen van bestrating en valdemping onder en rondom speelaanleidingen (toestellen) conform gel-

dende regelgeving. 
	■ Het herstellen, afvlakken en inzaaien van de ligweide (gras) en het overige groen.
	■ Het afronden en afwerken van de aanleg van het beachsportveld. 
	■ Het vervangen van terrasmeubilair horecavoorziening voor zowel uitstraling als veiligheid bezoekers. 
	■ De plaatsing van nieuwe speeltoestellen en de keuring van de resterende speelvoorzieningen op de ligweide.

Duurzaam beheer sportaccommodaties
Versterking van duurzaam beheer is inmiddels een vast uitgangspunt bij beheer en exploitatie van onze sportac-
commodaties. We benutten daar waar mogelijk de kansen op energiebesparing met inzet van rijks- en/of provinciale 
subsidies en zo veel mogelijk gecombineerd met werkzaamheden in het onderhouds- en investeringsprogramma. In 
2017 hebben we:

	■ in Het Ravijn – zwem sport zorg – een WarmteTerugWininstallatie en een warmtepomp in gebruik genomen, zijn 
er in de horecaruimte energiezuinigere verkoopautomaten en koelingen geplaatst en is er LED-verlichting aan-
gebracht in de horecavoorziening, bedrijfsruimtes, zwembadgarderobe, sanitaire ruimtes en de centrale hal; 

	■ onderzoek gedaan naar plaatsing van zonnecollectoren op dak Het Ravijn – zwem sport zorg –;
	■ LED verlichting in de gymlokalen ’n Kadiek, ’t Trefpunt en Portlandweg en sportzaal Bachlaan geplaatst ter ver-

vanging van conventionele verlichting;
	■ zonnecollectoren op het dak van sporthal De Voordam geplaatst.

Al deze maatregelen dragen bij aan een verdere verduurzaming van de accommodaties en het terugbrengen van 
het energieverbruik en –kosten. 

De vrijetijdseconomie
Eind 2017 is een aanzet gemaakt met een nieuwe economische Agenda van Hellendoorn. Hierin staan onze speer-
punten voor het economische beleid en uitvoering voor de komende 4 jaar (2018-2022). Zaken die hierin terugko-
men zijn onder meer: de aanpak van het centrum, doorontwikkeling Masterplan Nijverdal, upgrading routenetwer-
ken, marketing en promotie, productontwikkeling, bedrijventerreinen, etc.
Omdat de vrijetijdseconomie een steeds belangrijkere rol inneemt bij onze beroepsbevolking, is er opnieuw ingezet 
op het verder in de markt zetten (vermarkten) van onze kroonjuwelen: de Regge en de Sallandse Heuvelrug. Ook de 
komende jaren is hier blijvende aandacht voor nodig. 

Branding gemeente Hellendoorn
Met ons logo en slogan ‘Hellendoorn Natuurlijk Avontuurlijk’ wordt onze gemeente door het Toeristisch Bureau 
Hellendoorn (TBH) vermarkt. Op de vele evenementen is dit zichtbaar geweest. Daarnaast vermarkten we dit via de 
welkomstmappen bij bijna alle accommodatiehouders en worden er diverse goodie-bags uitgedeeld bij een aantal 
evenementen. Ook ontwikkelen we zelf (en in samenwerking met ondernemers) producten en activiteiten zoals de 
Paarse Loper. 

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
Wij zijn samen met gemeente Rijssen-Holten verantwoordelijk voor het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Het 
Kernteam wordt gevormd door: de gemeente Hellendoorn, de gemeente Rijssen-Holten, Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, IVN en Marketing Oost. De gevormde Stimuleringsagenda is de basis geweest om eind 2017 voor 
het kernteam een subsidie aan te vragen bij de Provincie Overijssel voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal 
Park. GS heeft voor de periode 1 november 2017 tot 31 december 2020 een subsidie toegekend van € 396.000,-- 
waarmee we de beoogde projecten gaan uitvoeren. Inmiddels zijn we gestart met het marketingplan en de positio-
nering van de Sallandse Heuvelrug. 

Beste MTB-route van NL
De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe MTB paden en het updaten van 
bestaande paden. Door de inzet van veel vrijwilligers zijn er een aantal routes ontstaan van nationaal niveau. De be-
kroning hiervan kwam in 2017, met de publieksprijs ‘beste MTB-route van Nederland’ voor de huidige paarse route.

Realisatie baten en lasten

 

05 Cultuur, recreatie en sport
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemeen sportbeleid - 262 - 244 - 217 27 V - 411

Bibliotheek - 1.293 - 1.442 - 1.474 - 32 N - 1.260

Binnensport-accommodaties - 981 - 960 - 861 99 V - 1.131

Buitensport-accommodaties - 803 - 747 - 691 56 V - 838

Culturele voorzieningen en evenementen - 32 - 58 - 64 - 6 N - 64

Het Ravijn-zwem sport zorg - 2.414 - 2.508 - 2.445 63 V - 3.067

Kunst en Cultuur - 1.047 - 1.511 - 1.460 52 V - 1.127

Musea / expositieruimten - 32 - 36 - 30 6 V - 50

Muziekschool - 55 - 76 - 52 24 V - 37

Overig vormings- en ontwikkelingswerk - 1 - 1 - 1 V - 1

Recreatie en Toerisme - 431 - 522 - 521 1 V - 561

Sociaal-cultureel werk - 436 - 812 - 741 71 V - 724

Stimulering sportdeelname - 143 - 185 - 177 8 V - 140

Totaal Lasten - 7.931 - 9.102 - 8.732 370 V - 9.413

Baten

Algemeen sportbeleid 37 37 37 0 V 22

Bibliotheek - 445 456 11 V -

Binnensport-accommodaties 446 446 435 - 11 N 432

Buitensport-accommodaties 251 358 386 27 V 219

Culturele voorzieningen en evenementen 13 13 13 - 0 N 13

Het Ravijn-zwem sport zorg 648 703 755 52 V 658

Kunst en Cultuur 0 653 680 27 V -

Musea / expositieruimten 4 4 15 11 V 15

Muziekschool - 10 9 - 1 N 10

Recreatie en Toerisme 431 479 489 10 V 457

Sociaal-cultureel werk 241 241 232 - 9 N 239

Stimulering sportdeelname 7 7 5 - 2 N 7

Totaal Baten 2.078 3.395 3.510 114 V 2.072

Saldo van baten en lasten - 5.853 - 5.706 - 5.222 484 V - 7.341

Mutatie reserves

Toevoegingen - 50 - 79 - 79 - - 72

Onttrekkingen - 20 85 27 - 58 N 92

Mutatie reserves - 70 6 - 52 - 58 N 20

Resultaat - 5.923 - 5.700 - 5.275 426 V - 7.321

bedragen x € 1.000
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Belangrijkste afwijkingen

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

20 V

22 V

Buitensport - onderhoud sportvelden 50 V

Voorziening privatisering was- en kleedruimten - vrijval a.g.v. herijking bouwindex 40 V

Binnensportaccommodaties - onderhoud 77 V

Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud 62 V

Het Ravijn - personeel van derden 39 V

Het Ravijn - houtsnippers / houtpellets 17 V

Het Ravijn - zwem sport zorg - opbrengsten bezoekers 51 V

Subsidieregelingen Sport 19 V

Theater Zinin - huisvestingskosten 51 V

Kulturhus Kruidenwijk - onderhoud 30 V

Totaal voordelen 478 V

Nadelen

- 46 N

Het Ravijn - zwem sport zorg - horeca - 25 N

Totaal nadelen - 71 N

Overige afwijkingen 19 V

Totaal afwijkingen 426 V

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.

Bibliotheek - huisvestingskosten en facilitaire diensten

Muziekonderwijs - frictiekosten

Subsidie Bibliotheek - incl. huurlasten vestiging Daarlerveen 2015-2016

 

Programma 6: Woon- en leefomgeving   

Verantwoordelijk voor dit programma:
Op bestuurlijk niveau:  Wethouder dhr. J.J. Beintema (afval, milieu)
   Wethouder dhr. T.C. Walder (ruimtelijke ordening, grondbeleid)
Op ambtelijk niveau: Waarnemend Clustermanager Grondgebied dhr. P.H. van der Steen

Over dit programma

De gemeente Hellendoorn is een prettige gemeente om in te leven. Dit blijkt al jarenlang uit leefbaarheidsonder-
zoeken. Vanzelfsprekend houden we dit niveau graag vast. Dat doen we door een goede balans te hanteren tus-
sen onze groene, economische en duurzame ambities. Een gezonde woon- en leefomgeving ontstaat niet vanzelf. 
Daarvoor is goed en degelijk beheer nodig, door vooral inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers zelf. 
Zij zijn immers de ogen en oren in wijken en kernen. Daarom gaven we in het Coalitieakkoord aan dat wij met hen 
de verbinding zoeken, om ze waar mogelijk te helpen bij het realiseren van hun ideeën voor de eigen wijk. Het 
is tenslotte hun directe woonomgeving. Een veilige en schone openbare ruimte, voldoende openbaar groen en 
goede speelvoorzieningen voor de jeugd dragen bij aan een gezonde woon- en leefomgeving. Onze ideeën over 
de ruimte in onze gemeente staan beschreven in de omgevingsvisie. Die is leidraad voor alle ontwikkelingen op 
het gebied van ruimte. 
 
Ons vertrekpunt voor woonbeleid is een evenwichtige woningvoorraad die past bij de woningvraag van de toe- 
komst. We kijken daarbij vooral naar specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen en statushouders. Het gaat 
dan om levensloopbestendig bouwen. Het is meer dan ooit nodig dat we goed en flexibel inspelen op de behoef-
ten van de woonconsument. Dat betekent voortdurend goed kijken of we de juiste woningen op de juiste plek 
realiseren. Op dit terrein werken we al vele jaren nauw samen met Woningstichting Hellendoorn. 
 
Ook duurzaamheid is een centraal thema. Onze plannen op dat gebied zijn ambitieus, maar haalbaar, met inzet 
van de middelen uit het revolverend energiefonds. Ook onder onze inwoners leeft duurzaamheid steeds meer en 
dat vlammetje wakkeren we graag verder aan. Op het gebied van energie, bodem, geluid, afval, water, lucht en 
klimaat hopen we de komende jaren de nodige stappen te kunnen zetten. Daarbij is het niet meer dan vanzelf-
sprekend dat wij als gemeente het goede voorbeeld geven. 

Kaderstellende nota’s 

	■ Nota grondbeleid (2014 14INT01047) 
	■ Omgevingsvisie Natuurlijk avontuurlijk (2014 14INT00023) 
	■ Beeldkwaliteitsplannen (o.a. voor het centrum van Nijverdal 2010) 
	■ Structuurvisie De Centrale Strip (2011) 
	■ Welstandsnota (2012 12INT01392) 
	■ Monitor Woonvisie (2015 15INT03452) 
	■ Landschapsbeleidsplan (2001) 
	■ Groenbeleidsplan (2015)
	■ Omgevingsvisie Provincie Overijssel 
	■ Plattelandsvisie (2006) 
	■ Landinrichtingsplan Ruilverkaveling Rijssen 2008 
	■ Bestemmingsplan Buitengebied (RB 09INT00270) 
	■ Beleid vrijkomende agrarische gebouwen (2006) 
	■ Natura 2000 (NB-wet) ‘Samen werkt beter’ (o.a. 14INK09889) 
	■ Waterplan Hellendoorn (2007) 
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	■ Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA) (2012 12INT01117) 
	■ Klimaatbeleidsplan 2009-2012 (2008) 
	■ Milieuprogramma 2012-2015 (2012 12INT00415) 
	■ Extern veiligheidsbeleid (2012 12INK11278) 
	■ Gebiedsgericht geluidbeleid (2009 B&W 09INT00072) 
	■ Beleidsnota ‘Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn’ (2013 13INT01370) 
	■ Woonafspraken provincie Overijssel 2016 t/m 2020 (2015 15INT04190)Overcapaciteit woningbouwplannen in 

bestemmingsplannen (2016 16INT01777)
	■ Prestatieafspraken Reggewoon en gemeente Hellendoorn (2017)
	■ Duurzame Energievisie Hellendoorn (2017 17INT02927)
	■ Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht & handhaving 2018 (2017 17INT06587)

Wat we wilden bereiken 

Realisatie

6.01 Wij stimuleren en faciliteren woningbouw-initiatieven. C
6.02 Nieuw bestemmingsplan ontwikkelen voor de wijken Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord. F

6.03
We stimuleren levensloopbestendig bouwen met grote nadruk op energiezuinigheid en 

duurzaamheid. C

6.04
Nader bezien welke mogelijkheden ons energiegebruik kunnen reduceren en doorvoeren 

maatregelen om dit te bereiken. C
6.05 Evaluatie beleidsnota "Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn". C
6.06 Opstellen van een duurzame energievisie C
6.07 We informeren inwoners actief over duurzaamheid. C
6.08 We ondersteunen "de ambassadeurs van de duurzaamheid" C
6.09 We stimuleren inwoners om met duurzame, creatieve initiatieven te komen. C
6.10 Ons afvalbeleid richt zich op het realiseren van een afvalvrije toekomst. C
6.11 Dorps- en wijkraden en plaatselijke belangen meer zeggenschap geven C
6.12 Groenonderhoud in wijken en buurten samen met burgers oppakken. C
6.13 Na definitieve besluitvorming volgt de implementatie van de RUD Twente C
6.14

Samen met alle betrokkenen uitvoering geven aan de speerpunten van het Masterplan Centrum 

Nijverdal. C

6.15
De plannen van de gebiedsvisie Nijverdal aan de Regge voor de 1e fase op basis van realisme 

bijstellen en bezien of en wanneer realisatie haalbaar is. D

Speerpunten

Wat we ondernamen

Woon- en leefomgeving en woningmarkt
In 2016 nam de raad een besluit om de overcapaciteit op het gebied van woningbouwplannen terug te brengen. 
Voornamelijk in Hellendoorn (180) en Nijverdal (300) zijn forse ingrepen gedaan om de capaciteit terug te brengen. 
Omdat de economie weer is aangetrokken, komen er weer veel nieuwe plannen binnen. Met de provincie Overijssel 
maakten wij de afspraak om te mogen bouwen voor lokale behoefte. De behoefte wordt de komende 10 jaren inge-
schat op een aantal dat ligt in een bandbreedte  tussen de 350 en 420 woningen. In 2017 zijn er in de gemeente ruim 
80 woningen gerealiseerd (dat is 2 keer de verwachte jaarproductie).
Verder maakten we afspraken met enkele ontwikkelaars in de Heemtuin. 

Omgevingswet
De Eerste Kamer nam in 2016 de Omgevingswet aan. In 2017 is gewerkt aan de invoeringsregelgeving en uitbouw 
van de Omgevingswet. Dit loopt door tot in 2018. Het kabinet beoogt het omgevingsrecht eenvoudiger te maken 
door alle bestaande regelingen op dit domein in één Omgevingswet te vatten.
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 
Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomge-
ving. De Omgevingswet heeft ingrijpende consequenties voor de uitvoering door gemeenten. Zo is er straks sprake 
van nog maar één omgevingsplan voor onze gemeente in plaats van tientallen bestemmingsplannen. Bij de aan-
vang van 2017 was de verwachting dat de wet in 2019 in werking zou treden. Dit betekent dat de interne voorberei-
dingen zijn gestart. Medio 2017 is echter duidelijk geworden dat de wet waarschijnlijk pas in 2021 in werking treedt. 
Daarom temporiseerden we de ontwikkelingen en voorbereidingen. Wel proberen we bij nieuwe ontwikkelingen, 
zoals de duurzame energievisie, al zo veel mogelijk in de geest van de Omgevingswet te werken.

Grondexploitaties
De interesse in bouwkavels op bedrijventerrein ’t Lochter III heeft geresulteerd in een aantal mooie verkopen in 2017. 
De concrete interesse houdt aan en voor 2018 wordt verwacht dat dit zal resulteren in een aantal nieuwe verkopen. 
Hiermee hopen we op schema te lopen om het volledige bedrijventerrein in de komende 10 jaar uit te geven. Des-
ondanks blijven met de ontwikkeling van dit bedrijventerrein de samenhangende risico’s nog steeds groot. 

De kavels in de inbreidingslocatie ‘Hart van Noetsele’ zijn allemaal verkocht en geleverd in 2017. De eerste woningen 
zijn in 2017 opgeleverd en bewoond. 
Ook de meeste bouwkavels in het plan ‘Aan de Tuinen’ zijn in 2017 verkocht en geleverd en de meeste woningen 
inmiddels gebouwd en bewoond. Er is nog 1 kavel beschikbaar, waar een optie op is verstrekt. 
Voor beide grondexploitaties is op basis van de nieuwe BBV-voorschriften al een deel van het geraamde positieve 
grondexploitatieresultaat als winst genomen.

In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) uit 2007 met de marktpartijen in Kruidenwijk Zuid herzien. De 
nieuwe afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Afgesproken is dat er in Kruidenwijk Zuid 
fase 2 en 3 geen woningen meer worden ontwikkeld en fase 1 binnen afzienbare termijn kan worden afgerond. In 
2017 heeft de gemeente 16 bouwkavels in Kruidenwijk Zuid geleverd aan de marktpartijen. De resterende 33 kavels 
worden in de periode tot 2019 aan de marktpartijen geleverd. De gemeente heeft zelf nog 3 bouwkavels beschikbaar.

De eerste fase van Hellendoorn Noord (voor de dierenkliniek) is zo goed als voltooid. De laatste gemeentelijke ka-
vels zijn in 2017 verkocht en geleverd. 
In 2018 wordt er een nieuw bestemmingsplan voor de volgende fase Hellendoorn Noord (ten noorden van de 
dierenkliniek) vastgesteld. In totaal is er ruimte voor ca. 80 woningen in dit gebied. In 2018 wordt begonnen met de 
uitgifte van 19 gemeentelijke bouwkavels. Hiervoor is de nodige belangstelling getoond. Ter compensatie van de 
vervallen woningen in Kruidenwijk Zuid fase 2 en 3, is afgesproken dat de marktpartijen 42 bouwkavels kopen in 
Hellendoorn Noord. Deze bouwkavels worden in een tijdsbestek van 4 jaar afgenomen.

In Daarle West is de interesse in bouwkavels ook toegenomen. In 2017 zijn in het bestaande deel 2 bouwkavels ver-
kocht. In 2017 is het bestemmingsplan voor een volgende fase in Daarle West onherroepelijk geworden en zijn er 11 
nieuwe gemeentelijke woningbouwkavels toegevoegd. 4 kavels hiervan zijn in 2017 verkocht. Totaal zijn er in Daarle 
West 5 bouwkavels verkocht en geleverd in 2017. Dit is een flink aantal in vergelijking met voorgaande jaren.
Voor deze grondexploitatie is ook op basis van de nieuwe BBV-voorschriften al een deel van het geraamde positieve 
grondexploitatieresultaat als winst genomen.

Nijverdal aan de Regge
Bij dit project zijn geen ontwikkelingen te melden, behalve dat het als één van de vier zoeklocaties in beeld is voor 
de (centrale) vestiging van scholengemeenschap Reggesteyn.
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Waterwinning
Vitens is op zoek naar een nieuw waterwinpunt. Er is onderzoek gedaan naar een geschikt gebied in Overijssel. 
Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de bestaande waterwinpunten (onder andere Sallandse Heuvelrug). Het 
zoekgebied is de omgeving Vriezenveen/ Daarle. De provincie Overijssel is bevoegd gezag om een waterwingebied 
aan te wijzen. Uiteraard volgen wij het proces en beoordelen we de consequenties van de uiteindelijke keuze voor 
de inwoners van onze gemeente. De provincie heeft Vitens opdracht gegeven het (gebieds)proces te leiden. 

Openbaar groen
2017 was operationeel gezien een soort overgangsjaar. Personele mutaties, zowel binnen het team Openbare wer-
ken als ook bij Soweco waren aanleiding om de jarenlange werkwijze in het onderhoud te herzien. De verdeling in 
taken is geanalyseerd en heeft geleid tot een aanpassing in de taakverdeling. We gaan zelf snoeiwerkzaamheden uit-
voeren. Het grasmaaien wordt uitbesteed aan een aannemer, voor de aanbesteding zijn de voorbereidingen gestart 
. Voor de onkruidbestrijding, schoffelen en graskanten knippen is een prijsaanvraag bij Soweco. Beide onderdelen 
zijn begin 2018 in opdracht gegeven en met deze taakverdeling gaan we in 2018 het groen op ‘beeld’ onderhouden.
Het in 2015 vastgestelde Groenbeleidsplan gaat uit van beeldbestekken in plaats van frequentiebestekken. Het 
uitgangspunt is niet meer de onderhoudsfrequentie, maar hoe het openbaar groen van de gemeente eruit moet 
zien. Dit beeld wordt gegarandeerd door onderhoud te plegen op het moment dat het nodig is (afhankelijk van de 
groeiomstandigheden) en niet wanneer het toevallig dan wel planmatig weer aan de beurt is. In het plan worden 
vijf categorieën ambitieniveaus verwoord met bijbehorend prijskaartje. Ten behoeve van de keuze van het ambitie-
niveau en het werken volgens beeldbestekken, verrichtten we eind 2017 een nulmeting. Op basis van de resultaten 
maken we een definitieve en verantwoorde keuze op welk onderhoudsniveau we bepaalde gebieden (centra en 
woonwijken) gaan onderhouden en ontstaat ook inzicht in de daarvoor benodigde financiële en personele midde-
len.
In Haarle is de pilot, waarbij het groen wordt onderhouden door burgers en verenigingen, geëvalueerd en met een 
jaar verlengd.

Dit jaar zijn we gestart met een pilot strategisch bomenbeheer. Daarbij is een analyse uitgevoerd naar ons bomen-
bestand, onze budgetten en inzet; kortom hoe wij het onderhoud hebben georganiseerd. Ook is er op de wijze van 
bomenonderhoud een praktijkproef uitgevoerd. Dit alles heeft geleid tot een aangepaste werkwijze voor de komen-
de jaren waarmee we de (veiligheids)risico’s  beperken (door bijv. vallende takken) en meer planmatig onderhoud 
gaan plegen. Daarmee hopen we ook het aantal meldingen terug te dringen. 

Tenslotte zijn de voorbereidingen afgerond voor het project Oranjestraat waarvan in 2018 de aanbesteding en uit-
voering volgt. In dit project worden drie componenten gebundeld; 

	■ de cultuurhistorische waarde (oude spoor verbeelden)
	■ de klimaatmaatregelen (tegengaan van wateroverlast als gevolg van hevige regenval) 
	■ de verbetering van de groenbeleving (renovatie openbaar groen).

Speelplaatsen
De renovatie van de speelplek in de Straussstraat is in 2017 uitgevoerd. Op de speelplek aan de Heemst is een com-
binatietoestel vervangen en op de speelplek Dille een schommel. Op diverse plekken zijn vrijgekomen toestellen uit 
de oude speeltuin de Blokken opnieuw gebruikt.
Dit jaar zijn voor het eerst de speeltoestellen op de ligweide van het zwembad geïnspecteerd en enkele adviezen 
uitgebracht. 
In 2017 gaven we op drie plekken vorm en inhoud aan burgerparticipatie: 

	■ De speelplek Thomas Ainsworthstraat is door buurtkinderen ontworpen en tijdens burendag 2017 feestelijk in 
gebruik genomen. In de zomer 2016 hadden enkele kinderen een verzoek voor renovatie van de speelplek inge-
diend. 

	■ Op de speelplek in de Zonnedauw is de zandbak vervangen door een tafeltennistafel en is de bestrating op-
nieuw bestraat. Dit verzoek diende de buurt circa 2 jaar geleden in. In ruil hiervoor onderhoudt de buurt de 
plantvakken rond de speelplek. Tijdens Burendag heeft de buurt de plantvakken gesnoeid en is het groenafval 
door ons afgevoerd. 

	■ Afgelopen zomer startten we na een lastige start een burgerparticipatietraject op voor de speelplek Schu-

mannstraat. In het kader van Burendag zijn groenvakken door de buurt gerenoveerd en voor vijf jaar in onder-
houd genomen. Ook plaatsten we een glijbaan voor de allerkleinsten. Medio 2018 bespreken we de wensen 
met de contactpersonen. De renovatie van de speelplek staat voor 2019 gepland.

Begraafplaatsen
Op de begraafplaats aan de Ninaberlaan vernieuwden we een aantal asfaltpaden. De inrichting is op enkele plekken 
verfraaid en er zijn ‘insectenhotels’ geplaatst. Ook is de locatie voor de urnen verbeterd. 

(Huishoudelijk) afval
In 2017 namen we een aantal belangrijke besluiten in het kader van onze doelstelling, een ‘afvalloos’ (lees: maxi-
maal 50 kilo per jaar per inwoner) Hellendoorn in 2030. We hebben ervoor gekozen uitsluitend in te zetten op de 
inzameling van huishoudelijk afval. Dit betekent dat we ons zoveel mogelijk gaan richten op verdergaande scheiding 
van huishoudelijk afval. Om onze prestaties goed te kunnen monitoren, stelden we een nieuwe tussendoelstelling 
vast van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2020. 
Het besluit om in 2017 te starten met de afzonderlijke inzameling van PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankverpak-
kingen) met minicontainers blijkt een groot succes en daarmee is een forse stap gezet in de richting van die tus-
sendoelstelling en het einddoel. We hadden de verwachting om ca. 800 ton PMD in te zamelen, maar uiteindelijk 
is het resultaat uitgekomen op ruim 1050 ton PMD. Door de gezamenlijke (13 Twentse gemeenten) aanbesteding 
van de sortering en vermarkting van het PMD is een goed contract afgesloten. In het aangeleverde PMD is door de 
verwerker in toenemende mate vervuiling aangetroffen. Het gevolg is geweest dat de te verwachten resultaten (75% 
nascheiding) niet is gehaald, maar slechts ca. 60%. 
De rol die wij sinds 2015 aan de voormalige oud papierinzamelaars (ongeveer twintig vrijwilligers en verenigingen) 
geven als onze ‘ambassadeurs van de duurzaamheid’ en afvalscheiding is onveranderd. Ze voeren voor ons projec-
ten en programma’s uit die duurzaamheid stimuleren, zoals projecten op scholen of energiemarkten en intensive-
ring van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Daar staat dan een vergoeding tegenover.

Op het Afvalbrengpunt voerden we groot onderhoud uit aan de persinstallatie. Ten behoeve van de vervanging van 
de huisvuilwagens zijn de voorbereidingen gestart voor een Europese aanbesteding door een programma van eisen 
op te stellen. 

Milieu en duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De beleidsnota ‘Samen werken aan een duurzaam Hel-
lendoorn’ is daarbij richtinggevend. In paragraaf 9 gaan we in op ons duurzaamheidsbeleid. De nadruk ligt en zal 
blijven liggen op het ‘samen doen’, zowel intern als extern. Doelgericht communiceren en anderen faciliteren blijven 
belangrijk. We kunnen het niet alleen en we hebben onze inwoners hard nodig bij het realiseren van onze doelstel-
lingen. 

In 2016 is gestart met het opstellen van een gemeentedekkende bodemkwaliteitskaart. Dit project wordt uitgevoerd 
gezamenlijk met de overige Twentse gemeenten. In 2017 zijn de kaarten, bijbehorende rapportage en de Bodembe-
heernota in concept opgesteld. Voordeel van dit project is dat na vaststelling in 2018, we veel minder bodemonder-
zoeken hoeven uit te voeren. Zowel door de eigen organisatie als door externen. Door onderlinge afstemming en 
erkennen van elkaars kaarten, is ook uitwisseling over de gemeentegrenzen veel makkelijker.

Door de landelijke en regionale ontwikkelingen in de ondergrond, is het besef ontstaan dat een visie op de on-
dergrond van toegevoegde waarde is. Het is nodig om op voorhand na te denken over wat men als regio en als 
gemeente gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de ondergrond vindt en deze onderbouwen door kennis en 
kunde van experts. Deze visie kan ook weer mee worden genomen bij de invoering van de Omgevingswet. In 2017 
is gezamenlijk met de andere Twentse gemeenten onder andere ingezet op het vergroten van de kennis over de 
ondergrond en het verkennen van de betrokken partijen.

De provincie Overijssel heeft een budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van asbestverontreinigingen in de 
bodem in de omgeving van Goor. De gemeente Hellendoorn valt binnen dit gebied. De aanpak van asbest in de bo-
dem binnen dit gebied zal projectmatig worden opgepakt. In 2017 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden 
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voor een saneringslocatie in de gemeente Hellendoorn, de uitvoering vindt plaats in 2018. Overigens is de asbest-
bodem problematiek in onze gemeente zeer beperkt.

Naar verwachting zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verboden. In de provincie Overijssel en ook in de gemeente 
Hellendoorn zijn nog veel asbestdaken aanwezig. Daarom wordt nu al door de provincie en alle gemeenten ingezet 
op het stimuleren van de verwijdering van deze daken. In 2017voerden we gesprekken met de niet-agrarische bedrij-
ven. Het doel van deze gesprekken was gericht op bewustwording van het gevaar van asbestdaken en informeren 
over het verbod en de financiële mogelijkheden om vervanging of sloop te bekostigen. Daarnaast leverden we afge-
lopen jaar input aan de provincie Overijssel voor een inventarisatie van asbestdaken in alle Overijsselse gemeenten.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD) en kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Mede naar aanleiding van het rapport Mans zette het Rijk de afgelopen jaren in op een verbetering van de kwaliteit 
van vergunningverlening en handhaving voor de fysieke leefomgeving.

Dit moet onder andere worden bereikt door voor vergunningverlening en handhaving kwaliteitscriteria op te stellen. 
De kwaliteitscriteria richten zich op de medewerker (opleiding, ervaring en vlieguren) en op de organisatie (onder 
meer planning en control cyclus). Onze medewerkers voldoen aan de landelijk gestelde criteria. De formele vastleg-
ging van de kwaliteitscriteria heeft eind 2016 in Hellendoorn plaatsgevonden in een verordening op basis van het 
VNG-model. Ook de planning en control cyclus is op orde.

Een aantal specifieke milieutaken moeten worden uitgevoerd door een regionale omgevingsdienst, waarbij de 
bevoegdheid en de besluitvorming bij de gemeente blijft liggen. Binnen Twente en IJsselland is er in eerste instantie 
voor gekozen deze aspecten uit te werken in een zogenaamde netwerkconstructie (Netwerk RUD Twente) vanuit de 
visie ‘lokale binding regionale bundeling’. Echter, door een wetsaanpassing is vastgelegd dat uiterlijk 1 januari 2019 
er “een omgevingsdienst moet zijn ingesteld als openbaar lichaam. De Netwerk RUD voldoet hier niet aan. In 2017 
is hard gewerkt aan het opzetten van een Omgevingsdienst Twente (ODT). Eind 2017 is de gemeenschappelijke re-
geling gesloten. Net als in 2017 zal ook in 2018 nog veel werk verzet moeten worden om de overgang van RUD naar 
ODT goed te laten verlopen zodat uiterlijk 1 januari 2019 de ODT ook daadwerkelijk functioneert en de huidige RUD 
wordt ontmanteld. Aan de bevoegdheidsverdeling verandert niets, de gemeente is en blijft bevoegd gezag.

Realisatie baten en lasten 

06 Woon- en leefomgeving
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Bedrijventerreinen - 3.006 - 2.772 - 1.125 1.647 V - 2.038

Bestemmingsplannen - 517 - 443 - 414 29 V - 995

Bouwgrondexploitatie - 4.005 - 7.755 - 7.390 365 V - 3.518

Dierplaagbestrijding - 1 - 1 - 2 - 0 N - 31

Grondzaken - 268 - 699 - 707 - 8 N - 587

Herinrichting woonomgeving - 64 - 75 - 56 19 V - 114

Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten - 44 - 96 - 100 - 4 N - 191

Huishoudelijk afval - 3.552 - 3.159 - 3.049 110 V - 3.471

Kantoor-  winkel- en dienstenafval - 30 - 48 - 47 1 V - 268

Milieu algemeen - 553 - 755 - 710 45 V - 455

Milieubeheer bedrijven - 23 - 127 - 91 37 V - 86

Natuur en landschap - 53 - 125 - 105 20 V - 210

Openbaar groen - 1.914 - 1.881 - 1.832 49 V - 1.799

Overig afval - 20 - 20 - 9 11 V - 19

Structuurplannen - 10 - 25 - 9 16 V - 414

Uitvoering Wet geluidhinder - 6 - 6 - 3 3 V - 97

Vergunningen volkshuisvesting - 1.074 - 994 - 1.014 - 20 N - 1.759

Wonen - 165 - 50 - 35 14 V - 123

Woonwagens - 6 - 6 - 9 - 2 N - 10

Totaal Lasten - 15.313 - 19.038 - 16.707 2.332 V - 16.187

Baten

Bedrijventerreinen 2.901 2.678 1.021 - 1.657 N 3.237

Bestemmingsplannen 39 51 51 - 0 N 63

Bouwgrondexploitatie 3.983 6.606 6.578 - 28 N 3.874

Dierplaagbestrijding 7 - 0 0 V 6

Grondzaken 105 564 586 22 V 1.559

Herinrichting woonomgeving - - - - - 311

Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten 178 178 170 - 8 N 169

Huishoudelijk afval 4.251 4.266 4.141 - 125 N 3.929

Kantoor-  winkel- en dienstenafval 84 79 70 - 9 N 328

Milieu algemeen 1 16 18 2 V 83

Milieubeheer bedrijven - 21 28 7 V 37

Natuur en landschap - - 0 0 V 82

Openbaar groen 41 52 72 19 V 45

Overig afval 42 42 32 - 10 N 50

Structuurplannen - 90 90 - -

Uitvoering Wet geluidhinder 2 2 1 - 2 N 3

Vergunningen volkshuisvesting 623 623 730 107 V 801

Wonen 19 - - - 21

Woonwagens 28 28 19 - 9 N 19

Totaal Baten 12.305 15.297 13.606 - 1.691 N 13.994

Saldo van baten en lasten - 3.008 - 3.741 - 3.100 641 V - 2.193

Mutatie reserves

Toevoegingen - 251 - 326 - 504 - 178 N - 2.280

Onttrekkingen 160 1.328 1.125 - 203 N 428

Mutatie reserves - 91 1.002 620 - 382 N - 1.852

Resultaat - 3.099 - 2.739 - 2.480 259 V - 4.045

bedragen x € 1.000
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Belangrijkste afwijkingen

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

80 V

47 V

Hogere opbrengst leges bouwvergunningen 116 V

Winstneming grondexploitaties 320 V

Totaal voordelen 563 V

Nadelen

- 320 N

Totaal nadelen - 320 N

Overige afwijkingen 16 V

Totaal afwijkingen 259 V

Onderhoud openbaar groen

Storting winstneming grondexploitaties in bufferreserve

Energievisie

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.

Programma 7: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Verantwoordelijk voor dit programma:
Bestuurlijk:  Wethouder dhr. J.H. Coes
Ambtelijk:  Clustermanager Samenleving dhr. G. Koolhaas

Over dit programma

Hellendoorn wil een gemeente zijn waarin alle inwoners zoveel mogelijk meedoen. Leeftijd, lichamelijke, psy-
chische of verstandelijke beperkingen zouden geen belemmerende factoren mogen zijn voor deelname aan de 
samenleving. We benutten daarom optimaal de eigen kracht van mensen met een beperking en hun sociale net- 
werken (onder andere mantelzorg en vrijwilligers). Zo stimuleren we een sociaal krachtige samenleving, waarin 
mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, iedereen naar vermogen bijdraagt, zijn mogelijkheden benut en 
zoveel mogelijk zelfredzaam is. Wij faciliteren dit met, waar nodig, aanvullende ondersteuning, want wij hebben 
een verantwoordelijkheid voor al onze inwoners, met of zonder beperking, ongeacht hun afkomst, religie en 
geslacht. Deze ondersteuning organiseren we zo veel mogelijk dichtbij de mensen die het nodig hebben: gebieds-
gericht, in de eigen woon- en leefomgeving, onder de noemer: Buurt aan Zet!

Juist ook in de zorg is voorkomen vele malen beter dan genezen. Dat geldt voor de mensen die het betreft, maar 
ook voor de organisatie van de zorg. Door preventie beperken we ook het beroep op dure voorzieningen. Dat is 
nodig zodat die beschikbaar kunnen blijven voor mensen die ze écht nodig hebben. De gemeente Hellendoorn 
biedt haar inwoners een breed en adequaat pakket aan welzijnsvoorzieningen. Dit aanbod verloopt veelal via wel-
zijnsinstellingen zoals Stichting De Welle en de Stichting Evenmens en met ondersteuning van vrijwilligersinitiatie-
ven. Door de decentralisaties van rijkstaken hebben gemeenten veel meer verantwoordelijkheden gekregen en is 
het kader, waarbinnen de ondersteuning wordt vormgegeven, veranderd. De decentralisaties gaan gepaard met 
forse bezuinigingen, maar leggen de zorg wel daar waar ze hoort: de gemeente staat dicht bij haar burgers. Via 
een vernieuwende aanpak, onder meer met woonservicegebieden, proberen we deze nieuwe taken en verant-
woordelijkheden het hoofd te bieden.

Kaderstellende nota’s 

	■ Kadernota Wmo 2015-2019
	■ Verordening Wmo 2015 (14INT04107)
	■ Besluit Wmo 2015
	■ PGB beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2015
	■ Visie wonen, welzijn en zorg 2010–2014 ‘Samenwerken aan een blijvend vitale Samenleving’ (raadsbesluit 2011)
	■ Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 subregio midden Overijssel ‘Meer samenleven’ met be-

leidsagenda gemeente Hellendoorn (raadsbesluit 2011)
	■ Algemene Subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 (2014)
	■ Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2014 (2014)
	■ Buurt aan Zet! (2016)
	■ Kadernota Publieke Gezondheid 2018-2021 (2017)
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Wat we wilden bereiken

Realisatie

7.01 Mantelzorgers ontvangen een Mantelzorgcompliment. C
7.02 Mantelzorgers blijven faciliteren. C
7.03

Net zoals we jaarlijks met verschillende organisaties overleggen, gaan we dit ook met 

ouderenbonden doen. C

7.04
We zetten in op het activeren van ouderen. De ouderenbonden, vrijwilligers(organisaties) en 

mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. C
7.05 Opstellen nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid. C
7.06

Wij actualiseren de nota Wonen Welzijn en Zorg en leggen daarbij nadrukkelijk het ouderenbeleid 

vast. D

7.07
Wij bieden ruimte aan professionals (zodat die niet gehinderd worden door regels en schotten 

tussen sectoren). C

7.08 Met de zorgaanbieders maken we afspraken op basis van doelen, prestaties en resultaten. C

7.09 We ondersteunen in aanbod van laagdrempelige zorg in een gebiedsgerichte aanpak. C

7.10 Wij organiseren / faciliteren / ondersteunen samenwerking in het ‘Buurthuis van de toekomst’. C
7.11 Vrijwilligerswerk stimuleren we en wij houden de huidige voorzieningen in stand. C
7.12 Algemene jeugdvoorzieningen houden wij op peil. C
7.13 We stellen een nieuwe vrijwilligersnota op. C

Speerpunten

Wat we ondernamen

Ondersteuning burgers
De eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht (‘zelf weer kunnen, zelf meer kunnen’) van de burger zijn uitgangs-
punten van beleid. Daar waar een inwoner (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, organiseren we dat. We gaan er 
daarbij vanuit dat dat eerst gebeurt vanuit het eigen netwerk van de inwoner, daarna vanuit collectieve voorzie-
ningen en in laatste instantie met een individuele voorziening (maatwerkvoorziening). Daarnaast is een belangrijk 
uitgangspunt van ons beleid dat we bij voorkeur inzetten op preventieve activiteiten in plaats van curatieve maat-
regelen, zodat we zo weinig mogelijk beroep hoeven doen op de veel duurdere vormen van zorg. We werken met 
de voorliggende professionele zorg- en welzijnsorganisaties (De Welle, maatschappelijk werk, Evenmens, MEE 
IJsseloevers) verder aan het vormgeven van de samenwerking en het uitvoeren van onze taken. Daarbij zijn ook 
vrijwilligersorganisaties nauw betrokken. Met zorgaanbieders maken we doelgerichte afspraken over prestaties en 
resultaten. Door deze manier van werken verwachten we dat we de zorg voor inwoners die dat nodig hebben op 
maat en op termijn ook efficiënter kunnen aanbieden. De welzijnsorganisaties geven overigens wel aan dat in 2017 
meer diensten worden geleverd en dat de doelgroep meer gebruik maakt van de aangeboden diensten.

Buurt aan Zet!
Binnen de gemeente Hellendoorn werken verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn met 
elkaar samen. Alles wat te maken heeft met woonservicegebieden en/of gebiedsgericht werken, gebeurt onder de 
noemer Buurt aan Zet! Deze naam werd al gebruikt voor allerlei activiteiten die plaats vonden in dorpshuizen en 
wijkgebouwen en wordt vanaf medio 2016 ook breder toegepast. De gemeente heeft hierin de regie en Stichting De 
Welle coördineert de uitvoering. De samenwerking met de verschillende organisaties in het Netwerkoverleg Wonen 
Welzijn Zorg (Reggewoon, ZorgAccent, Maatschappelijk Werk, Evenmens, Carint Reggeland, Attent en de huisart-
sen) blijft uitgangspunt. Dit is een continu proces.

Buurt aan Zet! Bewonersgroepen
Elk woonservicegebied heeft een ‘Buurt aan Zet-bewonersgroep’ waarin bijvoorbeeld bewoners, vertegenwoor-
digers van de gemeente en De Welle, een lid vanuit de Wmo-raad en een lid vanuit de raad van kerken aan deel-
nemen. Op afroep nemen ook andere partijen deel. De identiteit van een ‘Buurt aan Zet–bewonersgroep’ verschilt 
sterk per gebied en ook de frequentie van bij elkaar komen verschilt. Het gebiedsgericht werken en vooral ook het 
Buurt aan Zet! (bedoeling, structuur enzovoort) zal de komende periode geëvalueerd en waar nodig en wenselijk 
aangepast worden

Buurt aan Zet! van VIA teams naar Netwerken
In elk van de woonservicegebieden is ook een netwerk van professionals actief. De Vroegsignalering Informatie en 
Advies teams zijn in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning opgezet om signalen van inwoners op 
een breed sociaal terrein op te vangen, en vervolgens samen met deze inwoners oplossingen te realiseren. De pro-
fessionals van de verschillende organisaties kunnen elkaar, door participatie in het VIA team, snel vinden waardoor 
gepaste hulpverlening voor een inwoner snel op gang komt. Na verloop van jaren bleek echter dat de deelnemende 
organisaties elkaar buiten de structuur van het VIA team sneller konden vinden en hierbij weinig gebruik maken van 
de mogelijkheden die een VIA team kan bieden: het inbrengen van casuïstiek om hier integraal over af te stemmen 
en samen met inwoners oplossingen voor te realiseren. De oorspronkelijke VIA team-gedachte kwam hierdoor on-
der druk te staan en het nut en de noodzaak van het VIA team verdween langzamerhand. 
In 2017 vond een evaluatie van de VIA teams plaats. Aan de hand van de evaluatie (samen met de deelnemers van 
de VIA teams) is het besluit genomen om de huidige constructie van de VIA teams om te zetten naar een netwerk-
groep die ongeveer 3 à 4 keer per jaar bij elkaar komt. Dit betekent ook dat de naam zal wijzigen van VIA naar Net-
werk Buurt aan Zet. De kracht van het netwerk en de korte lijntjes worden hiermee voortgezet. Elke groep is vrij om 
dit netwerk naar eigen wens vorm te geven. Of dit nu per kern, per woonservicegebied, per dorp of per wijk is: elke 
groep kan hier zelf invulling aan geven. Invulling aan het netwerk kan bijvoorbeeld aan de hand van verschillende 
ontwikkelingen, thema’s of het samen oppakken van deskundigheidsbevordering. Stichting De Welle heeft hierin 
een organiserende en ondersteunende rol.

Transformatie gaat door
De eerste toegang tot ondersteuning is dichtbij ouders en kinderen georganiseerd, onder meer via leerkrachten, 
huisartsen, wijkagenten, sportclubs of jongerenwerkers. Iemand bepaalt zelf waar hij/zij in de eerste plaats een 
vraag of probleem neerlegt. De toegang tot maatwerkvoorzieningen en complexere zorg wordt verzorgd door een 
gemeentelijk expertteam die gebiedsgericht werkt. Zo’n team bestaat uit verschillende professionals, die stuk voor 
stuk deskundig zijn op een of meer terreinen en werkt idealiter op basis van het principe: één gezin, één plan, één 
regisseur. Om nog beter in beeld te krijgen wat een inwoner zelf kan en welke ondersteuning er nodig is, is Nijver-
dal Zuid binnen onze gemeente aangewezen als proeftuin en er is een gebiedsteam gevormd.  In dit gebied is een 
learning lab opgezet, waarbinnen samen met vertegenwoordigers van diverse, algemeen toegankelijke organisaties 
een begin is gemaakt om in kaart te brengen welke maatschappelijke effecten we voor welke doelgroepen willen 
behalen.

Het jaar 2017 stond vooral ook in het teken van de doorontwikkeling van de inkoop via een koersdocument en reali-
satie van één Twents model voor de inkoop voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vanaf 1 januari 2019. 
Er zijn vijf uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn voor de getransformeerde inkoop:

	■ 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
	■ Eigen kracht (inzet omgeving en lokale algemene voorzieningen);
	■ Keuzevrijheid voor de cliënt;
	■ Lokaal wat lokaal kan;
	■ Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk.

Preventie en lokaal gezondheidsbeleid
Door de transities in het Sociaal Domein heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn. 
Met publieke gezondheid wordt een fundament voor gezondheid gelegd voor iedereen en ingezet op gezondheid 
van inwoners in een kwetsbare positie.  Zelfredzaamheid en participatie staan centraal in de transformatie van het 
Sociaal Domein.
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In 2017 is er een nieuwe kadernota publieke gezondheid opgesteld waar deze aspecten aandacht krijgen. Nieuw ten 
opzichte van de vorige nota is het begrip positieve gezondheid, waarbij de eigen regie zoveel mogelijk uitgangspunt 
is. De focus van publieke gezondheid richt zich op kwaliteit van leven, zoveel mogelijk gezonde levensjaren. Preven-
tie is niet alleen gericht op het voorkomen van ziekten, maar heeft ook alles te maken met het welbevinden en het 
regie kunnen voeren over je eigen leven.
In de Kadernota Publieke Gezondheid 2018-2021 is aandacht voor de relatie tussen het sociaal domein, veiligheid en 
sport en bewegen. Vanuit deze kaders wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende jaren. 
Veilig Thuis Twente en Veiligheidshuis
Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de ketensamenwerking in het Veiligheids-
huis (VHT) en voor het operationeel zijn van een regionaal werkend advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT). 
Bij beiden speelde eind 2016 ook de behoefte aan een heldere en duidelijke juridische positie en status. Dit heeft 
geleid tot de opdracht om met een voorstel te komen over de positionering van VTT en VHT. Deze opdracht heeft tot 
onderstaand advies geleid:

	■ Organiseer één informatieknooppunt
	■ Breng het onder één dak samen, liefst daar waar ketenpartners ook al een plek hebben
	■ Maak gebruik van de faciliteiten voor bedrijfsvoering van zoveel mogelijk één organisatie
	■ Respecteer ieders specifieke eigenheid, dat geldt ook voor de aansturing, die blijft gekoppeld aan de onder-

scheiden verantwoordelijkheden van respectievelijk de burgemeesters op het terrein van veiligheid en de wet-
houders op het terrein van zorg en jeugdhulp. 

Voor de positioneringsvraag van VHT en VTT betekent dat het volgende:
	■ Breng VHT als netwerk-organisatie onder bij de Veiligheidsregio Twente.
	■ Breng VTT als zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid onder bij de Regio Twente.

Met betrekking tot de huisvesting van VHT en VTT is op 21 december 2017 het advies met een voorkeur voor huis-
vesting in het Twentehuis in het bestuurlijk overleg besproken en overgenomen. VTT gaat in de week van 19 maart 
2018 over naar het Twentehuis, VHT volgt na de zomervakantie.

Om het informatieknooppunt vorm te geven is er eind 2017 een werkgroep opgericht die zich hier mee bezig gaat 
houden. De komende maanden zullen deze ideeën en informatie uitgewerkt gaan worden tot een voorstel hoe deze 
informatiedeling er in de praktijk van de ketensamenwerking uit gaat zien. 

Vrijwilligers en mantelzorgers
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilli-
gers, mantelzorgers én inwoners die omzien naar een ander, hierbij de benodigde ondersteuning kunnen krijgen. 
De uitgangspunten voor het vrijwilligersbeleid legden we in 2017 vast in de notitie Vrijwillige inzet: Samen sterk!  
Deze notitie heeft de raad op 31 oktober 2017 vastgesteld. 
Stichting De Welle gaf invulling aan het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers. Dit geldt ook voor de Stichting 
Evenmens, die de uitvoering van het gemeentelijke mantelzorgbeleid als haar kerntaak heeft. Jaarlijks doen meer 
inwoners een beroep op het mantelzorgcompliment als blijk van waardering. In 2017 bleven wij investeren in man-
telzorgers om duurdere zorgtrajecten te voorkomen. Op basis van het gemeentelijke sport- en beweegbeleid gaven 
we sportorganisaties en haar vrijwilligers ondersteuning. 

Aandacht voor ouderen
In 2017 stelde u de Kadernota Publieke Gezondheid vast. Eén van de aandachtspunten hierin is een generatievrien-
delijke omgeving. De ambitie is uitgesproken dat iedereen prettig, veilig en zo lang mogelijk zelfstandig in eigen 
omgeving kan blijven wonen. We hanteren - mede daarom - geen afzonderlijk ouderenbeleid, maar een breed beleid 
dat ook voor ouderen toepasbaar is. Hiertoe biedt de Wmo ondersteuning voor inwoners die, om welke reden dan 
ook, hun leven niet volledig zelfstandig zonder zorg kunnen leiden. In 2017 besloten we dat we, ter ondersteuning 
hiervan (naast de al bekende thema’s als de inclusieve samenleving en de dementievriendelijke gemeente) zullen 
onderzoeken welke specifieke (inter)actie richting de ouderendoelgroep aanvullend van toegevoegde waarde kan 
zijn.

In algemene zin concludeerden we verder dat (onder andere door de komst van de Kadernota Publieke Gezondheid) 
de inhoudelijke elementen van de nota Wonen, Welzijn en Zorg in de loop van de tijd in diverse andere beleidsdocu-
menten een plek hebben gekregen. De noodzaak van actualisatie van deze nota is daarmee vervallen.

Huishoudelijke ondersteuning
De Centrale Raad van Beroep deed in 2016 enkele richtinggevende uitspraken over de huishoudelijke ondersteu-
ning. Deze uitspraken brachten met zich mee dat wij ons beleid Huishoudelijke Ondersteuning medio 2017 moesten 
aanpassen. De aanpassing van het beleid had financiële gevolgen voor de begroting van 2017 en verder. De kosten 
vanaf 2018 zijn meegenomen in de begroting en lopen via de reserve Sociaal Domein. Uitgangspunt bij de huishou-
delijke ondersteuning is resultaatgericht werken. Dit uitgangspunt sluit aan bij het koersdocument “integrale inkoop 
Jeugd en Wmo”. Hierin staat onder andere dat we het denken in producten achter ons laten en integraal willen wer-
ken rondom inwoner en het gezin. We geven daarmee de inwoner, toegangsmedewerker en aanbieder meer vrijheid 
om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject op te zetten dat aansluit bij de behoefte en gebaseerd is op de 
eigen kracht van de inwoner.

Realisatie baten en lasten 

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Huishoudelijke verzorging - 2.577 - 2.659 - 2.551 108 V - 2.055

Maatschappelijk werk/slachtofferhulp - 420 - 402 - 402 - - 402

Minderhedenbeleid - 19 - 19 - 20 - 1 N - 29

Uitvoering Wet Inburgering - 298 - 326 - 295 32 V - 245

Volksgezondheid en ambulancevervoer - 256 - 319 - 330 - 12 N - 306

Voorziening gehandicapten - 5.836 - 5.825 - 5.470 355 V - 6.344

Zorgbeleid - 2.046 - 1.933 - 2.072 - 139 N - 1.671

Zorgpunt Hellendoorn - - - - - 411

Totaal Lasten - 11.452 - 11.483 - 11.140 343 V - 11.464

Baten

Huishoudelijke verzorging - 10 11 1 V -

Minderhedenbeleid 2 2 2 0 V -

Uitvoering Wet Inburgering 15 50 82 32 V 270

Voorziening gehandicapten 840 880 755 - 125 N 728

Zorgbeleid 6 - 7 7 V 13

Totaal Baten 863 942 858 - 84 N 1.011

Saldo van baten en lasten - 10.589 - 10.541 - 10.282 260 V - 10.454

Mutatie reserves

Toevoegingen 160 170 - - 170 N -

Onttrekkingen 375 465 - - 465 N -

Mutatie reserves 535 635 - - 635 N -

Resultaat - 10.054 - 9.906 - 10.282 - 375 N - 10.454

bedragen x € 1.000
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Belangrijkste afwijkingen

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

71 V

Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers 33 V

1.001 V

Wmo - verstrekkingen en prijs- en volumestijgingen 208 V

Wmo -begeleiding en dagbesteding 78 V

Huis op Maat (per saldo) 32 V

Wmo - Persoonlijk verzorging PGB 98 V

Totaal voordelen 1.521 V

Nadelen

- 106 N

- 19 N

Subsidie Vluchtelingenwerk 2016 - 35 N

Huishoudelijke verzorging - Zorg In Natura (ZIN) - 782 N

Huishoudelijke verzorging - Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) - 111 N

Wmo-vervoer dagbesteding - 42 N

Wmo Chronisch Zieken - 56 N

Wmo - eigen bijdrage - 88 N

Reserve Sociaal Domein - onttrekking valt in programma 2 - 635 N

Totaal nadelen - 1.874 N

Overige afwijkingen - 22 N

Totaal afwijkingen - 375 N

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.

Huisvesting statushouders

Huishoudelijke verzorging - PersoonsGebonden Budget (PGB)

Herindicaties

Subsidie Collectieve preventie GGZ

Programma 8: Bestuur en middelen

Verantwoordelijk voor dit programma:
Bestuurlijk:  Burgemeester mevr. A.H. Raven (bestuur, bedrijfsvoering)
  Wethouder dhr. J.J. Beintema (algemene dekkingsmiddelen)
Ambtelijk:  Griffier mevr. K. Zomer (griffie)
  Waarnemend clustermanager Bedrijfsvoering dhr. R.J.P. Willemsen
  Clustermanager Samenleving dhr. G. Koolhaas (belastingen)

Over dit programma

Bij een veranderende samenleving hoort een veranderende overheid. Principes als ‘actief burgerschap’ en ‘eigen 
kracht’ staan centraal bij die rolverandering. Wij werken vanuit een open, naar buiten gerichte houding en we zijn 
ons bewust van onze verantwoordelijkheden als lokale overheid. We realiseren ons ook dat onze mogelijkheden 
beperkt zijn. Door verantwoordelijkheden en mogelijkheden te delen en met inwoners en maatschappelijke part-
ners onze krachten te bundelen, kunnen we juist meer betekenen. Het leidt tot nieuwe inzichten en opbrengsten. 
Daar waar wij ruimte geven aan onze inwoners en partners pakken zij zelf de handschoen op. En dat is goed, 
want onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken zélf de gemeente. Natuurlijk werken we 
ook volop samen met andere gemeenten en overheden. 
 
Onder dit programma vallen de (algemene) inkomsten en daarmee samenhangende kosten, zoals het gemeen-
tefonds, beleggingen en de onroerendezaakbelastingen. Het gezond houden van de financiële positie van de ge-
meente is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van onze plannen. Kernpunten zijn een reëel sluiten-
de begroting en meerjarenramingen, een evenwichtige schuldenpositie en het op peil houden van onze reserves 
en voorzieningen. Zo creëren we evenwicht tussen ambitie en financiële stabiliteit. Het meerjarenperspectief is 
in 2017 verbeterd en de verwachting is dat deze lijn zich de komende jaren zal doorzetten. Gelet op de ervaringen 
van de afgelopen periode (forse bezuinigingen) bekijken we echter nauwkeuriger dan in het verleden wat we wel 
en niet doen en hoe we onze taken en rollen zo goed en efficiënt mogelijk vervullen. Dat doen we door maatwerk 
te leveren en door de dingen slim aan te pakken, zoveel mogelijk samen met anderen. 
 
De huidige coalitie bestaat uit vijf politieke partijen: CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD. Twee van de vier wet-
houders komen uit de gelederen van het CDA. De twee andere wethouders vertegenwoordigen de vier andere 
partijen. ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD droegen hen gezamenlijk voor, waarbij de kwaliteit van de wethouder 
voorop stond en niet de politieke ‘kleur’.

Kaderstellende nota’s 

	■ Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (maart 2014, 14INT00716)
	■ Gedragscode politieke ambtsdragers (juli 2007 07INT00504)
	■ Verordening op de raadscommissies (oktober 2014, 14INT04201)
	■ Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning (april 2015, 15INT00761)
	■ Verordening op de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (december 

2010, 10INT00476)
	■ Protocol Actieve informatieplicht (juli 2014, 14INT02193)
	■ Visiedocument ‘Hellendoorn in actie met de burgers aan het stuur’ (juni 2010 11INT00419)
	■ Strategische visie ‘Samenwerken aan een kloppend hart’ (2012 RB12INT01770)
	■ Collegeprogramma 2014-2018 ‘Samen aan zet’ (14INT03768)
	■ Bestuurlijk besluit businesscases WT4 (2013)
	■ Controleverordening



70 71

	■ Financiële verordening (december 2017, 17INT02825)
	■ Kadernota investeren en afschrijven (februari 2013, 12INT02817)
	■ Nota lokale heffingen (mei 2015, 15BIJL0066 en 15BIJL0067)
	■ Participatiecode gemeente Hellendoorn v1.0 (december 2016, 16INT02575
	■

Wat we wilden bereiken

Realisatie

8.01 We faciliteren de gemeenteraad als hij de boer op gaat om van inwoners te horen wat hen beweegt. C
8.02 College heeft jaarlijks contact met plaatselijk belangen en wijkraden. C
8.03 Wij geven invulling aan de participatiecode. C
8.04

Wij bezoeken jaarlijks de werkgroepen van de woonservicegebieden en we voeren 

keukentafelgesprekken met de plaatselijk belangen. C
8.05 We faciliteren de gemeenteraad, zodat zij maatschappelijke stages kan ondersteunen.  C

8.06

In 2015 is vastgesteld dat de meerderheid van de raad de formele werkwijze niet wenst te wijzigen. 

Wel probeert de raad nieuwe, meer informele, werkvormen uit met het programma 'Met de raad 

de boer op', waarbij de raad de samenleving opzoekt en zijn oor te luisteren legt.
C

8.07 Besluitvorming over een eventuele nieuwe Agenda van Twente. F
8.08 Evaluatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente. C
8.09 Uitvoeren beleid om schuldenpositie te verminderen. C
8.10 Herzieningen van nota's op basis van de financiële verordening. F

8.11

Bij meevallers of stijging van het gemeentefonds dit geld steken in:

1.    het versterken van de financiële positie; vervolgens

2.    het terugdraaien van knellende bezuinigingen uit het verleden; vervolgens

3.    nieuw beleid.

C

8.12
Nieuw beleid evalueren we na drie jaar op nut en noodzaak. Nieuw beleid is niet automatisch 

structureel. C

8.13
Ontwikkeling van de lastendruk zo beperkt mogelijk houden; in principe beperken tot 

inflatiecorrectie. C
8.14 Processen stroomlijnen door toepassing van ‘lean’-management. C
8.15

Verdere vereenvoudiging van het gemeentelijk P&C instrumentarium in combinatie met het (meer) 

digitaal aanbieden van informatie. C

Speerpunten

Wat we ondernamen

Participatie, dichter bij inwoners
In 2016 besloot u om de Cultuurvisie via bestuurlijke vernieuwing tot stand te laten komen. In 2017 gaf u daar daad-
werkelijk vorm aan door stapsgewijs de besluitvorming over de Cultuurvisie los te laten en u vooral op het proces 
te richten. Zo stelde u op 18 april unaniem een initiatiefvoorstel vast om de besluitvorming aan inwoners over te la-
ten. Hierbij stelde u twee voorwaarden, namelijk dat de raad steeds op de hoogte zou worden gehouden en dat het 
besluitvormingsproces nog ter accordering aan de raad zou worden voorgelegd. Aan deze twee voorwaarden werd 
voldaan, zodat u op 31 oktober via een initiatiefvoorstel unaniem instemde met het besluitvormingsproces. Hierbij 
bepalen inwoners via CultuurCaravaan, Festivalweek en Keuzebijeenkomst (de Beslisronde) uiteindelijk de keuzes 
voor cultuur in 2018. U bent geslaagd in uw streven: de Cultuurvisie (CultuurCaravaan) is via bestuurlijke vernieu-
wing door de samenleving opgesteld. Bestuur, organisatie en samenleving leerden veel van dit bijzondere traject. 

Kijkende naar de participatiecode is bij de Cultuurvisie (CultuurCaravaan) sprake van de participatievorm co-produc-
tie. U hield zich in 2017 ook bezig met de hoogste trede op de participatieladder, zelfbeheer/ overheidsparticipatie, 
met het recht op uitdagen. U onderzocht eerst zelf wat dit mogelijk zou kunnen inhouden voor de Hellendoornse 
samenleving en het gemeentebestuur. Samen met organisaties en inwoners verwoordde u vervolgens uitgangs-
punten voor het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen om (publieke) taken over te nemen. Er ligt nu een 
basis om verder uit te bouwen. U heeft al aangegeven daar graag een rol in te willen blijven spelen, bijvoorbeeld in 
het enthousiasmeren en stimuleren van inwoners en daarnaast door deel te nemen aan een mogelijke klankbord-
groep die ideeën van inwoners zou kunnen toetsen. 

U organiseerde onder de noemer ‘de raad de boer op’ diverse bijeenkomsten om u en andere betrokkenen te infor-
meren over actuele onderwerpen, zoals HOi en lokale omroepen, aanvliegroutes Airport Lelystad, Leergeld Salland, 
Leader, Bedrijfsbezoek Twence en Evaluatie zorgboeren.
Met name op jongeren gericht nam u ook in 2017 deel aan de Roefeldag, gericht op basisonderwijs, en aan de De-
mocratiedagen, gericht op leerlingen van Reggesteyn. 

Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen
Sinds 2016 is de gemeentelijke samenwerking in Twente op een nieuwe leest geschoeid. De basis daarvoor is het 
in 2015 uitgebrachte rapport ‘Samenwerken doen we zelf’. In dit rapport is de samenwerking uitgewerkt op drie ni-
veaus: Samenwerkende raden, Samenwerkende portefeuillehouders en Samenwerkende ambtelijke organisaties. In 
2017 is de Twentse samenwerking geëvalueerd om te kijken of we met elkaar op de goede weg zijn. De uitkomsten 
van de evaluatie zijn in de raadsvergadering van 13 maart 2018 gedeeld.
Sinds dit jaar staat u meer op afstand als het gaat om gemeenschappelijke regelingen, omdat dit collegeregelingen 
betreffen. Met dit als vertrekpunt zochten gemeenteraden gezamenlijk naar versterking van de samenwerking tus-
sen die raden in de Twenteraad. In 2017 is gestart met een presidium/ adviescommissie en een begin gemaakt met 
radenbijeenkomsten.
In 2017is de besluitvorming over de nieuwe Agenda voor Twente voorbereid. Hoofddoel van de nieuwe Agenda is 
het versterken van de Twentse economie. Zoals bekend, omarmen nog niet alle 14 Twentse gemeenten de nieuwe 

Agenda voor Twente.
In 2016 heeft u de nieuwe kadernota Verbonden partijen vastgesteld. Het doel van deze nota is het schetsen van een 
beleids- en besliskader voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke orga-
nisatie, evenals voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. De beleidsnota verschaft daarnaast 
een actueel inzicht in de huidige deelnemingen van de gemeente. Zie ook paragraaf 6: verbonden partijen. 
Rekenkameronderzoek decentralisaties
De Rekenkamer West-Twente deed in 2017 onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Hellen-
doorn. Op basis van het onderzoek doet de Rekenkamer drie aanbevelingen gericht aan het college:

	■ Blijf structureel capaciteit vrijmaken voor experimenten
	■ Maak evaluatie standaard onderdeel van participatietrajecten
	■ Besteed bij participatietrajecten extra aandacht aan de overgang van planfase naar uitvoeringsfase en de afron-

ding;
en twee aanbevelingen aan u:

	■ Maak de Participatiecode toepasbaar bij overheidsparticipatie en gebruik de code consequent
	■ Markeer bij het coalitieakkoord 2018-2022 een aantal participatiemijlpalen.

U nam deze aanbevelingen over, met dien verstande dat de laatste aanbeveling zal worden meegegeven aan de 
nieuwe raad. Verder verzocht u ons de eerste drie aanbevelingen, op te volgen en u daarover te rapporteren. 

Versterking financieel beheer
Om plannen goed uit te kunnen voeren, is een gezonde financiële positie van onze gemeente een belangrijke 
voorwaarde. We zorgen ervoor dat de reguliere inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. In het collegeprogramma 
2014-2018 is afgesproken dat we eventuele meevallers inzetten om onze financieringspositie te verbeteren. Vervol-
gens kijken we naar het terugdraaien van knellende bezuinigingen uit het recente verleden. En pas als laatste naar 
mogelijkheden voor nieuw beleid. 
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We brachten in 2017 diverse wijzigingen aan om het financieel beheer te versterken. Deze wijzigingen zijn voor u 
maar heel beperkt zichtbaar. Het gros van de wijzigingen hebben te maken met wijziging van de wetgeving (met 
name het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)). Aangezien we met deze wijzigingen bezig moesten, hielden 
we meteen ons grootboekschema tegen het licht en wijzigden deze. Enkele wijzigingen raken ook de beleidskaders 
die u vaststelt. Daarom hebt u in december een nieuwe financiële verordening vastgesteld.

In juli 2017 verscheen de Kadernota Risicobeheersing en Weerstandsvermogen. Deze nota stelde u in september 
2017 vast. We willen daarmee, ook op verzoek van u, meer aandacht voor de risico’s en vooral voor de maatrege-
len die we kunnen treffen. Met deze nota is een aanzet gemaakt tot een proactief beleid ten aanzien van risico’s en 
uiteindelijk willen we een organisatiecultuur ontwikkelen waarin risicomanagement een vanzelfsprekendheid is. We 
wilden ook de Kadernota investeren en afschrijven herzien in 2017. Deze nota komt nu in 2018 omdat bekend is ge-
worden dat de commissie BBV in december 2017 met een nieuwe notitie over dit onderwerp zou komen. De notitie 
is inderdaad verschenen en deze betrekken we bij de herziening van de kadernota.

In 2016 gingen we terug van twee bestuursrapportages naar één. Daar staat tegenover dat we de commissie ABZM 
vaker informeren over de financiële stand van zaken in onder andere de voorjaars- en najaarsrapportage. In 2017 
pasten we deze rapportages aan zodat we u beter kunnen informeren. 

Versterking financieringspositie
Vanaf 2015 sturen we fors op de terugdringing van de schulden. Zo hebben we ook dit jaar weer € 50.000,-- extra 
vrijgemaakt ter versterking van het eigen vermogen. Daarnaast is de helft van het resultaat van de jaarrekening 
2016 in de financieringsreserve gestort. We zien dat onze leningenportefeuille daalt. Verwachtten we vorig jaar nog 
dat eind 2017 onze langlopende leningenportefeuille € 150 miljoen groot zou zijn, nu weten we dat dit € 133 miljoen 
is. We verwachten nog steeds rond 2030/34 uit te komen op een schuldenniveau van € 85 miljoen. 

Klokkenluidersregeling
Binnen het cluster Bedrijfsvoering stonden we stil bij de benodigde formatie per organisatieonderdeel in relatie tot 
de uit te voeren taken. Dit leidde onder meer tot het vanaf 2018 overhevelen van taken op het gebied van integriteit 
van de unit Juridische zaken naar de unit Personeel en organisatie. De taken die bleven liggen worden in 2018 door 
de unit Personeel en organisatie opgepakt. In 2018 wordt onder andere de procedure voor melding van een vermoe-
den van een misstand aangepast aan de Wet Huis voor Klokkenluiders, ook wordt de huidige Gedragscode voor 
ambtenaren geactualiseerd.

Uitkering gemeentefonds
De uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. In het gemeentefonds 
zitten ook de inkomsten van het sociaal domein. Naast de algemene uitkering (€ 26,6 miljoen) en de integratie-uitke-
ring sociaal domein (€ 16,3 miljoen) ontvingen we nog een bedrag van in totaal € 3,5 miljoen voor negen decentrali-
satie-uitkeringen en één integratie-uitkering. De afwikkeling van oude jaren levert een nadeel van € 0,1 miljoen op.

In een drietal circulaires (mei, september en december) worden we op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van 
het gemeentefonds. De meicirculaire liet voor het jaar 2017 een positieve afwijking zien ten opzichte van eerdere cir-
culaires. De septembercirculaire echter was voor het jaar 2017 negatief door een lager accres en een minder positief 
beeld van het BCF-plafond. De decembercirculaire wijkt, traditiegetrouw, niet veel af.

Privacy en informatieveiligheid
Zoals wij al schreven in de begroting; informatieveiligheid en privacy zijn een belangrijk en blijvend punt van 
aandacht. In 2017 nam de aandacht voor privacy toe omdat op 25 mei 2018 de nieuwe regelgeving op dit terrein, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht wordt. De AVG bepaalt dat we veel zorgvuldiger en 
bewuster met persoonsgegevens om moeten gaan. Uit de AVG vloeit voort dat we verplicht een Functionaris Gege-
vensbescherming (FG) moeten aanstellen. Die functie vulden we per 1 oktober 2017 in. De FG ziet vooral toe op een 
correcte naleving van wet- en regelgeving rondom privacy. De rechten van betrokkenen worden onder de AVG fors 
verruimd: men mag gegevens bijvoorbeeld aanpassen, het dossier inzien of zelfs laten vernietigen. Verder moeten 
we als gemeente alle verwerkingen van persoonlijke gegevens documenteren. 

Op het onderdeel informatieveiligheid werkten we in 2017 vooral hard aan het op orde brengen van de maatregelen 
die voortvloeien uit de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De BIG bestaat uit een uitgebreid pakket aan 
maatregelen op het terrein van informatieveiligheid en privacy om de bescherming op een adequaat niveau te til-
len. In 2016 startten we hiermee en het doel was om vóór 1 januari 2018 alle maatregelen ingevoerd te hebben. Dat 
is behoorlijk gelukt. Waar het nog aan schort, is dat alle maatregelen goed moeten zijn gedocumenteerd en formeel 
moeten worden vastgesteld. Eén en ander sluit ook aan bij eerdere opmerkingen van onze accountant (BDO). Verder 
is voor scholing en bewustwording een E-learning traject voor de medewerkers opgezet. Dat traject gaat in het eer-
ste kwartaal 2018 lopen. 

Als gevolg van recente wet- en regelgeving is de aandacht voor datalekken toegenomen. Een datalek betekent dat 
persoonsgegevens foutief, op wat voor manier dan ook, openbaar worden of bij een verkeerde persoon terecht 
komen. Een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook wij hebben in 2017 daarmee 
te maken gehad. In 2017 zijn twee datalekken bij de AP gemeld. De belangrijkste betrof een foutieve verzending van 
een enquête over de dienstverlening aangaande jeugdzorg. De gevolgen daarvan hebben wij gelukkig snel kunnen 
herstellen. Betrokken cliënten informeerden wij hierover schriftelijk.
Via de zelfevaluatie ENSIA leggen wij vanaf 2017 jaarlijks verantwoording af. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid en privacy bij gemeenten 
verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Con-
trol-cyclus. In dat kader wordt gelijktijdig met de jaarrekening 2017 ook voor het eerst een ‘in-control’ verklaring 
afgegeven. Dat betreft echter alleen de onderdelen Suwinet en DigiD. Bij de afgegeven verklaring komt een assuran-
ce rapport van een externe auditor. 

Toelichting Sociaal Domein
In 2017 heeft de gemeente Hellendoorn per saldo een bedrag van € 1.130.000,-- onttrokken aan de reserve Sociaal 
Domein om ons beleid te kunnen uitvoeren. We hadden al rekening gehouden met een tekort van € 771.000,--, maar 
de werkelijkheid is € 359.000,-- negatiever dan gedacht. Deze ontwikkeling is helaas niet uniek voor onze gemeente, 
maar ook de ons omringende gemeenten in Twente hebben te kampen met grotere tekorten dan vooraf gezien. Ook 
structureel komen we tekort op het Sociaal Domein en zijn er ook enige beleidsaanpassingen, maar daar komen wij 
in de bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019 op terug. 
Ten opzichte van het jaar 2016 zien we dat de kosten voor de Jeugdhulp zijn gestegen. Dit wordt grotendeels ver-
oorzaakt door meer en zwaardere trajecten binnen de Jeugd-GGZ. De toeleiding van deze groep vindt vooral plaats 
door huisartsen, jeugdartsen, maar ook Jeugdbescherming Overijssel en de Raad van de Kinderbescherming. In 
2017 zijn daarnaast per 31 december alle  DBC’s (Diagnose Behandeling Combinatie) verplicht beëindigd, waardoor 
ook de zorgaanbieders alle onderhanden werk moesten afsluiten. Dat betekent dat er nog ‘oude’ facturen boven 
water kwamen die nu alsnog gefactureerd zijn bij de gemeenten. 
Op het gebied van het participatiebudget zien we nagenoeg geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
Bij de Wmo-zorg valt met name op dat de kosten voor  chronisch zieken zijn toegenomen ten opzichte van 2016 
en ook hoger zijn dan geraamd. Dit is een echte “open-eind-regeling”, waarbij voor de doelgroep goedkopere en 
ruimere zorgverzekeringen worden aangeboden. Er wordt steeds meer gebruik van de regeling gemaakt. Ook het 
vervoer naar de dagbesteding is in 2017 nadelig uitgevallen, dit heeft deels te maken met aantallen mensen die we 
moeten vervoeren, maar ook met de Twentse Vervoersvisie waarbij niet langer meer gebruik kan worden gemaakt 
van vrijwilligers.
De kosten voor personele inzet zijn iets hoger dan in eerste instantie begroot; dit komt omdat met terugwerkende 
kracht een cao-stijging is overeengekomen tussen werkgevers en vakbonden. En dit wordt ook deels doorgerekend 
aan het Sociaal Domein.
De huisvestingskosten voor statushouders zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat we in 2017 een aantal alleen-
staande statushouders in één woning hebben gehuisvest, waardoor er sprake is van kamergewijze verhuur. De 
vergoeding die de statushouders daarvoor betalen is hoger dan de huur die we betalen aan Reggewoon. 
De uitvoering van de Wmo 2007 laat zowel voor verstrekkingen als Hulp bij het Huishouden een stabiel beeld zien, 
al zien we wel een verschuiving van PGB’s naar Zorg in Natura. Ons beleid is in 2017 aangepast en de jurisprudentie 
is daarin verwerkt. 
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Decentralisaties (3D's) Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2017 2017 Verschil

Jeugdzorg - Actuele raming op basis van jaarrekening

Zorg in natura 4.772 4.776 5.565 - 789

PGB 208 302 254 48

Jeugd-GGZ - -

Jeugdbescherming en -reclassering 297 300 266 34

Landelijk Transitiearangement 156 160 211 - 51

Jeugdzorg Plus 155 160 39 121

Participatiebudget - Actuele raming 

Sociaal deelfonds P-budget 446 518 506 12

WSW 4.404 4.410 4.435 - 25

Wmo-zorg 

Begeleiding / dagbesteding 2.591 2.606 2.570 36

Wmo-zorg PGB 755 650 552 98

Clientondersteuning MEE 227 235 227 8

Wmo chronisch zieken 352 375 431 - 56

Wmo-zorg overig 77 80 95 - 15

Formatie-uitbreiding 

Personeelsformatie 1.121 1.355 1.410 - 55

Overhead, organisatiekosten 462 550 550 -

Kosten Statushouders

Huisvesting statushouders 7 60 - 10 70

Statushouders - overige structurele kosten 120 211 180 31

Uitvoering Wmo 2007

Verstrekkingen 958 839 853 - 14

Hulp bij het Huishouden 1.916 2.457 2.135 322

Overige kosten 1.730 1.770 1.889 - 119

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Verstrekkingen 205 102 213 - 111

Preventieve maatregelen in relatie tot zorg 

Preventieve maatregelen begroting 2017 415 416 - 1

Restant stelpost

Post onvoorzien - 50 - 50

Huis op Maat 50 18 32

Autonome ontwikkelingen en Nieuw beleid begroting 2018

SD.01 Meerkosten Soweco 77 incl 77

Totaal structurele lasten 20.957 22.509 22.807 - 298

Meicirculaire 2017 -Budgetten

Jeugdzorg 7.092 7.211 7.211 -

Participatiebudget 4.604 4.393 4.393 0

Wmo-zorg 5.181 4.695 4.695 - 0

Totaal Integratie-uitkering Sociaal Domein 16.877 16.298 16.298 0

Algemene middelen t.b.v. uitvoering WSW 444 453 453 - 0

Beschikbare middelen uitvoering Wmo 2007 4.176 3.947 3.947 -

Mutaties Wmo 2007 (HHT, Extramuralisering, inflatie) 414 83 72 11

Decentralisatie-uitkering verhoogde asielstroom 350 266 204 62

Saldo vergoeding COA maatschappelijke begeleiding 57 -

Eigen Bijdrage

Eigen bijdrage 728 850 702 148

Eigen bijdrage - verlaging ivm tegengaan zorgmijding - 160 - 160

Totaal beschikbare middelen 23.047 21.738 21.677 61

Saldo via reserve Sociaal Domein 2.089 - 771 - 1.130 359

Stand reserve Sociaal Domein per einde jaar 5.858 5.087 4.728 - 2.423

bedragen x € 1.000,--
Realisatie baten en lasten 

08 Bestuur en middelen
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemeen bestuur - 356 - 389 - 389 - 0 N - 359

Algemene baten en lasten - 101 - 20 - 48 - 27 N - 22

Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen - 205 - 171 - 176 - 5 N - 142

Dagelijks bestuur - 835 - 3.316 - 2.967 350 V - 829

Internationale contacten - 8 - 8 - 6 2 V - 13

Onroerende-zaakbelastingen - 24 - - - - 95

Raadsgriffie - 319 - 252 - 245 7 V - 487

Uitvoering Wet WOZ - 347 - 372 - 419 - 46 N - 383

Verkiezingen - 37 - 58 - 55 3 V - 75

Treasury - 310 34 - 23 - 57 N - 363

Totaal Lasten - 2.542 - 4.553 - 4.326 227 V - 2.769

Baten

Algemene baten en lasten - - 0 0 V 0

Dagelijks bestuur - - 77 77 V 174

Onroerende-zaakbelastingen 7.718 7.605 7.633 28 V 7.428

Uitkering gemeentefonds 29.605 30.211 30.023 - 188 N 30.466

Uitvoering Wet WOZ - 9 10 1 V -

Integratie-uitkering sociaal domein 15.924 16.298 16.298 - 16.877

Treasury 671 3.322 3.273 - 49 N 2.037

Totaal Baten 53.918 57.445 57.314 - 131 N 56.983

Saldo van baten en lasten 51.376 52.892 52.988 96 V 54.214

Mutatie reserves

Toevoegingen - 455 - 4.325 - 4.338 - 13 N - 2.154

Onttrekkingen 1.204 4.568 4.103 - 465 N 1.664

Mutatie reserves 749 242 - 235 - 477 N - 490

Resultaat 52.125 53.135 52.753 - 381 N 53.724

bedragen x € 1.000

Moties

In 2017 zijn door de raad 14 moties aangenomen. Dit zijn:

Raadsvergadering Onderwerp

14-3-2017 Motie: uitbreiding vliegveld Lelystad

10-7-2017 Motie: bescherming enken en essen

10-7-2017 Motie: Nieuwe Agenda voor Twente

31-10-2017 Motie: herziening aanwending middelen innovatiefonds Twente

7-11-2017 Motie: verzoek van St. Hoog Overijssel om financiele bijdrage voor verzet tegen laag vliegen

7-11-2017 Motie: bij agendapunt 4: Programmabegroting 2018 Schone energie van woord naar daad

7-11-2017 Motie: Agendapunt 4, Iedere seconde telt

7-11-2017 Motie: veilige schoolomgeving christelijke basisschool de Es

7-11-2017 Motie: oversteek verzorgingscentrum De Blenke

7-11-2017 Motie: win het water, oogst de zon!

12-12-2017 Motie:Uitnodigingskader zonnevelden

12-12-2017 Motie: Aanpak n35 Haarle- Nijverdal

12-12-2017 Motie: alternatief ontwerp N35 traject Wierden - Nijverdal

12-12-2017 Motie: Oproep 'houd het werk in Twente'



76 77

Belangrijkste afwijkingen

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen Verschil

Voordelen

25 V

395 V

28 V

Totaal voordelen 448 V

Nadelen

- 188 N

Hypothecaire geldlening - ontvangen rente - 45 N

- 38 N

Rente investeringen - 100 N

- 255 N

Financieringsreserve - 209 N

Totaal nadelen - 835 N

Overige afwijkingen 6 V

Totaal afwijkingen - 381 N

Vrij aanwendbare reserve

Ontwikkeling gemeentefonds

Kapitaallasten hypothecaire geldlening

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening worden de verschillen nader gespecificeerd en toegelicht.

Voorziening APPA

Onroerende zaakbelasting

Ingeleend personeel WOZ

D
eel 4: PA

R
A

G
R

A
FE

N
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Paragraaf 1: Lokale Heffingen

Wat betreft het?

In deze paragraaf geven we verantwoording over het beleid op het gebied van de gemeentelijke belastingen in 
2017. Ook krijgt u inzicht in de belastingdruk voor burgers.

Wat wilden we bereiken?

Wij wilden de belastingdruk voor de gemiddelde burger in 2017 niet te zeer laten stijgen, afgezien van de verhoging 
in verband met inflatiecorrectie. Op basis van de laatste prognoses van het CPB bedroeg de inflatie bij het opmaken 
van de begroting 2017 0,9%. Overwegingen om hiervan af te wijken waren bijvoorbeeld wettelijk vastgestelde tarie-
ven, de mate van kostendekkendheid van een bepaald tarief of de omvang van de voorzieningen.

Voor 2017 hebben wij de afvalstoffenheffing met 2,9% verhoogd ten opzichte van een jaar eerder. Evenals in 2016 
werd er per gezinshuishouden € 30,-- teruggegeven via de basisheffing. Het tarief voor de hondenbelasting werd in 
2017 verhoogd met één euro van € 68,-- naar € 69,-- vanwege de kostenontwikkeling. Voor de onroerende-zaakbelas-
tingen (OZB) bedroeg de verhoging 1,9%. Nadat de nieuwe taxatiewaarden bekend waren bleek dat de tarieven OZB 
conform de Programmabegroting konden stijgen. Bij de rioolheffing zijn de tarieven verhoogd met 2,9%. 

Door deze tariefmaatregelen steeg de belastingdruk (het totaal aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor 
een gemiddeld gezin met 2,61%. De belastingdruk voor een gemiddelde woninghuurder steeg met 3,12%. In de 
vergelijking wordt uitgegaan van een waterverbruik van 101 - 150 m3. De belastingdruk voor een fictief bedrijf steeg 
met 2,54%

In het onderstaande overzicht ziet u een vergelijking van de tarieven en aanslagen van de gecombineerde aanslag 
van 2016 en 2017 en de daarmee samenhangende belastingdruk voor een gemiddeld huishouden in een gemiddel-
de woning (in eigendom).

Bij de vaststelling van de definitieve OZB-tarieven 2017 in de raadsvergadering van januari 2017 is gerekend met 
een gemiddelde waardestijging voor woningen van 1%. De gemiddelde woningwaarde in 2016 was € 219.000,-- en 
stijgt dus naar € 221.190,--. Bij de afvalstoffenheffing zijn de tarieven voor de standaardcombinatie weergegeven 
(basisheffing + 240 liter restcontainer + 140 liter GFT-container). Voor de berekening van de rioolheffing wordt uitge-
gaan van een waterverbruik van 51-100 m3.

Woonlasten eigenaar en gebruiker 2016 2017
Lasten-

stijging (€)

Lasten-

stijging (%)

Eigenaar en gebruiker

OZB eigenaar *1) € 318,65 € 324,71 € 6,06 1,9%

Afvalstoffenheffing  *2) € 194,28 € 200,64 € 6,36 3,3%

Rioolheffing *3) € 240,00 € 247,20 € 7,20 3,0%

Woonlasten eigenaar en gebruiker € 752,93 € 772,55 € 19,62 2,6%

Gebruiker

Afvalstoffenheffing *2) € 194,28 € 200,64 € 6,36 3,3%

Rioolheffing *3) € 240,00 € 247,20 € 7,20 3,0%

Woonlasten gebruiker € 434,28 € 447,84 € 13,56 3,1%

*1) Voor het eigendom van een gemiddelde woning met een woningwaarde van € 219.000 (info COELO)

*2) Standaardcombinatie: basisheffing met een 240 liter restcontainer en een 140 liter GFT-container

* 3) Uitgaande van 101 - 150 m3 waterverbruik

bedragen x € 1.000

Wat hebben we ervoor gedaan?

Afvalstoffenheffing
We hebben de tarieven voor afvalstoffenheffing ten opzichte van 2016 verhoogd met 2,9%. Gelijktijdig werd per 
gezinshuishouden € 30,-- teruggegeven via de basisheffing. Deze teruggaaf was mogelijk omdat de hoogte van de 
voorziening egalisatie afvalstoffenheffing dat toe liet.

Afvalstoffenheffing 2016 2017
Lasten-

stijging (€)

Lasten-

stijging (%)

Basisheffing € 63,48 € 66,12 € 2,64 4,2%

140 liter GFT-container € 35,16 € 36,12 € 0,96 2,7%

240 liter GFT-container € 58,92 € 60,60 € 1,68 2,9%

140 liter restcontainer € 56,16 € 57,72 € 1,56 2,8%

240 liter restcontainer € 95,64 € 98,40 € 2,76 2,9%

Hondenbelasting
Sinds de invoering van deze belastingsoort wordt de opbrengst aangewend ter bestrijding van de overlast door 
honden en de daaraan direct verwante activiteiten zoals de aanleg en onderhoud van hondentoiletten en ruige 
bermen, een controleur, controles, hondenpenningen, voorlichting en perceptiekosten. Het tarief voor de hondenbe-
lasting werd in 2017 verhoogd van € 68,-- naar € 69,-- vanwege de kostenontwikkeling.

Hondenbelasting 2016 2017
Lasten-

stijging (€)

Lasten-

stijging (%)

Per hond € 68,00 € 69,00 € 1,00 1,5%

Per kennel € 340,00 € 345,00 € 5,00 1,5%

OZB
De opbrengst van de OZB is een algemeen dekkingsmiddel. De tarieven van de OZB worden uitgedrukt in een 
percentage van de WOZ-waarde. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) moeten wij elk jaar alle 
onroerende zaken taxeren.

In de begroting 2017 werd een verhoging van de opbrengst geraamd van 1,9%. Dit percentage bestaat uit 0,9% 
inflatiecorrectie en een stijging van 1% vanwege de afschaffing van de parkeerbelasting.

Na de nieuwe taxaties naar waardepeildatum 1 januari 2016 zijn in de raadsvergadering van januari 2017 nieuwe 
tarieven vastgesteld. Per categorie is de gemiddelde WOZ-waarde berekend ten opzichte van 2016. Vervolgens is per 
categorie voor 2017 de gemiddelde waardeontwikkeling ten opzichte van 2016 berekend. Deze waardeontwikkeling 
bedroeg voor woningen 1,0%, voor de eigenaren niet-woningen -3,2% en voor de gebruikers niet-woningen -4,3%. 
Daarna is voor 2017 per categorie de stijging van het aanslagbedrag met 1,9% ten opzichte van 2016 bepaald. Ver-
volgens is op basis daarvan per categorie de procentuele tariefstijging voor 2017 berekend.

De OZB-tarieven 2017 zagen er als volgt uit:

Onroerende zaak belasting 2016 2017
Tarief-

stijging

Lasten-

stijging (%)

Eigendom

Woning 0,1455% 0,1468% 0,0013% 1,9%

Niet-woning 0,2636% 0,2775% 0,0139% 1,9%

Gebruik

Niet-woning 0,2125% 0,2263% 0,0138% 1,9%
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Reclamebelasting
Op verzoek van de Handelsbelangen Nijverdal heeft de gemeenteraad op 11 december 2012 besloten tot invoering 
van reclamebelasting per 1 januari 2013. De reclamebelasting wordt geheven binnen een afgebakend gebied in het 
centrum. Een deel van de reclamebelastingopbrengsten wordt in de vorm van een subsidie aan de Stichting Promo-
tie Nijverdal (SPN) toegekend. De stichting dient dat subsidiegeld weer te besteden aan activiteiten en voorzienin-
gen ter versterking van het ondernemersklimaat in het belastinggebied. Een ander deel van de belastingopbreng-
sten zal door de gemeente rechtstreeks in het gebied worden geïnvesteerd waar reclamebelasting geheven wordt. 

Tot 2017 was de heffing voor alle belastingplichtigen gelijk. Met ingang van 2017 is de heffing afhankelijk geworden 
van de WOZ-waarde. Ook is met ingang van 2017 het tarief gedifferentieerd. In het centrum betaalt men meer dan in 
de periferie.

Rioolheffing
De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing om collectieve maatregelen te treffen die de ge-
meente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van afvalwa-
ter, hemelwater en grondwater.
De tarieven zijn in 2017 verhoogd met 2,9%. Dit was conform de doorrekening van het nieuwe Gemeentelijke Riole-
ringsplan 2016-2020 (GRP4).

Deze belasting is opgebouwd uit een heffing per perceel (=basisheffing) en een heffing gerelateerd aan het water-
verbruik. Het waterverbruik krijgt de gemeente door van Vitens.

Rioolheffing 2016 2017
Lasten-

stijging (€)

Lasten-

stijging (%)

Vastrecht 0-50 m3 € 173,04 € 178,08 € 5,04 2,9%

Opslag voor elke 50 m3 of deel daarvan boven vastrecht € 33,48 € 34,56 € 1,08 3,2%

Toeristenbelasting
De tarieven voor 2017 zijn vastgesteld conform de tariefafspraken met de Hellendoornse Ondernemers in Recreatie 
en Toerisme (HORT) voor de periode 2014-2018. Ten opzichte van 2016 zijn de tarieven (p.p.p.n.) als volgt gewijzigd:

Toeristenbelasting 2016 2017
Lasten-

stijging (€)

Lasten-

stijging (%)

Campings, groepsaccommodaties, B&B € 0,67 € 0,70 € 0,03 4,5%

(Recreatie)woningen € 1,00 € 1,05 € 0,05 5,0%

Hotel € 1,53 € 1,62 € 0,09 5,9%

Overige belastingen
Bij de overige belastingen zijn de tarieven ten opzicht van 2015 gecorrigeerd voor een inflatie van 0,9%. Het ging 
daarbij om de begrafenisrechten, leges en de marktprecariobelasting. De tarieven van de vermakelijkhedenretributie 
zijn niet aangepast omdat er met de enige belastingplichtige, Avonturenpark Hellendoorn, een convenant gesloten 
is met een looptijd van 2013 tot en met 2017.
Wet waardering onroerende zaken
Elk jaar worden alle onroerende zaken binnen de gemeente Hellendoorn opnieuw gewaardeerd. Door de jaarlijkse 
herwaardering verloopt de waardeontwikkeling minder schoksgewijs. De nieuwe WOZ-waarden werden eind febru-
ari 2017 aan de belanghebbenden bekend gemaakt en hadden als waardepeildatum 1 januari 2016.

Samen met o.a. de gemeente Rijssen-Holten en Wierden hebben wij in 2014 de uitvoering van de taxatiewerkzaam-
heden gezamenlijk gegund aan TOG Nederland. Het contract liep van 1 januari 2015 tot 31 december 2017, maar is 
inmiddels met twee jaar te verlengd.

Nota lokale heffingen
Op 29 juni 2015 heeft de gemeenteraad de nota lokale heffingen vastgesteld. In deze nota staat een overzicht van 
alle belastingen die de gemeente heft c.q. kan heffen. Besloten is om op een aantal onderdelen van ons belasting-
gebied wijzigingen door te voeren. Onder andere het systeem van de afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt 
nader bezien, de discussie over de hondenbelasting te koppelen aan het al dan niet handhaven van de hondenuit-
laatplaatsen en de vaste verhouding tussen de categorieën Eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen 
bij de OZB los te laten.

Aanslagheffing gecombineerde aanslag 2017
In totaal zijn er voor belastingjaar 2017 19.181 aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden. Hiervan hadden 
er 16.905 als dagtekening 28 februari 2017 (is ruim 88%). Naar aanleiding van verhuizingen, bezwaarschriften en 
controles werden er in de loop van 2017 dus 2.276 aanslagen opgelegd. Zoals gebruikelijk zijn op het aanslagbiljet 
de aanslagen afvalstoffenheffing, hondenbelasting, OZB en rioolheffing gecombineerd. Bij het opleggen van de 
aanslagen hebben zich geen problemen voorgedaan.

Betaling
Omdat ruim 68 % van de belastingplichtigen een machtiging hebben afgegeven tot automatische incasso, hadden 
zij tien termijnen om het verschuldigde bedrag te voldoen.

Kwijtschelding 2017
Kwijtschelding van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen kan verleend worden indien de belas-
tingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te 
betalen. Van buitengewoon bezwaar is sprake indien de middelen om een belastingaanslag te betalen ontbreken en 
ook niet binnen afzienbare termijn kunnen worden verwacht.
Bij de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken maakte de gemeente Hellendoorn maximaal gebruik van de haar 
geboden mogelijkheden, door 100% van de bijstandsnorm aan te merken als kosten van bestaan. Voor 65-plussers 
wordt een inkomstennorm gehanteerd gelijk aan de netto AOW-bedragen.
Verder houden wij bij de beoordeling van de betalingscapaciteit rekening met de netto kosten van kinderopvang.

Om de administratieve lasten voor de burger en uitvoeringskosten te beperken maken wij gebruik van geautoma-
tiseerde kwijtschelding. Het Inlichtingenbureau krijgt van ons een bestand met gegevens aan wie het vorige jaar 
volledig kwijtschelding is verleend. Het Inlichtingenbureau toetst via bestandsvergelijking welke huishoudens in 
aanmerking komen voor automatische kwijtschelding. Zij die de toets doorstaan ontvangen jaarlijks in januari be-
richt dat kwijtschelding is verleend en krijgen geen aanslag toegestuurd.
Blijkt uit die toetsing een omstandigheid die kwijtschelding in de weg staat dan wordt geen kwijtschelding verleend 
en de belastingaanslag verzonden. Voor de belastingschuldige blijft het recht bestaan om dan alsnog een gemoti-
veerd verzoek om kwijtschelding in te dienen. Dat verzoek wordt uitgebreid getoetst. 

Over belastingjaar 2017 hebben we in totaal € 175.747,21 kwijtgescholden (2016: € 166.152,75).

Oninbaar
Als op het gebied van de invordering alle vervolgacties zijn ondernomen en er geen verhaalsmogelijkheden meer 
zijn, worden de desbetreffende posten uit het debiteurenbestand gehaald en oninbaar verklaard. Dit instrument is in 
de wet vastgelegd en geldt als sluitstuk indien invordering niet meer mogelijk blijkt.

Door het oninbaar verklaren, worden de invorderingsmaatregelen definitief afgerond. De schuld gaat administratief 
teniet, maar blijft toch formeel bestaan. Er hoeft echter geen tijd en energie meer te worden gestoken in het invorde-
ren van de bedragen die toch niet binnenkomen.

Na de oninbaarverklaring wordt de schuld extra-comptabel vastgelegd. De posten worden op een aparte lijst buiten 
de financiële administratie om bijgehouden en vervallen na vijf jaar door verjaring. Op deze manier blijft de invorde-
ring zichtbaar voor het geval (gedeeltelijke) invordering plotseling alsnog mogelijk is.
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In de laatste jaren blijkt ook dat er een stijging is van belastingbedragen die niet inbaar meer zijn. De belastingen 
zijn dan wel terecht opgelegd, maar de belastingplichtige kan de aanslag niet betalen.
Dit hangt veelal samen met faillissementen, vertrokken personen naar het buitenland waarvan onbekend is waar ze 
naar toe zijn gegaan, e.d.. Veelal incidentele oorzaken dus. Het gaat hierbij in principe om alle soorten gemeentelijke 
belastingen, maar de gecombineerde aanslagen en leges vormen de hoofdmoot.
2013 € 26.709,--
2014 € 31.881,--
2015 € 41.197,--
2016 € 42.403,--
2017 € 49.570,--
In de jaarrekening hebben we op de balans een voorziening dubieuze debiteuren voor vorderingen ouder dan een 
jaar. Hoe ouder de vordering is, des te hoger het voorziene bedrag is.

Overzicht opbrengsten

Lokale heffingen
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Belastingen

Onroerende zaakbelasting gebruikers 1.107 1.032 1.077 45 V 1.086

Onroerende zaakbelasting eigenaren 6.603 6.573 6.556 - 17 N 6.345

Toeristenbelasting 384 384 388 5 V 389

Reclamebelasting 61 93 89 - 4 N 64

Hondenbelasting 178 178 170 - 8 N 169

Parkeerbelasting 429 - - - 378

Marktprecariobelasting 40 40 34 - 6 N 35

Totaal Belastingen 8.801 8.299 8.313 15 V 8.466

Heffingen

Rioolheffing 3.873 3.833 3.843 10 V 3.746

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 2.568 2.501 2.524 23 V 2.452

Totaal Heffingen 6.441 6.334 6.367 34 V 6.198

Leges en rechten

Secretarieleges burgerzaken 348 507 655 148 V 384

Begraafplaatsrechten 405 345 325 - 20 N 300

Overige leges en rechten 657 670 790 119 V 883

Totaal Leges en rechten 1.410 1.522 1.770 247 V 1.566

Totaal lokale heffingen 16.652 16.155 16.450 296 V 16.230

bedragen x € 1.000

Hoe ziet de belastingdruk er uit?

Tarieven Hellendoorn versus tarieven andere gemeenten
De ontwikkeling van de woonlasten krijgt ieder jaar veel aandacht in de media. Dit komt vooral omdat door lokale 
afwegingen de stijgingen per gemeente kunnen verschillen. Meer nog dan de hoogte van de lokale lasten, wekt 
ook de variatie tussen gemeenten maatschappelijke weerstand op. Meestal worden enkele sprekende cijfermatige 
voorbeelden genoemd, die echter geen beeld geven van de variatie over de gehele linie.

Verder is het belangrijk te beseffen dat van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en 
sociale premies betalen, volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) 
maar 3,4% naar de gemeenten gaat. De gemeentelijke lasten zijn dus minder hoog dan wel eens wordt gedacht. De 
grote aandacht voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen komt vooral door de zichtbaarheid van de heffin-
gen.

Provinciaal beeld belastingdruk
De meest recente vergelijkende gegevens van gemeenten is het landelijke onderzoek van de COELO over 2017. Uit 
dat overzicht is de onderstaande tabel samengesteld.
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Ontwikkeling belastingdruk bedrijven
Bij de bepaling van de belastingdruk voor bedrijven spelen slechts twee belastingsoorten een rol, te weten de OZB 
en de rioolheffing. De afvalstoffenheffing is namelijk alleen maar voor huishoudens. Hieronder ziet u de ontwik-
keling in de belastingdruk voor een fictief bedrijf dat in 2010 een WOZ-waarde had van € 1.000.000,--. Sindsdien 
hebben we deze waarde verhoogd of verlaagd met de jaarlijkse gemiddelde marktontwikkeling voor niet-woningen 
(2017: -3,2%). Daarnaast gaan we uit van een jaarlijks waterverbruik van 1000 m3. Op basis van dit overzicht stijgt de 
belastingdruk voor dit fictieve bedrijf met 2,54% (2016: 2,43%).

Belastingdruk bedrijven 2016 2017
Lasten-

stijging (€)

Lasten-

stijging (%)

Woz- waarde (fictief bedrijf met een WOZ-waarde van 

€ 1.000.000,-- in 2010)
€ 954.430,00 € 923.889,00

Belastingsoort

OZB-eigendom € 2.515,88 € 2.563,79 € 47,91 1,9%

OZB-gebruik € 2.028,16 € 2.090,76 € 62,60 3,1%

Rioolheffing bij 1.000 m3 € 809,16 € 834,72 € 25,56 3,2%

Belastingdruk € 5.353,20 € 5.489,27 € 136,07 2,54%
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Kostenonderbouwing – Vernieuwing BBV
Vanaf het begrotingsjaar 2017 dient er in de paragraaf Lokale heffingen inzicht gegeven te worden in de mate van 
kostendekkendheid van heffingen waarbij de tarieven niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Het betreft de 
volgende heffingen: leges, afvalstoffenheffing, rioolheffing en begrafenisrechten. De nieuwe regels die in het Besluit 
Begroting en Verantwoording zijn opgenomen vereisen inzicht in op welke wijze bij de berekening van tarieven van 
heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraam-
de lasten niet overschrijden. Verder moet informatie gegeven worden over de beleidsuitgangspunten en hoe deze 
gehanteerd zijn bij de tariefstelling.

Leges
De legesverordening bestaat uit drie delen (zogeheten titels) die vervolgens weer zijn opgebouwd in hoofdstuk-
ken. Bij de legesverordening is het in het nieuwe BBV vereist dat de kostendekkend per hoofdstuk in beeld wordt 
gebracht.

In onderstaande tabellen is de kostendekkendheid opgenomen van betreffende heffingen conform het nieuwe BBV. 
Het bepalen van de mate van kostendekkendheid is een continu proces. Omdat 207 het eerste jaar is dat we de kos-
tendekkendheid op deze manier moeten presenteren, verwachten we dat dit onderdeel zich in komende jaren verder 
zal ontwikkelen.

Als algemeen beleidsuitgangspunt streven we naar 100% kostendekkendheid. Hieronder wordt de kostendekkend-
heid per titel nader toegelicht. Bij de leges is kruissubsidiëring toegestaan; dit betekent dat de legesverordening 
kostendekkend moet zijn, maar dat er op onderdelen wel meer dan kostendekkende tarieven mogen worden gere-
kend, mits dit gecompenseerd wordt doordat andere tarieven juist niet geheel kostendekkend zijn.

Titel 1 – Algemene dienstverlening
We streven naar 100% kostendekkendheid, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het 
Rijk. Zie hieronder de mate van kostendekkendheid voor de leges burgerzaken.

Berekening kostendekkendheid leges

Titel 1: Algemene Dienstverlening

Begroting

2017

Jaarrekening

2017

Kosten taakveld

Netto kosten

Kosten, incl. (omslag)rente 707 806

Inkomsten, excl. heffingen - -

Netto kosten 707 806

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl. (omslag)rente 199 199

BTW *1) 48 43

Toe te rekenen kosten taakveld 248 243

Totale kosten taakveld 955 1.048

Totale opbrengsten heffing 575 704

Dekkingspercentage heffing 60,2% 67,2%

     

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten

bedragen x € 1.000

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Het grootste gedeelte van de kosten en opbrengsten binnen titel 2 vallen binnen het hoofdstuk van de Omgevings-
vergunning. In 2017 zien we in de realisatie een overdekking ontstaan van 108,1%. Dit wordt veroorzaakt door hoge-
re legesinkomsten op voornamelijk de bouwvergunningen.

Berekening kostendekkendheid leges

Titel 2: Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Begroting

2017

Jaarrekening

2017

Kosten taakveld

Netto kosten

Kosten, incl. (omslag)rente 470 478

Inkomsten, excl. heffingen - -

Netto kosten 470 478

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl. (omslag)rente 221 221

BTW *1) 9 9

Toe te rekenen kosten taakveld 230 230

Totale kosten taakveld 700 708

Totale opbrengsten heffing 665 765

Dekkingspercentage heffing 95,0% 108,1%

     

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten

bedragen x € 1.000

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn
Titel 3 vormt een klein gedeelte van onze legesinkomsten. Het gaat hier voornamelijk over drank- en horecavergun-
ningen en de APV. De kosten zijn vele malen hoger dan de leges die we ontvangen.

Berekening kostendekkendheid leges

Titel 3: Europese dienstenrichtlijn

Begroting

2017

Jaarrekening

2017

Kosten taakveld

Netto kosten

Kosten, incl. (omslag)rente 221 186

Inkomsten, excl. heffingen - 12 - 7

Netto kosten 209 179

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl. (omslag)rente 101 101

BTW *1) 14 7

Toe te rekenen kosten taakveld 116 108

Totale kosten taakveld 324 287

Totale opbrengsten heffing 22 13

Dekkingspercentage heffing 6,7% 4,4%

     

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten

bedragen x € 1.000
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Afvalstoffenheffing
In zijn algemeenheid is de afvalstoffenheffing volledig bedoeld om de kosten van afvalinzameling te dekken. We 
gebruiken de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing om schokken in de tarieven op te vangen. De voorziening is 
de afgelopen jaren opgebouwd uit de ontvangen heffingen en daarom willen we deze teruggeven aan de burger. 
Daarom gaven we ook in 2017 weer € 30,-- terug in de basisheffing. De voorziening werd in 2017 aangesproken voor 
€ 522.000,--. Terugkijkend op 2017 is een kostendekkingspercentage gehaald van 82,9 %. 

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Begroting

2017

Jaarrekening

2017

Kosten taakveld

Netto kosten

Kosten, incl. (omslag)rente 3.155 3.056

Inkomsten, excl. heffingen - 1.109 - 1.091

Netto kosten 2.045 1.966

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl. (omslag)rente 619 617

BTW *1) 493 468

Toe te rekenen kosten taakveld 1.111 1.085

Totale kosten taakveld 3.157 3.050

Totale opbrengsten heffing 2.501 2.528

Dekkingspercentage heffing 79,2% 82,9%

     

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten

bedragen x € 1.000

Rioolheffing
De rioolheffing willen we ook niet meer dan kostendekkend heffen. Ook hier geldt dat in 2017 een bedrag uit de 
voorziening egalisatie rioolheffing is gehaald, ongeveer € 183.000,--. In 2017 was er op realisatiebasis een kosten-
dekkingspercentage van 95,5%. 

Berekening kostendekkendheid rioolheffing
Begroting

2017

Jaarrekening

2017

Kosten taakveld

Netto kosten

Kosten, incl. (omslag)rente 3.065 2.999

Inkomsten, excl. heffingen - 42 - 59

Netto kosten 3.023 2.940

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl. (omslag)rente 737 731

BTW *1) 371 363

Toe te rekenen kosten taakveld 1.108 1.094

Totale kosten taakveld 4.131 4.034

Totale opbrengsten heffing 3.833 3.851

Dekkingspercentage heffing 92,8% 95,5%

     

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten

bedragen x € 1.000

Begrafenisrechten
We streven naar 90% kostendekkendheid. De opbrengsten in de begroting 2017 zijn gebaseerd op de langjarige 
gemiddelden, zoals weergeven in de evaluatienota van het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar is de dekking 75,7%.

Berekening kostendekkendheid begrafenisrechten
Begroting

2017

Jaarrekening

2017

Kosten taakveld

Netto kosten

Kosten, incl. (omslag)rente 340 334

Inkomsten, excl. heffingen - 1 - 2

Netto kosten 339 331

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl. (omslag)rente 98 98

BTW *1)

Toe te rekenen kosten taakveld 98 98

Totale kosten taakveld 437 430

Totale opbrengsten heffing 345 325

Dekkingspercentage heffing 79,0% 75,7%

     

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten

bedragen x € 1.000

Samenvatting kostendekkendheid

Kostendekkendheid heffingen
Lasten 

taakveld
Overhead

BCF

/BTW

Totaal 

lasten
Leges

Andere 

inkomsten

Dekkings

%

Rioolheffing 2.999 731 363 4.093 3.851 59 95%

Afvalstoffenheffing 3.056 617 468 4.141 2.528 1.091 83%

Begrafenisrechten 334 98 - 432 325 2 76%

Leges titel 1 806 199 43 1.048 704 - 67%

Leges titel 2 478 221 9 708 765 - 108%

Leges titel 3 179 101 7 287 13 - 4%

-

7.851 1.968 890 10.709 8.186 1.152 86%

bedragen x € 1.000
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Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op 26 september 2017 stelde u een nieuwe kadernota Risicobeheersing en Weerstandsvermogen vast. In deze nota 
staan de kaders van het risicomanagement. In deze paragraaf laten wij de resultaten van deze nieuwe werkwijze 
zien. U zag deze opzet voor de eerste keer in de Begroting 2018, we hanteren dezelfde opzet voor de verantwoor-
ding van 2017.
Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continu en systematisch doorlopen wordt op risico’s, met 
als doel de gevolgen ervan te voorkomen of te bestrijden en de positieve gevolgen ervan te benutten of te verster-
ken. Met andere woorden: risicomanagement is gericht op het voorkomen, vermijden of verkleinen van risico’s.

De twee meest gebruikte toepassingen van risicomanagement zijn:
	■  Sturen op risico’s; 
	■  Beheersen van risico’s; 

In deze paragraaf brengen wij de risico’s in beeld die die die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering (organisatie-
breed) en nemen waar nodig maatregelen te treffen om de risico’s beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s 
zijn we in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan 
toekomstige investeringen en ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van onze organisatie, 
het zogenaamde weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen 
te doorlopen:
1. Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel)
2. Benodigde weerstandscapaciteit
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Risicoprofiel 

Aan de hand van de risico-inventarisatie is een risicoprofiel opgesteld. Periodiek worden de risico’s van de organisa-
tie doorlopen en waar nodig opnieuw beoordeeld. 
Momenteel zijn in totaal 121 risico’s in het systeem ingebracht. In het onderstaand overzicht presenteren we (maxi-
maal) 10 risico’s met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (zo houden we 
focus op de belangrijkste risico’s). De impact van de overige risico’s nemen we mee in het totaal van de benodigde 
weerstandscapaciteit. 

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Risiconum

mer

Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel 

gevolg

Invloed

R8 Verminderde afname 

bouwgrond bedrijventerrein 

Lochter III

Financieel - Gedwongen afboeken boekwaarde 

Lochter III. Gezamelijk risico marktpatijen (60%) 

en gemeente (40%). Publiekrechterlijke 

afspraken werken privaatrechterlijk door.Minder 

opbrengsten dan begroot. Investeringen zijn 

(groten)deels al gedaan door o.a. 

grondverwerving, voorbereidingskosten etc. 

Hierdoor ontstaat een verliesgevende 

exploitatie., Impact Continuiteit - Bij forse 

verliezen moeten keuzes worden gemaakt om 

de consequenties in de begroting op te vangen., 

Imago - Ontwikkeling terrein laat langer op zich 

wachten. Het terrein ligt langer braak, waardoor 

de gewenste uitstraling/ aantrekkelijkheid 

minder wordt.

Actief - Op maat gesneden 

grondaanbieding aan potentiële 

gegadigden ; Actief - Extra aquisitie

50% max. € 

5.000

25.23%

R157 Aanpassing van bestemming 

woninglocaties

Financieel - De gewijzigde woningbehoefte 

(demografische ontwikkelingen) leidt tot minder 

of andere nieuw te bouwen woningen. De 

wijziging van het bestemmingsplan van 

ontwikkeling woningbouw naar agrarisch kan 

planschade meebrengen. Locaties met potentie 

zouden hierdoor niet ontwikkeld kunnen 

worden

Actief - Creëren van voorzienbaarheid in 

een te wijzigen bestemmingsplan. 

Hierdoor de mogelijkheid op planschade 

verminderen.
50%

max. € 

1.000
6.95%

R54 Daling uitkering 

gemeentefonds

Financieel - De uitkering van het gemeentefonds 

kan gedurende het begrotingsjaar wijzigen. Bij 

een daling heeft dit effect op de lopende 

begroting  en zijn direct ombuigingen nodig. Ook 

heeft een daling impact op de opvolgende jaren. 

ook dan zijn bezuinigingen nodig, maar daarvoor 

hebben we langer de tijd., Impact Continuiteit - 

Voorzieningenniveau wordt verlaagd

Actief - Het opnemen van een 

voorzichtigheid in de raming van het 

gemeentefonds. ; Suggestie - Lobby in 

samenwerking met andere gemeenten en 

VNG ; Suggestie - Op de voet volgen van 

de ontwikkelingen, zodat je maximale 

reactietijd hebt om zelf de gevolgen te 

kunnen sturen.

70%
max. € 

1.000
6.20%

R80 Infrastructuur kan technische 

ontwikkelingen van 

(motor)voertuigen niet 

bijhouden

Financieel - Grote investeringen in wegen, 

Impact Continuiteit - Maatregelen gaat ten 

kosten van andere werkzaamheden, Imago - 

Door achterblijven van infrastructuur

In voorbereiding - Ontwikkelingen goed 

bijhouden en inspelen op veranderingen

30% max. € 

2.000

6.05%

R136 Wijziging in verdeelmodellen 

participatiebudget (PW-

uitkeringen, WSW-oud en 

participatie-reintegratie)

Financieel - Wijziging in de wijze waarop het 

macrobudget over de gemeenten wordt 

verdeeld kan zowel positieve als negatieve 

financiële gevolgen hebben voor de gemeente 

Hellendoorn.

Actief - We volgen de inhoudelijke 

ontwikkeling van de diverse 

verdeelmodellen op de voet. Daar waar 

mogelijk wordt indirect, met name via de 

VNG, invloed uitgeoefend op het 

ministerie dat de betreffende 

verdeelmodellen ontwikkeld. In 2018 

overwegen we om bezwaar te maken 

tegen de beschikking van het nader 

voorlopig BUIG-budget omdat het 

verfijnde objectieve verdeelmodel dat 

volledig gebaseerd is op kansberekeningen 

uitermate nadelig is voor de gemeente 

Hellendoorn.

70% max. € 300 2.97%

R132 Groter beroep op open einde 

regelingen vanuit jeugdzorg 

en Wmo

Financieel - Het beroep dat de burger kan doen 

op open einde regelingen zoals Wmo-

verstrekkingen, leerlingenvervoer en bijzondere 

bijstand is niet gelimiteerd. Dit kan resulteren in 

tegenvallers.

Suggestie - Er kunnen kwantitatieve 

maatregelen genomen worden waardoor 

de doelgroep van de betreffende 

regelingen kleiner wordt. Daarnaast is het 

mogelijk kwalitatieve maatregelen te 

nemen door de maximale bedragen waar 

beroep op gedaan kan worden bij te 

stellen.

70% max. € 250 2.70%

R103 Hoger beroep op de open 

einde regeling 

Bijstandsverlening en 

inkomensvoorzieningen

Financieel - Kostenstijging uitkering - Toename 

uitkeringsbestand, Impact Continuiteit - Druk op 

de organisatie en de gemeentebegroting

Geimplementeerd - Samenwerken met 

werkgevers ; Geimplementeerd - 

Instrumenten ontwikkelen en inzetten om 

mensen te laten uitstromen ; 

Geimplementeerd - Extra inzet in de 

uitstroom

50% max. € 450 2.59%

bedragen x € 1.000
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R12 Vertraging uitgifte bouwgrond 

Hellendoorn Noord fase 1.

Financieel - Minder opbrengsten dan begroot. 

Investeringen zijn (groten)deels al gedaan door 

o.a. grondverwerving, voorbereidingskosten etc. 

Hierdoor ontstaat een verliesgevende 

exploitatie., Imago - Ontwikkeling woonwijk 

duurt langer.

Actief - Overeenkomst gesloten met 

projectontwikkelaars over de afname van 

42 kavels in de periode 2018-2021 tegen 

een vooraf afgesproken bedrag en 

afnamedatum. ; Actief - Fasering in 

overeenstemming gebracht met 

woningbouwprogramma/ 

behoefteprognoses. ; Actief - 

Bufferreserve ingesteld om verliezen op te 

vangen door afzetrisico, gebaseerd op 

prijs, rente- en afzetrisico. ; Actief - 

Jaarlijkse herziening van de 

grondexploitatie: Vinger aan de pols. ; 

Actief - Voorziening getroffen voor het te 

verwachten verlies (huidig 

exploitatietekort berekend op € 

1.186.000).

30% max. € 500 1.97%

R162 Nieuw wijze van zorginkoop 

jeugd vanaf 2019

Financieel - Financiële doorrekening nieuw 

inkoopstrategie van Samen14 is lastig. Financieel 

effect zeer moeilijk te bepalen door nieuw 

model en andere afrekensystematiek., Impact 

Continuiteit - extra personele inzet noodzakelijk 

om nieuwe model in de grip te krijgen en in te 

voeren. Op dit moment is dat becijferd op circa 

€450.000,-- incidenteel, met name voor 

herindiceringen. Mogelijk is er een financieel 

voordeel te behalen op de facturen die we van 

zorgaanbieders ontvangen.

60% max. € 249 1.73%

R112 De doorontwikkeling van 

Soweco naar een 

maatschappelijke 

onderneming (MO) en de 

daarbij behorende 

ontvlechting van GR en 

NV/MO stagneert of is 

onvoldoende succesvol.

Financieel - De gemeenten die betrokken zijn bij 

de gemeenschappelijke regeling Soweco zullen 

de exploitatietekorten gezamenlijk moeten 

dragen. Daarnaast brengt het (toekomstige) 

aandeelhouderschap van de NV/MO Soweco 

financieel risico met zich mee hetgeen inherent 

is aan aandeelhouderschap., Impact Continuiteit - 

Heeft impact op het welbevinden van de 

werknemers met een arbeidsbeperking, zij zullen 

zich zorgen maken of zij hun werk nog wel 

kunnen blijven doen. Het voortbestaan van het 

SW-bedrijf komt op het spel te staan.

Actief - De voortgang met betrekking tot 

de doorontwikkeling van Soweco kritisch 

en betrokken volgen, zowel inhoudelijk als 

financieel.

50% max. € 250 1.64%

In bovenstaande tabel staan de 10 grootste (financiële) risico’s met de hoogste impact op de benodigde weerstands-
capaciteit. De invloed van een bepaald risico komt tot uitdrukking in het invloedspercentage in de laatste kolom. Dit 
is een resultante van de risicosimulatie, die de kans en het risicobedrag combineert tot een inschatting waarop het 
risico zich voor kan doen. 
	■ Het maximale bedrag dat met deze 10 grote risico’s gemoeid is, is € 10.999.000,--.
	■ De overige risico’s vertegenwoordigen een maximaal bedrag van € 9.717.500,--.
	■ In totaal hebben alle risico’s samen een (financieel) gevolg van € 20.716.500,--.

In de onderstaande tabel zijn de 121 risico’s uitgezet naar financiële impact maal de kans dat het risico zich voor-
doet. U ziet dat er momenteel 1 risico in het rode risicogebied ligt. Dit is het risico ‘Daling uitkering gemeentefonds’. 
Het gemeentefonds is de belangrijkste bron van inkomsten, waarvan we het meeste risico lopen op de algemene 
uitkering. We nemen hierop verschillende maatregelen zodat het effect van dit risico wordt verlaagd. 

	

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd.  De risicosimulatie wordt toegepast omdat het 
reserveren van het maximale bedrag (€ 20.716.500,--) ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk 
en in hun maximale omvang optreden.
Onderstaande grafiek en de bijbehorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Hieruit volgt dat 90% ze-
ker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.514.000,-- (benodigde weerstandscapaciteit).
In de begroting 2018 was de benodigde weerstandscapaciteit € 5.954.500,--. Door een nadere verfijning en toevoe-
ging van risico’s in het systeem in de afgelopen periode, steeg het benodigde bedrag. 

Percentage Bedrag (x € 1000)

5% 2.294 30% 3.287 55% 4.251 80% 5.682

10% 2.567 35% 3.456 60% 4.495 85% 6.062

15% 2.769 40% 3.631 65% 4.754 90% 6.514

20% 2.949 45% 3.822 70% 5.032 95% 7.147

25% 3.118 50% 4.028 75% 5.346

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
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Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Hellendoorn bestaat uit het geheel aan middelen dat de organi-
satie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken.

Weerstand 31-12-2017

101 Vrij aanwendbare reserve 6.389.800

102 Financieringsreserve 1.651.900

103 Bufferreserve grondexploitatie 4.124.500

Totale weerstandscapaciteit 12.166.200                    

Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel 
gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. 
De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Onderstaande normtabel is 
ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A >2.0 uitstekend

B 1.4-2.0 ruim voldoende

C 1.0-1.4 voldoende

D 0.8-1.0 matig

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende

Tabel 4: Weerstandsnorm

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit  =  € 12.166.200 =   1.87
    Benodigde weerstandcapaciteit   €   6.514.000 

Het ratio van gemeente Hellendoorn valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen.

 Toelichting risico’s 

In de lijst met top 10 risico’s staat een aantal al bekende risico’s die ook in de vorige weerstandsparagrafen ston-
den weergegeven. Belangrijke risico’s blijven de risico’s op de grondexploitatie van t Lochter III, maar we zien ook 
een toename van de risico’s binnen het Sociaal Domein en de financiering daarvan. Ook risico’s op infrastructurele 
projecten nemen deel in de top 10. 

Exploitatie bedrijventerrein ‘t Lochter III
Door de aantrekkende economie neemt de belangstelling voor het bedrijventerrein toe. Er wordt extra ingezet op 
acquisitie. Uit onderzoek is gebleken dat er in de regio Twente een overaanbod is aan bedrijventerrein. Om een goe-
de balans te krijgen tussen vraag en aanbod en de economische ontwikkeling in de regio niet te stagneren is een 
afsprakendocument opgesteld op welke wijze de plancapaciteit kan worden teruggebracht. U bent hier in juli 2017 
akkoord mee gegaan en is op 28 september 2017 de bestuursovereenkomst door de 14 Twentse gemeenten onderte-
kend. Uit dit document blijkt dat voor de gemeente Hellendoorn de komende 10 jaar een overaanbod van 6 hectare 
op ‘t Lochter III verwacht wordt. Op basis van de laatste gegevens zijn we ervan overtuigd dat het bedrijventerrein 
toch volledig kan worden uitgegeven in de komende 10 jaar. Dit zal met name in de periode tot 2020 bewaarheid 
moeten worden. Het risico bestaat dat de versnelde uitgifte van bedrijfskavels niet gehaald wordt en er harde plan-
capaciteit geschrapt of tijdelijk uit de markt gehaald moet worden. Dit kan leiden tot forse verliesnemingen. 

De boekwaarde van ‘t Lochter III bedraagt bijna € 19 miljoen per 31 december 2017. Ondanks de voortvarende 
verkopen in 2017 en de aanhoudende interesse bij potentiële kopers blijven de risico’s hier hoog. Reden waarom 
in de bufferreserve een fors aandeel voor deze grondexploitatie is gereserveerd, bovenop de reguliere buffer voor 
prijs-, rente- en afzetrisico’s. De exploitatie wordt samen met 5 marktpartijen gedaan. Hellendoorn deelt voor 40% in 
winsten en verliezen, de andere participanten gezamenlijk voor 60%. Er is een aantal kosten dat voor rekening komt 
van die gemeente en die niet ten laste van de gezamenlijke exploitatie kunnen worden gebracht. Dit op basis van de 
afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen (o.a. verschillen in gehanteerde rentepercenta-
ges). Hiervoor is een voorziening getroffen van ruim € 500.000,--. 

Aanpassing van bestemming woninglocaties
De gewijzigde woningbehoefte (demografische ontwikkelingen) leidt tot minder of andere nieuw te bouwen wonin-
gen. De wijziging van het bestemmingsplan van ontwikkeling woningbouw naar agrarisch kan planschade mee-
brengen. Locaties met potentie zouden hierdoor niet ontwikkeld kunnen worden
Specifiek voor Hellendoorn Noord geldt dat fase 2 en 3 momenteel de bestemming uit te werken woonbestemming 
hebben. Gezien de afspraken met de provincie Overijssel past het handhaven van deze bestemming hiervoor niet. 
Het aanpassen van deze uit te werken woon bestemming naar een agrarische bestemming, kan leiden tot planscha-
declaims. Om deze claims te voorkomen wordt er voorzienbaarheid gecreëerd door fase 2 en 3 buiten de bestem-
mingsplanherziening te laten, waardoor de mogelijkheid voor uitwerking blijft bestaan. Het geeft ons de mogelijk-
heid om te bekijken of de landelijke trend met betrekking tot de toenemende vraag naar woningen. 
Daarnaast geldt dit risico ook voor andere uit te werken woninglocaties. 

Ontwikkeling gemeentefondsuitkering
De gemeentefondsuitkering was in 2017 € 46,3 miljoen en is daarmee de belangrijkste bron van inkomsten. Van 
de raming is de algemene uitkering met € 26,6 miljoen het grootste bestandsdeel. Dit is ook het deel waarover het 
grootste risico wordt gelopen. De uitkering sociaal domein (integratie uitkeringen in het kader van de decentrali-
saties) bedraagt circa € 16,3 miljoen. De overige decentralisatie- en integratie uitkeringen zijn samen € 3,1 miljoen 
groot. Voor de algemene uitkering is het risico met name het Rijksbeleid. Bezuinigingen bij het Rijk danwel achter-
blijvende uitgaven werken meestal door in de algemene uitkering. Daarnaast legt het Rijk de gemeenten soms extra 
bezuinigingsmaatregelen op. Het risico bij de integratieuitkeringen in het kader van de decentralisaties ligt onder 
andere bij de gehanteerde verdeelmodellen. Daarnaast wordt het fonds periodiek herijkt. 
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Infrastructurele risico’s 
Ten aanzien van risico’s op het infrastructurele deel, zien we 1 risico’s in de top 10. De technische ontwikkelingen die 
invloed hebben op de infrastructuur was al toegevoegd in de begroting 2018. Hierbij moet gedacht worden aan het 
grote gebruik van elektrische fietsen, maar ook de ontwikkelingen van elektrische auto’s heeft impact op het gebruik. 
We volgen deze ontwikkelingen en nemen, waar nodig, passende maatregelen. 

Risico verdeelmodellen participatie 
De budgetten die van het Rijk ontvangen worden in het kader van participatie kennen elk hun eigen verdeelmodel. 
Voor de financiering van de uitkeringen op grond van de Participatiewet ontvangen we een specifieke uitkering 
die bekend staat als de BUIG. De hoogte van de BUIG wordt berekend op basis van een kansberekeningsmodel. 
Vanuit diverse invalshoeken berekent dit verdeelmodel uiteindelijk de kans dat een huishouden in de gemeente 
Hellendoorn in de bijstand komt. Dit kansberekeningsmodel is niet te beïnvloeden, slechts in beperkte mate zijn de 
factoren die onderdeel uitmaken van de kansberekening te beïnvloeden, maar dan nog is het effect op de uiteinde-
lijke BUIG niet vast te stellen. In 2017 is het verdeelmodel verder verfijnd hetgeen voor de gemeente Hellendoorn 
tot gevolg heeft dat de hoogte van de BUIG vanaf 2018 aanzienlijk lager is. Getracht wordt indirect, met name via 
de VNG, bij het Rijk aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van het verdeelmodel. Naast de BUIG worden 
er via een integratie-uitkering in het gemeentefonds gelden beschikbaar gesteld voor re-integratie alsmede voor de 
doelgroep die valt onder de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening. Deze integratie-uitkeringen kennen ook elk 
hun eigen verdeelmodel met de daarbij behorende risico’s.

Open einde regelingen
Daarnaast zien wij risico’s op het gebied van de open einde regelingen op het gebied van zowel de participatie-
wet als ook de Wmo en jeugdzorg. De wijze waarop de budgetten worden toegekend vanuit het gemeentefonds, 
betekent dat een extra beroep op deze regelingen een tekort kan opleveren voor de exploitatiebegroting van de 
gemeente Hellendoorn. Op het gebied van jeugdzorg en Wmo hebben we afgesproken dat tegenvallers binnen het 
Sociaal Domein ook binnen de reserve Sociaal Domein blijven. Risico blijft dat de budgetten de komende jaren wor-
den verlaagd en anders worden verdeeld. De uitgaven zullen daarop moeten worden afgestemd. Deze ontwikkeling 
is meegenomen in de extrapolatie. Een ander risico is en blijft dat de Rijksoverheid ingrijpt in deze nieuwe gemeen-
telijke taak. Nieuw is het risico de hogere inzet van jeugdzorg indien er jonge getraumatiseerde jonge statushouders 
in de gemeente Hellendoorn komen worden. Daarnaast moeten oudere statushouders ook extra gebruik maken van 
het Wmo budget. We volgen deze ontwikkelingen op de voet. 

Nieuw wijze van zorginkoop jeugd vanaf 2019
Nieuw inkoopbeleid t.a.v. zorg (jeugd) geeft meer mogelijkheden tot maatwerk, maar is hierdoor lastig financieel in 
te schatten.

Hellendoorn Noord 
Ten aanzien van Hellendoorn Noord is het risico lager dan voorheen. Vooruitlopend op de vaststelling van het 
bestemmingsplan is in 2017 (bij de bestuursrapportage en de herziening van de grondexploitaties) voor het extra 
verwachte nadelige resultaat een voorziening getroffen. Hiermee is het verwachte verlies van in totaal bijna € 1,2 
miljoen afgedekt. De (bruto) boekwaarde van Hellendoorn Noord fase 1 bedraagt € 4,1 miljoen per 31 december 
2017. De uitgifte van gemeentelijke kavels is gestart in februari 2018. De verwachting is dat deze kavels in het laatste 
kwartaal van 2018 kunnen worden uitgegeven. Onderdeel van het convenant over Kruidenwijk Zuid is de afspraak 
dat een aanzienlijk deel van de woningbouwkavels door de marktpartijen wordt ontwikkeld. Hiermee liggen hier-
voor ook prijzen en uitgiftemomenten vast. Met voorgaande ontwikkelingen wordt het risico op deze grondexploita-
tie verlaagd. 

Soweco
Vanaf 1-1-2015 is de oude regeling Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vervallen. Het bestand van WSW’ers zal 
door natuurlijk verloop en overige uitstroom in de loop der jaren krimpen. De afbouw van het aantal WSW’ers en 
de tevens krimpende budgetten vormen een risico voor de gemeenschappelijke regeling Soweco. Op basis van de 
meerjarenraming Soweco is een hogere gemeentelijke bijdrage noodzakelijk, dit is verwerkt in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting. De oorzaak van het hogere tekort ligt voornamelijk extern, namelijk de instroomstop in com-

binatie met de afbouw van de rijkssubsidie. Het aantal beïnvloedbare factoren in de uitgavensfeer is tevens beperkt 
in verband met wettelijke loon- en baangarantie voor de huidige WSW-deelnemers. Het bestuur van Soweco, de 
RvC en de binnen de GR Soweco participerende gemeenten werken daarom aan omvorming van Soweco. Ingezet 
wordt op een realiseren van een maatschappelijke onderneming die onder andere dienstverlening voor de nieuwe 
doelgroep Participatiewet aanbiedt. Daarnaast wordt ingezet op verbreding van de taak van Soweco, met extra 
taken vanuit de markt, met name dienstverlening aan werkgevers en het UWV. Dit perspectief is uitgewerkt in de 
door het DB en RvC vastgestelde notitie ‘gezamenlijke conclusies en vervolg doorontwikkeling Soweco’. Wij hebben 
met de doorontwikkeling van Soweco ingestemd onder de voorwaarde dat de besluitvorming over de juridische 
en financiële verzelfstandiging van de maatschappelijke onderneming voor 1 januari 2018 wordt afgerond, met een 
transparante financiële scheiding en onderlinge kostentoerekening tussen de gemeenschappelijke regeling en de 
maatschappelijke onderneming. Uiterlijk in 2019 wordt onderzocht op welke manier de oude taken van de gemeen-
schappelijke regeling kunnen worden afgeschaald om te komen tot een afbouw van deze regeling.
Het risico Exploitatie De Heemtuin (R138) zit nu niet meer in de top 10. Voor de Heemtuin heeft de belangstelling 
voor de gemeentelijke kavels ertoe geleid dat er nog maar 3 kavels beschikbaar zijn. Daarnaast is er in 2017 een con-
venant gesloten met marktpartijen over de afname van de woningbouwkavels met afspraken over prijs en afname-
tijdstippen. Het ziet ernaar uit dat fase 1 binnen afzienbare tijd kan worden afgerond. De te verwachten verliezen zijn 
al afgedekt in de voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie. Hierdoor is dit risico gedaald. 
Ook het risico van de rubberinfill kunstgras velden is nu niet meer in de top 10 vertegenwoordigd. Deze risico’s zijn 
niet verlaagd, wel zijn een aantal nieuwe risico’s toegevoegd, waardoor deze op een lagere indicatie terecht zijn 
gekomen. 
  
Kengetallen
In deze paragraaf presenteren we enkele kengetallen om de weerstandscapaciteit te kunnen beoordelen. Daarnaast 
bevordert dit de financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten. 

1. Netto schuldquote
Rekening

2016

Actuele

Begroting

Rekening

2017

A. Vaste schulden + 138.713 135.113 132.611

B. Netto vlottende schuld + 10.130 14.000 6.476

C. Overlopende passiva + 1.478 7.185 5.202

D1. Financiële activa (excl. verstekte leningen) - 148 - 138

D2. Financiële activa (verstrekte leningen) - 10.881 10.881 9.656

E. Uitzettingen < 1 jaar - 9.803 8.061 9.354

F. Liquide middelen - 609 30 537

G. Overlopende activa - 3.573 3.146 4.665

H. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 87.728 89.498 87.784

Netto schuldquote 155,2% 162,1% 147,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 142,8% 149,9% 136,6%

Toelichting: de netto schuldquote nam in 2017 wederom af. De netto schuldquote laat sinds 2014 een sterk dalende 
lijn zien. Dit wordt deels veroorzaakt doordat het totale saldo van baten en laten gestegen is, onder meer doordat 
de decentralisatie meer gemeentelijke uitgaven als gevolg heeft gehad. Maar de schuldpositie neemt ook af. In 
2014 was het totaal aan schulden en overlopende posten bijna € 147 miljoen. In 2017 liep dit saldo terug naar € 129 
miljoen. Dit is een afname van 12%. 
Hieruit zien we dat de beperking van het investeringsniveau tot € 5,3 miljoen per jaar vruchten afwerpt. Wel blijft de 
schuldpositie onverminderd hoog. Het verder verbeteren van de financieringspositie blijft een belangrijk punt van 
aandacht, waarbij verkopen van de grondexploitaties een belangrijke bijdrage hierin moeten leveren. Ook eventuele 
nieuwe grote investeringen in de Nieuwe Verbindingen en Reggesteyn hebben invloed op deze kengetallen.

2. Solvabiliteitsratio
Rekening

2016

Actuele

Begroting

Rekening

2017

A. Eigen vermogen + 19.683 - 18.748

B. Totaal passiva / 174.673 - 169.253

Solvabiliteit 11,3% 11,1%
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Toelichting: In de begroting 2017 verwachtten we een daling van de solvabiliteit naar 9,0 %. Het eigen vermogen is 
hoger dan ingeschat tijdens het opstellen van de begroting. 

3. Grondexploitatie
Rekening

2016

Actuele

Begroting

Rekening

2017

A. Niet in exploitatie genomen bouwgronden + - - -

B. Bouwgronden in exploitatie + 27.282 22.722 23.427

C. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 87.728 89.498 87.704

Grondexploitatie 31,1% 25,4% 26,7%

bedragen x € 1.000

Toelichting: Bovenstaande tabel laat zien dat de impact die de grondexploitatie heeft op onze reguliere bedrijfsvoe-
ring opnieuw verder afneemt. In de gemeenterekening 2015 was dit percentage nog 33,1%. De boekwaarde van de 
bouwgronden in exploitatie neemt af met het uitgeven van kavels en door het treffen van voorzieningen. Doordat 
we in onze planning geen nieuwe exploitaties hebben opgenomen, neemt het percentage af.

4. Structurele exploitatieruimte
Rekening

2016

Actuele

Begroting

Rekening

2017

A. Totale structurele lasten + - 78.932 - - 80.782

B. Totale structurele baten + 83.129 - 80.611

C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves + - - -

D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves + - - -

E. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 87.728 89.498 87.784

Structurele exploitatieruimte 4,8% 0,0% -0,2%

Toelichting: 2017 kende een kleine structureel exploitatie tekort van € 0,2 miljoen

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit
Rekening

2016

Actuele

Begroting

Rekening

2017

A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde + 319 325 325

B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde + 207 277 247

C. Afvalstoffenheffing voor een gezin + 194 201 231

D. Eventuele heffingskorting voor een gezin - - 30 30

E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 719 773 773

F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 / 716 715 752

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor 100,5% 108,1% 102,7%

Toelichting: De belastingdruk ligt rond het landelijk gemiddelde (zie ook paragraaf 1 lokale heffingen)

Het totaaloverzicht van de kengetallen is als volgt:
 

Kengetallen
Rekening

2016

Actuele

Begroting

Rekening

2017

Netto schuldquote 155,2% 162,1% 147,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 142,8% 149,9% 136,6%

Sovabliliteitsratio 11,3% 11,1%

Grondexploitatie 31,1% 25,4% 26,7%

Structurele exploitatieruimte 4,8% 0,0% -0,2%

Gemeentelijke belastingcapaciteit 100,5% 108,1% 102,7%

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf geven wij inzicht in het onderhoud van de kapitaalgoederen van de Gemeente Hellendoorn. 
De kapitaalgoederen kunnen als volgt gerubriceerd worden:

	■ infrastructuur (wegen, bruggen en riolering);
	■ voorzieningen (openbaar groen, speelplaatsen, openbare verlichting);
	■ gebouwen.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het optimaal functioneren van de gemeente, 
onder meer op het gebied van veiligheid, vervoer en recreatie. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onder-
houd ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Beleid 
Het beleid van Hellendoorn voor het onderhoud aan kapitaalgoederen is opgenomen in de no-ta’s:
	■  Onderhoudsprogramma wegen (jaarlijks)
	■  Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2016-2020 
	■  Onderhoudsplan bruggen en tunnels (2012)
	■  Groenbeleidsplan (april 2015) 
	■  Nota speelplaatsenbeleid (april 2003)
	■  Integraal Huisvestingsplan (IHP)
	■  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2016-2020) (2015)
	■  Operationeel Beheer- en onderhoudsplan Riolering (2009)
	■  Duurzaam beheer openbare verlichting 2016-2020 
	■  Kadernota investeren en afschrijven (2013)

De kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners van de gemeente Hellendoorn vaak intensief beleefd. 
Zwerfvuil, hondenpoep, loszittende stoeptegels, slecht onderhouden schoolgebouwen, etc. Deze onderwerpen in de 
directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. 

Het onderhoudsbeleid staat over het algemeen in het teken van sober onderhoud, dat wil zeggen dat alleen het 
noodzakelijke onderhoud wordt verricht om de functie van het object in stand te houden.

Daar waar sprake is van cyclisch onderhoud voor kapitaalgoederen die in meerdere programma’s terugkomen en 
waar een meerjarig onderhoudsplan aan ten grondslag ligt bekijken we de mogelijkheid om dat via onderhouds-
voorzieningen te laten lopen. Het voordeel daarvan is dat de budgetten in de programma’s constant blijven en er 
een betere (financiële) sturing mogelijk is. Met de ingestelde voorziening voor het wegenonderhoud verwachten we 
het minimaal aan-vaardbare onderhoudsniveau te kunnen borgen.

Waarde van de kapitaalgoederen
De totale boekwaarde van de materiële vaste activa bedraagt per 1 januari 2017 € 121 miljoen. De onderverdeling is 
hieronder weergegeven.
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Materiële vaste activa

Boek-

waarde

1-1-2017

Boek-

waarde

31-12-2017

Gronden en terreinen 2.678 2.678

Bedrijfsgebouwen 56.300 55.301

Woonruimten 565 298

Machines, apparaten en installaties 10.303 10.327

Vervoermiddelen 1.179 1.248

Erfpachtgronden 687 687

Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 46.039 46.755

Overige materiele vaste activa 3.739 3.828

Totaal 121.491 121.122

bedragen x € 1.000

Gezien de boekwaarde van de activa, gevoegd bij de omvang van de activa die reeds zijn afgeschreven maar nog 
wel in gebruik zijn, is het duidelijk dat ook de budgettaire consequenties van het onderhoud aanzienlijk zijn.

Reserves en voorzieningen
Naast de budgetten die voor beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de begroting zijn opgenomen, zijn er 
voor diverse kapitaalgoederen reserves/voorzieningen gevormd. Dit kan om diverse redenen zijn, bijvoorbeeld om 
de onderhoudskosten (deels) van te betalen of omdat er reeds toekomstige verplichtingen zijn aangegaan ter verbe-
tering van de kapitaalgoederen. In onderstaande tabel worden drie relevante reserves en voorzieningen toegelicht.

Voorzieningen kapitaalgoederen
Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Onttrek-

kingen

Saldo

31-12-2017

Voorziening egalisatie rioolheffing *1) 631 - - 183 447

Voorziening ISV  *2) 179 - - 158 21

Voorziening onderhoud wegen *3) 25 1.220 - 880 365

Voorziening privatisering was- en kleedruimten  *4) 800 - - 160 640

Totaal 1.635 1.220 - 1.382 1.474

    

  *1) Opvangen van fluctuaties in de berekening van de rioolheffing.

  *2) Bijdragen uit het stadsvernieuwingsfonds, waarvan projecten worden gefinancierd.

  *3)  Per 2017 nieuw ingestelde voorziening voor onderhoud wegen. 

  *4)  Renovering van was- en kleedruimten in de periode 2018-2022.

bedragen x € 1.000

De kapitaalgoederen

Areaal Aantal Eenheid

Wegen

• Asfalt- en betonverharding 290 km.

• Asfalt- en betonverharding 1.250.000 m2

• Klinkerverharding 118 km.

• Klinkerverharding 585.000 m2

• Onverhard en halfverhard 232 km.

• Wegen 640 km.

Kunstwerken

• Verkeersbruggen 15 stuks

• Spoorbrug 7 stuks

• Spoortunnel 2 stuks

• Fietstunnel 2 stuks

• Fietsbrug 16 stuks

Riolering

• Vrijverval-riolering 223 km.

• Persleiding 217 km.

• Inspectiepunten 7.556 stuks

• Rioolgemalen 27 stuks

• Bergbezinkbasins 7 stuks

• Tunnelgemalen 9 stuks

• Oppervlaktegemaal 1 stuks

• Pompunits 758 stuks

• Overstorten 30 stuks

Openbare verlichting

• Lichtpunten 7.510 stuks

Openbaar Groen

• Stedelijk groen (gazon, heesters, sier) 1.271.701 m2

• Landschappelijk groen (berm, bosplantsoen, riet) 751.243 m2

• Begraafplaatsen 65.964 m2

Speelplaatsen

• Speelplaatsen in gemeentelijk beheer 83 stuks

Gebouwen

• Gebouwen en objecten (eigendom) 35

• Onderwijshuisvesting 24

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende kapitaalgoederen en de nota’s die over het onder-houd hiervan zijn 
geschreven.

Wegen
Jaarlijks wordt er een onderhoudsbestek gemaakt voor het onderhoud aan wegen. De kwaliteit van het wegenareaal 
in de gemeente Hellendoorn wordt gemeten door één keer per drie jaar door een extern bureau een globale visuele 
weginspectie te laten uitvoeren conform de landelijke richtlijnen van het CROW. In 2016 zijn alle asfaltwegen op-
nieuw visueel geïnspecteerd en daarmee de kwaliteit in beeld gebracht. Het langjarig wegenonderhoud is in beeld 
gebracht en het daarvoor benodigde jaarlijkse budget. Daarmee hebben we de middelen vrijgespeeld om te vol-
doen aan het onderhoudsniveau C van de CROW. Dit niveau is de laagste kwaliteit om wettelijke aansprakelijkheid 
te voorkomen. 
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Zoals bekend is er sprake van achterstallig onderhoud aan wegen. Dit is onderhoud dat technisch gezien al uitge-
voerd had moeten worden om te voldoen aan het onderhoudsniveau de CROW. Dit niveau is de laagste kwaliteit 
om wettelijke aansprakelijkheid te voorkomen. Lokaal zal de kwaliteit van het wegdek onder de norm van “nor-
maal onderhoud” komen. Gevolg is dat kapitaalvernietiging optreedt en dit niet in enkele jaren is ‘goed te maken’. 
Getracht wordt om door middel van kleinschalig onderhoud onveilige situaties te voorkomen. De aandacht moet 
daarbij gericht zijn op het herstellen van de oppervlakteschade (door toepassen van slijtlagen). Een goed gesloten 
wegdek houdt andere schadebeelden ‘buiten de deur’.

Voor het onderhoud wegen is in 2017 een voorziening ingesteld, waarin we jaarlijks € 1,1 miljoen storten. Hier-
voor hebben we het langjarig (cyclisch) wegenonderhoud in beeld gebracht en het bijbehorende onderhoudsplan 
houden we jaarlijks up-to-date. In 2017 is een bedrag onttrokken uit de voorzieningen van circa € 880.000,--. Eind 
2017 bedraagt het achterstallig onderhoud 2017 circa € 1,1 miljoen (begin 2016 € 1,7 miljoen). Het afgelopen jaar 
hebben we vooral ingezet op het onderhoud van de slechtste wegen en daarmee is al een deel van de achterstand 
weggewerkt. Om de achterstand verder in te lopen, zijn momenteel onvoldoende middelen beschikbaar, maar hier-
voor zetten we incidentele meevallers in. Per jaar lopen we circa € 0,3 miljoen in op deze achterstand. In dit tempo 
verwachten we binnen 4 jaar de achterstand in te lopen.  

Bruggen
Op basis van globale visuele inspecties die om de 3 jaar worden uitgevoerd bewaken we de kwaliteit van onze 
kunstwerken. Het uitvoeringsprogramma is op basis van die informatie opgesteld en jaarlijks wordt met de beschik-
bare middelen groot onderhoud gepleegd Het beheer c.q. onderhoud van bruggen en tunnels heeft bij wegbeheer-
ders jarenlang geen prioriteit gehad. In een brief van de inspectie VROM (juli 2011) zijn gemeenten en provincies op 
hun verantwoordelijk-heden gewezen als wegbeheerder en gevraagd om de controle van bruggen en viaducten aan 
te scherpen.

Vanaf 2012 heeft de gemeenteraad het onderhoudsniveau van de bruggen en tunnels vastgesteld op “gemiddeld”. 
Dat betekent dat wij inzetten op veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid. In de afgelopen jaren hebben we met 
deze middelen een aantal bruggen kunnen opknap-pen en daarmee hebben we meer dan voldaan aan de oproep 
van de minister. 

In 2017 hebben we na onderzoek besloten om de fietsbrug in de Helmkruidlaan te vervangen. De voorbereidingen 
zijn gestart en in 2018 wordt deze brug vervangen. 
Onderhoud hebben we uitgevoerd aan de regenwatergoot in de Schipperstunnel (hoek Rijssensestraat/H. Boersin-
gel) en is de lekkage van de vloer gerepareerd. Verder zijn de leuningen van diverse bruggen en de betonwanden 
van enkele tunnels geschilderd. 

Riolering
Rioolstelsels zijn van oudsher primair aangelegd vanuit het maatschappelijk belang van de volksgezondheid. Afval-
water wordt via rioolstelsels op een hygiënische manier uit woonkernen afgevoerd. Daarnaast draagt het bij aan 
een aantrekkelijke woon- en recreatie omgeving. In de loop der tijd zijn het beheersen van wateroverlast in woon-
kernen en het beheersen van emissies naar het milieu bij het beheer van rioolstelsels als maatschappelijke belan-
gen toegevoegd. 

Het beleid voor beheer en aanleg van rioolstelsels wordt in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) uitgewerkt. In 
het GRP 4 wordt aandacht gegeven aan thema’s als wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, grondwater-
overlast, ontvlechting van schone en verontreinigde waterstromen zodanig dat een gezond en duurzaam watersys-
teem niet onder druk komt te staan, professioneel rioolbeheer, samenwerking in de waterketen en aan de financie-
ringsvormen. Afvalwater-, hemelwater- en ontwateringstelsels in de gemeente Hellendoorn zijn daarbij middelen in 
de voortdurende opgave om het bebouwde stedelijke gebied en de natuurlijke omgeving op elkaar af te stemmen. 
Dit gemeentelijke Rioleringsplan heeft een looptijd van 2016 tot en met 2020.

Water
Voor “water” is in de gemeente Hellendoorn geen sprake van kapitaalgoederen. In deze paragraaf komt “water” 
daarom niet meer terug.

Openbaar groen
Op 14 april 2015 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan vastgesteld dat een visie geeft op het openbare groen 
binnen de bebouwde kom van de gemeente Hellendoorn. De gemeente streeft naar een duurzame vergroening van 
de woonkernen, waarbij de huidige groene kwaliteit minstens wordt behouden en waar mogelijk wordt versterkt. 
Het geeft voor een periode van tien jaar (dus 2015-2025) een richting aan de wijze waarop het openbare groen wordt 
beheerd, on-derhouden en (opnieuw) wordt ingericht. Bij het plan behoort een kaart met de groenstructuren en de 
diverse onderhoudszones. Het – door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde – uitvoeringspro-
gramma geeft projecten weer waarop gedurende drie jaren wordt ingezet. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogram-
ma groen geactualiseerd.

In 2017 is geëvalueerd hoe het particuliere onderhoud aan het openbare groen in Haarle er voor staat. De afspraken 
met Plaatselijk Belang Haarle zijn met een half jaar verlengd tot eind 2018.

Het onderhoud van het openbaar groen wordt deels door eigen mensen, maar ook deels door medewerkers van 
Soweco uitgevoerd. 

Openbare verlichting
Het onderhoud en beheer van de openbare verlichting is samen met meerdere Twentse plattelands gemeenten 
aanbesteed. Het gaat om de onderhouds-, reinigings- en aanverwante werkzaamheden. Door dit collectief aan te 
besteden is een economisch gunstig contract voor de periode 2016-2020 afgesloten van rond de € 66.000,-- per jaar.
Er is een voorziening ingesteld voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting. Voor de lichtmasten 
is voor de komende 20 jaar in beeld gebracht welke vervangingen noodzakelijk zijn en welke budgetten daarvoor 
benodigd zijn. In de woonwijken vervangen we de komende jaren de verlichtingsarmaturen door duurzame en daar-
door milieuvriendelijke Led-verlichting. Hiermee zijn we in 2017 begonnen.
Daarnaast is investeringsbudget vrijgemaakt om (versneld) alle verlichting langs de hoofdwegen te vervangen door 
led verlichting. Hiermee zijn we in 2017 gestart en we ronden dit volgens planning af in de loop van 2018. Met deze 
maatregelen zijn we goed op weg om de energiedoel-stellingen (en beperking CO2-uitstoot) te halen.

Speelplaatsen
Om de speelplekken op een goed en veilig niveau te houden zijn in 2017 alle toestellen weer geïnspecteerd en 
getoetst aan het Attractiebesluit (WAS). Het planmatig onderhoud en inspecties zijn nog verder gedigitaliseerd. Voor 
het onderhoud en de vervanging van speelvoorzieningen is nu jaarlijks ongeveer € 90.000,-- beschikbaar.”Voor de 
periode 2018-2022 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Gebouwen
Wat betreft gebouwen heeft de gemeente Hellendoorn heeft twee vormen van kapitaalgoederen. Dit betreft accom-
modaties die door de eigen organisatie en voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt en objecten die voor 
een maatschappelijk doel zijn gesticht met gemeenschapsgelden, maar waar de exploitatie in handen is van een 
zelfstandige stichting. Dit zijn specifiek de onderwijsgebouwen. Onderstaand gaan we op beide vormen in.

Accommodaties die door de eigen organisatie en voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt
Voor de eigen accommodaties hebben we in 2017 de meerjarige onderhoudsplanning geactuali-seerd. Op bouw-
kundig en installatietechnisch gebied maken we gebruik van 2 externe bedrijven.
Het reguliere onderhoudsbudget bedroeg in 2017 € 658.000,--. Daarnaast beschikken we over een jaarlijks calamitei-
tenbudget van € 65.000,--. 

Naast de reguliere advies- en onderhoudswerkzaamheden stond 2017 voornamelijk in het teken van het verduurza-
men van de vastgoedportefeuille en het verder optimaliseren van de vast-goedorganisatie. Op het gebied van duur-
zaamheid zijn diverse gebouwen voorzien van LED- verlichting en zonnepanelen. Daarbij is waar mogelijk gebruik 
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gemaakt van subsidies. Mooi voorbeeld is de toepassing van zonnefolie op het Huis voor Cultuur en Bestuur. Goed 
voor een opbrengst van ruim 63.000 Kilowattuur per jaar.
Daarnaast zijn we eind 2017 gestart met het plaatsen van een zevental warmtepompen in het Huis voor Cultuur en 
Bestuur. Goed voor een besparing van ruim 72.000 m³ gas per jaar (ter vergelijking: een gemiddeld huishouden 
heeft een gasverbruik van 1.500 m³ per jaar). Al met al is er ook in 2017 op het gebied van verduurzaming van het 
vastgoed een behoorlijke inspanning geleverd. 

Onderwijshuisvesting
Voor de nieuwbouw van de VSO Elimschool aan de Luttenbergerweg hebben we in 2017 de grond aangekocht. De 
bouwvergunning is verstrekt en het schoolbestuur, Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) kan als 
bouwheer in 2018 starten met de nieuwbouw. Op de peildatum 1 oktober 2017 bleek dat het aantal leerlingen sterk 
was gestegen en daarom heb-ben we Pronexus gevraagd een nieuwe leerlingenprognose te maken. Op basis daar-
van én omdat de normvergoeding van de VNG met zo’n 8% is gestegen hebben we uiteindelijk begin 2018 
€ 842.000,-- extra beschikbaar moeten stellen. 

Door het schoolbestuur van CSG Reggesteyn is verwoord dat de beide onderwijsvoorzieningen in de gemeente Hel-
lendoorn niet toekomstbestendig zijn. Naar aanleiding hiervan én de uitspraak van de gemeenteraad om ‘te gaan 
reserveren’ is in 2017 een breed en integraal onder-zoek gedaan naar vier locaties en nieuwbouw versus renovatie 
van schoolgebouwen. De uitkomsten worden in 2018 gepresenteerd en besluitvorming vindt plaats door het nieuwe 
college en de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen van 21 maart 2018 aantreden.
Een en ander zal niet eerder dan in de meerjarenbegroting 2019-2022 haar financiële vertaling krijgen

Paragraaf 4: Financiering

Inleiding 

Het doel van deze paragraaf is u te informeren over het gevoerde treasurybeleid in 2017 en de beheersing van 
financieringsrisico’s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Treasury is het besturen 
en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële 
posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig 
mogelijke voorwaarden. 

Treasury beleid
Het algemene beleidsuitgangspunt van het treasurybeheer binnen onze gemeente kan als volgt worden omschre-
ven: de gemeente voert – gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijke kapitaal te beheren – een 
risicomijdend treasurybeleid. Binnen dit risicomijdend beleid is ons doel een zo hoog mogelijk rendement over het 
belegd vermogen en/of zo laag mogelijke kosten over leningen te realiseren. Dit alles binnen duidelijk geformuleer-
de randvoorwaarden om onze risico’s te beperken. De uitgangspunten en bevoegdheden in het treasurybeheer zijn 
vastgelegd in het treasurystatuut. Het gaat daarbij om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doel-
stellingen, de organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie.

De doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals 

renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en 

financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlij-

nen van het treasurystatuut.
5. Het verankeren van de treasury activiteiten in de administratieve organisatie.

Verbeteren financieringspositie
Een belangrijk uitgangspunt in het financieel beleid is de versterking van de financiële positie. In 2011 is beleid vast-
gesteld om de financieringspositie te verbeteren. Dit betekent onder andere dat we terug gaan naar een ‘regulier’ 
investeringsvolume dat past bij een gemeente van onze omvang. Medio 2016 hebben we dit beleid geëvalueerd. 
Het investeringsvolume is nu gemaximeerd op € 5,3 miljoen netto per jaar. Dit is exclusief de reeds lopende strate-
gische projecten en overlopende investeringen van vóór 2015.
Doelstelling is om in de periode 2030-2034 met onze langlopende schuld weer onder € 85 miljoen te komen. Dit 
vergt een lange termijn visie en de nodige begrotingsdiscipline. Om dit te realiseren en te zorgen dat onze financie-
ringspositie verbetert, zijn er maatregelen genomen. Tussentijdse meevallers (bij de bestuursrapportages) en een 
positieve jaarrekeningresultaten worden voor minimaal 50% gebruikt ter verbetering van de financieringspositie. 
Vanaf de begroting 2015 maken we ieder jaar (cumulatief) € 50.000,-- binnen de exploitatie vrij. Dit bedrag storten 
we in de financieringsreserve. Daarnaast rekenen we geen rente meer over het eigen vermogen. Om te zorgen 
dat de reserves in totaliteit op niveau blijven, hebben we in 2017 een extra bedrag van € 100.000,-- in de financie-
ringsreserve gestort. Bovenstaande maatregelen hebben in 2017 geresulteerd in een storting van € 637.000,-- in de 
financieringsreserve. 
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Leningenportefeuille en schuldenpositie
Mede door het hoge investeringsvolume van de afgelopen jaren is onze totale schuldenpositie sterk toegenomen.  
Per 1 januari 2017 was onze leningportefeuille € 138,7 miljoen. In 2017 hebben we één langlopende lening van 
€ 10 miljoen aangetrokken. Daartegenover staat een aflossing van € 16,1 miljoen. Hiermee daalt onze leningenporte-
feuille naar € 132,6 miljoen eind 2017, oftewel circa € 3.707,-- per inwoner.
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De liquiditeit (current ratio) geeft aan in welke mate een onderneming/gemeente kan voldoen aan haar lopende 
betalingsverplichtingen. Bij de berekening van de current ratio geldt in het algemeen een waarde van 1 als laag en 
tussen de 1,5 en 2 als gezond.
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Rentebeleid
Bij financiering kunnen we kiezen tussen projectfinanciering en integrale financiering. Bij projectfinanciering wordt 
de lening aangetrokken voor een specifieke investering of project. Bij deze methode ligt het voor de hand de rente-
lasten van de lening toe te rekenen aan de investering of project waarvoor de investering is aangetrokken. Bij inte-
grale financiering wordt de totale financieringsbehoefte van de gemeente bekeken en met leningen daarvoor wordt 
financiering aangetrokken. Met een ‘omslagrente’ wordt rente over investeringen toegerekend aan producten. Deze 
producten maken op hun beurt weer deel uit van programma’s. De omslagrente heeft een stabiliserend effect op de 
begroting. Wij passen de methode van integrale financiering toe en maken gebruik van een renteomslag.
In 2017 bedraagt de gemiddelde rente over de langlopende geldleningen 3,3%. Met de werkelijk betaalde rente 
en de huidige boekwaarde van investeringen berekenen we de omslagrente. De renteomslag bedraagt 3,0% (2016 
3,7%). 

Renteschema
In onderstaand overzicht staat onze rentetoerekening. We hebben voor € 4,4 miljoen aan rentelasten betaald op de 
opgenomen leningen. Daarnaast is € 0,28 miljoen aan rentebaten ontvangen op de uitstaande leningen. Het saldo 
van 4,1 miljoen wordt toegerekend aan verschillende onderdelen. Per saldo is het renteresultaat op het taakveld 
treasury € 265.000,--. Dit is lager dan bij de begroting 2017 was berekend. 

Renteschema
Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering (+) - 4.423 - 4.412 11 V

b. Externe rentebaten (idem) (+) 334 283 - 51 N

Saldo rentelasten en rentebaten - 4.089 - 4.129 - 40 N

c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden

      doorberekend
(+) 800 805 5 V

c2. Rente van projectfinanciering die aan het

      betreffende taakveld moet worden toegerekend
(+) - - -

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar 

     een specifieke lening voor is aangetrokken (= project-

     financiering), die aan het betreffende taakveld moet

     worden toegerekend

(+) - - -

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente - 3.289 - 3.324 - 35 N

d1. Rente over eigen vermogen (+) - - -

d2. Rente over voorzieningen (contante waarde) (+) - - -

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente - 3.289 - 3.324 - 35 N

e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) (-) 3.661 3.589 - 72 N

f. Renteresultaat op het taakveld treasury 372 265 - 107

bedragen x € 1.000

Treasurybeheer

Kasgeldlimiet
In 2017 hebben we de financieringsbehoefte zoveel mogelijk met kortlopende financieringsmiddelen ingevuld. Door 
de lage (nu zelfs negatieve) rente op kortlopende leningen vulden we de financieringsbehoefte binnen de kasgeld-
limiet grotendeels in met vlottende financieringsmiddelen. Op die wijze kon een aanzienlijke besparing op rentelas-
ten worden gerealiseerd. 
De kasgeldlimiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de 
gemeentebegroting mag zijn. Het begrotingstotaal voor 2017 komt uit op een bedrag van € 95,7 miljoen. De kas-
geldlimiet voor 2017 is dan € 8,1 miljoen.

Renterisico’s 
Voor het aantrekken en opnemen van geldleningen heeft u gekozen voor een laag risicoprofiel. De lange termijn risi-
co’s worden begrensd door de renterisiconorm, zoals opgenomen in de wet Fido. Het doel van de renterisiconorm is 
het beheersen van renterisico bij herfinanciering. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteher-
zieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm bena-
drukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de renterisico’s. De berekening 
van het renterisico is een benadering van het te lopen c.q. het gelopen renterisico. Zoals uit onderstaand overzicht 
blijkt, hebben wij in 2017 de renterisiconorm niet overschreden. 
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Renterisico
Rekening

2016
Rekening

2017

Renterisico op vaste schulden
Renteherziening o/g - -
Renteherziening u/g - -
Netto saldo herziening - -
Aflossingen 15.102 16.102

Renterisico vaste schulden (3+8) 15.102 16.102

Toegestane renterisiconorm
Omvang begroting (=grondslag) 83.125 95.693
Renterisiconorm (in % van de grondslag) 20,0% 20,0%
Minimumbedrag (wettelijk bepaald) 2.500 2.500

Toegestane renterisiconorm 16.625 19.139

Toets renterisiconorm
Onderschrijding 1.523 3.037
Overschrijding

bedragen x € 1.000

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is ook in 2017 de financieringsbehoefte zoveel mogelijk met kortlopende finan-
cieringsmiddelen ingevuld. De rente voor kortlopende leningen ligt namelijk substantieel lager dan de rente voor 
langlopende leningen. De maximale omvang van kortlopende financiering wordt daarbij bepaald door de kasgeld-
limiet. Met dit maximum worden de korte termijn risico’s van geldleningen begrensd. Dit houdt in dat de totale 
omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de gemeentebegroting mag zijn. Het begro-
tingstotaal van 2017 komt uit op een bedrag van € 95,7 miljoen, hiermee komt de kasgeldlimiet uit op € 8,1 miljoen. 
Als we de omvang van de kortlopende financiering toetsen aan de kasgeldlimiet, ontstaat het beeld zoals in on-
derstaand overzicht. We nemen daarbij het gemiddelde van de kortlopende financiering per aanvang van de drie 
kalendermaanden in een kwartaal. Door uit te gaan van een gemiddelde over drie maanden kunnen we pieken in de 
behoefte aan korte financiering salderen met een lagere financieringsbehoefte op andere momenten. 
De kasgeldlimiet mag volgends de normen van de wet Fido niet meer dan drie kwartalen achtereen worden over-
schreden. In het overzicht is te zien dat we de kasgeldlimiet in 2017 in geen enkel kwartaal hebben overschreden.

Kasgeldlimiet
1e

kwartaal

2e

kwartaal

3e

kwartaal

4e

kwartaal

Netto vlottende schuld

Omvang vlottende schulden 8.432 7.347 1.476 -

Omvang vlottende middelen - 6.465 - 10.203 - 9.717 - 9.134

Netto vlottende schuld 1.967 - 2.856 - 8.241 - 9.134

Toegestane kasgeldlimiet

Omvang begroting 2017 (=grondslag) 95.693 95.693 95.693 95.693

Kasgeldlimiet (in % van de grondslag) 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Toegestane kasgeldlimiet 8.134 8.134 8.134 8.134

Toets kasgeldlimiet

Onderschrijding 6.167 10.990 16.375 17.268

Overschrijding

bedragen x € 1.000

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Personeels- en organisatiebeleid

Ook in 2017 is een zo flexibel mogelijke inzet van de personele capaciteit en kwaliteit nagestreefd. Via maatwerk is 
invulling gegeven aan instrumenten en aanbevelingen om de noodzakelijke flexibele inzetbaarheid en mobiliteit op 
gang te brengen. Interne mobiliteit, loopbaanbegeleiding, herplaatsingen en eventuele begeleiding van uitstroom 
blijft een actueel onderwerp. Ook de herbezetting van de deelnemers (deelname loopt van 2016 tot en met 2024) 
aan het generatiepact draagt bij aan de nodige mobiliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstelling van 
het generatiepact, waaronder de instroom van vers bloed en inspelen op nieuwe competenties. Hoewel de mede-
werker verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan, is stimulering en begeleiding vanuit management en P&O 
ook van belang. In veel gevallen is er sprake van maatwerk. In totaal zijn in 2017 28 nieuwe medewerkers in dienst 
getreden. Via interne mobiliteit zijn 14 medewerkers ‘doorgestroomd’ naar andere (tijdelijke) werkzaamheden. 8 
medewerkers zijn uit dienst getreden. Ook is veel tijdelijk personeel ingezet, met name vanwege de decentralisaties 
op het sociaal domein. Daarnaast zijn er in 2017 circa 20 stagiaires ingezet en 4 werkervaringsplaatsen vervuld. Via 
het Twentse Kracht wordt voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit samengewerkt met de 14 Twentse gemeenten. 
Hierbij wordt ook personeel onderling gedetacheerd.

In 2017 is ook volop gewerkt aan het actieplan organisatiefilosofie. Uitgangspunt hierbij is: “Wij denken in mogelijk-
heden” door: gericht te werken, samen te werken, de klant centraal te stellen, onze houding en cultuur, de mede-
werker als spil te zien en passend leiderschap. Hierbij zijn organisatorische vraagstukken opgepakt zoals inrichting 
klantcontactcentrum, herpositionering belastingen, centralisering informatievoorziening en positionering vastgoed. 
De vraagstukken over ‘span of control/span of support’, ‘rolverdeling productclusters – Bedrijfsvoering’ en ‘(evalu-
atie) aansturing Bedrijfsvoering’ zijn onderzocht. De resultaten zijn weergegeven in de notitie ‘Samen Hellendoorn, 
een flexibele en wendbare organisatie’. Hierbij is rekening gehouden met de organisatiefilosofie en actuele ontwik-
kelingen. In de notitie wordt ingegaan op de rol, taken en verantwoordelijkheden  van de medewerker, van team-
hoofd (integraal verantwoordelijk) en de directie, alsmede de omvang van de directie. Ook wordt ingegaan op de 
criteria van een hulpstructuur. In 2018 moet dit leiden tot definitieve besluitvorming. De clusterstructuur komt dan te 
vervallen en de teamhoofden worden integraal verantwoordelijk, daarnaast komt er een tweehoofdige directie.

In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een nieuwe gesprekscyclus, waarbij de dialoog tussen 
leidinggevende en medewerker centraal staat. In 2017 is ook het individueel keuzebudget ingevoerd. Werknemers 
kunnen met het budget (maandelijks) zelf digitaal hun passende arbeidsvoorwaarden kiezen.

Vanuit het centrale opleidingsplan is onder meer aandacht besteed aan het traject passend leiderschap aansluitend 
op de organisatieontwikkelingen, agressietrainingen en een bijeenkomst informatieveiligheid.

In 2017 is er sprake van een lichte toename van het ziekteverzuim Het ziekteverzuim was 4,51%, in 2016 was dit nog 
3,91%.
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Begroting

2017

Realisatie

2017

Begroting

2017

Realisatie

2017

Bestuur

Bestuur 29,60 29,60 826 816

Raadsleden 25,00 25,00 342 342

Burgemeester en wethouders 4,60 4,60 484 474

Totaal Bestuur 29,60 29,60 826 816

Huidig personeel

Griffie 3,00 3,00 243 237

Directie en secretariaat 5,11 5,10 420 419

Cluster Grondgebied 119,64 118,06 7.313 7.297

Cluster Samenleving 107,29 104,03 6.724 6.770

Cluster Bedrijfsvoering 55,32 55,22 3.728 3.742

Overig 1,73 1,73 58 - 48

Totaal Huidig personeel 292,09 287,14 18.486 18.416

Voormalig personeel

Burgemeester en wethouders 255 235

Overig voormalig personeel 2 0

Totaal Voormalig personeel 0,00 0,00 257 236

Totaal personeel 321,69 316,74 19.568 19.469

Personele sterkte

Formatie Personeelslasten

bedragen x € 1.000

De begrote formatie 2017 is de formatie na de tijdelijke en structurele wijzigingen die in 2017 hebben plaatsgevon-
den. De wijzigingen vonden plaats doordat deelnemers aan het generatiepact minder gingen werken en nieuwe me-
dewerkers worden ingewerkt op de functie. Tijdelijk vindt er hierdoor formatie-uitbreiding plaats. Binnen het sociaal 
domein vonden er wijzigingen plaats van inhuur derden naar structurele formatie.

Informatiebeheer 

2017 stond voor een groot deel in het teken van het project Het Nieuwe Loket. Onder deze noemer werken we aan 
de invoering van zaakgericht werken in de organisatie en vormen we een KlantContactCentrum, waarin op termijn 
80% van alle vragen direct beantwoord kan worden. Begin 2017 is gestart met de aanbesteding, gunning en imple-
mentatie van het nieuwe zaaksysteem InProces. Begin november is dit pakket voor de eerste processen in gebruik 
genomen. Tegelijkertijd met deze ontwikkeling hebben we de voorbereiding opgevat voor de ontwikkeling van een 
KCC. In 2017 is de visie op het KCC verder ontwikkeld, is per proces bepaald welke taken aan de ‘voorkant’ kunnen 
worden uitgevoerd en is de medewerkerselectie uitgevoerd. De inspanningen zijn erop gericht om op 1 april van 
start te gaan met het KCC. 

Voorts zijn in 2017 de nodige stappen gezet om het beheer van onze basisregistraties en de meest kritische bedrijfs-
applicaties te centraliseren binnen het team I&F. Hiermee willen we de kwaliteitservaring door medewerkers en 
inwoners versterken en de kwetsbaarheid bij beheerders verminderen.

Digitalisering van onze werkprocessen is een voortdurend aandachtspunt, in 2017 is gewerkt aan de verdere digitali-
sering van het besluitvormingsproces. 

Vastgoed 

Naast de reguliere advies- en onderhoudswerkzaamheden stond 2017 voornamelijk in het teken van het verduurza-
men van de vastgoedportefeuille en het verder optimaliseren van de vastgoedorganisatie.

Zo zijn op het gebied van duurzaamheid diverse gebouwen voorzien van LED-verlichting en zonnepanelen. Daarbij 
is waar mogelijk gebruik gemaakt van subsidies als SDE- en ISDE. Mooi voorbeeld is de toepassing van zonnefolie 
op het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Zonnefolie Huis voor Cultuur en Bestuur

Daarnaast is eind 2017 gestart met het plaatsen van een zevental warmtepompen in het Huis voor Cultuur en 
Bestuur. Al met al is er ook in 2017 op het gebied van verduurzaming van het vastgoed een behoorlijke inspanning 
geleverd. Dit heeft geresulteerd in het bereiken van onze energiedoelstelling ! 

Tot slot is er in 2017 een vastgoednota opgesteld, waarbij het de intentie is om per 01 april 2018 de vastgoedorga-
nisatie te centraliseren en portefeuillemanagement in te voeren. Dit betekent dat er actief zal worden gestuurd op 
de prestatie van de vastgoedportefeuille. Met aandacht voor benchmarken, relatiebeheer, risicomanagement en 
afstemming van het vastgoedbeleid op het corporate beleid. Hierbij draait het om de vraag hoe het vastgoed opti-
maal afgestemd kan worden op de wensen van het primaire proces.

Inkoopcoördinatie 

Op 13 maart 2017 is er, met de aanstelling van een junior inkoopcoördinator, invulling gegeven aan de door genera-
tiepact vervallen uren voor inkoopcoördinatie. Vanaf maart is de scholing en training door de junior inkoopcoördina-
tor voortvarend opgepakt. 

In 2017 is in opdracht van de kring van gemeentesecretarissen van de Twentse gemeenten onderzoek gedaan naar 
de aard en wijze van verdergaande samenwerking op gebied van inkoop en aanbesteden tussen de 14 Twentse 
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gemeenten en Regio Twente. Hellendoorn heeft in de inkoopsamenwerking van de acht landelijke Twentse gemeen-
ten (8TLG), maar ook bij die van de 14 Twentse gemeenten in de afgelopen 10 jaar een trekkende rol gespeeld. Als 
gevolg van het voorgaande heeft Hellendoorn zich daarin wat terughoudender opgesteld. 
In 2017 is ambtelijk overeenstemming bereikt over het vaststellen van een gelijkluidend inkoopbeleid voor alle 14 
Twentse gemeenten als vervanger van het huidige beleid. Het is nog niet gelukt om ook voor de algemene- en GIBIT 
inkoopvoorwaarden overeenstemming te bereiken. Hierdoor zullen een aantal gemeenten met een addendum op 
de standaard VNG-voorwaarden gaan werken. 

Er is na de evaluatie van de Twentse klachtenregeling aanbesteding in 2016 wel overeenstemming bereikt over de 
aanpassingen en wijzigingen daarop. En is er een Twente breed SROI-beleid vastgesteld door alle Twentse gemeen-
ten, waaronder Hellendoorn. Het Twentse SROI-beleid laat ruimte voor lokale aanvullingen. 
Vanuit de inkoopcoördinatoren is in 2017 dan ook medewerking gegeven aan het nuggersproject dat op initiatief 
van de projectgroep Scoren in Hellendoorn is gelanceerd. Concretisering van de ideeën waarbij er getracht wordt 
binnen wet- en regelgeving voor aanbesteden van overheidsopdrachten meer opdrachten lokaal te gunnen was een 
weerbarstig proces, maar heeft tot ideeën geleid om dat in 2018 wel te kunnen effectueren. 

Eind 2016 hebben alle 14 Twentse gemeenten na bijdrage van de inkoopcoördinatoren in het kader van duurzaam 
inkopen het Convenant Duurzaam Beton Regio Twente ondertekend. Hiermee hebben de gemeenten vastgelegd dat 
bij aanbestedingen er gerecyclede beton/steenproducten worden voorgeschreven in hun bestekken en anderzijds 
dat vrijgekomen beton/steen producten worden aangeboden bij geselecteerde recycling bedrijven, zodat hergebruik 
van deze materialen mogelijk wordt. 

Uiteraard hebben de inkoopcoördinatoren in 2017 diverse inkoop- en aanbestedingstrajecten begeleid en succesvol 
afgerond. Dit betroffen interne aanbestedingen, maar ook trajecten met ander gemeenten samen. 

Een punt van aandacht blijven de aanbestedingstrajecten waarbij inhuur van personeel aan de orde is. Als gevolg 
van de per 1 juli 2016 gewijzigde aanbestedingswet 2012 wordt inhuur van personeel gezien als een normale dienst 
en valt daarmee onder het normale regiem van de aanbestedingswet. Voor de invulling van functies t/m schaal 9 
is daarvoor een Raamwerkovereenkomst met Manpower gesloten. Voor functies boven deze schaal is er nog geen 
raamovereenkomst met een werkwijze waarin de rechtmatigheid geborgd is. 

Financiën en Control

Begin 2017 hebben we ons grootboekschema veranderd. De wijzigingen in het BBV waren een mooie aanleiding om 
deze grootboekrekeningen te actualiseren. De belangrijkste wijziging voor ons daarbij is het verdwijnen van kosten-
plaatsen waarvoor het taakveld overhead in de plaats is gekomen.
Naast de reguliere producten uit de planning en controlcyclus, het voeren van de financiële administratie en het 
geven van ‘reguliere’ financiële adviezen hebben we het afgelopen jaar veel inzet gepleegd op andere (financiële) 
onderwerpen. Zo hebben we presentaties gegeven over de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (BBV), Risicobeheersing en de financiële aspecten van de (veiligheids)maatregelen N35. 
Vanuit onze eigen rol hebben we een tweetal beleidsdocumenten vervaardigd; de Kadernota Risicobeheersing en 
Weerstandsvermogen en de Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2017. Daarnaast hebben we adviezen 
uitgebracht over het aandeelhouderschap van Twence en de verkoop van de aandelen Vitens 

Vanuit onze adviesrol (zowel vanuit financiën als bedrijfskundige zaken) hebben we onder meer geadviseerd over 
de nieuwe organisatiestructuur, het passend leiderschap, Het Nieuwe Loket, diverse projecten met betrekking tot 
wegen (herinrichting van de Grotestraat, de Nieuwe Verbindingen, N35, Noordzuidverbinding), het generatiepact, de 
Omgevingsdienst Twente, Lochter III, nieuwbouw van de Elimschool en onderzoek naar de huisvesting voor Regge-
steyn.
Daarnaast zijn we verder gegaan met de verbetering van managementinformatie door het doorontwikkelen van 
dashboards. Hebben we de fiscale wijziging van de personeelshypotheken doorgevoerd en zijn we gestart met een 
nieuw programma voor het afdoen van inkoopfacturen als onderdeel van het Zaakgericht werken.

Overheadkosten

Taakveld overhead
Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Overhead personeel

Lonen en salarissen - 6.036 - 6.102 - 67 N

Personeel van derden -

Overige personeelskosten -

Totaal overhead personeel - 6.036 - 6.102 - 67 N

Overhead organisatiekosten

Personeel en organisatie - 381 - 268 113 V

Overige onderstuening - 405 - 361 44 V

Communicatie - - -

Financiën/juridische zaken - - -

Automatisering - 1.175 - 1.132 44 V

Facilitaire zaken - 249 - 239 10 V

Huisvestingskosten - 1.454 - 1.481 - 27 N

Tractiemiddelen - - -

Totaal overhead organisatie - 3.664 - 3.481 183 V

Toerekening overhead

Toerekening overhead aan grondexploitaties en investeringsprojecten 356 335 - 21 N

Totaal toerekening 356 335 - 21 N

Totaal overheadkosten - 9.344 - 9.248 96 V

bedragen x € 1.000

Lonen en salarissen
Het betreft hier voornamelijk de directe loonkosten van het management, bestuurs- en managementondersteuning, 
financiën, personeel en organisatie, facilitaire zaken, ICT, huisvesting en juridische zaken en communicatie.

Personeel van derden
Dit betreft kosten voor inhuur van derden en budget voor vervanging ziekte.

Overige personeelskosten
Dit betreft voornamelijk de reis-en verblijfkosten en opleidingsbudgetten.

Personeel en organisatie
Het betreft de kosten voor salarisadministratie, P&O/HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-ondersteu-
ning, mobiliteitscentrum, bedrijfsmaatschappelijk werk, ARBO, bedrijfshulpverlening en arbeidsvoorwaarden.

Communicatie
Kosten voor zowel interne als externe communicatie.

Financiën en juridische zaken
Het betreft kosten voor toezicht en controle op de eigen organisatie. Financiële verantwoording, administratieve 
organisatie, risicomanagement. Tevens betreft het juridische kosten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Facilitaire zaken/ICT/inkoop
Het betreft hier de kosten voor inkoop, papier- en drukwerk, post- en distributieverzending, catering, documentaire 
informatievoorziening en ICT.
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Huisvestingskosten
Deze uitgaven hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, schoon- 
maak en inventaris. Het betreft hier tevens in de begroting opgenomen inkomsten vanwege verhuur van een ge-
deelte van het gemeentehuis.

Tractiemiddelen
Kosten voor vervoermiddelen.

Bij het totaal van de overheadkosten is rekening gehouden met het feit dat ingevolge het BBV is toegestaan om de 
kosten van overhead op een indirecte wijze toe te rekenen aan de grondexploitaties en investeringen. Dit geschiedt 
middels een separate verrekencategorie (7.5) welke als negatieve last is geraamd op het totaal van de overheadkos-
ten.

Informatieveiligheid 
Als gemeente werken we veel met waardevolle en privacygevoelige informatie, die veelal tijd- en plaatsonafhan-
kelijk beschikbaar moet zijn. Informatiebeveiliging en dus ook het nemen van allerlei beheersmaatregelen om de 
risico’s te beperken, wordt daarom steeds belangrijker. Met de komst van de nieuwe Europese Privacy-verordening 
(AVG) is het belang om dit adequaat binnen de organisatie te borgen alleen maar toegenomen. In programma 8 zijn 
we hier uitgebreid op ingegaan. Via de zelfevaluatie ENSIA leggen wij vanaf 2017 jaarlijks verantwoording af. ENSIA 
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveilig-
heid en privacy bij gemeenten verder te professionaliseren. In dat kader wordt gelijktijdig met de jaarrekening 2017 
voor het eerst (voor een aantal wettelijk bepaalde onderdelen) een ‘in control’ verklaring afgegeven met daarbij een 
goedkeurend assurance rapport van een externe auditor.

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding 

Jaarlijks wordt in de begroting en jaarrekening aandacht besteed aan de verbonden partijen van de gemeente. 
De verbonden partijen zijn vennootschappen (NV’s en BV’s), stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke 
regelingen, waar de gemeente in deelneemt. Een partij geldt als verbonden partij indien de gemeente in die partij 
een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of 
het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking 
heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de 
verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een gesubsidieerde instelling geldt als zodanig niet 
als een verbonden partij. 

Verbonden partijen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in het publieke domein en vervullen steeds vaker 
een belangrijke rol voor gemeenten. Meer en meer hebben organisaties elkaar nodig om de benodigde kennis en 
expertise samen te brengen en in te zetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De recente decentrali-
saties binnen het sociale domein versterken dat beeld nog eens krachtig. Sinds de laatste wijziging van het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet het inzicht in verbonden partijen worden vergroot. Via 
een aantal afzonderlijke voorstellen zijn de ins en outs van de verschillende verbonden partijen uitgebreid belicht. In 
deze paragraaf beperken we ons dan ook tot de hoofdlijnen. Vanaf 2017 wordt de beleidsinformatie van de verbon-
den partijen bovendien op programmaniveau verantwoord.

Beleid 
In de raadsvergadering van 31 januari 2017 is de kadernota verbonden partijen vastgesteld. In de kadernota is 
uiteengezet hoe we als gemeente met verbonden partijen om willen gaan en worden de rollen en bevoegdheden 
van gemeenteraad en college beschreven. Onderdeel van het beleidskader is een besliskader voor het wel of niet 
aangaan of aanhouden van verbonden partijen. Met de afspraken die we maken in deze kadernota denken we het 
inzicht in verbonden partijen voor alle betrokkenen te kunnen vergroten. Het beleidskader verbonden partijen zal in 
principe eens in de vier jaar worden geactualiseerd of zoveel vaker als daar aanleiding voor is.

Op basis van de kadernota vindt samenwerking met andere overheidslichamen met overdracht van verantwoor-
delijkheden, bevoegdheden en financiële participatie alleen plaats als dit het geëigende middel is om beleids-
doelstellingen te realiseren. De Wet gemeenschappelijke regelingen is hiervoor dan het meest aangewezen kader. 
Gemeenschappelijke regelingen worden overigens niet eerder getroffen dan na verkregen toestemming van de 
gemeenteraad. Bij het aangaan van een samenwerking zal bovendien expliciet moeten worden vastgelegd op grond 
van welke overwegingen tot samenwerking in een bepaalde vorm wordt besloten. Ook zal er volstrekte duidelijk-
heid moeten zijn over zaken als werkwijze, zeggenschapsverhoudingen en de winst- en risicoverdeling die binnen 
een dergelijke samenwerking worden afgesproken. En niet onbelangrijk: er zullen goede afspraken moeten komen 
over mogelijke uittreding, beëindiging van- en wijzigingen in de verbonden partij.

Medio 2017 zijn al onze verbonden partijen opnieuw tegen het licht gehouden en hebben we bekeken voorzetting 
van de relatie in zijn huidige vorm nog langer wenselijk is. De evaluatie laat opnieuw zien dat de gemeente deel-
neemt in een overzichtelijk aantal verbonden partijen, waaraan – met uitzondering wellicht van Soweco – in zowel 
beleidsmatig als financieel opzicht geen grote risico’s verbonden zijn. Diverse deelnemingen zijn historisch bepaald; 
andere zijn op basis van landelijke wet- en regelgeving voorgeschreven. 

 



114 115

Kaderstellende nota’s 
	■ Beleidskader verbonden partijen (2016 / 16INT00862)
	■ Begroting 2018 gemeenschappelijke regelingen (2017 / 17INT01338)
	■ Evaluatie relatie verbonden partijen (2017 / 17INT02041)

Publiekrechtelijke rechtspersonen
Publiekrechtelijke samenwerking vindt plaats op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr). Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn te karakteriseren als verlengd lokaal bestuur. Op
deze wijze participeert de gemeente Hellendoorn in de onderstaande 6 gemeenschappelijke regelingen.

1. Veiligheidsregio Twente
2. Regio Twente
3. Soweco
4. Stadsbank Oost-Nederland
5. Euregio
6. Omgevingsdienst Twente

De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de 
gemeentebegroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke rege-
lingen heeft uw raad de mogelijkheid opmerkingen over de ontwerp begroting kenbaar te maken aan het algemene 
bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. In het voorjaar wordt aan de ontwerpbegrotingen van de 
6 openbare lichamen gepresenteerd om uw gevoelen kenbaar te maken.

Gemeenschappelijke regeling: Doelstelling / taken: 

Regio Twente

Postbus 1400

7500 BK  Enschede 

Veiligheidsregio Twente

Nijverheidstraat 30

7511 JM  Enschede

SOWECO

Postbus 308

7600 AH  Almelo 

EUREGIO

Enscheder Strasse 362

48599  Gronau 

 

Stadsbank Oost Nederland

Postbus 1393

7500 BJ  Enschede 

Omgevingsdienst Twente

Twentheplein 9 

7607 GZ  Almelo

De Stadsbank richt zich samen met de deelnemende gemeenten op het versterken van de financiële weerbaarheid en de eigen 

kracht van vooral minder financieel draag-krachtigen. Daar waar mogelijk worden maatwerkgerichte oplossingen aangeboden 

voor financiële vraagstukken en schuldenproblematiek.

de Omgevingsdienst Twente (ODT) zorgt ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig is en dat het milieu wordt 

beschermd. Zij is belast met de voorbereiding van te verlenen milieuvergunningen aan (risico)bedrijven en controleert of 

bedrijven zich aan de regels houden. De dienst voert die taken uit in opdracht van de gezamenlijke overheden (provincie en 

gemeenten) in de regio.

De EUREGIO maakt zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot 

meerwaarde voor beide zijden. Daarbij staat voorop: 

- vergroting van de economische kracht en de kwaliteit van leven en

- bevordering van de integratie van het gebied.

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 627.000 

inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: publieke gezondheid, economie, 

belangenbeharti-ging, zorg en jeugdhulp, recreatieve voorzieningen en bijbehorende bedrijfsvoering.

Veiligheidsregio Twente (VRT) wil de veiligheid van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft vergroten door de 

brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 

efficiënt, effectief en professioneel te organiseren.

Het Sociale Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO) is namens de deelnemende gemeenten belast met de 

uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het doel is het bieden van een passende werkplek aan personen, die vanwege 

lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden in staat zijn tot het 

verrichten van regelmatige arbeid.

Over het afgelopen jaar kunnen als belangrijkste ontwikkelingen worden genoemd:

	■  Sinds 2016 is de gemeentelijke samenwerking in Twente op een nieuwe leest geschoeid. Zo is in 2017 gestart 
met een presidium/ adviescommissie en een begin gemaakt met radenbijeenkomsten. De nieuwe opzet is het 
afgelopen jaar geëvalueerd. Gemeenten hebben op de uitkomsten kunnen reageren. Naar verwachting zal het 
Algemeen Bestuur van Regio Twente medio 2018 een definitief besluit nemen.

	■  De jaarrekening 2017 van de Regio Twente sluit met een positief resultaat van € 195.300,--. Het resultaat wordt 
volledig uitgekeerd aan gemeenten. Het aandeel van Hellendoorn hierin is € 10.989,--.

	■  Per 1 januari 2018 is Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf opgeheven. De merknaam Twentebedrijf blijft overi-
gens, indachtig het rapport “Samenwerken doen we zelf” van de commissie Robben, nog wel gebruikt als “pa-
raplu term” voor samenwerkingen op het gebied van bedrijfsvoering.

	■  De Veiligheidsregio Twente heeft het verslagjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 511.923,--. Het 
onderliggende fundament van dit financiële resultaat is minder sterk dan het in eerste instantie lijkt, omdat 
een aantal tegenvallers, veel meer dan de meevallers, structureel doorwerkt naar volgende jaren. Het resultaat 
wordt daarom volledig toegevoegd aan de eigen reserves.

	■  De komende jaren staat de Veiligheidsregio voor een aantal omvangrijke (financiële) opgaven. Het betreft onder 
andere de transitie van de Meldkamer, de exploitatie van het openbaar brandmeldsysteem en de vervanging 
van materieel. Hoewel vanuit de Veiligheidsregio maatregelen worden getroffen om de kosten zoveel mogelijk 
te ondervangen, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage onontkoombaar.

	■  In 2017 hebben de zes gemeenten die deelnemen in SOWECO ingestemd met voorstellen tot splitsing van de 
bestaande Gemeenschappelijke Regeling (GR) en NV SOWECO, doorontwikkeling van de NV tot nieuwe Maat-
schappelijke Onderneming en beperking van de “erfenis” door de GR. De hieruit voort¬vloeiende stappen zijn 
verwerkt in de notitie “Vervolg ontwikkeling SOWECO”, waar alle partijen inmiddels mee hebben ingestemd.

	■  Het resultaat van de jaarrekening 2017 van SOWECO NV bedraagt € 861.000,--. Dit resultaat wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een meevallend subsidieresultaat. Voorgesteld wordt – conform de bestendige gedragslijn – 
50% van het resultaat ten gunste te brengen van de GR, en 50% ten gunste van de NV.

	■  De jaarrekening 2017 van de Stadsbank oost Nederland sluit met een tekort van ruim € 0,1 miljoen, dat binnen 
de eigen reserves wordt opgevangen. De Stadsbank constateert de een flinke toename van de schuldenproble-
matiek. Dit is deels zichtbaar in het aantal aanvragen en klanten, maar zit vooral in de toegenomen complexiteit 
van aanvragen. De komende jaren zijn daarom aanvullende maatregelen noodzakelijk.

	■  Op 6 oktober 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) door alle 
deelnemers, de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel, ondertekend. Daarmee is de OD Twente opge-
richt en deze is uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel.

	■  Van EUREGIO – dat onder Duits recht valt – zijn nog geen jaarstukken 2017 beschikbaar.

Privaatrechtelijke rechtspersonen 
Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, 
coöperaties en vennootschappen zijn. In het laatste geval wordt de term deelneming geïntroduceerd. De gemeente 
Hellendoorn participeert in de volgende privaatrechtelijke rechtspersonen: 

1. NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
2. Twence BV
3. Enexis Holding NV
4. Wadinko NV
5. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6. Stichting Rekenkamer West Twente
7. Ondernemingen uit verkoop Essent
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Deelneming:	 Doelstelling	/	taken:		 	 	 	 	

	
		 		 		 		 		

N.V.	Bank	Nederlandse		
gemeenten	
Postbus	30305	
2500	GH		Den	Haag		
	

Het	voorzien	in	zo	goedkoop	mogelijke	financiële	dienstverlening,	zoals	krediet-
verlening,	betalingsverkeer,	advisering	en	elektronisch	bankieren.	De	BNG	is	daarmee	de	
bank	van	en	voor	overheden	en	instellingen	voor	het	maatschappelijk	belang.	
	

Twence	Holding	B.V.	
Postbus	870	
7550	AW		Hengelo	

Twence	is	in	de	eerste	plaats	een	afvalverwerkingsbedrijf.	Twence	staat	voor	hoog-
waardige	inzet	van	afval	als	bron	van	herbruikbare	grondstoffen.	Door	het	verwerken	
van	afval	produceert	Twence	tegelijkertijd	duurzame	energie.		
	

Wadinko	N.V.	
Postbus	445	
8000	AK	Zwolle		
	

Wadinko	is	een	regionaal	opererende	participatiemaatschappij	met	als	doelstelling	het	
stimuleren	van	bedrijvigheid	en	werkgelegenheid	met	risicodragend	kapitaal,	kennis	en	
managementondersteuning.	Momenteel	participeert	Wadinko	in	23	(regionale)	
bedrijven,	waaronder	één	in	onze	gemeente	
	

Enexis	Holding	N.V.	
Burg.	Burgerslaan	40	
5245	NH		Rosmalen		

Enexis	beheert	het	energienetwerk	in	Noord-,	Oost-	en	Zuid-Nederland	voor	de	aan-
sluiting	van	ongeveer	2,5	miljoen	huishoudens,	bedrijven	en	overheden.	Enexis	draagt	
daarmee	bij	aan	het	realiseren	van	een	betrouwbaar,	duurzaam	en	betaalbaar	regionaal	
energienetwerk.	
	

Vereniging	van	Nederlandse		
Gemeenten	(VNG)	
Postbus	30435	
2500	GK		Den	Haag	
	

Belangenbehartiging	van	alle	gemeenten	bij	andere	overheden,	waaronder	de	
provinciale	overheden,	de	Tweede	Kamer	en	het	kabinet.	Daarnaast	advisering	aan	alle	
leden	over	actuele	ontwikkelingen.	

Stichting	Rekenkamer	West	
Twente	
Postbus	244	
7460	AE	Rijssen	
	

Het	faciliteren	van	de	samenwerkende	rekenkamerfuncties	met	het	oog	op	het	
onderzoek	van	de	doelmatigheid,	doeltreffendheid	en	de	rechtmatigheid	van	het	door	
een	gemeentebestuur	gevoerde	bestuur	

Ondernemingen	uit	verkoop		
Essent		
Brabantlaan	1	
5216	TV		Den	Bosch	

In	het	kader	van	de	verkoop	van	Essent	aan	RWE	hebben	de	verkopende	aandeelhouders	
een	aantal	garanties	en	vrijwaringen	gegeven	aan	RWE.	Deze	zijn	ondergebracht	in	een	
vijftal	vennootschappen	met	een	vooral	administratieve	functie.	De	vennootschappen	
dienen	nog	tot	en	met	2019	in	stand	te	worden	gehouden.	

		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	

 

Over het afgelopen jaar kunnen als belangrijkste ontwikkelingen worden genoemd:

	■ BNG Bank heeft ook in 2017 haar missie – het verstrekken van financiering aan overheden en instellingen voor 
het maatschappelijk belang tegen gunstige voorwaarden – waargemaakt. In totaal is in 2017 EUR 9,5 miljard 
aan langlopende leningen verstrekt, waarvan het overgrote deel aan gemeenten, woningcorporaties en zorg- en 
onderwijsinstellingen. BNG Bank staat in de top 5 van veiligste banken ter wereld.

	■ De nettowinst van de BNG steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar € 393 miljoen. Het voorstel is om 37,5% (2016: 
25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 141 miljoen 
(2016: € 91 miljoen). 

	■ In april 2017 besloot een grote meerderheid van de aandeelhouders om Twence in te zetten voor extra bijdra-
gen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de (Twentse) gemeenten. In de oorsprong was de verantwoorde 
verwerking van afval de belangrijkste reden voor samenwerking in de regio, nu gaat het in steeds belangrijker 
mate om het behoud van grondstoffen voor de kringloop en de productie van energie uit niet-fossiele bronnen, 
zoals zon en biomassa.

	■ Economisch gezien heeft Twence over 2017 goede resultaten weten te bereiken. De netto-omzet bedroeg € 109,6 
miljoen (2016: € 107,8 miljoen). Van de opbrengsten is ongeveer 40 procent afkomstig uit de verkoop van ener-
gie. Het resultaat na belastingen bedroeg € 14,4 miljoen (2016: € 12,1 miljoen). Voorgesteld wordt van de winst 
ruim € 11,3.miljoen uit te keren als dividend en het resterende bedrag toe te voegen aan de reserves.

	■ Wadinko kijkt met tevredenheid terug over het afgelopen jaar. De omzet steeg in het totaal bij de participaties 
met bijna13%, terwijl het aantal medewerkers er met zo’n 70 fte is toegenomen. In totaal werd ruim € 14 miljoen 
geïnvesteerd in bestaande en nieuwe participaties. Wadinko behaalde in 2017 een positief resultaat van € 3,2 
miljoen, in hoofdzaak gerealiseerd als gevolg van winst op verkochte participaties. Voorgesteld wordt van de 
winst ruim € 1,2.miljoen uit te keren als dividend en het resterende bedrag toe te voegen aan de eigen reserves.

	■ Enexis realiseerde in 2017 we een nettowinst van € 207 miljoen. Dit is gelijk aan het in 2016 gerealiseerde resul-

taat na belastingen, omdat incidentele resultaten elkaar compenseren. De netto-omzet in 2017 bedroeg € 1.380 
miljoen, een stijging van 0,3% ten opzichte van 2016 (€ 1.376 miljoen). Het bedrag aan voorgestelde dividend 
uitkering is vastgesteld op 50% van het gerealiseerd resultaat en verschilt daarmee niet van 2016.

	■ De aandelen Vitens NV zijn in december 2017 verkocht aan de provincie Overijssel. De boekwinst op deze aande-
lenverkoop bedraagt € 2,6 miljoen. Deze boekwinst is gestort in de Vrij aanwendbare reserve (VAR).

In de evaluatie die medio 2017 is uitgebracht van onze verbonden partijen is geconcludeerd dat een aantal deelne-
mingen slechts in beperkte mate bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. Het (financiële) belang en daarmee 
dus ook de zeggenschap binnen de onderneming is bovendien zeer beperkt.  Wij zijn daarom bereid de deelnemin-
gen in Vitens NV, NV Bank Nederlandse Gemeenten en Enexis Holding BV af te stoten als daarvoor een geschikte 
koper kan worden gevonden. De gemeentelijke aandelen Vitens N.V. zijn inmiddels door de provincie Overijssel 
overgenomen.

Eigen 
vermogen

Eigen 
vermogen

Vreemd 
vermogen

Vreemd 
vermogen

Verwacht 
resultaat

1-1-2017 31-12-2017 1-1-2017 31-12-2017 2017
Gemeenschappelijke regelingen

Regio Twente 3.734 6.269 13.830 13.972 196
Veiligheidsregio Twente 73 1.143 57.548 57.158 512
SOWECO 1.940 1.945 8.854 10.253 861
Euregio 1.308 1.308 35.630 47.295 300
Stadsbank Oost-Nederland 1.698 1.434 18.795 19.744 - 113

Totaal gemeenschappelijke regelingen 8.753 12.099 134.657 148.422 1.756

Deelnemingen
Bank Nederlandse Gemeenten 4.486.000 4.953.000 149.483.000 135.041.000 393.000
Vitens NV 489.100 533.700 1.249.200 1.194.400 47.700
Wadinko NV 65.626 67.657 1.441 1.521 3.225
Twence holding BV 126.072 130.292 149.737 147.501 14.404
Enexis holding NV 3.704.000 3.808.000 3.580.000 3.860.000 207.000
Vordering op Enexis BV 24 17 356.261 356.500 - 15
Verkoop Vennootschap BV 1.243 153 37 20 - 65
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 1.639 1.615 51 11 - 22
CBL Vennootschap BV 788 145 149 8 - 20
CSV Amsterdam BV 3.209 870 171 60 - 110

Totaal deelnemingen 8.877.701 9.495.449 154.820.047 140.601.021 665.097

Totaal verbonden partijen 8.886.454 9.507.548 154.954.704 140.749.443 666.853
     

bedragen x € 1.000

Verbonden partijen

Deelnemingen Belang
Aantal

aandelen

Aanschaf-
waarde

(per aandeel)

Balans-
waarde

Vennootschappen
Vitens NV 0,00% - € 1 € 0
Wadinko NV 2,72% 65 € 100 € 6.500
Twence BV 5,72% 46.795 € 0 € 0
BNG 0,04% 24.180 € 3 € 60.450

Vennootschappen a.g.v. verkoop Essent Groep N.V.
Enexis Holding BV 0,01% 21.310 € 1 € 13.212
Publiek Belang Elektriciteitsprod. BV 0,02% 32.331 € 1
Vordering op Enexis BV 0,02% 32.331 € 4
CSV Amsterdam BV 0,02% 32.331 € 4

Totaal € 80.171

De intrinsieke waarde van de effecten wordt geschat op zo'n € 11,1 miljoen (cijfers per 31 december 2017)
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Paragraaf 7: Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente Hellendoorn is erop gericht om andere beleidsvelden te ondersteunen. De uit-
voering van het grondbeleid leidt tot de exploitatie van industrieterreinen en woonwijken en de hiermee gemoei-
de aankoop en verkoop van gronden. Ook grond aan- en verkopen die betrekking hebben op overige beleidsterrei-
nen, zoals de aanleg en reconstructie van wegen, behoren tot het grondbeleid.

In 2014 werd de nota Grondbeleid vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat dat de gemeente geen actief 
grondbeleid meer voert, maar slechts een faciliterende rol vervult. Dat betekent dat wij er niet meer naar streven 
om zelf nieuwe gebieden voor woningbouw en bedrijfsvestiging te ontwikkelen, maar dat we dit over laten aan 
de markt. De lopende gemeentelijke exploitaties lichten we hieronder toe en besteden we aandacht aan andere 
aspecten van grondbeleid.

Algemene tendensen 
Het jaar 2017 kent, ook in Hellendoorn, een levendige woningmarkt. Er werden veel meer bestaande woningen ver-
kocht dan in de jaren daarvoor. Ook de verkoop van bouwkavels door de gemeente verliep goed. De waarde van de 
verkochte woningbouwkavels bedroeg ruim € 4,0 miljoen (exclusief BTW). In 2017 werden kavels geleverd met een  
waarde van € 4,7 miljoen. De verkopen van de afgelopen jaren hebben zich vertaald in een opleving in de bouw van 
woningen.
Het aantal beschikbare gemeentelijke kavels is inmiddels beperkt, maar in 2018 zullen in het plan Hellendoorn 
Noord nieuwe gemeentelijke kavels beschikbaar komen. 

In 2017 is een overeenkomst gesloten met een aantal projectontwikkelaars, waardoor marktpartijen in Kruidenwijk 
Zuid (De Heemtuin) weer actief woningen gaan aanbieden. 

In Daarlerveen is een projectontwikkelaar actief en is de ontwikkeling van de woningbouw ook positief te noemen.

In lopende plannen zijn nog woningbouwkavels beschikbaar. De voorraad van gemeentelijke gronden die bedoeld 
zijn om nieuwe woningbouwprojecten te starten is op dit moment nagenoeg nihil. Gelet op het in de nota Grondbe-
leid vastgestelde beleid zal de gemeente voorlopig geen nieuwe locaties kopen en tot ontwikkeling brengen. In 2018 
actualiseren we de Woonvisie en bekijken we of, en zo ja, waar behoefte aan is.

In de zomer 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het woningbouwprogramma. Diverse locaties 
zijn (in principe) geschrapt als mogelijke woningbouwlocaties. De uitwerking van deze besluiten moet voor een deel 
nog plaats vinden via wijzigingen van bestemmingsplannen. Met de provincie is in de woonafspraken vastgelegd 
dat hiervoor een termijn van 3 jaar kan worden gebruikt.

De grote belangstelling voor woningkavels moet overigens wel gecombineerd worden met de nieuwste inzichten in 
de demografische ontwikkeling zoals die in de in paragraaf acht van deze jaarrekening is beschreven. De gevolgen 
van de demografische ontwikkelingen zijn in beeld gebracht in de Woonvisie 2012 en in de Monitor Woonvisie 2015. 
De demografische ontwikkeling (o.a. vergrijzing) zoals die onder de huidige inwoners van de gemeente Hellendoorn 
wordt voorzien, heeft geleid tot het naar beneden bijstellen van het woningbouwprogramma. Wat de gevolgen van 
het vluchtelingenvraagstuk op de woningbehoefte is, is echter zeer moeilijk in te schatten. In de nieuwste woningbe-
hoefteprognoses zijn de gevolgen wel meegenomen.

Ook de belangstelling voor bouwkavels voor bedrijfsvestiging neemt toe. Dat heeft geleid tot diverse verkopen met 
een totale waarde van € 2 miljoen. In 2017 zijn twee kavels daadwerkelijk geleverd. Er lopen op dit moment gesprek-
ken met een aantal serieuze belangstellenden.

Gemeentelijke aankopen
In 2017 hebben we geen gronden van betekenis aangekocht. Dit hoort bij het terughoudende grondbeleid dat we 
sinds 2014 voeren. Ook vanuit de overige beleidsterreinen, zoals aanleg van wegen, was er geen noodzaak tot  
grondaankopen van betekenis.
Wel is in 2017 het dienstengebouw van TRIAS aan de Luttenbergerweg 13 aangekocht voor de realisatie van een 
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) door SOTOG (Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland).
Het is onze bedoeling om in 2018, nadat het dienstengebouw gesloopt is en de locatie bouwrijp gemaakt is, de 
grond over te dragen aan SOTOG. SOTOG zal vervolgens starten met de bouw van de nieuwe school.

Gemeentelijke verkopen
In 2017 vond een inhaalslag plaats bij de verkoop van kavels en panden. Hieronder een totaalbeeld van de verko-
pen. Nog niet alle percelen zijn geleverd (en het geld nog niet ontvangen).

Overzicht verkopen vastgoed exclusief snippergroen

OBJECT

Diverse percelen en panden

Marle kavels Piksenweg 321

Perceel Holsenerweg vertrouwelijk

Garageboxen vertrouwelijk

Diverse kleinere percelen < € 10.000 vertrouwelijk

Subtotaal diverse percelen en panden 366

Verkoop snippergroen

Verkoopwaarde 166

Subtotaal snippergroen 166

Grondexploitatie

Aan te Tuinen 3 kavels 313

Daarle West 1 kavel vertrouwelijk

Hart van Noetsele 2 kavels 115

Hellendoorn noord, VSO 42 kavels 2.277

Heemtuin, inclusief VSO marktpartijen 5 + aanvulling VSO 1.173

Bloemeweide, bedrijventerrein Haarle 1 kavel vertrouwelijk

't Lochter III 5 kavels 1.938

subtotaal grondexploitatie incl. vertrouwelijk 5.975

TOTAAL 2017 6.507

BRUTO 

VERKOOPOPBRENGST 

(excl. BTW)

bedragen x € 1.000

Grondexploitaties van derden
De gemeente speelt ook een rol bij grondexploitaties van derden. Dit doet zich vooral voor als de gemeente een 
(wijziging van) een bestemmingsplan heeft vastgesteld en in verband daarmee een zogenaamde anterieure over-
eenkomst met de exploitant afsluit.
De bebouwing van de locatie Hendrik Wormser heeft in 2017 de nodige aandacht gehad. De bestemmingsplanproce-
dure is in 2017 opgestart. Hiertegen loopt inmiddels een beroepsprocedure bij de Raad van State.
Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de westzijde van de Markt is inmiddels onherroepelijk gewor-
den. Daarmee kan de verkoop starten.
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In 2017 is een onderzoek gestart naar de plaats voor de toekomstige huisvesting van Reggesteyn. Vier locaties zijn 
hiervoor in beeld. Zie ook programma 2.
In Marle is een project voor 4 starterswoningen en 1 vrijstaande woning volop in uitvoering. De oplevering wordt in 
2018 verwacht. 
De Woningstichting heeft recent de woningen aan de Marcke in Haarle opgeleverd. Daarnaast zijn zij begonnen met 
de herontwikkeling van de woningen aan de Karel Doormanweg in Nijverdal. 

De gemeentelijke complexen

Bedrijventerrein ’t Lochter III
De tendens uit 2016 heeft zich in 2017 voortgezet. Er hebben diverse gesprekken met geïnteresseerde partijen 
plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de verkoop van kavels aan de politie, vishandel Zwaan, Farm Food en Fieten 
Olie. Dit betreft in totaal ruim 17.500 m2. Daarnaast heeft Farm Food een perceel gehuurd.
Gesprekken met andere kandidaten lopen en zijn in enkele gevallen veelbelovend. Daarom verwachten we dat in 
2018 een groter oppervlak zal worden verkocht.

Met de provincie en de Overijsselse gemeenten is een convenant gesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt 
over het terugdringen van overtollige plancapaciteit van bedrijventerreinen in de provincie. In de gemeente Hellen-
doorn is daarom geschrapt in het plan tussen de N35 en Kruidenwijk Zuid. De plancapaciteit van bedrijventerrein ’t 
Lochter III is tot op heden in stand gebleven. Het convenant bepaalt dat gestreefd moet worden naar evenwicht tus-
sen vraag en aanbod medio 2020. De situatie wordt jaarlijks bekeken. Als in 2019 geen evenwicht is bereikt dienen 
maatregelen te worden genomen. 

Bedrijventerrein Haarle (Bloemeweide)
Het uitgiftetempo op dit terrein ligt laag. De grond is al enkele jaren geleden in zijn geheel bouwrijp gemaakt. Op 
dit terrein is ook een combinatie van wonen en werken mogelijk. In het eerste kwartaal van 2017 is er een kavel van 
circa 700 m2 verkocht. Er is nog ruim 7.000 m² voor uitgifte beschikbaar.

Kruidenwijk Zuid (Heemtuin)
In 2017 is de impasse die er was in het gesprek met marktpartijen over de uitgifte van woningbouwkavels beëin-
digd. Dit is gebeurd met een convenant waarin afspraken zijn gemaakt over de afname van woningbouw kavels met 
betrekking tot prijs en afnametijdstippen. Van de 46 kavels waarvoor afspraken gemaakt zijn, hebben deze partijen in 
2017 16 kavels afgenomen. Inmiddels worden er door de marktpartijen actief woningen aangeboden in deze wijk.
De gemeentelijke kavels voor particuliere bouw zijn op 3 na verkocht.
Het ziet er nu naar uit dat binnenkort fase 1 van Kruidenwijk Zuid kan worden afgerond. De resterende fasen 2 en 3 
zullen we, vanwege het verminderen van de plancapaciteit, niet meer ontwikkelen.

Hellendoorn Noord
Fase 1 heeft een capaciteit van circa 140 woningen waarvan er 60 zijn gerealiseerd ten zuiden van de dierenkliniek. 
In 2016 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het volgende deel van fase 1. Als gevolg van het convenant 
over Kruidenwijk Zuid met de marktpartijen is een aanzienlijk deel van de woningbouwkavels (42) in Hellendoorn 
Noord verkocht aan marktpartijen die hierop vooral projectmatige woningbouw in de vorm van twee-onder-een-kap-
woningen en rijenwoningen zullen ontwikkelen. De uitgifte van gemeentelijke kavels voor particuliere bouw is 
gestart in februari 2018. Na de vaststelling van het bestemmingsplan voor fase 1 zal in 2018 deze deelfase bouwrijp 
gemaakt worden, zodat levering van kavels nog in het laatste kwartaal van 2018 kan plaatsvinden.
Er wordt gestreefd naar een duurzame wijk. Ontwikkeling van een gasloze wijk bleek helaas nog niet geheel haal-
baar. Gelet op de motie die recent in de Tweede Kamer is aangenomen zal naar verwachting vanaf 2019 wel gasloos 
gebouwd moeten worden. 

Daarle West
Het bestemmingsplan voor een volgende fase van Daarle West is in 2017 onherroepelijk geworden. Hierdoor is de 
bouw van nog eens 11 woningen mogelijk geworden. In 2018 zal de laatste fase van Daarle West vermoedelijk voor 

de resterende 3 kavels planologisch geregeld worden. De uitgifte verloopt volgens planning. Er zijn momenteel nog 
9 kavels beschikbaar.

De Branderij
In 2017 is één kavel geleverd en is met de bouw van twee woningen gestart. Het verwachte tempo van uitgifte van 
deze grotere en dus duurdere kavels is niet hoog. Er zijn in 2017 geen nieuwe verkopen geweest. Er zijn nog 3 ka-
vels voor uitgifte beschikbaar.

Aan de Tuinen / Van den Steen van Ommerenstraat
In het plan zijn inmiddels 22 kavels verkocht en geleverd. Op de laatste kavel ligt een optie. In 2017 zijn diverse wo-
ningen opgeleverd. 

Hart van Noetsele
Alle vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen zijn inmiddels in aanbouw of reeds opgeleverd. Het 
laatste blokje van zes woningen blijft in ontwikkeling wat achter maar in 2018 worden nadere stappen verwacht 
waarbij duurzaamheid bijzondere aandacht zal krijgen.

Overige ontwikkelingen gemeentelijke grondzaken en vastgoed

Planschade
We hebben zes planschadeclaims ontvangen in 2017; vier meer dan vorig jaar. Alle aanvragen hebben betrekking op 
gemeentelijke exploitaties/bestemmingsplanwijzigingen. Eén aanvraag is inmiddels afgehandeld. De andere aanvra-
gen lopen nog. 

Overige gemeentelijke objecten/percelen
De gemeente heeft diverse panden in eigendom die niet meer gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel, zoals 
de voormalige Ireneschool aan de Schoolstraat, de voormalige gymzaal aan de Smidsweg en het pand aan de Dah-
liastraat waar voorheen De Welle gehuisvest was. In 2017 is bekeken welke mogelijkheden er zijn voor dit vastgoed. 
In 2018 zetten we hierin concrete stappen als herbestemming, herontwikkeling of verkoop.

Verkoop snippergroen
De gemeente Hellendoorn heeft veel gronden in eigendom, zoals wegen, bermen, pleinen en openbaar groen. In 
een aantal gevallen betreft het stroken grond waar de gemeente geen bijzondere bedoeling (meer) mee heeft. Al 
geruime tijd bieden we de mogelijkheid om dergelijke stukjes grond te kopen.
Een aantal jaren geleden is de actie snippergroen gestart. Primair is de actie bedoeld om het gemeentelijk vastgoed 
beter in beeld te krijgen en te voorkomen dat door verjaring gronden overgaan in particuliere handen. Secundair 
wordt door het verlagen van de tarieven de verkoop en verhuur van snippergroen bevorderd, daar waar het geen 
(wijk)structuurgroen betreft. 
In 2017 is de actie snippergroen gecontinueerd. De meeste dossiers zijn inmiddels afgerond zodat de extra capaci-
teit die hier op is ingezet is beëindigd. In 2017 is voor een bedrag van ruim € 166.000,-- aan snippergroen verkocht 
met een resultaat van € 144.000,--. 

Financiële ontwikkelingen 

In 2017 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan in de grondexploitaties. Dit zijn zowel ontwikkelingen in 
uitgifte en prijzen als in het in werking treden van aanvullende administratieve voorschriften. Bij de laatste herzie-
ning van de grondexploitaties in 2017 bent u over de meeste ontwikkelingen al geïnformeerd. Kort samengevat gaat 
het om:
	■  De nieuwe stedenbouwkundige uitwerking voor fase 1 van Hellendoorn Noord zal leiden tot een toekomstge-

richte duurzame wijk. De opvang van hemelwater, de ligging ten opzichte van de zon en de meest recente wet-
geving over bijvoorbeeld geluidscirkels zijn hierin verwerkt. Hierdoor zijn de kosten gestegen en kan er minder 
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oppervlakte worden uitgegeven. Bij de bestuursrapportage en bij de herziening van de grondexploitaties bent 
u hierover geïnformeerd. Per saldo had dit een nadelig effect van bijna € 1,0 miljoen. Voor dit extra tekort is een 
voorziening getroffen die afgedekt is uit de bufferreserve.

	■  Het mediation-traject met enkele marktpartijen van Kruidenwijk Zuid is afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over 
de prijzen en het tijdstip van afname. De partijen nemen ook in Hellendoorn Noord kavels af tegen afgesproken 
prijzen op afgesproken tijdstippen. Hiermee is een eind gekomen aan een langlopend traject. 

	■  Door de aantrekkende economie en de afspraken met marktpartijen over de afname van kavels in Hellendoorn 
Noord, wordt de looptijd van deze grondexploitatie aanzienlijk verkort. We verwachten voor het einde van 2027 
alle kavels te hebben verkocht. Hiermee voldoen we aan het BBV-voorschrift van een maximale looptijd van 10 
jaar.

	■  Rentetoerekening aan de grondexploitaties is in 2017 gebaseerd op de opnieuw gewijzigde zienswijze op de 
BBV-voorschriften. De gewogen rente moet toegerekend worden aan de boekwaarde per 1 januari in enig jaar. 
Daarvoor rekenden we rente toe over de boekwaarde per de 1e van de maand. De gevolgen van deze wijziging 
voor de gezamenlijke grondexploitaties zijn beperkt.

	■  Ook dit jaar worden bepaalde kosten, die gemaakt worden voor ’t Lochter III, niet doorberekend aan de geza-
menlijke grondexploitatie. Dit als gevolg van afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met de medepar-
ticipanten. Het betreffen hier onder andere rentekosten boven het afgesproken percentage en de kosten van 
ambtelijke inzet die boven een bepaald percentage van de kosten bouw- en woonrijp maken komen. Betreffende 
kosten die voor 100% ten laste van de gemeente komen, worden afzonderlijke gepresenteerd onder “Gemeen-
telijke kosten ‘t Lochter III” en worden meteen meegenomen in het jaarrekeningresultaat. Het blijft echter één 
grondexploitatie ’t Lochter III, waarvan een deel van de kosten niet met de medeparticipanten gedeeld wordt.

	■  In verliesgevende grondexploitaties moet het verlies volledig worden afgedekt door een voorziening. Een nieuw 
BBV-voorschrift is dat winsten genomen moeten worden volgens de ‘percentage of completion’ (POC)-methode. 
Dat houdt in dat bij een reële winstinschatting de winst moet worden genomen die het resultaat is van het per-
centage gerealiseerde kosten x het percentage gerealiseerde opbrengsten x de winstverwachting. Conform ons 
bestaande beleid is deze winst gestort in de bufferreserve. Deze vervroegde winstneming is niet eerder door ons 
begroot. Zie onderdeel winstneming.

In onderstaande tabel zijn de bovenbeschreven financiële ontwikkelingen weergegeven. 
Bij de jaarrekening 2016 werd een winstverwachting uitgesproken van € 53.000,-- (1e kolom). Bij herziening van de 
grondexploitaties in 2017 werd dit bijgesteld tot een verliesverwachting van € 1.407.000,-- (2e kolom). Het saldo van 
de grondexploitaties komt bij de nieuwste berekeningen € 29.000,-- positiever uit dan bij de herzieningen 2017 werd 
geschat. We schatten nu een verlies van € 1.378.000,-- (3e kolom). Omdat in 2017  € 320.000,-- winst is genomen( 4e 
kolom), zien we het resterende verlies toenemen tot € 1.698.000,-- (5e kolom).

Ten opzichte van de herzieningen is er een beter totaalresultaat. Dit is voornamelijk het gevolg van de voorspoedige 
verkoop van kavels en een lagere kosteninflatie. 
Omdat we winst hebben genomen, is de marge om tegenvallers binnen een exploitatie op te vangen minder. Daar-
om zijn extra veiligheidsmarges ingebouwd, waardoor deze positieve effecten, van bijvoorbeeld de voorspoedige 
kavelverkoop, niet volledig tot uitdrukking komen in de winstgevende exploitaties en het totaalresultaat beperkt 
blijft tot € 29.000,-- positief.

bedragen x € 1.000

Analyse van de verwachten winsten en verliezen tegen contante 

waarde op diverse tijdstippen
Rekening 2016

Herziening 

2017

Rekening-

resultaat vóór 

winstneming

Winstneming 

2017

Rekening 

2017

In exploitatie genomen gronden (IEGG)

Bedrijventerreinen

Lochter III 314 -232 -45 -45

    Lochter III- gezamenlijk 640 322 471 471

    Lochter III- gemeentelijke kosten -326 -554 -516 -516

Haarle 29 23 17 17

Woningbouwgebieden

Kruidenwijk Zuid fase 1 -843 -978 -1.001 -1.001

Hellendoorn Noord fase 1 -213 -1.226 -1.186 -1.186

Daarle West 376 454 408 95 314

De Branderij 5 17 24 24

Aan de Tuinen (Steen v. Ommerenstr) 92 119 56 42 14

Hart van Noetsele 291 416 349 184 165

Totaal verwacht resultaat 53 - 1.407 - 1.378 320 - 1.698

Waarvan winstgevende exploitaties 1.434 1.351 1.326 320 1.005

Waarvan verliesgevende exploitaties - 1.382 - 2.758 - 2.703 - - 2.703

Verwacht resultaat gemeentelijk aandeel 

( na weging aandeel van 40% in 't Lochter III-gezamenlijk)
- 331 - 1.600 - 1.660 320 - 1.980

Bij de jaarrekening 2017 zijn de grondexploitaties opnieuw berekend. Deze resulteren in een verbeterde prognose 
ten opzichte van de herziening 2017. In onderstaande tabel staan de verwachte financiële ontwikkelingen voor de 
gemeentelijke grondexploitaties. Voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties

bedragen x € 1.000

Verwachte resultaten na vervroegde 

winstneming

Boek-

waarde

Looptijd 

t/m

Gereali-  

seerd

Nog te 

realiseren

Nog uit te 

geven 

Verwacht 

resultaat 

Voorziening 

per

Aandeel 

gemeente

31-12-2017 31-12-2017 opbrengst eenheden (CW)* 31-12-2017

In exploitatie genomen gronden (IEGG)

Bedrijventerreinen

Lochter III 18.928 2025 11% 27.615 23,6 ha - 45 516

    Lochter III- gezamenlijk 18.412 471 - 40%

    Lochter III- gemeentelijke kosten 516 - 516 516 100%

Haarle 632 2019 67% 809 0,7 ha. 17 - 100%

Woningbouwgebieden

Kruidenwijk Zuid fase 1 2.747 2020 71% 3.784 37 won. - 1.001 1.001 100%

Hellendoorn Noord fase 1 4.082 2027 43% 6.898 83 won. - 1.186 1.186 100%

Daarle West 71 2024 68% 792 10 won. 314 - 100%

De Branderij 563 2020 61% 884 3 won. 24 - 100%

Aan de Tuinen (Steen v. Ommerenstr) - 292 2019 94% 137 1 won. 14 100%

Hart van Noetsele - 600 2019 100% - - 165 100%

Totaal 26.130 13.306 - 1.698 2.703

Verwacht resultaat gemeentelijk aandeel - 1.980 2.703

*) CW staat voor contante waarde: het resultaat uitgedrukt in euro's per 31-12-2017

Het verwachte resultaat Lochter III-gezamenlijk (€ 471.000) betreft 100%. Het gemeentelijk aandeel van 40% hierin is € 188.000

Voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties
Aan grondexploitaties zijn financiële risico’s verbonden. Voor de tekorten die worden voorzien op enkele van deze 
grondexploitaties is een bedrag opgenomen in de “voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties” ter hoogte 
van het te verwachten verlies. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de verwachte contante waarde van het 
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complex aan het begin (begroting) of eind (jaarrekening) van het jaar. Aan de voorziening wordt een indexatie 
toegevoegd ter hoogte van de disconteringsvoet (door BBV-regels bepaald op maximaal 2%) zodat de voorziening 
meegroeit met het verwachte tekort. De benodigde voorziening bedraagt ultimo 2017 € 2.703.000,--.

De stand van de voorziening bedroeg aan het begin van 2017 € 1.382.000,--. Bij de herzieningen werden de verwach-
te verliezen ultimo 2017 circa € 1.376.000,-- hoger begroot dan bij de vorige jaarrekening (totaal verwacht verlies 
was € 2.758.000,--). De huidige verwachte verliezen van € 2.703.000,-- liggen iets lager dan destijds is geschat
(€ 55.000,-- lager). 
Omdat de aanvulling van de voorziening uit de bufferreserve komt, laten we deze meevaller niet ten gunste van 
jaarrekeningresultaat komen, maar wordt de onttrekking uit de bufferreserve lager dan begroot. 
De wijziging van de voorziening ten opzichte van de jaarrekening 2016 is gelijk aan de wijziging van de te verwach-
ten verliezen (zie ook bovenstaande tabel). Ten opzichte van de jaarrekening 2016 zien we de volgende wijzigingen in 
de verliesgevende exploitaties/toename van de voorziening:
	■  Het grootste aandeel hierin bedroeg de dekking van het extra verlies op Hellendoorn Noord fase 1: € 973.000,-- 

wegens het hierboven genoemde minder uitgeefbare terrein en de hogere kosten in deze wijk. 
	■  De kosten van ’t Lochter III die niet gezamenlijk met de markpartijen kunnen worden gedeeld (zoals hogere 

rentekosten) worden volledig afgedekt via de voorziening: dit jaar werd hiervoor € 190.000,-- in de voorziening 
gestort.

	■  De verliezen op Kruidenwijk Zuid fase 1 worden € 159.000,-- hoger geraamd dan ultimo 2016 werd voorzien, 
onder andere door hogere advieskosten en hogere rentelasten door vertraagde ontvangsten.

Bufferreserve
Eén van de belangrijkste instrumenten om de financiële risico’s binnen de grondexploitatie te beperken, is het op 
niveau houden van de bufferreserve. Met de bufferreserve kunnen we tegenvallers opvangen die het gevolg zijn van 
kostprijsstijging, afzetvertraging, verlaging van verkoopprijzen en rentestijging. Met name de afzetvertraging weegt 
zwaar op de minimale vereiste hoogte van de reserve. In 2016 is de berekeningswijze van de benodigde bufferhoog-
te onder de loep genomen en gewijzigd. Hierin zijn – naast de reguliere bovengenoemde factoren – ook bedragen 
opgenomen ter beperking van het gemeentelijk risico als gevolg van mogelijke besluiten van derden (zoals over de 
werklocaties). De benodigde bufferreserve voor het onderdeel grondexploitatie is momenteel berekend op € 4,09 
miljoen. 
Daarnaast bevat de bufferreserve een egalisatiedeel waarin mee- en tegenvallers uit winstnemingen en hertaxaties 
vastgoed worden opgevangen (omvang minimaal € 0,25 miljoen maximaal € 1,0 miljoen).
De totale benodigde omvang van de bufferreserve zou per 31 december 2017 minimaal € 4,34 miljoen moeten be-
dragen. 
In 2017 is € 1.125.000,-- onttrokken uit de bufferreserve voor aanvullende stortingen in de voorziening toekomstige 
verliezen grondexploitatie. De bufferreserve is aangevuld met vervroegde winstnemingen ter hoogte van 
€ 320.000,--. 
De omvang van de bufferreserve bedraagt € 4.124.000,-- ultimo 2017 en ligt daarmee iets onder de gewenste om-
vang. De bufferreserve is ten opzichte van de stand per 1 januari 2017 fors afgenomen, maar niet onverantwoord. 
Om financieel wat “ruimer in het jasje” te komen, willen we vasthouden aan het beleid winstnemingen en boekwin-
sten op vastgoed toe te voegen aan de bufferreserve.
  
Winstnemingen
In de periode t/m 2011 werden er nog regelmatig tussentijds winsten op grondexploitaties genomen. Hierbij werd 
wel terughoudend te werk gegaan. Uitgangspunt hierbij was dat 35% van de uit te geven gronden ook daadwerke-
lijk is uitgegeven, voordat er winst aan de exploitatie mag worden onttrokken. De laatste 10% van de te verwachten 
winst werd niet genomen voordat de exploitatie volledig was afgerond. 
De onzekerheden over de gronduitgifte in de afgelopen crisisjaren waren aanleiding om pas winst te nemen als een 
grondexploitatie volledig is afgerond. 
Inmiddels hanteert de BBV andere voorschriften: er moet winst genomen worden in het jaar dat deze winst gereali-
seerd is, dus op het moment dat de kavels geleverd zijn. Dit moet volgens de POC-methode die voor alle gemeen-
ten geldt. Bij een reële winstinschatting moet een winst worden genomen die het resultaat is van het percentage 
gerealiseerde kosten x percentage gerealiseerde opbrengsten x de winstverwachting.

De ervaringen uit het recente verleden leren ons dat er niet te vroeg winst genomen moet worden: indien er zich 
opnieuw onverwachte situaties voordoen zoals een economische crisis, leidt dit onherroepelijk tot verliezen. We zijn 
echter gehouden aan deze werkwijze. Voorzichtigheidshalve storten we daarom alle winsten in de bufferreserve. Dit 
sluit aan bij ons bestaande beleid hierin.

Boek-

waarde

Resterend 

resultaat

Cum. winst

prognose *)

Mate van 

voltooiing 

Winst-

neming

Winst-

neming

31-12-2017 31-12-2017 POC % 2017 t/m 2017

A B C =B+F D E F

Bedrijventerrein Lochter III 18.928 - 45 - 45 7% - -

Bedrijventerrein Haarle (Bloemeweide) 632 17 345 56% - 328

Kruidenwijk Zuid fase 1 (Heemtuin) 2.747 - 1.001 - 665 57% - 336

Hellendoorn Noord fase 1 4.082 - 1.186 - 1.186 22% - -

Daarle West 71 314 645 51% 95 331

De Branderij 563 24 24 58% - -

Aan de Tuinen - 292 14 56 75% 42 42

Hart van Noetsele - 600 165 349 53% 184 184

Totaal 26.130 - 1.698 - 477 320 1.220

*) betreft de cumulatieve winst/verliesverwachting, inclusief vervroegde winstnemingen

Winstnemingen bouwgronden in exploitatie

bedragen x € 1.000
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Paragraaf 8: Demografische ontwikkelingen

Inleiding

Demografische ontwikkelingen vragen om een integraal beleid omdat de beleidseffecten zich op meerdere velden 
kunnen voordoen (zie onder Beleid per programma). Door het beleid in de verschillende programma’s in hun 
samenhang te bezien ontstaat een dwarsdoorsnede van het beleidsterrein en verkrijgen we zicht op de gevolgen 
en kansen.

Analyse demografische ontwikkelingen
Er zijn verschillende demografische ontwikkelingen te onderscheiden: bevolkingsdaling, migratie, vergrijzing en ont-
groening. Deze verschillen per regio en per provincie. 
Afgelopen jaar steeg het inwonertal van de gemeente Hellendoorn met 35. Deze stijging werd veroorzaakt door een 
geboorteoverschot van 20 (meer geboortes dan overlijdens) en een positief migratiesaldo van 15 (meer vestigingen 
dan vertrekken). In onderstaande tabel staat het inwonertal van de gemeente Hellendoorn in de afgelopen jaren:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inwonertal 35.796 35.743 35.711 35.622 35.651 35.772 35.807

Belangrijker is echter de samenstelling van onze bevolking; we vergrijzen (het aantal ouderen neemt toe).

Overijssel
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal inwoners in Overijssel in 2017 steeg met 4.142. In de meeste gemeen-
ten steeg het aantal inwoners. Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal moesten inleveren. In absolute getallen is 
die krimp in Hengelo het grootst. De stad heeft ten opzichte van 1 januari 132 inwoners minder. In Oldenzaal zijn 
dat er 79 en in Hof van Twente 57. Met slechts drie gemeenten ‘in het rood’ valt het in Overijssel nog mee met de 
bevolkingskrimp. Positieve uitschieters in Overijssel zijn Borne (311), Hardenberg (392), Kampen (703). Ook de grote 
steden in Overijssel, op Hengelo na, zagen het aantal inwoners stijgen.

Nederland
Het inwonertal van Nederland steeg in 2017 met 100.000 tot 17,2 miljoen. Toch kreeg een kwart van de gemeenten 
met bevolkingskrimp te maken (volgens de jongste cijfers van het CBS).
Amsterdam kende in absolute zin de sterkste bevolkingsgroei. Daarna volgen Den Haag, Utrecht, Rotterdam en 
Almere. Relatief gezien groeiden de kleine gemeenten rond grote steden het hardst, zoals Diemen, Bloemendaal, 
Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Jonge gezinnen die wegtrekken uit de stad zijn hier de oorzaak van. 
Buiten de Randstad groeide vooral het gebied tussen Meppel en de Veluwe – mede veroorzaakt door de natuurlijke 
aanwas in de Bible Belt, waar vrouwen gemiddeld meer kinderen krijgen – en bleef ook Noord-Brabant doorgroeien. 
In het hele land valt op dat steden het goed doen. Ook in krimpgebieden scoren ze relatief gunstig.
De bevolkingsdaling speelt zich grotendeels af in de noordelijke provincies, de Achterhoek, Zeeland en Limburg. 
Toch zijn daarbinnen de verschillen sterk. Het sterkst achteruit gingen de gemeenten aan de noordrand van Fries-
land en de noord- en oostrand van Groningen. Ook Midden-Drenthe, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen krompen 
flink.

De bevolkingskrimp is vooral te wijten aan vergrijzing: van de 91 gemeenten die krompen hadden er 75 een sterfte-
overschot. Ook in het Gooi en langs de Noordzeekust wordt de bevolkingsgroei geremd door een hoog sterftecijfer 
onder de relatief oude bevolking.

Beleid
De beleidsmatige gevolgen van de demografische ontwikkelingen kunnen voelbaar zijn op meerdere beleidsterrei-
nen, zoals wonen, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zorg, sport en cultuur. Deze beleidseffecten tezamen heb-
ben weer gevolgen voor de leefbaarheid in een gebied. Hieronder volgt van een aantal beleidsterreinen een uitwer-
king van de activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van demografische ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

Onderwijs
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een jaar 
eerder al werden schoolbesturen verplicht jongeren een passende onderwijsplek te bieden. Schoolbesturen hebben, 
om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen, zich georganiseerd in samenwerkingsverbanden. In 2017 is met de sa-
menwerkingsverbanden op bestuurlijk en ambtelijk niveau overleg gevoerd over het vormgeven van deze zorgplicht 
complementair aan elkaar en vanuit eigenverantwoordelijkheid. 
Via de gemeente Enschede is ook voor 2017 met de rijksmiddelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs volwassenedu-
catie ingekocht voor Hellendoornse burgers. Via de regionale werkgroep Educatie wordt de inspraak op ambtelijk 
niveau vorm gegeven.
Voor voorzieningen als uitbreiding van een schoolgebouw of (vervangende) nieuwbouw moeten schoolbesturen bij 
de gemeente een aanvraag doen. In 2017 zijn de bouwvoorbereidingen getroffen voor het nieuwe schoolgebouw 
voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs De Elimschool. Zo is de Luttenbergwergweg 13 aangekocht en zijn afspra-
ken gemaakt over erfdienstbaarheden in het betreffende gebied. In 2018 kan gestart worden met de bouw van de 
school. 
Naar aanleiding van de themasessies over toekomstbestendige schoolgebouwen met de schoolbesturen en de door 
u vastgestelde notitie ‘Onderwijshuisvesting in de gemeente Hellendoorn 2017 – 2032’ is overleg met het bestuur 
van CSG Reggesteyn gestart over een toekomstbestendig schoolgebouw.

Leefomgeving 
De gemeente Hellendoorn is een veilige, leefbare en vitale samenleving, waarin iedereen volop kan participeren. 
De eigen buurtschap, het eigen dorp en de eigen wijk vormen een belangrijke basis voor het mee kunnen doen in 
en mee kunnen bouwen aan de samenleving. Sociale samenhang, noaberschap en een prettige leefomgeving zijn 
van belang. Om dit te kunnen realiseren werken binnen de gemeente Hellendoorn verschillende organisaties op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn met elkaar samen. Alles wat te maken heeft met woonservicegebieden en/of 
gebiedsgericht werken, gebeurt onder de noemer Buurt aan Zet! 
Elk woonservicegebied heeft een ‘Buurt aan Zet-bewonersgroep’. Het is aan de groepen zelf om te bepalen wat er 
op de agenda komt en waar men in wil investeren: dit kan namelijk per gebied heel verschillend zijn en dit kan zich 
richten op de huidige situatie en/of op het nadenken over de toekomst van het gebied. In elk van de woonservicege-
bieden is ook een netwerk van professionals actief. Invulling aan het netwerk geven de groepen door aan de hand 
van een thema/ontwikkeling bij elkaar te komen samen deskundigheidsbevordering op te pakken of signalen met 
elkaar te delen. Op die manier worden er korte lijntjes tussen de verschillende professionals behouden. Stichting De 
Welle heeft hierin een organiserende en ondersteunende rol.

Maatschappelijke ondersteuning en zorg 
Per 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor een deel van de zorg en begeleiding. Wij streven 
ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door middel van de hiervoor 
genoemde Buurt aan Zet! aanpak in woonservicegebieden. Dit betekent dat mensen langer in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen en daarbij hun sociale netwerk behouden. Dit maakt ook dat ze minder snel een 
beroep hoeven te doen op duurdere (zorg)voorzieningen. Wij willen een goede kwaliteit van zorg- en welzijnsvoor-
zieningen behouden. Wonen, welzijn en zorg moeten vooral voor hulpbehoevenden in de wijk goed toegankelijk 
zijn. Wij zetten hierbij scherper in op mensen die het echt nodig hebben en gaan daarbij ook uit van de eigen kracht 
en de omgeving. 

Er zijn de afgelopen jaren enorm veel stappen gezet op vele verschillende onderwerpen binnen de drie decentra-
lisaties. De genomen stappen hebben geleid tot een goede basis waarop kan worden voortgeborduurd. Er is op 
korte termijn veel bereikt op het gebied van het neerzetten van een goedwerkende toegang met daarbij een goed 
voorzieningenniveau. De beoogde transformatie van toewijzing naar geïndiceerde zorg naar toeleiding naar alge-
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mene, laagdrempeligere voorzieningen, en het daarbij zoeken naar de juiste balans, vraagt de komende jaren nog 
veel aandacht. Borging van het ingezette beleid en de borging van de uitvoering zijn van belang. Er zijn kansen voor 
verdere ontwikkeling. We willen hetgeen we gerealiseerd hebben behouden en de doorontwikkeling en gewenste  
transformatie verder vorm geven. Dit vraagt om een overkoepelende visie op het sociaal domein met daarbij focus 
op het verkrijgen van gewenste effecten. 

De gemeente Hellendoorn heeft zich voor inkoop van zorg en ondersteuning (dagbesteding en begeleiding) aan-
gesloten bij regionale samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten, ook wel Samen14 genoemd. De Twentse 
uitvoeringsorganisatie die zich hiermee bezig houdt, is de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT). De 
regionale inkoop heeft gezorgd voor ca. 165 gecontracteerde zorgaanbieders. Echter, toewijzing van zorg verloopt 
volledig lokaal, via het sociaal team. Met het sociaal team wordt bedoeld de bundeling van professionele krachten 
(de consulenten) van de drie decentralisaties. Het gaat in het sociaal team om het organiseren van professionele 
hulpverlening op basis van één gezin, één plan, één regisseur. Uitgangspunt was in 2014 ontwikkeling van één soci-
aal team in onze gemeente. Het heeft meerdere jaren gekost om dit sociaal team vorm te geven. Hierbij is steeds de 
verbinding gezocht met het gebiedsgericht werken en de huidige zorgstructuur. We hebben de toegangsbepaling tot 
zorg als een groeimodel gezien. Door op deze manier ervaring en expertise op te doen, hebben we de nieuwe doel-
groepen beter leren kennen. Voor complexe situaties/situaties waarvoor zeer gespecialiseerde kennis nodig is, heeft 
de gemeente een multidisciplinair overleg of kan een beroep doen op aanbieders en/of een (regionaal) expertteam.
Onze Wmo-consulenten zorgen voor toeleiding naar zorg en ondersteuning en bezoeken cliënten thuis middels keu-
kentafelgesprekken. Uitgangspunt hierbij is zo lokaal mogelijk voorzien in zorg en ondersteuning. Voor transforma-
tie en innovatie van de zorg is zowel regionaal als lokaal aandacht. Zowel regionaal als lokaal wordt getracht zorg 
en ondersteuning zo efficiënt en toereikend mogelijk te organiseren. Op het gebied van innovatie hebben we tevens 
lokaal aandacht voor Right to Challenge (recht op uitdagen) waar inwoners zich op kunnen beroepen en dat als mid-
del fungeert om als inwoner, meer zeggenschap te krijgen over hun eigen leefomgeving. Samen met u is hiervoor in  
2017 een procesvoorstel ontwikkeld.

Wonen
De Woonvisie schetst een beeld van de woningmarktsituatie in onze gemeente en onze visie op het wonen tot 
2020. Het uitgestippelde beleid richt zich op kwaliteitstoevoeging (iedere woning moet raak zijn), transformatie van 
bestaand vastgoed en inspelen op actuele marktontwikkelingen. De natuurlijke bevolkingsgroei neemt de komende 
jaren door ontgroening en vergrijzing af. De huishoudensontwikkeling laat hierdoor een verschuiving zien, minder 
gezinnen, meer alleenstaanden en echtparen zonder kinderen. Hierdoor verandert het verhuisgedrag van de woon-
consument. De doorstroming en de behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad zijn afgenomen. Deze ontwik-
kelingen dwingen ons tot het bijstellen van woningbouwambities en om extra in te zetten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg, zoals flexibel bouwen. In 2017 hebben wij verdere uitvoering gegeven aan dit beleid. Er zijn in 2017 
ruim 80 woningen toegevoegd in diverse kernen (Daarle, Daarlerveen, Hellendoorn en Nijverdal) voor verschillende 
doelgroepen. Hiermee is een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt. In 2018 gaan we starten met het opstellen van een 
nieuwe Woonvisie. 

Paragraaf 9: Duurzaamheid

Inleiding

In de beleidsnotitie “Samenwerken aan een duurzaam Hellendoorn” is gekozen voor een brede definitie van duur-
zaamheid, voortkomend uit de Millenniumdoelen 7 (er leven meer mensen in een duurzaam milieu) en 8 (meer 
eerlijke handel, schuldhulpverlichting en hulp). We zijn een Millenniumgemeente met als uitgangspunten: People, 
Planet en Profit (Sociaal, Ecologisch en Economisch). Ook wel de 3 P’s genoemd. 
 
Om duurzaamheid beter te verankeren in onze organisatie en een versnelling te kunnen maken, hebben wij in 
2017 een programmamanager duurzaamheid aangesteld. De programmamanager speelt een belangrijke rol in het 
realiseren van onze doelstellingen. De programmamanager draagt onder andere zorg voor de samenhang tussen 
de projecten en de monitoring daarvan. De verantwoordelijkheid voor de projecten blijft voor het grootste deel in 
de lijnorganisatie waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaand beleid, projecten en 
activiteiten. Ons voornemen was om in de tweede helft van 2017 de voorgaande periode te evalueren en ons be-
leid voor de komende periode te actualiseren. Mede gezien de daarvoor benodigde ambtelijke capaciteit hebben 
wij ervoor gekozen prioriteit te leggen bij het opstellen van een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidsbe-
leid, te weten de “Duurzame Energievisie Hellendoorn” en activiteiten in het kader van het realiseren van 15% 
energiebesparing binnen de eigen organisatie. Om zicht te hebben op de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid 
is eind 2017 wel een volledige evaluatie en stand van zaken opgemaakt van de voortgang van het duurzaamheids-
beleid. Dit is de basis voor het in 2018 te actualiseren duurzaamheidsbeleid voor de periode 2018 – 2022.

Activiteiten
Onze activiteiten vallen in twee delen uiteen, namelijk activiteiten binnen de eigen organisatie, zoals het realiseren 
van 15% energiebesparing en activiteiten waarvoor we onze inwoners nodig hebben. In deze laatste rol is de ge-
meente veel minder bepalend en meer stimulerend en ondersteunend aan initiatieven uit de samenleving.

In het collegeprogramma van 2014 - 2018 is het doel opgenomen om 15% energie te besparen binnen de gemeen-
telijke organisatie. In juli 2016 heeft u besloten een revolverend fonds in te stellen voor voortschrijdende gemeen-
telijke energiebesparing. Het voordeel van deze constructie is dat we de ruimte die ontstaat doordat we kosten 
besparen weer kunnen inzetten voor nieuwe maatregelen om op die manier het energieverbruik nog verder te 
verminderen. Door gebruik te maken van dit fonds, dit slim te combineren met subsidiemogelijkheden en onder-
houdsbudgetten naar voren te halen, hebben we voldoende financiële ruimte gecreëerd om te investeren in energie 
besparende maatregelen. Uiteindelijk bleken een aantal maatregelen niet haalbaar en zijn hiervoor goede alternatie-
ven gevonden. Het uitvoeren van de besparingsmaatregelen heeft veel creativiteit en inzet van de ambtelijke organi-
satie gevraagd. Eind 2017 was een besparing bereikt van 12,7%. Door het deels vervangen van gasgestookte ketels 
door warmtepompen in het voorjaar van 2018 halen we onze doelstelling. De werkzaamheden hiervoor zijn reeds 
gestart.
Opvallende zaken die zijn gerealiseerd zijn o.a.:

	■ De openbare straatverlichting die grotendeels is vervangen door duurzame LED verlichting.
	■ Het plaatsen van een warmte-terugwin-unit (WTW) bij het Het Ravijn – zwem sport zorg –.
	■ Het plaatsen van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen.
	■ Gemeentelijke gebouwen voorzien van nieuwe energiezuinige LED verlichting.
	■ Verder is gestart met het (deels) vervangen van de gasgestookte verwarmingsinstallatie van het Huis voor Cul-

tuur en bestuur door (lucht)warmtepompen.

Ook de komende jaren blijven we ons inzetten op het gebied van energiebesparing.
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Op 17 mei 2016 is door ons het voorlopig besluit genomen om geen toestemming te verlenen voor de plaatsing van 
3 windmolens op bedrijventerrein ‘t Lochter III. Onderdeel van het besluit was dat de gemeenteraad in de gelegen-
heid zou worden gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De gemeenteraad heeft op 21 juni 2016 in 
meerderheid besloten in te stemmen met dit voorstel. In het verlengde van dat besluit is een motie aangenomen 
waarbij wij werden opgeroepen om naar alternatieven voor duurzame energie te zoeken. Wij hebben die opdracht 
breed opgepakt door een ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ op te stellen. Voor het opstellen van de energievisie 
is een interactief traject met de samenleving gevolgd. Juist ook vanwege de mogelijke ruimtelijke gevolgen van 
duurzame energieproductie en het belang van maatschappelijk draagvlak.

U hebt op 12 december 2017 de ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ vastgesteld. De visie beperkt zich op dit mo-
ment tot de in 2013 geformuleerde doelstelling: 20% CO2reductie in 2020 ten opzichte van 2008. Geconcludeerd is 
dat deze doelstelling met ongewijzigd beleid niet haalbaar is zonder aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld wind-
molens en/of zonnevelden. De energieopgave stopt uiteraard niet in 2020. Dat betekent dat na 2020 nieuwe doel-
stellingen geformuleerd zullen worden. U als raad heeft besloten om in ieder geval aan te sluiten bij de nationale 
ambities: 49% CO₂-reductie in 2030 en in 2050 volledig zelfvoorzienend zijn voor wat betreft onze energiebehoefte. 
In 2018 zullen wij een uitvoeringsprogramma opstellen.

De afgelopen periode zijn we met diverse betrokkenen in gesprek geweest en is een start gemaakt met het oprich-
ten van het platform Duurzaam Hellendoorn. Hiermee willen we de verschillende initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid op een praktische manier bundelen. De doelstelling van dit platform is om het college en de gemeen-
teraad gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op het gebied van duurzaamheid. Verder heeft het platform 
een verbindende, stimulerende, ondersteunende en initiërende rol richting de samenleving en gemeente.

Het energieloket 2.1, richt zich vooral op het contigent bestaande particuliere woningen. Dit loket is, per 1 juli 2017, 
overgedragen aan Duurzaam (T)huis Twente (DTT). Deze stichting adviseert en ondersteunt, met behulp van zoge-
naamde wooncoaches, huiseigenaren bij vragen over verduurzaming van hun woning. Het advies is deskundig en 
belangeloos en vindt zoveel mogelijk plaats aan de keukentafel bij de mensen thuis of via het digitale loket. Het 
fysieke loket is sinds 1 juli ondergebracht bij de balie BMO in het Huis voor Cultuur en Bestuur. De wijkgerichte 
aanpak is verder opgepakt voor de wijk Noetsele. Hier zijn alle bewoners per brief benaderd en is er op 11 april een 
“energieavond” gehouden in de kantine van CSG Reggesteyn.

Energie besparing en het duurzaam opwekken van energie blijft een speerpunt in ons beleid. We blijven de samen-
leving faciliteren met zaken als de zonnekaart en geven voorlichting op het gebied van het verduurzamen van de 
bebouwde omgeving.

Participatie blijft een belangrijk aandachtpunt dat betrokken zal worden bij diverse projecten waaronder Duurzaam 
(T)huis Twente maar ook de inzet van bijvoorbeeld de ambassadeurs voor de duurzaamheid in diverse projecten.

We ondersteunen de in 2015 opgerichte Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn. De gemeente neemt deel aan de 
werkgroep. De stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn ontving op 4 april 2017 een rapport van de landelijke jury 
met een positieve uitslag. Daarmee is de titel “Fairtrade gemeente” behaald en zijn er 45 deelnemers die het predi-
caat Fairtrade mogen dragen. De titel werd op 13 mei uitgereikt aan de burgemeester en hierna werd dit gevierd op 
het Dunantplein in Nijverdal.

Duurzaam Inkoopbeleid is verder ontwikkeld op het gebied van monitoring en weging van duurzaamheidsaspecten. 
De eerste aanzet daartoe is ook gegeven met het tekenen van het manifest duurzaam inkopen.

Op het beleidsveld afval doen zich meerdere ontwikkelingen voor. Wij hebben als tussendoelstelling 100 kilo restaf-
val in 2020 en 50 kilo restafval in 2030 vastgesteld. Dit vraagt een forse inspanning. Na de invoering van de aparte 
inzameling van oud papier in 2016 en PMD (Plastic, metaal, dranksapverpakkingen) in 2017 zullen we in 2018 vooral 
inzetten op een betere scheiding van het GFT afval. In programma 6 is een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Samenwerken is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van onze doelstellingen. Dit doen we onder andere 
door inzet van de ambassadeurs van de duurzaamheid, de Fairtrade werkgroep, Zwerfafval ophaal clubs en brede 
aandacht voor duurzaamheid binnen de organisatie door informatie te verstrekken en (thema) bijeenkomsten te 
organiseren. Daarnaast is er regulier overleg met de verschillende actoren binnen en buiten de organisatie zoals het 
duurzaamheidsplatform i.o.

Van 10 oktober t/m 14 oktober 2017 is de week van de duurzaamheid gehouden. Op de dag van de duurzaamheid 
(10 oktober 2017) werd een gevarieerd programma aangeboden, zoals de starthandeling van het vernieuwen van de 
openbare straatverlichting door LED lampen en het in bedrijf stellen van het zonnepanelen project van het Huis voor 
Cultuur en Bestuur en sporthal De Voordam. Verder was er aandacht voor een afvalloos Hellendoorn en een thema-
film in het ZINiN theater. Op 12 oktober was de uitreiking van de duurzaamheidsprijs “de held van Hellendoorn” aan 
de Oudijzergroep uit Haarle. Ook was er de aankondiging van het platform Duurzaam Hellendoorn. Die avond was 
er een informatiebijeenkomst over de thema’s: water, fairtrade, duurzaam bouwen en energie. Op 13 oktober was 
een bedrijvenmiddag georganiseerd waar aandacht werd besteed aan: het fietsmaatjes project, Deel E-bike, Spits 
mijdend sporten, elektrische laadpalen en openbare verlichting. Op 14 oktober was er een duurzaamheidsmarkt 
georganiseerd op het Dunantplein waar de thema’s: afval, fairtrade, zonne-energie en duurzaam bouwen centraal 
stonden. 
Over diverse activiteiten hebben we specifiek gecommuniceerd, namelijk:
	■  Earth Hour
	■  World Fair Trade day
	■  Dag van de duurzaamheid
	■  Het uitreiken van de prijs “Held van Hellendoorn” op Dag van de Duurzaamheid 
	■  Week van de duurzaamheid
	■  Nacht van de nacht
	■  Boomplantdag
	■  Kerstbomenactie
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Balans, overzicht baten en lasten en toelichting 

Balans en toelichting

Per 31 december 2017

Inleiding 

De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van de samenstelling van de financiële positie op een bepaald tijd-
stip. Enerzijds staan op de balans de bronnen waar het vermogen vandaan komt, de passiva. Anderzijds staan op 
de balans de zaken waar dit vermogen in gestopt is, de activa. Onder de passiva staan eigen vermogen (reser-
ves) en vreemd vermogen (voorzieningen, langlopende leningen, kortlopende schulden). Activa zijn onder andere 
gebouwen, terreinen, debiteuren en liquide middelen. 

Grondslagen voor waardering

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Activa
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De ver-
krijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskos-
ten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte 
kosten. Indien in de vervaardigingsprijs is opgenomen de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het 
actief kan worden toegerekend dient te worden toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste activa met een be-
perkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige 
levensduur.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van
huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet
worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de
investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven.

Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut,
geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle
investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het
begrotingsjaar 2017 worden gedaan. Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de 
wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór 
het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua syste-
matiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk bedrag volgens de nieuwe systema-
tiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

D
eel 5: B

A
LA

N
S

 E
N

 TO
E

LIC
H

TIN
G



134 135

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en/of even-
tuele beschikkingen over reserves voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
betreft.
De bijdrage in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage 
verminderd met afschrijvingen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de (historische) verkrijgings- of de vervaardigingsprijs, onder 
aftrek van de cumulatieve afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. (voor zover het investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). 

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte.

Financiële vaste activa
De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Kapitaalverstrekkingen, 
overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
eventuele aflossingen.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend.

Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden in principe lineair op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. In enkele 
gevallen ook annuïtair. Bij de keuze van de afschrijvingstermijn wordt uitgegaan van de economische levensduur 
van de investering. Voor de belangrijkste investeringen gelden de volgende afschrijvingstermijnen:
	■  immateriële vaste activa 5 jaar
	■  hard- en software  4 jaar
	■  vervoermiddelen  5-12,5 jaar
	■  technische installaties 15 jaar
	■  groot onderhoud gebouwen 20 jaar
	■  wegen   25 jaar
	■  riolen   15-60 jaar
	■  gebouwen   40 jaar (schoolgebouwen en parkeergarage 60 jaar)

Op investeringen wordt proportioneel afgeschreven vanaf 1-1 na het jaar waarin het project is afgerond of de inves-
tering is gedaan.

Grondexploitatie
De voorraden in de grondexploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd 
met reeds ontvangen bedragen wegens gronduitgifte. Indien de marktwaarde lager is wordt deze gewaardeerd op 
marktwaarde. Voor verliesgevende exploitaties wordt een voorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten 
verlies, die in mindering wordt gebracht op de geactiveerde grondwaarde. Een en ander conform de notities van de 
commissie BBV.

In afwijking van het beleid rond winstneming dat door de raad in 2014 is vastgesteld, moet volgens de nieuwe 
BBV-voorschriften verplicht winst worden genomen volgens de methode van “Percentage of Completion” (POC-me-
thode). Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voort-
gang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat.Indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om
winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in 
mindering gebracht.
Deze winstneming zorgt voor een hogere boekwaarde op de voorraden grond in exploitatie.

Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de 
nominale waarde van de vorderingen in mindering gebracht.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva
Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:
	■  Verplichtingen of verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schat-

ten;
	■  Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan 

de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
	■  Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong 

mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige 
verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;

	■  de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing kan worden geheven.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitsei-
sen die ter zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Borg en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborg-
de schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
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Overig

Eigen bijdrage CAK
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kader-
nota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van 
het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen 
WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de infor-
matie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van 
de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen 
bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volle-
digheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten 
geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet 
kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Dividendopbrensten van deelnemingen
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar 
wordt gesteld.

Algemene uitkering
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform 
de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van 
het boekjaar.

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeids-
kostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend 
aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekosten-
premie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. Voor arbeidskostengerelateerde ver-
plichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplich-
ting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. 

Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 janu-
ari 2013 van kracht.

 Grondslagen voor resultaatbepaling 

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gereali-
seerd kunnen worden beschouwd. 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toe-
gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Resultaatbepaling
Het resultaat van de jaarrekening 2017 is onder meer tot stand gekomen na het opnemen van toevoegingen en 
onttrekkingen aan reserves en voorzieningen in de rekening. Eén en ander is conform de besluitvorming rondom de 
begroting 2017, inclusief de nadien vastgestelde begrotingswijzigingen. De gevolgen van de tussentijdse toevoegin-
gen en onttrekkingen aan de reserves zijn uiteengezet in de toelichting op de balans. 

Resultaatbestemming
Het saldo van de exploitatierekening 2017 is gestort in de reserve ‘Rekeningsaldo te bestemmen’ en is afzonderlijk 
opgenomen op de balans onder het eigen vermogen.
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Balans per 31 december 2017

Activa 31-dec-2016 31-dec-2017

Vaste Activa
Immateriele vaste activa 1.201 1.038

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.001 908
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 200 130

Materiele vaste activa 121.491 121.122
Investeringen in erfpacht 687 687
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 24.442 25.264
Investeringen met een economisch nut 72.039 70.717
Investeringen met een economisch nut waar een heffing tegen over staat 24.324 24.453

Financiele vaste activa 11.196 9.930
Kapitaalverstrekking aan verbonden partijen 167 137
Leningen aan verbonden partijen 25 25
Overige langlopende leningen u/g 10.856 9.630
Overige langlopende uitzettingen 148 138

Totaal vaste activa 133.888 132.090

Vlottende Activa
Voorraden 27.307 23.452

Gereed product en handelsgoederen 25 25
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 27.282 23.427
Grond- en hulpstoffen bouwgronden - -
Vooruitbetalingen - -

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.803 9.354
Vorderingen op openbare lichamen 903 608
Overige vorderingen 3.426 4.126
Voorziening dubieuze debiteuren - 769 - 906
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.243 5.526

Liquide middelen 609 537
Banksaldi 607 535
Kassaldi 2 2

Overlopende activa 3.320 4.242
Overige nog te ontvangen bedragen 3.083 3.344
Overige vooruitbetaalde bedragen 237 899

Totaal vlottende activa 41.038 37.585

Totaal Activa 174.926 169.676

Recht verliescompensatie Vpb 617 1.172

bedragen x € 1.000
Passiva 31-dec-2016 31-dec-2017

Vaste passiva
Eigen Vermogen 19.683 18.748

Resultaat boekjaar 916 572
Algemene reserves 11.996 12.166
Bestemmingsreserves 6.771 6.010

Voorzieningen 4.668 6.216
Voorzieningen 4.668 6.216

Langlopende schulden 138.713 132.611
Onderhandse leningen o/g 138.713 132.611

Totaal vaste passiva 163.064 157.575

Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.130 6.476

Opgenomen kasgeldleningen - -
Overige schulden 10.130 6.476

Overlopende passiva 1.732 5.624
Ontvangen overheidsgeld met een specifiek bestedingsdoel 572 523
Overige vooruitontvangen bedragen 906 1.053
Overige nog te betalen bedragen 253 4.049

Totaal vlottende passiva 11.862 12.100

Totaal Passiva 174.926 169.676

Gewaarborgde geldleningen 162.154 154.612

bedragen x € 1.000
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Balansstructuur
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Kapitaalstructuur
Immateriele vaste activa (1%)

Materiele vaste activa (71%)

Financiele vaste activa (6%)

Voorraden (14%)

Liquide middelen (0%)

Overlopende activa (3%)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar (6%)

11% 4%
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Vermogensstructuur
Eigen Vermogen (11%)

Voorzieningen (4%)

Langlopende schulden (78%)

Overlopende passiva (3%)

Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan
één jaar (4%)

In bovenstaande grafieken is de balansopbouw weergegeven. De kapitaalstructuur geeft aan wat de bezittingen van 
de gemeente zijn. Veruit het grootste deel (71%) is materiële vaste activa. Hieronder vallen onder andere gebouwen, 
wegen, vervoermiddelen en machines. De voorraden (14%) zijn met name de voorraden grond in de grondexploita-
tie. De financiële vaste activa, voor het grootste deel bestaand uit verstrekte langlopende leningen, maken voor 6% 
deel uit van de bezittingen.

De vermogenstructuur geeft de bronnen aan waar het vermogen vandaan komt. Een eigen vermogen van 11% 
(2016: 11%) van het balanstotaal geeft aan dat 11% van de activa is gefinancierd met eigen middelen en 89% met 
vreemd vermogen. Als verder naar de balans wordt gekeken, blijkt dat de vlottende passiva met € 12,1 miljoen, 
beduidend lager zijn dan de vlottende activa van € 37,6 miljoen. Dit betekent dat ruim twee derde van de vlottende 
activa (namelijk € 25,5 miljoen) gefinancierd is met lang vermogen. Aan de ene kant is dit een nadeel omdat kasgeld 
goedkoper is dan langlopende leningen, aan de andere kant zijn er langlopende leningen afgesloten tegen relatief 
lage rentes, waardoor op lange termijn de lage rentekosten gewaarborgd blijven. Bovendien wordt met financiering 
middels langlopende schulden minder risico gelopen dan wanneer met kortlopend krediet wordt gefinancierd. De 
vlottende activa wordt voor het overgrote deel gevormd door voorraden van de grondexploitatie

 

Toelichting op de balans

Vaste activa

Vaste activa

Boek-

waarde

1-1-2017

Vermeer-

deringen

Vermin-

deringen/

Bijdrage

derden

Afschrij-

vingen

Afwaar-

deringen

Boek-

waarde

31-12-2017

Immateriële activa 1.201 10 - - 172 - 1.038

Materiële activa 121.491 6.410 - 1.231 - 5.548 - 121.122

Financiële activa 11.196 2.716 - 3.971 - 11 - 9.930

Totaal 133.888 9.136 - 5.203 - 5.731 - 132.090

bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn kapitaaluitgaven, waar geen bezittingen tegenover staan. In de balans van de ge-
meente Hellendoorn zijn onder de immateriële vaste activa uitgaven verantwoord met betrekking tot onderzoek en 
ontwikkeling. Activering van deze uitgaven geschiedt om deze aan meerdere jaren te kunnen toerekenen.

De ontwikkeling van de boekwaarde gedurende het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven:

Immateriële vaste activa
Boek-

waarde
1-1-2017

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen/

Bijdrage
derden

Afschrij-
vingen

Afwaar-
deringen

Boek-
waarde

31-12-2017

Bijdragen aan activa en eigendom derden 1.001 - - - 92 - 908
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 200 10 - - 80 - 130
Totaal 1.201 10 - - 172 - 1.038

bedragen x € 1.000

Bijdragen aan activa / eigendommen van derden
De mutaties in boekjaar 2017 betreffen € 92.000,-- aan reguliere afschrijvingen op reeds verstrekte bijdragen. In ver-
band met een herrubricering is de investering “Opwaarderen Rijksweg 35 naar 2 x 2 rijstroken” opgenomen onder 
de immateriële vaste activa en niet meer onder de materiële vaste activa.

Kosten onderzoek en ontwikkeling
De mutaties in boekjaar 2017 betreffen € 80.000,-- aan reguliere afschrijvingen op kosten van onderzoek en ontwik-
keling. De vermeerdering wordt veroorzaakt door verkeersregelinstallatie onderzoek 2017. 

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa wordt onderscheiden in investeringen met een economisch nut, met een economisch nut 
waar een heffing tegenover staat en met een maatschappelijk nut. Alle investeringen met een economisch nut 
worden geactiveerd. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet geac-
tiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut werden tot 1 januari 2017 in principe niet 
geactiveerd. Vanaf 2017 is het verplicht om de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te 
activeren.
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Materiële vaste activa
Boek-

waarde
1-1-2017

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen/

Bijdrage
derden

Afschrij-
vingen

Afwaar-
deringen

Boek-
waarde

31-12-2017

Maatschappelijk nut
Gronden en terreinen 1.025 - - - - 1.025
Machines, apparaten en installaties 30 20 - - 3 - 47
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 22.899 2.447 - 906 - 985 - 23.456
Overige materiele vaste activa 488 271 - - 22 - 737

Totaal Maatschappelijk nut 24.442 2.738 - 906 - 1.010 - 25.264

Economisch nut
Gronden en terreinen 1.653 - - - - 1.653
Bedrijfsgebouwen 55.527 542 - - 1.533 - 54.536
Woonruimten 565 40 - 305 - 2 - 298
Machines, apparaten en installaties 8.232 901 - - 898 - 8.235
Vervoermiddelen 970 365 - - 192 - 1.143
Erfpachtgronden 687 - - - - 687
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 1.840 96 - 21 - 154 - 1.761
Overige materiele vaste activa 3.252 367 - - 528 - 3.091

Totaal Economisch nut 72.726 2.311 - 326 - 3.307 - 71.405

Economisch nut, dekking door heffing
Bedrijfsgebouwen 773 - - - 8 - 765
Machines, apparaten en installaties 2.041 371 - - 367 - 2.045
Vervoermiddelen 209 4 - - 108 - 105
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 21.300 987 - - 748 - 21.539

Totaal Economisch nut, dekking door heffing 24.324 1.361 - - 1.232 - 24.453

Totaal 121.491 6.410 - 1.231 - 5.548 - 121.122

bedragen x € 1.000

Over 2017 is er aan bijdragen derden € 233.934,-- ontvangen. Dit zijn bijdragen die betrekking hebben op Grond- 
weg- en waterbouwkundige werken. De overige verminderingen is de overboeking bijdrage grondexploitaties.

Per einde boekjaar 2017 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut € 25,2 
miljoen (2016: € 24,4 miljoen). In verband met een herrubricering is de investering “Opwaarderen Rijksweg 35 naar 
2 x 2 rijstroken” opgenomen onder de immateriële vaste activa en niet meer onder de materiële vaste activa. De 
boekwaarde van materiële vaste activa met een economisch nut bedraagt € 71,4 miljoen (2016: € 72,7 miljoen). De 
boekwaarde van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven bedraagt € 24,4 miljoen (2016: € 24,3 miljoen).  

Gronden en terreinen
Tot dit onderdeel behoren onder meer gronden bestemd voor toekomstige uitbreidingen, overname van gronden 
uit voormalige bestemmingsplannen, terreinen bij gemeentelijke gebouwen en dergelijke. Dit jaar zijn geen nieuwe 
gronden of terreinen aangekocht of afgestoten.

Bedrijfsgebouwen
Hiertoe behoren onder meer scholen, gebouwen ten behoeve van de sport, gebouwen voor de huisvesting van het 
gemeentelijke apparaat en dergelijke. De vermeerderingen hebben met name betrekking op de aankoop gronden en 
voorbereidende werkzaamheden van de Vso Elimschool.

Woonruimten
Dit betreft de aan- en verkoop van woningen in het kader van het project Rijksweg / Centrale strip en de Noord-zuid-
verbinding.
De afname wordt veroorzaakt door de verkoop van de kavels aan de Piksenweg.

Machines, apparaten en installaties
Dit heeft met name betrekking op machines van uiteenlopende aard, huis- en bedrijfscontainers, installaties voor 
drukriolering, automatiseringsapparatuur en dergelijke. De vermeerderingen hebben voornamelijk betrekking op 
aanschaf kunststof containers, investering in Het nieuwe loket en de zonnepanelen op het Huis voor Cultuur en 
Bestuur. 

Vervoermiddelen
Dit betreft met name het rijdend materieel van de gemeente. 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Hieronder vallen met name de investeringen verband houdend met reconstructie en aanleg van wegen, fietspaden 
en pleinen, aanleg van riolering, sportterreinen, aanleg van parken zoals De Tuinen van Nijverdal en het Blokken-
park, de Paarse Poort, parkeerterreinen en particuliere exploitatieplannen. Belangrijke ontwikkelingen in 2017 zijn de 
Noord-zuidverbinding Hellendoorn Noord (Ommerweg – Ben & Jerry’s), fietssnelweg F35 en Revitalisering Lochter I 
en II.

Overige materiële vaste activa
Deze activasoort omvat voornamelijk activa welke betrekking hebben op meubilair, software, inrichtingskosten en 
overige activa.

De grote investeringen (uitgaven>100.000,--) in 2017 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

bedragen x € 1.000

Belangrijkste investeringen (> € 100.000)
Oorspr.
krediet

Cumulatief
Besteed t/m

2016

Inves-
teringen

2017

Restant
krediet

Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw afdeling vso Elimschool Hellendoorn 2.806 242 339 2.225

Machines, apparaten en installaties
Vervanging minicontainers 410 258 152 -
Zonnepanelen HvCB 2017 147 - 141 6

Vervoermiddelen
Vrachtwagen WRV 193 - 210 - 17

Grond-,weg- en waterbouwkundige werken
Rioleringen 2.305 681 1.113 510
Fietssnelweg F35 1.277 522 702 53
Revitalisering bedr ter 't Lochter I en II 1.014 13 249 752
Noordzuidverbinding (Ommerweg- Ben & Jerry) 4.588 2.666 1.065 857

Overige materiele vaste activa
Automatisering vervanging 1.254 - 126 1.128
Vervanging meubilair 2017 198 - 198 -
Project Het Nieuwe Loket 489 - 432 57
Openbare verlichting hoofdwegennet 610 2 271 337

Totaal 15.291 4.384 4.998 5.908

Op één investeringsbudget is er sprake van een overschrijding, deze heeft betrekking op de aanschaf van de vracht-
wagen WRV, deze overschrijding wordt gedekt door het totaal beschikbare krediet voor tractiemiddelen.
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Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa worden voornamelijk de deelnemingen en de verstrekte geldleningen verantwoord.

Financiële vaste activa

Boek-

waarde

1-1-2017

Vermeer-

deringen

Vermin-

deringen

Aflos-

singen

Afwaar-

deringen

Boek-

waarde

31-12-2017

Leningen aan deelnemingen 50 - - - - 50

Overige langlopende leningen 10.956 76 - 1.367 - - 9.665

Kapitaalverstrekking aan deelneming 110 2.575 - 2.605 - - 80

Kapitaalverstrekking gemeensch. regelingen 57 - - - - 57

Voorzieningen - 125 66 - - - - 59

Overige uitzettingen looptijd => 1 jaar 148 - - 11 - 138

Totaal 11.196 2.716 - 3.971 - 11 - 9.930

bedragen x € 1.000

Door herrubricering is de post onderhoud verkeersregelinstallaties (vri) 2016 verschoven van overlopende activa 
naar financiële vaste activa onder overige uitzettingen looptijd => 1 jaar.

Verstrekte geldleningen

Verstrekte leningen
Oorspr.
Bedrag

Rente
%

Begin
looptijd

Einde
looptijd

Boek-
waarde

1-1-2017

Opname
2017

Aflossing
2017

Boek-
waarde

31-12-2017
Rentedragend

Hypothecaire geldleningen ambtenaren - div div div 9.620 24 - 1.079 8.565
Startersleningen - div div div 1.069 - 138 931
Bunga Tandjung 85 3,8% 2010 2025 53 - - 5 48
Enexis 389 4,7% 2009 2019 50 - - 50

Totaal Rentedragend 474 10.792 24 - 1.222 9.594

Renteloos  
BBZ-leningen - 0,0% - - 214 52 - 145 121
waarvan dubieus - 0,0% - - - 125 66 - 60

Totaal Renteloos - 89 118 - 145 62

Totaal 474 10.881 142 - 1.367 9.656

bedragen x € 1.000

De langlopende verstrekte geldleningen hebben vooral betrekking op hypothecaire geldleningen aan ambtenaren 
in vaste dienst van de gemeente. Er is in 2017 voor een bedrag van € 1,1 miljoen afgelost. In verband met rente-
omzetting is er een vermeerdering van € 24.000,-- aan leningen (betalingsregeling). De totaal uitstaande leningen-
portefeuille inzake personeelshypotheken bedraagt per einde 2017 € 8,6 miljoen. Vanaf 1 januari 2009 is het bij wet 
verboden hypothecaire geldleningen aan ambtenaren te verstrekken. De contracten die zijn afgesloten voor 1 janua-
ri 2009 blijven gehandhaafd. In 2007 is een regeling voor startersleningen opgezet. Eind 2017 staat voor € 931.000,-- 
aan startersleningen uit. De leningen die worden verstrekt in het kader van de BBZ worden hier ook verantwoord. 

Kapitaalverstrekking
De kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen betreft de bijdrage in het kapitaal van de Stadsbank 
Oost-Nederland. De kapitaalverstrekking aan deelnemingen hebben betrekking op de aandelen van de Bank Neder-
landse Gemeenten (BNG), Wadinko en deelnemingen die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent NV, waaronder 
Enexis, en zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen zijn ultimo 2017 in het bezit van de gemeente 
Hellendoorn. Het dividend wordt verantwoord in het jaar van ontvangst. De aandelen Vitens NV zijn in december 
2017 verkocht aan de provincie Overijssel. De boekwinst op deze aandelenverkoop bedraagt € 2,6 miljoen, deze 
boekwinst is gestort in de Vrij aanwendbare reserve (VAR). Voor verdere informatie rondom deze verkoop wordt 

verwezen naar paragraaf 6 verbonden partijen.
De mutaties bij kapitaalverstrekking aan deelneming hebben betrekking op de verkoop van de aandelen van Vitens. 
Boekwinsten op aandelen dienen geboekt te worden als een herwaardering en de opbrengst van de verkoop (inclu-
sief boekwinst) wordt vervolgens via de balans afgewikkeld. 

Overige uitzettingen looptijd => 1 jaar:
Hieronder valt de post afkoop onderhoud verkeersregelinstallaties (vri) 2016. De totale bijdrage voor 15 jaar voor 
het onderhoud van de vri’s wordt onder deze post verantwoord. 

Aandelen Twence
Door de Regioraad is besloten dat de aandelen in Twence B.V. (819.000 stuks) door Twence 
Beheer B.V. worden overgedragen aan de Regio Twente. De aandelen worden gesplitst in 819 stuks tijdelijk winst-
delende preferente aandelen en 818.181 gewone aandelen A. Tevens heeft de Regioraad besloten dat de Regio zelf 
de 819 tijdelijk winstdelende preferente aandelen behoudt en de 818.181 gewone aandelen A overdraagt aan de 
deelnemende gemeenten. 

De aanvaarding van de aandelenstroom heeft volgens notariële akte in 2011 plaatsgevonden. Er staan geen geld-
stromen of andere kosten tegenover. De verkrijgingsprijs is daarmee nihil. Het BBV schrijft ten aanzien van het 
activeren van deelnemingen voor dat hier de historische kostprijs of lagere marktwaarde dient te worden gehan-
teerd. Bij de gemeenten komen derhalve de aandelen voor nihil op de balans. Om wel een volledig beeld te krijgen 
van het bezit van de gemeenten dient door de gemeenten jaarlijks als toelichting op de balans melding gemaakt te 
worden van het aantal en soort aandelen dat men heeft. Hellendoorn bezit 46.795 gewone aandelen A. 

Vlottende activa

Vlottende Activa 31-dec-2016 31-dec-2017

Voorraden 27.307 23.452
Liquide middelen 609 537
Overlopende activa 3.320 4.242
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.803 9.354
Totaal 41.038 37.585

bedragen x € 1.000
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Voorraden

Voorraden 31-dec-2016 31-dec-2017

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad grond niet in exploitatie(verspreide percelen) 33 33
Voorraad grond niet in expl verspr perc afwaarderi - 9 - 9

Totaal Gereed product en handelsgoederen 25 25

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie
Vooraden in exploitatie bouwgronden 47.082 40.928
Geraamde kosten grondaankopen - 145 - 121
Geraamde kosten planschade - 113 - 129
Geraamde kosten bouwrijpmaken - 11.588 - 10.863
Geraamde kosten voorbereiding en toezicht - 2.305 - 2.048
Geraamde rentekosten - 4.208 - 3.328
Geraamd exploitatieresultaat - 53 1.698
Voorziening voorraden in exploitatie bouwgronden - 1.382 - 2.703
Voorraden in expl bouwgronden afwaardering - 7 - 7

Totaal Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 27.282 23.427

Grond- en hulpstoffen bouwgronden
Voorraden niet in exploitatie bouwgronden 369 369
Voorraden niet in expl bouwgronden afwaardering - 369 - 369

Totaal Grond- en hulpstoffen bouwgronden - -

Totaal 27.307 23.452

bedragen x € 1.000

De voorraden hebben overwegend betrekking op gronden en onderhanden werken in de sfeer van de grondexploi-
tatie. Voor een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen in de grondexploitaties verwijzen wij u naar paragraaf 
grondbeleid.

In de voorraad verspreide percelen hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan.
De voorraden onderhanden werk hebben volledig betrekking op de bouwgronden die in exploitatie zijn. In de tabel 
ziet u de opbrengsten en kosten zoals die zich naar verwachting zullen voordoen. De afname in van de voorraden 
in exploitatie bouwgronden zijn voor circa € 5 miljoen het gevolg van verkopen in 2017. Het overige verschil betreft 
hoofdzakelijk de aanpassing van het totaal oppervlakte uit te geven terrein. In Hellendoorn Noord fase 1 leidde het 
nieuwe stedenbouwkundige plan tot een forse beperking van het aantal uit te geven m2 (nadelig effect van circa  
€ 1 miljoen), terwijl op de andere terreinen – met name ’t Lochter III – meer uit te geven terrein beschikbaar kwam 
door herverkaveling. Ook de verkoopprijzen zijn gewijzigd in 2017: deze hebben eveneens een daling van de op-
brengst tot gevolg.

De geraamde toekomstige kosten zijn verlaagd. Het merendeel is het gevolg van de uitgaven in 2017. Voor het ove-
rige zijn er enkele aanpassingen naar aanleiding van aanbestedingsvoordelen, nieuwe inzichten in nog te maken 
kosten etc.

Het verwachte exploitatieresultaat daalt van een winstverwachting van € 53.000,-- naar een verliesverwachting van € 
1.698.000,--. Dit betekent een lager resultaat van ruim € 1.750.000,--. Hiervan is € 320.000,-- het gevolg van (verplich-
te) vervroegde winstneming op winstgevende grexen, zodat een daadwerkelijk resultaatverslechtering van 
€ 1.430.000 resteert. Voor € 1.321.000,-- is dit het gevolg van nog slechtere resultaten op verliesgevende grexen. Dit 
verlies is meteen afgedekt in de voorziening (zie ook tabel hierboven). Het resultaat op winstgevende grexen nam af 
met € 109.000,-- Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het inbouwen van extra zekerheden.

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de voorraden gedurende 2017 zien. De bouwgronden in exploitatie 
zijn per complex  genoemd. De boekwaarden in deze tabel zijn niet gecorrigeerd voor de te verwachten verliezen. 
De boekwaarde per 1 januari wordt verhoogd met de kosten van verwerving, rente, bouw- en woonrijp maken en 
voorbereiding; verhoogd met de tussentijdse winstneming en verlaagd met de opbrengsten.

Ontwikkeling bruto boekwaarde voorraden  
(vóór aftrek voorziening)

Boekwaarde 
1-1-2017

Verwerving
Toegereken

de rente

Bouw- en 
woonrijp 
maken

Voorberei- 
ding en 
toezicht

Winst-
neming

Opbrengsten
Boek-

waarde
31-12-2017

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad grond niet in exploitatie (verspreide 
percelen)

25 - - - - - - 25

Totaal Gereed product en handelsgoederen 25 - - - - - - 25
Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie
Bedrijventerreinen

Haarle 666 - 19 - 8 - 61 632
Lochter III 18.386 25 492 34 100 - 109 18.928
    Lochter III- gezamenlijk 18.061 25 348 32 56 - 109 18.412
    Lochter III- gemeentelijke kosten 326 - 144 2 44 - - 516

Woningbouwgebieden
Kruidenwijk Zuid fase 1 (Heemtuin) 4.718 - 133 38 27 - 2.169 2.747
Hellendoorn Noord fase 1 3.642 - 93 655 59 - 368 4.082
Daarle West 190 - 2 133 48 95 397 71
De Branderij 592 - 17 35 10 - 91 563
Aan de Tuinen (Steen v. Ommerenstr) 223 - 6 16 24 42 604 - 292
Hart van Noetsele 246 - 7 52 48 184 1.136 - 600

Totaal onderhanden werk: bouwgronden in 
exploitatie

28.664 25 769 963 325 320 4.935 26.130

Grond- en hulpstofen bouwgronden - - - - - - - -
Totaal grond- en hulpstoffen bouwgronden - - - - - - - -

Totaal 28.689 25 769 963 325 320 4.935 26.155

Onderstaande tabel laat een vergelijking zien van de ontwikkeling van de voorraad bouwgrond in exploitatie over 
de jaren 2016 en 2017. De mutatie in de netto oppervlakte heeft alleen betrekking op 2017.

Voorraad bouwgrond in exploitatie
Netto oppervlakte

(in m2)
2016 2017

Balans per 1 januari 315.120 31.970 28.664

Toename
Grondverwerving - - 25
Diverse voorbereidingskosten 884 1.287
Rentebijschrijving 868 769
Winstneming 320

Totaal toename - 1.752 2.401

Afname
Opbrengst verkopen - 21.411 - 3.246 - 4.935
Afboeken bovenmatige boekwaarde - 1.727
Afsluiten complexen en overige bijdragen - 85
Herverkaveling - 425

Totaal afname - 21.836 - 5.058 - 4.935

Balans per 31 december vóór aftrek voorziening 293.284 28.664 26.130

Voorziening
Voorziening toekomstige verliezen - 1.382 - 2.703

Balans per 31 december incl. voorziening 293.284 27.282 23.427

bedragen x € 1.000
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Voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties
Aan de meeste grondexploitaties zijn bepaalde financiële risico’s verbonden. Indien tekorten worden voorzien 
op gronden die reeds in exploitatie zijn genomen, dan wordt hiervoor een bedrag opgenomen in de voorziening 
toekomstige verliezen grondexploitaties. De stand van de voorziening bedraagt per ultimo 2017 € 2,7 miljoen ten 
opzichte van € 1,4 miljoen in 2016. Voor een detaillering van de verwachte resultaten en de getroffen voorzieningen 
verwijzen wij u naar de toelichting bij tabel 5.10 en paragraaf grondbeleid.

Voornamelijk de nieuwe stedenbouwkundige uitwerking van het exploitatiegebied Hellendoorn Noord zorgt voor 
een grote mutatie in de voorziening, de herverkaveling heeft geleid tot een hogere verliesverwachting van € 1 mil-
joen. Daarnaast leiden procedurekosten en rentekosten bij Kruidenwijk Zuid, Hellendoorn Noord en Lochter III tot 
een hogere verliesverwachting. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 31-dec-2016 31-dec-2017

Vorderingen op openbare lichamen
Debiteuren Openbare Lichamen 903 608

Totaal Vorderingen op openbare lichamen 903 608

Overige vorderingen
Belastingdebiteuren gecombineerde aanslag 524 370
Debiteuren algemeen 935 1.101
Debiteuren bijstandsverlening 1.143 1.200
Debiteuren nog te ontvangen 623 1.145
Verzekeringspremies 49 2
Rekening Courant SVN (Startersleningen) 151 308

Totaal Overige vorderingen 3.426 4.126

Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen - 148 - 144
Voorziening dubieuze debiteuren WWB - 622 - 762

Totaal Voorziening dubieuze debiteuren - 769 - 906

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Schatkistbankieren 6.243 5.526

Totaal Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar

6.243 5.526

Totaal 9.803 9.354

bedragen x € 1.000

Evenals voorgaand jaar is de voorziening voor dubieuze debiteuren WWB en BBZ op statische wijze bepaald. Per 
openstaande vordering is het risico van oninbaarheid ingeschat en op basis hiervan is de voorziening voor dubieuze 
debiteuren verantwoord. 

De voorziening dubieuze debiteuren algemeen is bepaald over het totaal openstaand saldo. Deze voorziening wordt 
via 2 methodieken vastgesteld:
1. Statische bepaling: Gekeken is naar debiteuren met een openstaand saldo van € 25.000,-- of hoger waarvan op 

dit moment de verwachting is dat (een deel van) de vordering niet verhaalbaar is en debiteuren waarvoor een 
dwangsom is opgelegd.

2. Dynamische bepaling: Betreft het openstaand saldo per dienstjaar (minus het saldo dat meegenomen is bij de 
statische bepaling). Van dit openstaand saldo is een percentage meegenomen in de voorziening. De percenta-
ges zijn gebaseerd op algemeen gebruikte percentages. 

	■ 1999 t/m 2013: 100% dubieus
	■ 2014:  75% dubieus
	■ 2015:  50% dubieus
	■ 2016:  25% dubieus

De voeding van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: Belastingdebiteuren worden gesplitst in een deel 
dat ten laste komt van de afvalstoffenheffing en een deel rioolheffing. Hierbij wordt rekening gehouden met de ver-
deelsleutel voor bedrijven en particulieren. Daarnaast komt een deel ten laste van de algemene middelen (program-
ma 8). De overige debiteuren komen volledig ten laste van de algemene middelen (programma 8).

In totaal is voor een bedrag van € 906.000,-- aan dubieuze vorderingen opgenomen.
Onder de overige kortlopende uitzettingen zijn de middelen opgenomen die uitstaan bij de schatkist. Dit zijn liquide 
middelen die tijdelijk worden weggezet. Ultimo 2017 staat er nog voor € 5,5 miljoen aan geldmiddelen bij de schat-
kist uit (2016: € 6,2 miljoen).

Schatkistbankieren
In 2014 is het schatkistbankieren verplicht geworden. In onderstaand overzicht is aangegeven wat het drempelbe-
drag is dat buiten de schatkist gehouden mag worden en welke bedrag de gemeente Hellendoorn gemiddeld per 
kwartaal buiten de schatkist heeft gehouden.

Schatkistbankieren
1e

kwartaal
2e

kwartaal
3e

kwartaal
4e

kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1a)
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

37.773 39.581 37.964 39.926

(1b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(1) = (1a) / (1b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen

420 435 413 434

Drempelbedrag

(2a) Begrotingstotaal verslagjaar 95.693 95.693 95.693 95.693

(2b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

95.693 95.693 95.693 95.693

(2c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 
500 miljoen te boven gaat

- - - -

(2) = (2b)*0,75% + (2c)*0,2% met een 
minimum van €250.000

Drempelbedrag 718 718 718 718

(3a) = (2) > (1) Ruimte onder het drempelbedrag 298 283 305 284
(3b) = (1) > (2) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -

bedragen x € 1.000
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Liquide middelen

Liquide middelen 31-dec-2016 31-dec-2017

Banksaldi 607 535
Kassaldi 2 2
Totaal 609 537

bedragen x € 1.000

De liquide middelen laten ultimo 2017 een stand zien van € 0,5 miljoen. (2016:  € 0,6 miljoen).

Overlopende activa

Overlopende activa 31-dec-2016 31-dec-2017

Overige nog te ontvangen bedragen 3.083 3.344
Overige vooruitbetaalde bedragen 237 899
Totaal 3.320 4.242

bedragen x € 1.000

Overlopende activa zijn lasten die in 2017 als uitgave zijn geboekt, maar die feitelijk tot 2018 of latere jaren behoren. 
Daarnaast bestaat overlopende activa ook uit baten die in 2017 als bate zijn geboekt, maar die pas in 2018 of later 
daadwerkelijk tot een ontvangst zullen leiden.

Vaste passiva

Vaste passiva 31-dec-2016 31-dec-2017

Eigen Vermogen 19.683 18.748

Voorzieningen 4.668 6.216

Langlopende schulden 138.713 132.611

Totaal 163.064 157.575

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling gemeentelijke reserves en voorzieningen
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Ontwikkeling reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Bestemmings-
reserves

Algemene
reserves

In 2017 is de totale positie van reserves en voorzieningen toegenomen met een bedrag van circa € 1,0 miljoen, 
waarmee het totaal van de reserves en voorzieningen uitkomt op € 24,4 miljoen (2016: € 23,4 miljoen). 

Eigen vermogen / reserves

Eigen Vermogen 31-dec-2016 31-dec-2017

Resultaat boekjaar 916 572

Algemene reserves 11.996 12.166

Bestemmingsreserves 6.771 6.010

Totaal 19.683 18.748

bedragen x € 1.000

De algemene reserves zijn reserves waaraan nog geen specifieke bestemming is gegeven. De daarin vastgelegde 
middelen kunnen dan ook nog vrijelijk worden ingezet. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan reeds een 
concrete bestemming is gegeven. Dit betekent dat de uiteindelijke bestedingsrichting reeds nadrukkelijk is aangege-
ven. Deels is dat gebeurd op basis van wet- en regelgeving of afspraken met andere overheden of maatschappelijke 
organisaties.

Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Afschrijving

activa

Onttrek-

kingen

Saldo

31-12-2017

Rekeningsaldo

Rekeningsaldo te bestemmen 916 572 - - 916 572

Totaal Rekeningsaldo 916 572 - - 916 572

Algemene Reserve

Vrij aanwendbare Reserve 3.741 3.621 - - 972 6.390

Financieringsreserve 3.395 637 - - 2.380 1.652

Bufferreserve grondexploitatie 4.860 389 - - 1.125 4.124

Totaal Algemene Reserve 11.996 4.647 - - 4.476 12.166

Bestemmingsreserves

Reserve Salomonsonhuis / zorgpunt 164 - - - 164

Reserve bijzondere bijstand - 122 - - 122

Reserve WWB 0 - - - 0

Reserve groenrenovaties 94 - - - 94

Reserve 1/3-regeling accommodatiebeleid 141 50 - - 27 164

Reserve kunst 15 9 - - 24

Reserve rood-voor-rood 63 5 - - 68

Reserve reconstructie plattelandsvernieuwing 161 85 - - 246

Reserve wachtgelden huidige wethouders 218 100 - - 318

Reserve sociaal domein 5.860 362 - - 1.493 4.729

Reserve duurzame energiemaatregelen 55 25 - - 80

Totaal Bestemmingsreserves 6.771 759 - - 1.519 6.010

Totaal 19.683 5.978 - - 6.912 18.748

Reserves

bedragen x € 1.000

Conform artikel 54 lid 1 van de BBV dient de aard van de reserves te worden toegelicht, hiervoor wordt verwezen 
naar de nota reserves en voorzieningen. In de jaarrekening volstaan we met een toelichting van de toevoegingen en 
onttrekkingen van de verschillende reserves.
Ook in 2017 kent de gemeente Hellendoorn een drietal algemene reserves, met een totaalsaldo van € 12,1 miljoen 
(2016: € 12,0 miljoen). In vergelijking met het afgelopen jaar is de stand van deze reserves met per saldo 
€ 0,1 miljoen gestegen. Deze stijging is ontstaan uit het saldo van de stortingen (€ 4,6 miljoen) en onttrekkingen 
(€ 4,5 miljoen). 
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Stortingen (€ 4,6 miljoen)
	■ Storting van het rekeningsaldo van 2016 in de VAR en financieringsreserve van in totaal € 0,5 miljoen;
	■ Storting van het rekeningsaldo van 2016 in de VAR bestemd voor Centrumplan Nijverdal van € 0,3 miljoen;
	■ Storting van € 2,6 miljoen in de VAR voor boekwinst Vitens;
	■ Storting van € 0,4 miljoen in de financieringsreserve voor het verbeteren van de financieringspositie;
	■ Storting van € 0,2 miljoen in de VAR voor overheveling budgetten naar 2018 conform begrotingswijzigingen 

2017 (brug Helmkruidlaan, invoering nieuwe omgevingswet en voorschoolse voorzieningen peuters);
	■ Storting van € 0,1 miljoen in de VAR vanuit het gemeentefonds voor jaarschijf 2017, dit wordt ingezet voor de 

begroting 2018;
	■ Storting van € 0,3 miljoen in de bufferreserve door winstneming op de grondexploitaties;
	■ Diverse kleinere stortingen van in totaal € 0,2 miljoen. 

Onttrekkingen (€ 4,5 miljoen)
	■ Een onttrekking van € 2,3 miljoen voor de storting in de voorziening Appa ingegane pensioenen;
	■ Een onttrekking van € 0,5 miljoen voor aanwending begroting 2017; 
	■ Een onttrekking van € 0,2 miljoen in verband met Centrumplan Nijverdal; 
	■ Een onttrekking van € 0,1 miljoen in verband met kosten APPA;
	■ Een onttrekking van € 0,2 miljoen voor compensatie lager BCF plafond;
	■ Een onttrekking van € 1,1 miljoen voor bijdrage tekorten Heemtuin en Hellendoorn Noord; 
	■  Diverse kleinere onttrekkingen van in totaal € 0,1 miljoen. 

Eind 2017 kent de gemeente Hellendoorn 11 bestemmingsreserves. Het totaalsaldo van de bestemmingsreserves 
bedraagt € 6,0 miljoen (2016: € 6,8 miljoen). De afname van het saldo bedraagt € 0,7 miljoen en kan als volgt wor-
den verklaard:

Stortingen (€ 0,8 miljoen)
	■ Een storting van € 0,1 miljoen in de reserve wachtgelden huidige wethouders;
	■ Een storting van € 0,1 miljoen in de reserve bijzondere bijstand van de middelen voor het kindpakket;
	■ Een storting van € 0,1 miljoen in de reserve reconstructie plattelandsvernieuwing;
	■ Een storting van € 0,4 miljoen in de reserve sociaal domein als saldo van de baten en lasten van het sociaal do-

mein;
	■ Diverse kleinere stortingen ten gunste van de bestemmingsreserves (€ 0,1 miljoen).

Onttrekkingen (€ 1,5 miljoen)
	■  Een onttrekking van € 1,5 miljoen aan de reserve sociaal domein voor uitvoeringskosten;
	■  Een onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserve 1/3 regeling accommodatiebeleid.

Voorzieningen

Voorzieningen
Saldo

1-1-2017
Stortin-

gen
Aanwen-

dingen
Vrijval

Saldo
31-12-2017

Voorzieningen personeel 1.609 2.260 - 44 - 77 3.748
Onderhoudsvoorzieningen 25 1.335 - 907 - 453
Voorzieningen van derden verkregen middelen 2.234 5 - 158 - 705 1.375
Overige voorzieningen 800 - - - 160 640
Totaal 4.668 3.600 - 1.109 - 943 6.216

bedragen x € 1.000

Voorzieningen zijn over het algemeen gevormd voor verplichtingen, verliezen of te verwachten tegenvallers waar-
van de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten. Kenmerkend voor een voorzie-
ning is dat de hoogte afgestemd moet zijn op de omvang van de achterliggende verplichtingen of verliezen.

Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Aanwen-

dingen
Vrijval

Saldo

31-12-2017

Voorzieningen personeel

Voorziening APPA 1.549 - - - 61 1.488

Voorziening wachtgelden oud-wethouders 60 - - 44 - 16 -

Voorziening Appa ingegane pensioenen - 2.260 - - 2.260

Totaal Voorzieningen personeel 1.609 2.260 - 44 - 77 3.748

Onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud openbare verlichting - 115 - 27 - 88

Voorziening onderhoud wegen 25 1.220 - 880 - 365

Totaal Onderhoudsvoorzieningen 25 1.335 - 907 - 453

Voorzieningen van derden verkregen middelen

Voorziening ISV 179 - - 158 - 21

Voorziening parkeerbeleid 18 5 - - 23

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 1.406 - - 522 - 884

Voorziening egalisatie rioolheffing 631 - - 183 - 447

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen 2.234 5 - 864 - 1.375

Overige voorzieningen

Voorziening privatisering was- en kleedruimten 800 - - - 160 640

Totaal Overige voorzieningen 800 - - - 160 640

Totaal 4.668 3.600 - 1.814 - 237 6.216

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Ultimo boekjaar 2017 zijn er in de jaarrekening van de gemeente Hellendoorn 10 voorzieningen (2016 8). De voorzie-
ning onderhoud openbare verlichting en voorziening Appa ingegane pensioenen zijn ingesteld tijdens het boekjaar 
2017. 
Het totaalsaldo van de voorzieningen bedraagt € 6,2 miljoen (2016: € 4,7 miljoen). De toename van € 1,5 miljoen 
bestaat uit stortingen van € 3,6 miljoen, € 1,8 miljoen aanwendingen en een vrijval van € 0,2 miljoen. 
 
Conform artikel 55 lid 1 van de BBV dient de aard van de voorzieningen te worden toegelicht in de jaarrekening. 
Hierna hebben wij deze toegelicht voorzover ze ultimo 2017 groter zijn dan € 0,1 miljoen of de mutatie in het jaar 
2017 groter is dan € 0,1 miljoen.

Voorziening ISV
In deze voorziening worden de ontvangen bijdragen uit het stadsvernieuwingsfonds gestort. Verplichtingen uit pro-
jecten worden er uit voldaan. Aanwending van de gelden van derden is gebonden. Dit jaar zijn er middelen onttrok-
ken voor geluidsisolatie gevels woningen Noord-Zuidverbinding.

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
De jaarlijkse kosten van afvalinzameling en -verwerking fluctueren dermate per jaar, dat geen rechtstreekse kos-
tendekking uit de afvalstoffenheffing kan worden verwacht. De heffing die de burger zou moeten betalen zou geen 
gestage lijn volgen, maar erg fluctueren. De voorziening is gevormd uit de ontvangen afvalstoffenheffing en dient in 
principe ter egalisatie. 

Voorziening egalisatie rioolheffing
De voorziening is gevormd uit de ontvangen rioolheffing en dient in principe ter egalisatie. De jaarlijkse kosten van 
het beheer en onderhoud van rioleringen fluctueren dermate per jaar, dat geen rechtstreekse kostendekking uit 
rioolheffingen kan worden verwacht. De rioolheffing die de burger moeten betalen zou geen gestage lijn volgen, 
maar erg fluctueren.

Voorziening onderhoud wegen
Voor het onderhoud wegen is een onderhoudsplan voor de komende 40 jaar opgesteld. Om dit plan te kunnen 
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uitvoeren hebben we in 2017 een bedrag van € 1,2 miljoen in deze voorziening gestort waarmee het onderhoud kan 
worden bekostigd. In 2017 is 0,9 miljoen aangewend voor het onderhoud wegen.

Voorziening openbare verlichting
Door middel van een meerjarig onderhoudsplan worden de toekomstige onderhoudsverplichtingen van de openba-
re verlichting begroot. Jaarlijks storten we € 0,1 miljoen in deze voorziening. De kosten voor het onderhoud  
( € 27.000,-- in 2017) worden bekostigd uit deze voorziening. 

Voorziening APPA
De voorziening APPA is gevormd voor de pensioenverplichtingen van (oud) wethouders van de gemeente Hellen-
doorn. In december 2015 hebt u besloten dat deze voorziening alleen bedoeld is voor de wethouders die nog niet 
met pensioen zijn. Door een nieuwe doorrekening van de voorziening valt € 0,1 miljoen vrij. 

Voorziening APPA ingegane pensioenen
In december 2015 heeft u besloten dat de pensioenbetalingen van reeds gepensioneerde wethouders niet meer uit 
de voorziening APPA bekostigd wordt, maar vanuit de lopende begroting. Door de accountant is bij de jaarreke-
ning 2016 geconstateerd dat deze werkwijze niet voldoet aan de BBV vereisten. Bij de najaarsrapportage 2017 heeft 
u besloten de werkwijze voor de reeds gepensioneerde wethouders niet aan te passen. Met andere woorden, de 
pensioenen worden nog altijd betaald uit de lopende begroting, maar u heeft wel een Voorziening APPA ingegane 
pensioenen ingesteld, waar een voorziening is gevormd voor de verplichting van de lopende pensioenen. Deze 
voorziening is op niveau gebracht door een storting van € 2,3 miljoen uit de financieringsreserve.

Bij de berekening van zowel de voorziening APPA als de voorziening Appa ingegane pensioenen is rekening gehou-
den met de volgende uitgangspunten: 
	■  Sterftetabel GBM/GBV 05-10; 
	■  Leeftijdsterugstelling vrouw: 1 jaar;
	■  Leeftijdsterugstelling man:5 jaar;
	■  Rekenrente 1,648%;
	■  Pensioenleeftijd 67 jaar.

Voorziening wachtgelden oud-wethouders
De voorziening wachtgelden oud-wethouders is gevormd voor de wachtgeldverplichtingen voor oud-wethouders. 
Ultimo 2017 is een deel uit de voorziening onttrokken voor betaling wachtgelden. Het resterende deel is vrijgevallen, 
aangezien er momenteel geen verplichting meer bestaat. 

Voorziening privatisering was– en kleedruimten
Deze voorziening is ingesteld op het moment dat was– en kleedruimten zijn geprivatiseerd. Afspraak hierbij is dat 
accommodaties na 20 jaar op kosten van de gemeente kunnen worden gerenoveerd. De voorziening is op eindwaar-
de gewaardeerd en jaarlijks wordt de begrote index voor het boekjaar aangepast aan de werkelijke index. De totale 
resterende kosten worden berekend op circa € 0,6 miljoen. Hierdoor is € 0,2 miljoen vrijgevallen naar de exploitatie.

Naast de bovengenoemde voorzieningen zijn er ook voorzieningen die aan de activa kant van de balans worden 
gepresenteerd. Het voorziene bedrag is dan in mindering gebracht op de betreffende activapost. 
Het betreft de volgende voorzieningen:

Saldo
1-1-2017

Stortin-
gen

Aanwen-
dingen

Vrijval
Saldo

31-12-2017

Geactiveerde voorzieningen
Voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie 1.382 1.321 - - 2.703
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 148 44 - 46 - 3 144
Voorziening dubieuze debiteuren WWB 622 144 - 4 - 762
Voorziening dubieuze debiteuren BBZ 125 - - 47 - 19 59

Totaal Geactiveerde voorzieningen 2.276 1.510 - 97 - 21 3.668

Totaal 2.276 1.510 - 97 - 21 3.668

bedragen x € 1.000

Geactiveerde voorzieningen

Voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie 
De voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties is gevormd om de verwachte verliesverwachting van de 
grondexploitaties te kunnen dekken. Er is 1,3 miljoen gestort in deze voorziening om de (hogere) verwachte verlie-
zen te kunnen dekken. Voornamelijk de nieuwe stedenbouwkundige uitwerking van het exploitatiegebied Hellen-
doorn Noord zorgt voor een grote mutatie. Daarnaast leiden procedurekosten en rentekosten bij Kruidenwijk Zuid, 
Hellendoorn Noord en Lochter III tot een hogere verliesverwachting. 

Voorzieningen dubieuze debiteuren
Er zijn drie voorzieningen voor dubieuze debiteuren, het betreft zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorde-
ringen. Voor vorderingen op grond van de WWB en BBZ zijn aparte voorzieningen ingesteld. 
Deze voorzieningen worden getroffen voor vorderingen die mogelijk geheel of gedeeltelijk niet inbaar zijn. De om-
vang wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een lijst met openstaande vorderingen per 31 december 2017.

Langlopende schulden

Langlopende schulden 31-dec-2016 31-dec-2017

Onderhandse leningen o/g 138.713 132.611
Totaal 138.713 132.611

bedragen x € 1.000

De langlopende schuld betreft leningen aangetrokken ter invulling van de eigen financieringsbehoefte. Ultimo 2017 
was daarmee een bedrag gemoeid van € 132,6 miljoen (2016: € 138,7 miljoen). In 2017 is één geldlening opgenomen 
van € 10,0 miljoen met een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,05.
De opgenomen onderhandse leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Opgenomen leningen
Oorspr.
Bedrag

Rente
%

Rente
Bedrag

Begin
looptijd

Einde
looptijd

Looptijd
(jaren)

Boek
waarde

Opname Aflossing
Boek

waarde
1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

Betreft onderhandse leningen van binnenlands banken en overige financiële instellingen
Leningen overig

BNG 3.630 6,04% 53 1998 2023 25 1.017 - - 145 872
BNG 5.672 5,46% 76 1998 2023 25 1.588 - - 227 1.361
BNG 5.000 4,92% 1 2002 2017 15 333 - - 333 -
BNG 35.000 5,26% 813 2003 2028 25 16.800 - - 1.400 15.400
Waterschapsbank 7.000 4,20% 43 2004 2019 15 1.400 - - 467 933
BNG 32.000 3,68% 705 2006 2031 25 19.200 - - 1.280 17.920
Waterschapsbank 7.000 4,36% 13 2007 2017 10 700 - - 700 -
Waterschapsbank 5.000 4,67% 233 2008 2028 20 5.000 - - 5.000
BNG 5.000 4,68% 234 2008 2028 20 5.000 - - 5.000
BNG 5.000 4,70% 235 2008 2028 20 5.000 - - 5.000
BNG 5.000 4,71% 236 2009 2029 20 5.000 - - 5.000
BNG 5.000 4,58% 33 2008 2018 10 1.000 - - 500 500
BNG 10.000 4,04% 264 2010 2030 20 7.000 - - 500 6.500
Waterschapsbank 10.000 2,45% 90 2010 2020 10 4.000 - - 1.000 3.000
Waterschapsbank 7.500 3,38% 104 2011 2021 10 3.750 - - 750 3.000
BNG 10.000 4,54% 326 2011 2031 20 7.500 - - 500 7.000
BNG 10.000 4,70% 348 2012 2032 20 7.625 - - 500 7.125
BNG 20.000 1,00% 63 2013 2018 5 8.000 - - 4.000 4.000
BNG 14.000 1,21% 130 2014 2024 10 11.200 - - 1.400 9.800
BNG 14.000 0,82% 103 2015 2025 10 12.600 - - 1.400 11.200
BNG 15.000 1,53% 222 2016 2031 15 15.000 - - 1.000 14.000
BNG 10.000 2,05% 103 2017 2037 20 10.000 - 10.000

Totaal Leningen overig 240.802 4.423 138.713 10.000 - 16.102 132.611

Totaal 240.802 4.423 138.713 10.000 - 16.102 132.611

bedragen x € 1.000

Door de opname van een langlopende lening van € 10,0 miljoen en aflossingen van € 16,1 miljoen is de langlopen-
de schuld gedaald met € 6,1 miljoen.
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Netto langlopende schuld 31-dec-2016 31-dec-2017

Opgenomen langlopende geldleningen 138.713 132.611
Verstrekte langlopende geldleningen - 10.881 - 9.656
Totaal 127.832 122.955

bedragen x € 1.000

De netto schuld is afgenomen met € 4,9 miljoen.

Vlottende passiva

Vlottende Passiva 31-dec-2016 31-dec-2017

Overlopende passiva 1.732 5.624
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.130 6.476
Totaal 11.862 12.100

bedragen x € 1.000

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 31-dec-2016 31-dec-2017

Opgenomen kasgeldleningen - -
Overige schulden 10.130 6.476
Totaal 10.130 6.476

bedragen x € 1.000

De hoogte van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar is in vergelijking met 
voorgaand jaar afgenomen met 3,6 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door herrubricering van de post nog 
te betalen bedragen van overige schulden naar overlopende passiva.

Overlopende passiva

Overlopende passiva 31-dec-2016 31-dec-2017

Ontvangen overheidsgeld met een specifiek bestedingsdoel 572 523
Overige vooruitontvangen bedragen 906 1.053
Overige nog te betalen bedragen 253 4.049
Totaal 1.732 5.624

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva zijn baten die in 2017 als baten zijn geboekt, maar die feitelijk tot 2018 of latere jaren behoren. 
Daarnaast bestaat overlopende passiva uit lasten die in 2017 als lasten zijn geboekt, maar die pas in 2018 of later 
daadwerkelijk tot een betaling zullen leiden. De toename wordt veroorzaakt door herrubricering van de post nog te 
betalen bedragen van overige schulden naar overlopende passiva. 

De ontvangen overheidsgelden met een specifiek doel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Ontvangen overheidsgeld met een specifiek bestedingsdoel 31-dec-2016
Ontvangen

bedragen

Vrijgevallen 

bedragen of 

terugbetaling

31-dec-2017

Nederlandse overheidslichamen

Provincie inzake Klimaat energieloket 56 - 14 42

Provincie inzake Sport en Jeugdhulp 44 - 24 20

Provincie inzake Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug 37 91 31 97

Provincie inzake Psychisch kwetsbare personen 8 39 35 12

Provincie inzake Masterplan centrum nijverdal 150 - - 150

Provincie Revitalisering 't Lochter 1+2 277 75 202

Nederlandse overheidslichamen 572 130 179 523

Totaal 572 130 179 523

bedragen x € 1.000

Overige toelichtingen 

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden 
budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, opleg-
ging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy-
redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen 
bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite 
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de 
Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent 
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Per 31 december 2017 bestonden de volgende, niet in de balans van de gemeente Hellendoorn opgenomen, rechten 
en verplichtingen:

Financiële vordering
	■ Met nog te ontvangen bedragen wegens bij besluit verkochte gronden/ exploitatiebijdragen in het kader van de 

grondexploitaties, is eind 2017 een bedrag gemoeid van € 7,4 miljoen (ultimo 2016: € 6,3 miljoen). Dit betreft de 
plannen “Heemtuin”, Daarle West, Hellendoorn Noord en ‘t Lochter III.

Financiële garanties en verplichtingen:
	■ Ultimo 2017 wordt voor een bedrag van € 0,6 miljoen aan leningen garant gestaan voor een zorginstelling (ul-

timo 2016: € 0,6 miljoen). Daarnaast staan we indirect garant voor € 1,5 miljoen aan oude gemeentegaranties 
(2016: € 2,2 miljoen), voor € 86,6 miljoen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2016: € 83,9 miljoen) en 
voor € 220,0 miljoen bij de Nationale Hypotheek Garantie (2016: € 237,0 miljoen). 
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Gewaarborgde leningen
Oorspr.
Lening

Percentage
borg

Restant
geldlening

1-1-2017

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Restant
geldlening

31-12-2017
Zorginstellingen (1 instelling) 1.256 100% 597 - - 37 561
Woningcorporaties (24 leningen) * 50% 83.909 13.000 - 10.289 86.620
Gemeentegaranties (170 leningen) * 50% 2.204 - - 721 1.483
Nat. Hypotheek Garantie (1.544 leningen) * 50% 237.000 - 17.000 220.000
Overig - 100% - - - -
Totaal 1.256 323.710 13.000 - 28.047 308.664

Balanspost: gewaarborgde geldleningen x x 162.154 x x 154.612

bedragen x € 1.000

	■  Bij de Bank Nederlandse Gemeenten hebben we een kredietfaciliteit voor een bedrag van € 8,5 miljoen.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële verplichtingen opgenomen die wij op 31 december 2017 
hebben: 

bedragen x € 1.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Startdatum Einddatum
Looptijd (incl. 
optiejaren) in 

maanden

Totale fin. 
Verplichting

Restant 
verplichting 
per 31-12-

2017

Verdere 
toelichting

Inkoop onderhoud en installatie programmatuur 1-1-2017 1-1-2022 1-1-2025 865 692
Inkoop onderhoud, storing en schadeafhandeling 
Openbare verlichting

1-7-2016 30-6-2021 30-6-2026 1.020 714

Inkoop elektra 1-1-2016 31-12-2018 31-12-2019 342 137
Inkoop leveren en zetten minicontainers 1-4-2015 31-12-2019 6-8-2019 754 400
Inkoop schoonmaakdiensten 1-4-2015 31-3-2018 31-3-2023 720 60
Inkoop gas 1-1-2016 1-1-2019 1-1-2020 1.092 500
Inkoop wmo hulpmiddelen 1-1-2013 31-12-2016 31-12-2018 *1)
Inkoop raamovereenkomst samen 14 Jeugdzorg 1-1-2015 31-12-2017 31-12-2018 *2)
Inkoop leerlingenvervoer 1-8-2016 31-7-2017 31-7-2019 *3)

*1) dit zijn prijsafspraken en geen volumeafspraken
*2) dit zijn prijsafspraken en geen volumeafspraken
*3) dit zijn prijsafspraken en geen volumeafspraken

	■  In 2017 is een aantal langlopende investeringsprojecten niet afgerond, waarbij het de gewoonte is om dit als 
restantkrediet naar het volgende boekjaar over te hevelen. Er is derhalve een “investeringsverplichting” voor 
deze projecten. Onderstaand is een lijst opgenomen met investeringsbedragen die bij deze jaarrekening zijn 
overgeheveld naar 2018.

Investeringsverplichtingen 31-dec-2017

Wegenstructuur / investeringsprogramma wegen 431
Openbare verlichting hoofdwegennet 337
Rioleringen 300
Revitalisering bedrijventerrein t Lochter I en II 99
Sport 77
Regiesysteem Sociaal Domein 50
Onderwijskundige ontwikkelingen / IHP 233
Diverse kleinere budgetten 5
Tractiemiddelen 75
Duurzame energiemaatregelen / Huisvesting 421
Automatisering 244
Totaal 2.272

bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) voor ondernemersactiviteiten. 
Sprake is van een onderneming in het geval er een organisatie van kapitaal en arbeid (I) is en die opereert in het 
economisch verkeer (II) en welke een winstverwachting (III) heeft. 
Na onderzoek – gezamenlijk met EFK Belastingadviseurs – hebben wij de conclusie getrokken dat de gemeente 
naast de grondexploitatie op enkele andere onderdelen eveneens Vpb-plichtig kan zijn. Hier speelt met name het cri-
terium van winstgevendheid.  In 2016 was dit eveneens het geval voor de inzameling van bedrijfsafval.  Deze laatste 
activiteit is eind 2016 gestaakt, waardoor er in 2017 enkel de grondexploitatie resteert. 
De aangifte voor 2016 is verzonden, maar de fiscus heeft hier nog geen standpunt over ingenomen. Overigens is het 
beleidsterrein ook steeds in beweging met nieuwe publicaties die boven water zijn gekomen doordat de belasting-
dienst via een WOB-procedure interne standpunten openbaar moest maken. Ook belastingadviseurs mengen zich in 
de discussies nog voordat er jurisprudentie is ontstaan bij Vennootschapsbelasting in overheidsland. 
Het bedrag in de aangifte 2016 wijkt enigszins af van de berekeningen zoals we die in de gemeenterekening hadden 
opgenomen, dit wordt veroorzaakt door een bijgestelde openingsbalans. Voor 2017 hebben we in de gemeentereke-
ning eenzelfde werkwijze gehanteerd en is er een verrekenbaar verlies van circa € 555.000,--. Als we in de toekomst 
winsten gaan maken op de grondexploitatie dan betekent dit dus dat we eerst de verrekenbare verliezen uit voor-
gaande jaren kunnen gebruiken voordat we überhaupt aan betalen van Vpb toekomen.
Als ‘niet in de balans opgenomen verplichting’ staat nu het totaal van de twee jaren verrekenbare verliezen opgeno-
men. Het totaalbedrag is per ultimo 2017 € 1.172.000,--.
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Single Information Single Audit (SISA) en Investeren 

met gemeenten (IMG) 
 
SISA bijlage
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Overzicht van baten en lasten 

Totaal van alle programma’s en mutaties in reserves.
In onderstaande tabel ziet u het overzicht van baten en lasten. De VPB bedroeg in 2017 € 0,--en is in onderstaande 
tabel niet weergegeven.

Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Programma's

Lasten

01 Veiligheid en dienstverlening - 3.304 - 3.450 - 3.517 - 67 N - 3.866

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd - 10.100 - 10.674 - 11.321 - 647 N - 11.194

03 Werk, economie en inkomen - 14.042 - 14.608 - 14.431 177 V - 15.256

04 Mobiliteit en bereikbaarheid - 9.887 - 9.368 - 9.243 124 V - 10.787

05 Cultuur, recreatie en sport - 7.931 - 9.102 - 8.732 370 V - 9.413

06 Woon- en leefomgeving - 15.269 - 19.005 - 16.677 2.328 V - 16.100

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg - 11.452 - 11.483 - 11.140 343 V - 11.464

08 Bestuur en middelen - 1.816 - 4.195 - 3.870 325 V - 1.927

Totaal Lasten - 73.801 - 81.885 - 78.931 2.954 V - 80.006

Baten

01 Veiligheid en dienstverlening 971 903 1.027 124 V 1.004

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd 116 229 209 - 20 N 496

03 Werk, economie en inkomen 6.719 6.558 6.568 9 V 6.460

04 Mobiliteit en bereikbaarheid 5.395 4.576 4.549 - 27 N 5.499

05 Cultuur, recreatie en sport 2.078 3.395 3.510 114 V 2.072

06 Woon- en leefomgeving 12.109 15.120 13.436 - 1.684 N 13.804

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg 863 942 858 - 84 N 1.011

08 Bestuur en middelen - - 77 77 V 174

Totaal Baten 28.251 31.723 30.234 - 1.489 N 30.519

Programma's - 45.550 - 50.162 - 48.697 1.465 V - 49.487

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Lasten

OZB woningen - 371 - 372 - 419 - 46 N - 480

OZB niet-woningen - - - - 2

Belastingen overig - 3 - 40 - 36 4 V - 43

Treasury - 10.901 34 - 23 - 57 N - 407

Overhead - 10.572 - 9.397 - 9.297 100 V - 1.617

Onvoorzien - 45 - 20 - 15 5 V - 1

Totaal Lasten - 21.892 - 9.795 - 9.789 6 V - 2.547

Baten

Uitkeringen Gemeentefonds 45.529 46.509 46.321 - 188 N 47.343

OZB woningen 4.826 4.797 4.857 60 V 4.671

OZB niet-woningen 2.892 2.817 2.786 - 31 N 2.758

Belastingen overig 239 277 265 - 12 N 233

Treasury 11.611 3.322 3.273 - 49 N 2.058

Overhead 1.364 53 49 - 4 N 146

Totaal Baten 66.460 57.775 57.550 - 224 N 57.209

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 44.568 47.980 47.762 - 218 N 54.662

Saldo van baten en lasten - 982 - 2.182 - 935 1.247 V 5.175

Mutatie reserves

Mutatie reserves

Toevoegingen - 525 - 4.173 - 5.406 - 1.232 - 6.724

Onttrekkingen 1.508 6.355 6.912 557 V 2.465

Mutatie reserves 982 2.182 1.506 - 675 N - 4.259

Resultaat 0 0 572 572 V 916

bedragen x € 1.000

Toelichting op de verschillen binnen de programma’s

De verschillen worden hieronder per programma nader toegelicht. Met de aanduiding ‘I/S’wordt aangegeven of een 
mee- of tegenvaller incidenteel (I) dan wel structureel (S) van aard is. Structureel betekent dat de mee- of tegenval-
ler ook na 2017 in één of meerdere jaren terugkomen. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2018 en/of programma-
begroting 2019 worden ze dan meegenomen. De verschillen worden hieronder per programma nader toegelicht.

Programma 1   Veiligheid en dienstverlening

01 Veiligheid en dienstverlening
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Begraafplaatsen en uitvaartcentrum - 310 - 340 - 334 6 V - 461

Burgerlijke stand - 357 - 181 - 179 2 V - 96

Ondersteuning veiligheidsketen - 2.006 - 2.020 - 2.020 - - 1.954

Openbare orde - 411 - 478 - 438 40 V - 735

Overige burgerzaken - 25 - 35 - 53 - 18 N - 41

Preparatie - 30 - 20 - 20 0 V - 26

Rampenbestrijding - 22 - 53 - 45 8 V - 13

Reisdocumenten - 116 - 207 - 294 - 86 N - 373

Rijbewijzen - 25 - 116 - 135 - 18 N - 168

Totaal Lasten - 3.304 - 3.450 - 3.517 - 67 N - 3.866

Baten

Begraafplaatsen en uitvaartcentrum 406 346 328 - 19 N 304

Burgerlijke stand 44 82 71 - 11 N 38

Openbare orde 58 50 42 - 8 N 59

Overige burgerzaken 48 10 9 - 1 N 45

Reisdocumenten 319 319 410 91 V 409

Rijbewijzen 96 96 167 71 V 148

Totaal Baten 971 903 1.027 124 V 1.004

Saldo van baten en lasten - 2.333 - 2.547 - 2.490 57 V - 2.863

Resultaat - 2.333 - 2.547 - 2.490 57 V - 2.863

bedragen x € 1.000
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Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Ingeleend personeel APV 29 V I We hebben minder extern personeel ingehuurd omdat het herstel 

van een zieke medewerker sneller is verlopen dan voorzien.

Rijbewijzen - 19 N I Doordat er meer rijbewijzen zijn verstrekt, valt onze afdracht aan 

het Rijk € 19.000,-- nadelig uit.

Reisdocumenten - 88 N I Er zijn meer reisdocumenten verstrekt dan begroot, hierdoor valt 

onze afdracht aan het Rijk € 88.000,-- nadelig uit.

Overige afwijkingen 11 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten - 67 N

Baten

Opbrengst begrafenisrechten - 20 N I De opbrengst leges begrafenisrechten is achtergebleven bij de 

raming. Het aantal begrafenissen/bijzettingen is conform de 

aannames maar het nadeel wordt veroorzaakt door een 

verschuiving binnen de verschillende tariefgroepen.

Rijbewijzen 71 V I Door meer aanvragen van rijbewijzen vielen de leges € 71.000,-- 

hoger uit.

Reisdocumenten 91 V I De leges van de reisdocumenten vielen € 91.000,-- hoger uit 

doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan waar rekening 

mee is gehouden.

Overige afwijkingen - 18 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten 124 V

Totaal afwijkingen 57 V

Programma 2  Onderwijs, opvoeding en jeugd

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemeen onderwijsbeleid - 408 - 602 - 606 - 3 N - 537

Bijzonder basisonderwijs - 669 - 645 - 647 - 2 N - 709

Bijzonder speciaal onderwijs - 119 - 180 - 164 16 V - 198

Bijzonder voortgezet onderwijs - 135 - 150 - 154 - 4 N - 209

Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen - 736 - 686 - 761 - 75 N - 944

Jeugd en gezin - 7.619 - 7.785 - 8.358 - 573 N - 7.606

Jeugdbeleid - 15 - 15 - 15 0 V - 42

Kinderopvang / Peuterspeelzalen - 233 - 379 - 376 4 V - 374

Openbaar basisonderwijs - 74 - 70 - 77 - 7 N - 411

Speelplaatsen 12- - 89 - 158 - 163 - 5 N - 147

Spelvoorzieningen 12+ - 4 - 4 - 4 V - 9

Volwasseneneducatie - - - - - 8

Totaal Lasten - 10.100 - 10.674 - 11.321 - 647 N - 11.194

Baten

Algemeen onderwijsbeleid - 137 137 - 0 N 90

Bijzonder basisonderwijs 10 10 - - 10 N -

Bijzonder speciaal onderwijs 15 15 13 - 2 N 14

Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen 57 33 27 - 6 N 44

Jeugd en gezin - - - - 3

Jeugdbeleid 23 23 24 0 V 23

Kinderopvang / Peuterspeelzalen 10 10 8 - 3 N 13

Openbaar basisonderwijs - - - - 309

Speelplaatsen 12- - - 1 1 V -

Totaal Baten 116 229 209 - 20 N 496

Saldo van baten en lasten - 9.985 - 10.446 - 11.112 - 666 N - 10.697

Mutatie reserves

Toevoegingen 150 387 - 350 - 737 N - 2.218

Onttrekkingen - 293 - 414 1.315 1.730 V 127

Mutatie reserves - 143 - 27 965 992 V - 2.091

Resultaat - 10.128 - 10.473 - 10.147 326 V - 12.789

bedragen x € 1.000
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Analyse verschillen (> € 15.000,--)
bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Leerlingenvervoer - 63 N I In december 2017 ontvingen we een voorstel van de curator van 

Taxi Twente om een geschil uit 2008-2011 op te lossen. Tegen 

finale kwijting gaan we, zoals destijds al aangeboden, een 

vergoeding i.v.m. indexering van het contract  betalen. De kosten 

zijn nu circa € 63.000,-- en de oorspronkelijke vordering die Taxi 

Twente op ons meende te hebben was € 725.000,--.

Jeugdzorg - Zorg in Natura - 789 N S De kosten van de jeugdzorg zijn in 2017 sterk gestegen, 

voornamelijk bij de jeugd-ggz instellingen. Met name vanuit 

justitiële trajecten en andere zij-instroom worden jeugdigen naar 

deze vorm van jeugdzorg toegeleid. Vooral bij de grote 

zorgaanbieders zoals Karakter, Dimence, Trias en Accare zien we 

dat de gemeentelijke kosten stijgen.

Jeugdzorg - PGB 48 V S De afwikkeling van de PGB's vindt plaats door de Sociale 

Verzekeringsbank. De SVB constateert een dalende trend, er zijn 

zowel minder 'budgethouders' als lagere gemiddelde 

budgetbedragen. Ten opzichte van 2016 is de daling circa 19%.

Jeugdzorg Plus 121 V I De kosten voor Jeugdzorg Plus zijn in 2017 ruim lager dan 

geraamd, maar dat heeft ook deels een administratieve oorzaak. 

De raming voor 2017 was gebaseerd op de werkelijke kosten over 

2016. In 2017 is er voor € 42.000,-- gecorrigeerd over 2016. Dat 

leidt a) tot een incidenteel voordeel en b) de raming was 

structureel te hoog. Maar de kosten voor Jeugdzorg Plus dalen 

ook.

Jeugdzorg - LTA - 51 N I De VNG koopt landelijk specialistische jeugd-ggz in als onderdeel 

van het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Bekostiging is 

achteraf op basis van "geld volgt cliënt". Dit woonplaatsbeginsel 

zorgt er voor dat er vrij laat nog gedeclareerd kan worden. In 

december 2017 ontvingen we een factuur voor een traject voor 

één cliënt van juli 2015 tot en met juni 2017. Kosten € 52.000,--

Jeugdzorg - jeugdreclassering 34 V I De kosten van jeugdreclassering, jeugdbescherming en AMHK 

worden gezamenlijk met de andere gemeenten in Twente 

uitgevoerd. In 2017 is gedefiniëerd dat de wettelijke taken en het 

regionaal maatwerk door alle 14 Twentse gemeente wordt 

betaald. Daarnaast zijn er maatwerkafspraken per gemeente die 

rechtstreeks bekostigd kunnen worden aan Veilig Thuis in Twente. 

Sociaal Domein - diverse kosten 85 V I Betreft de post onvoorzien binnen het Sociaal Domein die wel 

geraamd wordt, maar waar niet rechtstreeks op wordt geboekt.

Overige afwijkingen - 32 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten - 647 N

Baten

Overige afwijkingen - 20 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten - 20 N

Mutatie reserves

Reserve Sociaal Domein 992 V I Doordat de kosten binnen de beleidsterreinen van het Sociaal 

Domein nadeliger uitvallen wordt er meer uit de reserve gehaald. 

Zie ook de tabel die bij Programma 8 is vermeld.

Overige afwijkingen 0 V

Totaal mutatie reserves 992 V

Totaal afwijkingen 326 V

Programma 3  Werk, economie en inkomen

03 Werk, economie en inkomen
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Agrarische zaken - 2 - 2 - 3 - 0 N - 3

Bijzondere bijstandsverlening - 609 - 961 - 988 - 27 N - 1.031

Economische aangelegenheden - 233 - 291 - 285 5 V - 229

Fraudebestrijding - 41 - 41 - 36 5 V - 51

Markten - 43 - 43 - 38 6 V - 52

Participatiebudget - 1.054 - 921 - 926 - 5 N - 1.112

Schuldhulpverlening - 260 - 227 - 205 22 V - 296

Sociale werkvoorziening - 4.330 - 4.566 - 4.501 65 V - 4.534

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen - 7.470 - 7.562 - 7.455 107 V - 7.949

Totaal Lasten - 14.042 - 14.615 - 14.437 178 V - 15.256

Baten

Bijzondere bijstandsverlening 15 15 50 35 V 46

Economische aangelegenheden 61 109 104 - 4 N 68

Markten 40 40 34 - 6 N 35

Participatiebudget 164 29 46 18 V 38

Sociale werkvoorziening 44 44 31 - 13 N 73

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 6.458 6.422 6.398 - 24 N 6.266

Totaal Baten 6.780 6.657 6.662 5 V 6.524

Saldo van baten en lasten - 7.262 - 7.957 - 7.774 183 V - 8.732

Mutatie reserves

Toevoegingen - - - 135 - 135 N -

Onttrekkingen 81 158 177 19 V 154

Mutatie reserves 81 158 43 - 116 N 154

Resultaat - 7.181 - 7.799 - 7.732 67 V - 8.578

bedragen x € 1.000
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Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Individuele bijzondere bijstandsverlening - 79 N S Het beroep op de bijzondere bijstand is toegenomen. Met name bij 

de kosten bewindvoering en bij de vervoerskosten zien we in 2017 

opnieuw een stijging. Daarnaast is er sprake van een toename van 

de kosten voor levensonderhoud voor personen jonger dan 21 

jaar. Een gedeelte van de toename van de kosten is toe te 

schrijven aan de verhoogde asielinstroom.

Kindpakket 122 V I In 2017 zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2018 het 

zogenaamde Kindpakket te introduceren om de bestrijding van 

armoede onder kinderen een extra impuls te geven. De niet 

bestede middelen in 2017 blijven via de reserve Bijzondere 

Bijstand beschikbaar voor armoedebestrijding onder kinderen.

Declaratiefonds, individuele inkomenstoeslag 

en schoolfonds

- 37 N S In 2017 is er een groter beroep gedaan op het minimabeleid dan 

verwacht. Het aantal aanvragen dat betrekking heeft op het 

declaratiefonds is in 2017 met 5% toegenomen ten opzichte van 

2016. Ook hier is een deel van de toename van de kosten toe te 

schrijven aan de verhoogde asielinstroom.

Uitvoeringsprogramma participatie en 

reïntegratie

- 46 N I De kosten van jobcoaching, arbeidsactivering en begeleiding zijn 

hoger dan in het uitvoeringsprogramma is ingeschat, evenals de 

scholingskosten en de premies onbetaald werk en deeltijdpremie . 

Er is bovendien intensief ingezet op groepsprojecten om zo 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar 

werk.

Uitvoeringsprogramma participatie en 

reïntegratie - nieuw beschut

19 V I In 2017 hebben minder mensen de diagnose 'nieuw beschut' 

gekregen dan waar rekening mee was gehouden, hierdoor blijven 

de kosten achter.

Studietoeslag Participatiewet 14 V I Er is slechts beperkt een beroep gedaan op de regeling die 

studietoeslag voor jongeren met een beperking mogelijk maakt.

Lagere kosten Stadsbank Oost Nederland 23 V I De kosten van de schuldhulpverlening via de Stadsbank Oost 

Nederland zijn minder dan begroot. Ten opzichte van eerdere 

jaren is er minder beroep gedaan op de dienstverlening van de 

Stadsbank.

Begeleid werken 15 V I De realisatie Begeleid werken uitgedrukt in arbeidsjaren is 0,58 

arbeidsjaar lager dan begroot, dit verklaart de onderschrijding.

Bijdrage Soweco 54 V I Het voordeel heeft betrekking op de onderrealisatie in 

arbeidsjaren van 1,56. De rijkssubsidie die samenhangt met deze 

onderschrijding behoeft niet te worden doorbetaald aan Soweco 

hetgeen leidt tot een voordeel.

PW-uitkeringen 21-AOW-leeftijd 106 V I Het aantal uitkeringen in deze doelgroep is 5 minder dan verwacht, 

dit heeft met name te maken met het niet volledig realiseren van 

de taakstelling huisvesting statushouders. Daarnaast is er een 

beperkt effect ten gevolge van de aantrekkende economie. 

Bovendien vindt er een verschuiving plaats van personen die een 

uitkering ontvangen naar personen die aan het werk kunnen met 

loonkostensubsidie.

PW-uitkeringen personen in inrichting 32 V I De gemiddelde prijs van een uitkering voor personen in een 

inrichting was lager dan begroot. De hoogte van de uitkering is 

sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de 

uitkeringontvanger.

IOAW 22 V I Ten opzichte van de begroting is er 1 IOAW-uitkering op jaarbasis 

minder verstrekt hetgeen het voordeel verklaart.

BBZ startend - 28 N I De verstrekking op basis van het Bbz voor startende ondernemers 

was in 2017 meer dan begroot. Een deel van de meerkosten heeft 

betrekking op veranderende regels met betrekking tot de 

loonbelasting.

Loonkostensubsidie - 73 N S Het budget voor loonkostensubsidie is overschreden. Het betreft 

loonkostensubsidie aan personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, deze kosten komen vanaf de inwerkingtreding van 

de Participatiewet ten laste van het zogenaamde BUIG-budget 

voor de Participatiewet uitkeringen. Het betreft een in aantal 

toenemende doelgroep, in 2017 gemiddeld ruim 21 cliënten die op 

deze manier aan het werk zijn ten opzichte van 6 in 2016. In 2017 

zijn bovendien met terugwerkende kracht betalingen uitgevoerd 

die betrekking hadden op 2016. De hoogte van de 

loonkostensubsidie fluctueert en is afhankelijk van de loonwaarde 

van de betreffende cliënt. 

Doorbelaste loonkosten bijstandsverlening 19 V I De doorberekening van apparaatskosten viel  € 19.000,-- voordelig 

uit voor programma 3.

Licentiekosten automatisering en overige 

kosten

18 V I Er is met name minder uitgegeven aan handboeken, daarnaast zijn 

de overige uitvoeringskosten dit jaar beperkt gebleven.

Overige afwijkingen - 3 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 178 V

Baten

Leenbijstand 28 V I Het grotere beroep op de bijzondere bijstandsverlening betekent 

ook dat we meer dan begroot kunnen verhalen en terugvorderen 

op de aanvragers van die bijzondere bijstand.

Bijdrage ESF 21 V I Voor de extra inzet op het gebied van participatie en re-integratie 

is een ESF-subsidie ontvangen.

Bijdrage Larcom - 13 N I Ten gevolge van pensionering van één van de personen uit de 

Larcom-populatie is de bijdrage minder dan begroot.

Terugvordering en verhaal PW-uitkeringen 

inclusief dubieusheid

39 V I In 2017 kon er € 71.000,-- meer teruggevorderd worden en 

verhaald op de cliënten met een PW-uitkering dan begroot, 

daarentegen moest er € 32.000,-- als dubieus worden aangemerkt.

Terugvordering en verhaal Bbz inclusief 

dubieusheid

- 51 N I In 2017 werd er € 28.000,-- teruggevorderd inzake Bbz 

verstrekkingen, daarnaast is de portefeuille kapitaalverstrekking 

Bbz op basis van de meest actuele stand van zake beoordeeld op 

dubieusheid hetgeen een kostenpost van € 79.000,-- met zich 

meebrengt.

Overige afwijkingen - 19 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten 5 V

Mutatie reserves

Kindpakket - 122 N I De niet bestede middelen voor het Kindpakket in 2017 blijven via 

de reserve Bijzondere Bijstand beschikbaar voor 

armoedebestrijding onder kinderen, dit conform de op 7-11-2017 

door de Raad aangenomen motie Armoedebestrijding kinderen.

Participatie en re-integratie - 12 N I Het positief saldo van het participatiebudget re-integratie en de 

daarmee samenhangende kosten is toegevoegd aan de reserve 

Sociaal Domein.

Sociale werkvoorziening - 51 N I Het saldo van de inkomsten minus de uitgaven in het kader van de 

voormalige Wet Sociale Werkvoorziening is ten laste gebracht van 

de reserve Sociaal Domein. De onttrekking was begroot op € 

158.000,-- in werkelijkheid was een onttrekking van € 107.000,-- 

voldoende.

Bijzondere bijstandsverlening 70 V I Het gedeelte van de uitgaven voor bijzondere bijstandsverlening 

dat verband houdt met de verhoogde asielinstroom is via de 

reserve Sociaal Domein ten laste van de Decentralisatieuitkering 

Verhoogde Asielinstroom gebracht.

Totaal mutatie reserves - 116 N

Totaal afwijkingen 67 V
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Programma 4  Mobiliteit en bereikbaarheid

04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Aanleg en reconstructie riolering - 1.852 - 2.027 - 1.953 75 V - 1.991

Aanleg en reconstructie wegen - 1.033 - 1.201 - 1.176 26 V - 1.387

Beheer en onderhoud riolering - 1.583 - 1.038 - 1.046 - 8 N - 1.518

Bermen en sloten - 265 - 588 - 612 - 24 N - 631

Gladheidsbestrijding - 111 - 116 - 160 - 44 N - 215

Onderhoud verhardingen - 1.239 - 1.542 - 1.566 - 24 N - 1.225

Openbaar vervoer - 774 - 330 - 298 33 V - 606

Parkeren - 1.152 - 875 - 791 85 V - 1.671

Straatmeubilair - 63 - 138 - 137 0 V - 164

Straatreiniging 88 - 509 - 505 3 V - 196

Verkeer - 150 - 272 - 274 - 2 N - 298

Wegbeheer algemeen - 1.751 - 731 - 727 5 V - 885

Totaal Lasten - 9.887 - 9.368 - 9.243 124 V - 10.787

Baten

Aanleg en reconstructie riolering 279 298 183 - 115 N 255

Aanleg en reconstructie wegen - 44 44 0 V 4

Beheer en onderhoud riolering 3.890 3.875 3.909 34 V 3.780

Bermen en sloten - - 4 4 V -

Gladheidsbestrijding 0 0 0 - 0 N -

Onderhoud verhardingen - 65 94 29 V 126

Openbaar vervoer 613 118 114 - 5 N 618

Parkeren 535 73 82 9 V 511

Straatmeubilair - - 4 4 V 0

Straatreiniging 1 1 5 5 V 3

Verkeer 39 39 44 5 V 162

Wegbeheer algemeen 39 62 65 3 V 40

Totaal Baten 5.395 4.576 4.549 - 27 N 5.499

Saldo van baten en lasten - 4.491 - 4.792 - 4.694 97 V - 5.288

Mutatie reserves

Toevoegingen - 79 - - - -

Onttrekkingen - 165 165 - -

Mutatie reserves - 79 165 165 - -

Resultaat - 4.570 - 4.626 - 4.529 97 V - 5.288

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Electra openbare verlichting 21 V I De kosten electra verbruik openbare verlichting zijn over 2017 op 

basis van zo goed mogelijke schatting vastgesteld. Het voordeel 

komt met name door de clustering van aansluitingen zodat een 

lager tarief betalen voor de energiebelasting.

Hogere storting in voorziening onderhoud 

wegen

- 25 N I
Zie toelichting bij baten

Inkoop zout gladheidsbestrijding - 22 N I
Er zijn 2 oorzaken voor de overschrijding van het budget voor de 

inkoop van zout met € 22.000,-- Ten eerste een prijsverhoging van 

zout van € 48,-- naar € 69,-- per ton. En ten tweede is er relatief 

veel gestrooid in november en begin december 2017 waardoor 

voor de zekerheid de zoutvoorraad is aangevuld om niet rond de 

feestdagen in de problemen te komen.

Onderhoud Abri's 17 V S
Er is in 2017 geen schade geweest aan de ABRI's waardoor het 

budget voor schadeherstel niet is aangesproken. Bij de burap is het 

beschikbare budget al voor de helft naar beneden bijgesteld.

Onderhoud parkeergarage 42 V I
Er heeft lekkage plaatsgevonden in de parkeergarage. Onderzoek 

wordt uitgevoerd naar de oorzaak van dit probleem. Het geplande 

onderhoud in 2017 is daarom uitgesteld. Lekkageprobleem wordt 

in 2018 aangepakt, daarna vinden de geplande 

onderhoudswerkzaamheden plaats. Bij de resultaatbestemming 

wordt voorgesteld het restantbudget van 2017 via de vrij 

aanwendbare reserve over te hevelen naar 2018.

Verwijderen parkeerautomaten 52 V I Het éénmalige budget voor het verwijderen parkeerautomaten en 

het instellen blauwe zone levert een voordeel op van € 52.000,--. 

Dit komt met name door het in eigen beheer verwijderen/plaatsen 

van verkeersborden € 7.000,-- en het afkoppelen van de 

automaten € 14.000,-- en dat bij verkoop is bedongen dat de 

werkzaamheden voor het oppakken en afvoeren van de 

automaten en aanhelen straatwerk is gedaan door de koper € 

25.000,--.

Toegerekende kosten riolering - 23 N I De totale uitgaven komen € 66.000,-- lager uit dan geraamd. Dit 

heeft een nadelig effect van ca. € 23.000,-- op de fictief toe te 

rekenen kosten, met name op de toe te rekenen kosten 

straatreiniging en btw. 

Lagere kapitaallasten riolering 67 V I Bij de burap 2017 zijn de geraamde afschrijvingen en de geraamde 

toegerende rente te hoog ingeschat 

Overige afwijkingen - 5 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 124 V

Baten

Degeneratievergoeding onderhoud 

verhardingen algemeen

25 V I We hebben € 25.000,-- meer aan degeneratievergoedingen 

ontvangen van de verschillende nutsbedrijven. We doen een extra 

storting, gelijk aan deze meeropbrengst,  in de voorziening 

onderhoud wegen ivm extra toekomstig onderhoud.

Lagere onttrrekking voorziening egalisatie 

rioolheffing

- 115 N I Het negatieve saldo van de uitgaven en inkomsten op het product 

riolering vallen € 115.000,-- lager uit. Dit betekend een lagere 

onttrekking uit de egalisatie voorziening rioolheffing. Baten rioolheffing 18 V Voor € 26.000,-- komt het voordeel uit de aanslagen die we 

opleggen aan grote lozers. Dit gaat op aangifte achteraf en de 

aanslagen zijn eind 2017 opgelegd.  

Overige afwijkingen 45 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten - 27 N

Totaal afwijkingen 97 V
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Programma 5  Cultuur, recreatie en sport

05 Cultuur, recreatie en sport
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemeen sportbeleid - 262 - 244 - 217 27 V - 411

Bibliotheek - 1.293 - 1.442 - 1.474 - 32 N - 1.260

Binnensport-accommodaties - 981 - 960 - 861 99 V - 1.131

Buitensport-accommodaties - 803 - 747 - 691 56 V - 838

Culturele voorzieningen en evenementen - 32 - 58 - 64 - 6 N - 64

Het Ravijn-zwem sport zorg - 2.414 - 2.508 - 2.445 63 V - 3.067

Kunst en Cultuur - 1.047 - 1.511 - 1.460 52 V - 1.127

Musea / expositieruimten - 32 - 36 - 30 6 V - 50

Muziekschool - 55 - 76 - 52 24 V - 37

Overig vormings- en ontwikkelingswerk - 1 - 1 - 1 V - 1

Recreatie en Toerisme - 431 - 522 - 521 1 V - 561

Sociaal-cultureel werk - 436 - 812 - 741 71 V - 724

Stimulering sportdeelname - 143 - 185 - 177 8 V - 140

Totaal Lasten - 7.931 - 9.102 - 8.732 370 V - 9.413

Baten

Algemeen sportbeleid 37 37 37 0 V 22

Bibliotheek - 445 456 11 V -

Binnensport-accommodaties 446 446 435 - 11 N 432

Buitensport-accommodaties 251 358 386 27 V 219

Culturele voorzieningen en evenementen 13 13 13 - 0 N 13

Het Ravijn-zwem sport zorg 648 703 755 52 V 658

Kunst en Cultuur 0 653 680 27 V -

Musea / expositieruimten 4 4 15 11 V 15

Muziekschool - 10 9 - 1 N 10

Recreatie en Toerisme 431 479 489 10 V 457

Sociaal-cultureel werk 241 241 232 - 9 N 239

Stimulering sportdeelname 7 7 5 - 2 N 7

Totaal Baten 2.078 3.395 3.510 114 V 2.072

Saldo van baten en lasten - 5.853 - 5.706 - 5.222 484 V - 7.341

Mutatie reserves

Toevoegingen - 50 - 79 - 79 - - 72

Onttrekkingen - 20 85 27 - 58 N 92

Mutatie reserves - 70 6 - 52 - 58 N 20

Resultaat - 5.923 - 5.700 - 5.275 426 V - 7.321

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen (> € 15.000,--)
bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Subsidie Bibliotheek - 46 N I De subsdie aan de bibliotheek bevat ook een vergoeding van de 

huurlasten van de diverse filialen. In 2016 waren per abuis wél de 

huurbaten van de nieuwe vestiging Daarlerveen in onze 

jaarrekening opgenomen, maar niet de bijbehorende subsidie over 

de jaren 2015-2016. We hebben dat nu gerepareerd.

Huisvestingskosten Bibliotheek 20 V I Betreft de kosten die we voor de bibliotheken maken, en die ook 

deels in de faciltiaire dienstovereenkomst zijn opgenomen.

Muziekonderwijs - frictiekosten e.d. 22 V I De Kaliber kunstenschool is nog steeds gevestigd in de Holtink, al 

geeft de organisatie wel aan dat dit steeds moeilijker gaat worden 

zonder gemeentelijke subsidie. Kaliber betaalt wel 

exploitatiekosten, zoals huurdersonderhoud, gas en electra e.d. 

Voor leegstand van de locatie hadden we als gemeente een budget 

in de begroting opgenomen, maar dat is in 2017 niet gebruikt. 

Kaliber onderzoekt op dit moment of  zij bestaansrecht heeft in 

deze gemeente en op deze locatie, en of zij kostendekkend kan 

opereren.

Buitensport - Cultuurtechnisch onderhoud e.d. 50 V I Bij het onderhoud van de buitensportaccommodaties blijkt dat we 

een voordeel hebben gereraliseerd, onder andere doordat we 

degene die eerst namens de agrarische bedrijfsverzorging in het 

groeiseizoen diverse werkzaamheden verrichte nu in vaste dienst 

hebben genomen. Ook de kosten van Soweco zijn ten opzichte van 

2016 bijna gehalveerd.

Binnensport - onderhoud 77 V I Voor het onderhoud van de diverse accommodaties zijn 

investeringen in duurzaamheid in eerste instantie in het 

onderhoudsbudget meegenomen, maar alsnog uit een revolverend 

fonds bekostigd. Voor met name de Voordam heeft dat tot een 

voordeel op onderhoud geleid van €65.000,-

Het Ravijn - zwem sport zorg - Onderhoud 62 V I In Het Ravijn - zwem sport zorg - hebben we in 2017 vooral ingezet 

op vervanging van de LED-armaturen. In eerste instantie zou dit 

vanuit het onderhoudsbudget worden betaald, maar pas later is 

het revolverend fonds ingesteld. Voordelen die we de komende 

jaren op de kosten voor electra realiseren vloeien ook terug naar 

het fonds.

Het Ravijn - zwem sport zorg - Personeel 

derden

39 V I De ziekte van een medewerker hebben we grotendeels kunnen 

opvangen binnen de formatie in plaats van dat we moesten 

inhuren. Het budget was daarvoor wel geraamd.

Het Ravijn - zwem sport zorg - Horeca - 25 N S De horeca-voorziening in Het Ravijn - zwem sport zorg - hebben we 

- na het verdwijnen van de Lagoon in 2016- zelf opgepakt. Een 

kostendekkende exploitatie blijkt in de praktijk erg lastig omdat we 

niet de horeca-cao mogen hanteren, maar de gemeentelijke cao 

moeten gebruiken. 

Combinatiefuncties 18 V S De combinatiefunctionarissen die in dienst waren van Sportservice 

Overijssel werden deels gefinancierd door externe partijen, maar 

dat gaat nu rechtstreeks. Wij betalen dat niet meer en ontvagen de 

bijdrage ook niet.

Het Ravijn - zwem sport zorg - Houtpellets / 

houtsnippers

17 V I Door de investeringen die in 2016 gedaan zijn in de installaties in 

Het Ravijn - zwem sport zorg - is het nu mogelijk om houtsnippers 

te gebruiken in plaats van houtpellets. Dat is veel goedkoper.

Theater Zinin -huisvestingslasten 51 V I Betreft de kosten die we voor het theater maken, en die ook deels 

in de faciltiaire dienstovereenkomst zijn opgenomen.

1/3-regeling accommodatiebeleid 58 V I De bijdragen in het kader van de 1/3-regeling voor de Manege in 

Hellendoorn (€ 10.000,--) is nog niet afgerekend en de bijdrage 

voor Dorpshuis Haarle (€ 75.000) is deels bevoorschot. In 2018 

wordt dit waarschijnlijk afgerond. De kosten worden gedekt uit de 

reserve Accommodatiebeleid.
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Cultuurvisie - 45 N I De ontwikkeling van de cultuurvisie en de kosten voor de 

Cultuurcaravaan worden door de provincie Overijssel 

gesubsdieerd.

Talent 2020 23 V I Talent2020 is een meerjarig project dat door de provincie 

Overijssel wordt gesubsidieerd en dat wordt uitgevoerd met onze 

partner Zinin. Het bedrag dat in 2017 is ontvangen is nog niet 

geheel besteed, maar dat komt nog in de jaren 2018-2020. Geldt 

ook voor de baten

Kulturhus Kruidenwijk - Onderhoud 30 V I Binnen het onderhoudsbudget zijn er enige verschuivingen 

geweest omdat bleek dat het soms mogelijk bleek om onderhoud 

uit te stellen terwijl op andere onderdelen juist extra onderhoud 

gepleegd moest worden. Voor Kulturhus Kruidenwijk was er in 

2017 minder onderhoud nodig, maar dat wordt opgepakt in jaren 

daarna.

Overige afwijkingen 19 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 370 V

Baten

Buitensport - Voorziening Privatisering Was- 

en kleedruimten

40 V I De voorziening privatisering was- en kleedruimten wordt 

tweejaarlijks herijkt. Dat betekent dat de vooraf berekende 

bouwindex ad 5% die als basis is gebruikt voor de berekening  van 

de benodigde stand voor de voorziening gelegd wordt naast de 

werkelijke bouwindex. Deze lag de afgelopen jaren veel lager, 

volgens de cijfers van het CBS. De voorziening is nu doorgerekend 

met de werkelijke prijsontwikkeling tot en met het 4e kwartaal 

2017.

Het Ravijn - zwem sport zorg - 51 V I Het Ravijn - zwem sport zorg - heeft een uitstekend jaar gedraaid, 

waarbij in 2017 het hoogste aantal bezoekers viel te noteren sinds 

de ingebruikname van de nieuwe accommodatie in 2010. 

Lagere baten combinatiefuncties - 19 N S De combinatiefunctionarissen die in dienst waren van Sportservice 

Overijssel werden deels gefinancierd door externe partijen, maar 

dat gaat nu rechtstreeks. De uitgaven zijn navenant lager

Subsidieregelingen Sport 19 V I Een aantal subsidieregelingen van de provincie zoals Sociaal Vitaal 

en Zorg voor Sport en Bewegen zijn in regionaal verband 

aangevraagd met Sportservice Overijssel als projectleider. 

Cultuurvisie 45 V I De ontwikkeling van de cultuurvisie en de kosten voor de 

Cultuurcaravaan worden door de provincie Overijssel 

gesubsdieerd.

Talent 2020 - 23 N I Talent2020 is een meerjarig project dat door de provincie 

Overijssel wordt gesubsidieerd en dat wordt uitgevoerd met onze 

partner Zinin. Het bedrag dat in 2017 is ontvangen is nog niet 

geheel besteed, maar dat komt nog in de jaren 2018-2020. Geldt 

ook voor de lasten.

Overige afwijkingen 1 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten 114 V

Mutatie reserves

Reserve accommodatiebeleid - 58 N I De kosten voor de 1/3-regeling worden uit de reserve 

accommodatiebeleid gehaald. Lagere kosten betekent dus 

automatisch een lagere onttrekking

Overige afwijkingen -

Totaal mutatie reserves - 58 N

Totaal afwijkingen 426 V

Programma 6  Woon- en leefomgeving

06 Woon- en leefomgeving
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Bedrijventerreinen - 3.006 - 2.772 - 1.125 1.647 V - 2.038

Bestemmingsplannen - 517 - 443 - 414 29 V - 995

Bouwgrondexploitatie - 4.005 - 7.755 - 7.390 365 V - 3.518

Dierplaagbestrijding - 1 - 1 - 2 - 0 N - 31

Grondzaken - 268 - 699 - 707 - 8 N - 587

Herinrichting woonomgeving - 64 - 75 - 56 19 V - 114

Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten - 44 - 96 - 100 - 4 N - 191

Huishoudelijk afval - 3.552 - 3.159 - 3.049 110 V - 3.471

Kantoor-  winkel- en dienstenafval - 30 - 48 - 47 1 V - 268

Milieu algemeen - 553 - 755 - 710 45 V - 455

Milieubeheer bedrijven - 23 - 127 - 91 37 V - 86

Natuur en landschap - 53 - 125 - 105 20 V - 210

Openbaar groen - 1.914 - 1.881 - 1.832 49 V - 1.799

Overig afval - 20 - 20 - 9 11 V - 19

Structuurplannen - 10 - 25 - 9 16 V - 414

Uitvoering Wet geluidhinder - 6 - 6 - 3 3 V - 97

Vergunningen volkshuisvesting - 1.074 - 994 - 1.014 - 20 N - 1.759

Wonen - 165 - 50 - 35 14 V - 123

Woonwagens - 6 - 6 - 9 - 2 N - 10

Totaal Lasten - 15.313 - 19.038 - 16.707 2.332 V - 16.187

Baten

Bedrijventerreinen 2.901 2.678 1.021 - 1.657 N 3.237

Bestemmingsplannen 39 51 51 - 0 N 63

Bouwgrondexploitatie 3.983 6.606 6.578 - 28 N 3.874

Dierplaagbestrijding 7 - 0 0 V 6

Grondzaken 105 564 586 22 V 1.559

Herinrichting woonomgeving - - - - - 311

Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten 178 178 170 - 8 N 169

Huishoudelijk afval 4.251 4.266 4.141 - 125 N 3.929

Kantoor-  winkel- en dienstenafval 84 79 70 - 9 N 328

Milieu algemeen 1 16 18 2 V 83

Milieubeheer bedrijven - 21 28 7 V 37

Natuur en landschap - - 0 0 V 82

Openbaar groen 41 52 72 19 V 45

Overig afval 42 42 32 - 10 N 50

Structuurplannen - 90 90 - -

Uitvoering Wet geluidhinder 2 2 1 - 2 N 3

Vergunningen volkshuisvesting 623 623 730 107 V 801

Wonen 19 - - - 21

Woonwagens 28 28 19 - 9 N 19

Totaal Baten 12.305 15.297 13.606 - 1.691 N 13.994

Saldo van baten en lasten - 3.008 - 3.741 - 3.100 641 V - 2.193

Mutatie reserves

Toevoegingen - 251 - 326 - 504 - 178 N - 2.280

Onttrekkingen 160 1.328 1.125 - 203 N 428

Mutatie reserves - 91 1.002 620 - 382 N - 1.852

Resultaat - 3.099 - 2.739 - 2.480 259 V - 4.045

bedragen x € 1.000
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Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Onderhoud openbaar groen 80 V I Door overdracht naar een ander team en hoge werkdruk bij de 

werkvoorbereiding is het groenrenovatieproject langs de 

Oranjestraat vertraagd en gestart in december 2017 waarbij het 

grootste deel van de uitvoering plaats vindt in het 1e kwartaal 2018. 

Daarnaast zijn door de vacature opzichter groen terughoudend 

geweest met de uitvoering van het onderhoud. Totaal voordeel € 

80.000,--. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het 

restantbudget van 2017 via de vrij aanwendbare reserve over te 

hevelen naar 2018.

Meer inhuur personeel derden inzameling 

huishoudelijk afval

- 17 N I Door 2 tijdelijke vacatures is er meer extern personeel ingehuurd.

Lagere kosten inzameling restafval 55 V I In totaal is er 560 ton minder rest- en grof huishoudelijk afval 

ingezameld dan geschat. Dit levert aan de lasten kant een voordeel 

op van ca. € 55.000,-- en aan de baten kant een nadeel van ca. € 

38.000,--

Lagere kosten inzameling 

verpakkingsmaterialen

39 V I Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat een deel van 

het ingezamelde en afgevoerde PMD-afval door de afvalsorteerder 

pas wordt gesorteerd en vermarkt in 2018. Waarna de sorteerkosten 

bij ons in rekening worden gebracht.

Toegerekende kosten afval - 37 N I De totale uitgaven komen € 103.000,-- lager uit dan geraamd. Dit 

heeft een nadelig effect van ca. € 37.000,-- op de fictief toe te 

rekenen kosten, met name op de toe te rekenen kosten 

straatreiniging en btw. 

Opstellen energievisie 47 V I Voor het realiseren van de duurzame energievisie is een budget 

beschikbaar gesteld daarnaast is besloten tot een 

interne prioriteitstelling en zijn middelen beschikbaar gesteld om 

de reguliere werkzaamheden uit te besteden. Hierbij deed zich een 

voordeel voor bij de uitbesteding van zowel de bouwcontroles als 

een deel van de juridische werkzaamheden ten opzichte van de 

begrote kosten.

Inhuur personeel vergunningen milieubeheer 

bedrijven / RUD

25 V I In de netwerk RUD Twente wordt samengewerkt waarbij het 

personeel tussen de deelnemende organisaties wordt uitgewisseld. 

Vooraf wordt de verwachte uitwisseling begroot. De werkelijke 

uitwisseling kan pas achteraf bepaald worden immers we weten van 

tevoren niet precies hoeveel handhavingszaken, specialistische 

adviezen of vergunningen zich zullen voordoen. Bij de afsluiting van 

het jaar 2017 is gebleken dat dit uiteindelijk een voordeel van circa € 

25.000 oplevert.

Reconstructiewet 16 V De verwachtte betaling van 2 bijdragen vanuit het 

recontstructiebudget, totaal € 15.000,-- is doorgeschoven naar 2018. 

Hierdoor heeft er ook geen onttrekking uit de reserve reconstructie 

plaats gevonden.

Subsidie monumentenzorg 15 V S Van de subsidieregeling monumenten is over 2017 geen gebruik 

gemaakt. Dit levert een voordeel op van  € 15.000,--. Bij de burap 

2017 is van het beschikbare budget van € 25.000,-- ook al € 10.000,-- 

afgeraamd. Het wel of niet aanspraak doen op de subsidie is moeilijk 

voorspelbaar en varieert per jaar.

Onderhoud overig gemeentelijk vastgoed 26 V I In de begroting was voor het onderhoud op het overig gemeentelijk 

vastgoed rekening gehouden met extra onderhoudskosten. In 2017  

bleek dit niet noodzakelijk, dit leverde een incidenteel voordeel op 

van € 26.000,--.

Lagere storting in voorziening toekomstige 

verliezen grondexploitaties

55 V I Per saldo hoeft de VTVG minder te worden aangevuld. De bijdrage 

uit de bufferreserve wordt navenant lager

Minder kosten gemaakt voor grondexploitaties 841 V I Er zijn minder kosten gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken 

dan begroot. Door de administratieve overboeking van de kosten 

geeft dit een nadeel op de baten.

Overboeking van opbrengsten 

grondexploitaties lager

1.172 V I Door vertraging in de levering van grond zijn er minder inkomsten 

wegens verkopen grondexploitatie (zie  baten). De administratieve 

overboeking van deze lagere opbrengsten resulteert aan de lasten-

zijde in een voordeel.

Overige afwijkingen
15 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 2.332 V

Baten

Bijdrage ivm illegale kap bomen 17 V I We hebben een schadevergoeding ontvangen van € 17.000,-- voor 

het zonder toestemming snoeien van gemeentelijk groen, 

waaronder 5 inlandse eiken.

Lagere onttrekking voorziening egalisatie 

afvalstoffenheffing

- 134 N I Het saldo van de uitgaven en inkomsten op het product afval 

vallen € 134.000,-- lager uit dan begroot. Dit betekent een lagere 

onttrekking uit de egalisatie voorziening rioolheffing. 

Lagere inkomsten inzameling restafval - 38 N I Zie toelichting bij lasten.

Hogere opbrengst inzameling papier 89 V I De prijs van oud papier komt voor 2017 uit op gemiddeld rond de 

115,-- per ton terwijl er was uitgegaan van een opbrengst van € 75,-

- per ton.

Lagere opbrengst inzameling 

verpakkingsmaterialen

- 92 N I Dit nadeel wordt enerzijds veroorzaakt door een te hoge 

inschatting van de vergoeding voor PMD-afval bij de burap. En 

anderzlijds doordat een deel van het ingezamelde en afgevoerde 

PMD-afval door de afvalsorteerder pas wordt gesorteerd en 

verrmarkt in 2018. Na vermarkten ontvangen we dan de 

vergoeding via de stichting afvalfonds.

Baten afvalstoffenheffing 28 V I Betreft vooral oninbaarheid. In de najaarsnota hebben we bekeken 

hoeveel oninbaar was, op dat moment was dat € 26.500,--. Pas in 

december kwamen we er achter dat we bij vergissing veel te veel 

hadden afgeboekt. We wilden alle openstaande  vorderingen lager 

dan € 1,-- afboeken, maar hadden alle openstaande vorderingen 

lager dan € 100,-- afgeboekt. Dit was natuurlijk niet de bedoeling 

en daarom hebben we het weer teruggedraaid, maar ná de 

najaarsnota. Uiteindelijk is er minder dan € 11.000,-- oninbaar 

gebleken. En dat was voor een groot deel (€ 8.000,--) ook nog eens 

voorzien in eerdere jaren. Daarnaast is er ruim € 4.000,-- meer 

afvalstoffenheffing geïnd dan het begrote bedrag van ruim € 2,5 

miljoen.

Opbrengst leges bouwvergunningen 116 V I Door een aantrekkende economie is het aantal aanvragen en 

totale bouwsom toegenomen en dus ook de legesopbrengsten.

Winstneming op woningbouwexploitaties 320 V I Met ingang van 2017 stellen de BBV-voorschriften vast dat er 

verplicht winst genomen wordt. Deze winst wordt -conform ons 

beleid - in de bufferreserve gestort

Lagere verkopen op grondexploitaties - 1.172 N I Er heeft vertraging in de levering van gronden plaatsgevonden: er 

zijn wél meer verkopen geweest dan geraamd, echter veel kavels 

zijn nog niet geleverd

Lagere overboeking van kosten 

grondexploitaties

- 841 N I Er zijn minder kosten voor grondexploitaties gemaakt.. De lagere 

kosten leiden ook tot een lagere administratieve overboeking op 

de baten-zijde van de jaarrekening.

Overige afwijkingen 16 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.
Totaal baten - 1.691 N

Mutatie reserves

 Lagere onttrekking reserve reconstructie 

plattelandsvernieuwing

- 15 N I Zie toelichting bij lasten reconstructiewet

Lagere onttrekking bufferreserve, egalisatie 

winstnemingen bedr. terr.

- 39 N I Minder kosten op Lochter III die t.l.v. de gemeente komen. 

Hierdoor een lagere bijdrage uit de bufferreserve

Lagere onttrekking bufferreserve, egalisatie 

woningbouw

- 16 N I Per saldo verlies dan geraamd op Hellendoorn Noord/Heemtuin. 

Hierdoor een lagere bijdrage uit de bufferreserve

Hogerte onttrekking reserve duurzame 

maatregelen

9 V I De storting voor de tijdelijke financiering blijkt niet nodig, 

daarnaast is de wijze van voorfinanciering gewijzigd. De 

energiemaatregelen zijn als investering geboekt, in plaats van 

rechtstreeks uit de reserve. 

Storting winstneming op grondexploitaties - 320 N I Met ingang van 2017 stellen de BBV-voorschriften vast dat er 

verplicht winst genomen wordt. Deze winst wordt -conform ons 

beleid - in de bufferreserve gestort

Overige afwijkingen - 1 N I

Totaal mutatie reserves - 382 N

Totaal afwijkingen 259 V
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Programma 7  Maatschappelijke ondersteuning en zorg

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Huishoudelijke verzorging - 2.577 - 2.659 - 2.551 108 V - 2.055

Maatschappelijk werk/slachtofferhulp - 420 - 402 - 402 - - 402

Minderhedenbeleid - 19 - 19 - 20 - 1 N - 29

Uitvoering Wet Inburgering - 298 - 326 - 295 32 V - 245

Volksgezondheid en ambulancevervoer - 256 - 319 - 330 - 12 N - 306

Voorziening gehandicapten - 5.836 - 5.825 - 5.470 355 V - 6.344

Zorgbeleid - 2.046 - 1.933 - 2.072 - 139 N - 1.671

Zorgpunt Hellendoorn - - - - - 411

Totaal Lasten - 11.452 - 11.483 - 11.140 343 V - 11.464

Baten

Huishoudelijke verzorging - 10 11 1 V -

Minderhedenbeleid 2 2 2 0 V -

Uitvoering Wet Inburgering 15 50 82 32 V 270

Voorziening gehandicapten 840 880 755 - 125 N 728

Zorgbeleid 6 - 7 7 V 13

Totaal Baten 863 942 858 - 84 N 1.011

Saldo van baten en lasten - 10.589 - 10.541 - 10.282 260 V - 10.454

Mutatie reserves

Toevoegingen 160 170 - - 170 N -

Onttrekkingen 375 465 - - 465 N -

Mutatie reserves 535 635 - - 635 N -

Resultaat - 10.054 - 9.906 - 10.282 - 375 N - 10.454

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Wmo - herindicaties - 106 N I In verband met het nieuwe beleidskader voor huishoudelijke 

ondersteuning zijn circa 800 cliënten geherindiceerd. De 

aanpassing van het beleidskader was nodig om te voldoen aan een 

aantal richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van 

Beroep. Dekking Reserve Sociaal Domein, analoog aan de kosten 

van Huishoudelijke ondersteuning.

Subsidies Collectieve preventie GGZ - 19 N I Betreft subsidie aan Mediant die al wel hun diensten hadden 

geleverd maar de subsidie voor 2016 en 2017 nog niet hadden 

aangevraagd. Eenmalig een nadeel dus.

Huisvesting Statushouders 71 V I We hebben in 2017 een aantal alleenstaande statushouders bij 

elkaar in één woning kunnen plaatsen, waardoor er sprake is van 

kamergewijze verhuur. De vergoeding die daarvoor betaald wordt 

is hoger dan de huur die we aan Reggewoon betalen. Per saldo 

hebben we een voordeel van € 71.000,-- kunnen behalen. 

Subsdie Vluchtelingenwerk uit 2016 - 35 N I Bij het opmaken van de jaarrekening bleek dat de toegezegde 

subsidie aan de Welle voor Vluchtelingenwerk over 2016 nog niet 

betaald was. Loopt via de reserve Sociaal Domein.

Huishoudelijke verzorging - ZIN - 782 N S Er is een duidelijke trend om steeds minder HH in de vorm van een 

Persoonsgebonden Budget (PGB) te laten verrichten, maar er 

wordt steeds vaker gekozen voor Zorg in Natura (ZIN). Per saldo is 

de HH wel voordeliger uitgevallen, dit terwijl ook de jurisprudentie 

inmiddels in ons beleid is opgenomen.

Huishoudelijke verzorging - PGB 1.001 V S Zie hierboven

Huishoudelijke verzorging - HHT - 111 N S We gingen er in eerste instantie van uit dat de Huishoudelijke Hulp 

Toelage zou worden beëindigd op het moment dat het nieuwe 

beleidskader zou worden ingevoerd. Later is echter besloten om 

de HHT-regeling pas per 1 januari 2018 af te schaffen. 

Wmo - verstrekkingen en prijs- en 

volumestijgingen

208 V S De verstrekkingen Wmo (rolstoelen, woningaanpassingen en 

vervoersvoorziening) loopt per saldo nagenoeg conform begroting. 

De prijs- en volumestijging die we vergoed kregen in het 

gemeentefonds is bedoeld voor de gehele Wmo, dus inclusief HH 

en door ons als stelpost apart gezet. Dat is dus niet specifiek 

uitgegeven, maar als onderdeel van de andere kostenposten.

Wmo - Vervoer dagbesteding - vervoer - 42 N S De kosten van vervoer naar de dagbesteding stijgen. Dit is een 

gevolg van de verschuiving van PGB's naar ZIN, maar ook een 

gevolg van het steeds minder gebruik (mogen) maken van 

vrijwilligers bij het vervoer.

Wmo - Persoonlijke verzorging / Begeleiding 

en Dagbesteding  - ZIN

78 V S Het aantal cliënten dat gebruik maakt van begeleiding en 

dagbesteding is in 2017 wel toegenomen, maar de kosten zijn 

nagenoeg gelijk als in 2016. Voor de begroting 2017 hadden we 

voor loon- en prijsstijgingen 3,28% meegenomen op basis van de 

meicirculaire. 

Huis op Maat 82 V I Voor het project Huis op Maat is afgesproken met de 

woningstichting dat we dit fifty-fifty betalen. Dat betekent dat we 

over en weer nog wat moeten verrekenen. Het project is nog niet 

afgerekend, al is het huis wel al bewoond.

Wmo - Chronisch Zieken - 56 N S De regeling voor Chronisch Zieken is dat er voor de doelgroep 

goedkopere en ruimere zorgverzekeringen worden aangeboden. 

We zien dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt en dat de 

kosten stijgen. 

Wmo - Persoonlijke verzorging / dagbesteding - 

PGB

98 V S Net als bij de HH zien we dat het beroep op PGB's bij dagbesteding 

daalt, waarschijnlijk omdat cliënten alles zelf moeten regelen en 

ook zelf een administratie moeten voeren. De regeling wordt 

overigens uitgevoerd door de Sociale VerzekeringsBank (SVB), die 

de afgelopen jaren ook enige aanloopproblemen kende. 

Overige afwijkingen
- 44 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 343 V
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Baten

Regeling Maatschappelijke Begeleiding 

Asielzoekers

33 V I Dit betreft een tijdelijke regeling van het Rijk waarbij we per 

gehuisveste statushouder € 2.370,-- ontvangen. Vanaf 2018 zit dit 

in het gemeentefonds en krijgen we dus geen specifieke 

vergoeding.

Wmo - eigen bijdrage - 88 N I De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Het aantal cliënten 

voor HH en verstrekkingen daalt nog steeds en de eigen bijdrage 

dus ook.

Huis op Maat - 50 N I Zie de toelichting bij de lasten.

Overige afwijkingen
21 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten - 84 N

Mutatie reserves

Reserve Sociaal Domein - 635 N I In dit programma is ook een raming opgenomen van de reserve 

Sociaal Domein. De werkelijke boeking was in Programma 2.  Zie 

ook de tabel van het Sociaal Domein bij Programma 8.

Totaal mutatie reserves - 635 N

Totaal afwijkingen - 375 N

Programma 8  Bestuur en middelen

08 Bestuur en middelen
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

Lasten

Algemeen bestuur - 356 - 389 - 389 - 0 N - 359

Algemene baten en lasten - 101 - 20 - 48 - 27 N - 22

Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen - 205 - 171 - 176 - 5 N - 142

Dagelijks bestuur - 835 - 3.316 - 2.967 350 V - 829

Internationale contacten - 8 - 8 - 6 2 V - 13

Onroerende-zaakbelastingen - 24 - - - - 95

Raadsgriffie - 319 - 252 - 245 7 V - 487

Uitvoering Wet WOZ - 347 - 372 - 419 - 46 N - 383

Verkiezingen - 37 - 58 - 55 3 V - 75

Treasury - 310 34 - 23 - 57 N - 363

Totaal Lasten - 2.542 - 4.553 - 4.326 227 V - 2.769

Baten

Algemene baten en lasten - - 0 0 V 0

Dagelijks bestuur - - 77 77 V 174

Onroerende-zaakbelastingen 7.718 7.605 7.633 28 V 7.428

Uitkering gemeentefonds 29.605 30.211 30.023 - 188 N 30.466

Uitvoering Wet WOZ - 9 10 1 V -

Integratie-uitkering sociaal domein 15.924 16.298 16.298 - 16.877

Treasury 671 3.322 3.273 - 49 N 2.037

Totaal Baten 53.918 57.445 57.314 - 131 N 56.983

Saldo van baten en lasten 51.376 52.892 52.988 96 V 54.214

Mutatie reserves

Toevoegingen - 455 - 4.325 - 4.338 - 13 N - 2.154

Onttrekkingen 1.204 4.568 4.103 - 465 N 1.664

Mutatie reserves 749 242 - 235 - 477 N - 490

Resultaat 52.125 53.135 52.753 - 381 N 53.724

bedragen x € 1.000
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 Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

Doorberekende rente investeringen - 100 N I Door vertraging in diverse investeringsprojecten is er € 100.000,-- 

minder rente doorberekend aan investeringen dan waar begroot 

rekening mee is gehouden.

Hypothecaire geldleningen 25 V I Door de lagere rente en extra aflossingen op 

personeelshypotheken zijn de kapitaallasten € 25.000,-- lager dan 

geraamd.

Ingeleend personeel Wet WOZ - 38 N I Vanwege langdurige ziekte hebben wij langer extern personeel in 

moeten huren dan voorzien.

Voorziening APPA 334 V I Omdat er in 2017 met een hogere rekenrente voor de voorziening 

APPA wordt gerekend moest er in totaal € 334.000,-- minder 

gestort worden. 

Overige afwijkingen
6 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 227 V

Baten

Ontwikkeling gemeentefonds - 188 N I De uitkering uit het gemeentefonds bedroeg in 2017 totaal € 46,3 

miljoen. Per saldo valt de uitkering € 188.000,--  lager uit dan 

begroot. De afwikkeling van oude jaren levert een nadeel op van € 

100.000,--.

Hypothecaire geldleningen - 45 N I Door de lagere rente en extra aflossingen op de 

personeelshypotheken ligt de ontvangen rente € 45.000,-- lager.

Onroerende zaakbelasting 28 V S De opbrengst van de onroerende zaakbelasting is € 28.000,-- hoger 

uit gekomen dan waar rekening mee is gehouden. De hogere 

opbrengst is structureel.

Voorziening APPA 61 V I Omdat er in 2017 met een hogere rekenrente voor de voorziening 

APPA wordt gerekend, kan er € 61.000,-- vrijvallen.

Vrijval voorziening wachtgeld oud-wethouders 16 V I De wachtgeldvoorziening voor oud-wethouders is in 2017 

beëindigd. Het saldo van € 16.000,-- kan vrijvallen.

Overige afwijkingen
- 3 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten - 131 N

Mutatie reserves

Vrij aanwendbare reserve - 255 N I De tijdelijke financiering van het energiefonds bleek niet nodig. (€ 

125.000,--)  Er is minder onttrokken voor het Plan van Aanpak 

duurzame energie (€ 30.000,--) en de extra meeropbrengst voor de 

parkeergarage is extra gestort. (€ 12.500,--). Tevens was er een 

grotere onttrekking (€ 100.000,--) ter voorfinanciering van de 

Generatiepactregeling  voorzien dan nodig.

Financieringsreserve

Lagere onttrekking voorziening APPA - 209 N I De onttrekking vanuit de finacieringsreserve voor de voorziening 

APPA ingegane pensioenen valt € 209.000,-- lager uit dan was 

voorzien. Dit wordt veroorzaakt door een hogere rekenrente. 

Overige afwijkingen - 13 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal mutatie reserves - 477 N

Totaal afwijkingen - 381 N

Overzicht overhead

Taakveld overhead
Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Overhead personeel

Lonen en salarissen - 6.036 - 6.102 - 67 N

Personeel van derden -

Overige personeelskosten -

Totaal overhead personeel - 6.036 - 6.102 - 67 N

Overhead organisatiekosten

Personeel en organisatie - 381 - 268 113 V

Overige onderstuening - 405 - 361 44 V

Communicatie - - -

Financiën/juridische zaken - - -

Automatisering - 1.175 - 1.132 44 V

Facilitaire zaken - 249 - 239 10 V

Huisvestingskosten - 1.454 - 1.481 - 27 N

Tractiemiddelen - - -

Totaal overhead organisatie - 3.664 - 3.481 183 V

Toerekening overhead

Toerekening overhead aan grondexploitaties en investeringsprojecten 356 335 - 21 N

Totaal toerekening 356 335 - 21 N

Totaal overheadkosten - 9.344 - 9.248 96 V

bedragen x € 1.000
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Analyse verschillen (> € 15.000,--)

bedragen x € 1.000

Analyse afwijkingen Verschil I / S Toelichting

Lasten

10900 Overhead personeel - 70 N I De totale doorbelasting vanuit de loonkosten naar de overhead 

viel € 21.000,-- nadelig uit. Het budget voor vorming en opleiding is 

met € 22.000,-- overschreden. Tevens was er een nadeel op 

contributies, lidmaatschappen en abonnementen van € 18.000.--.

10910 Overhead huisvesting - 27 N I Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een nadelige 

doorbelasting vanuit de kostenplaats HvCB. Er was een nadelig 

resultaat van € 20.000,-- op de schoonmaakkosten.

10920 Overhead Automatisering 43 V I Op het totale automatiseringsbudget was een incidenteel 

voordelig saldo van € 43.000,--.

10930 Overhead Facilitaire Zaken 3 V I Geen bijzonderheden

10940 Overhead P&O 100 V I Het voordeel ontstaat doordat er een lagere onttrekking nodig was 

voor het generatiepact. 

10950 Overhead overige ondersteuning 39 V I De grootste post bedraagt het niet bestede budget dat beschikbaar 

was voor Interne Controle. 

Overige afwijkingen
12 V I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal lasten 100 V

Baten

Overige afwijkingen
- 4 N I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal baten - 4 N

Mutatie reserves

Overige afwijkingen - I Overige afwijkingen zijn het resultaat van wat kleinere positieve en 

negatieve verschillen.

Totaal mutatie reserves -

Totaal afwijkingen 96 V

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten Programma
Rekening

2017

Leefbaarheidsonderzoek 1 - 32

Inhuur personeel derden vergunningen APV ivm ziekte 1 - 31

Leerlingenvervoer - finale kwijting geschil uit 2011 2 - 63

Acquisitie Business in Twente 3 - 18

Extra storting voorziening openbare verlichting 4 - 30

Extra storting voorziening onderhoud wegen 4 - 90

Verwijderen parkeerautomaten en instellen blauwe zone 4 - 40

Nog te betalen subsidie huur bibliotheek Daarlerveen  2015 -2016 5 - 28

Subsidie 1/3-regeling accommodatiebeleid 5 - 58

Kosten project Talent 2020 5 - 10

Kosten project Cultuurvisie 5 - 45

Opstellen duurzaamheidsvisie 6 - 57

Aanvulling voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties 6 - 1.225

Storting in bufferreserve 6 - 389

Extra storting reserve reconstructie (bijdr. KGO) 6 - 85

Bijdrage energieloket 2.0 6 - 15

Inhuur personeel RUD 6 - 10

Kosten groenverkopen 6 - 14

Tijdelijke uitvoeringskosten Sociaal Domein 7 - 550

Huishoudelijke Hulp Toelage 7 - 213

Subsidie vluchtelingenwerk 2016 7 - 35

Huis op Maat 7 - 18

Invoering Klant Contact Centrum 8 - 40

Storting boekwinst Vitens in VAR 8 - 2.575

Storting (nieuwe) voorziening Appa ingegane pensioenen 8 - 2.260

Aanloop generatiepact 8 - 31

Organisatie verkiezingen 8 25

Totaal incidentele lasten - 7.937

bedragen x € 1.000

Incidentele baten Programma
Rekening

2017

Leefbaarheidsonderzoek - bijdrage woningstichting 1 16

Subsidie jeugdbeleid 2 23

ESF subsidie participatie en re-integratie 3 21

Degeneratievergoedingen straatwerk 4 90

Vrijval voorziening privatisering was- en kleedruimten door herijking bouwindexcijfers 5 160

Onttrekking aan reserve accommodatiebeleid i.v.m. 1/3-regeling 5 58

Provinciale subsidie Talent 2020 5 10

Provinciale subsidie project Cultuurvisie 5 45

Bijdrage ivm illegale kap bomen 6 17

Bijdrage Ben en Jerry's in KGO 6 85

Bijdrage energieloket 2.0 6 15

Verhuur personeel aan RUD 6 19

Opbrengst groenverkopen 6 144

Winstneming op grondexploitaties 6 320

Onttrekking uit bufferreserve tbv aanvulling voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties 6 1.125

Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers 7 83

Boete personeelshypotheken 8 30

Vrijval voorziening APPA 8 61

Vrijval voorziening wachgeld oud-wethouders 8 16

Onttrekking financieringsreserve voor (nieuwe) voorziening Appa ingegane pensioenen 8 2.260

Boekwinst verkoop aandelen Vitens 8 2.575

Totaal incidentele baten 7.173

bedragen x € 1.000
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), is in 2013 in werking ge-
treden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen 
in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctiona-
rissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigings-
normen aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd).

Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangs-
recht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Voor 2017 bedraagt dit € 181.000,--.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat de gemeente Hellendoorn in 2017 geen functionarissen in dienst heeft 
gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde 
normbedragen.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsre-
gels toepassing WNT en de Uitvoeringsregeling WNT, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties als uitgangspunt gehanteerd.

Bezoldigingsgegevens

Functiegegevens R. Willemsen K. Zomer F. Dijkstra F. Dijkstra

Functie(s)

Duur dienstverband in 2017

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Beloning n.v.t. 41.673 77.058 81.523 97.408 73.130 n.v.t. 18.178

Belastbare onkostenvergoedingen n.v.t. 75 118 63 - - n.v.t. -

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. 5.896 10.123 11.954 13.256 11.695 n.v.t. 3.941

Totale bezoldiging n.v.t. 47.644 87.299 93.540 110.664 84.825 n.v.t. 22.119

Toepasselijk WNT-maximum 179.000 181.000 179.000 181.000 179.000 181.000 179.000 181.000

Motivering indien overschrijding

nee

ja

74,8

Algemeen directeur

1/8 - 31/12

0,4

Functionaris 

gegevensbescherming
Griffier Algemeen directeur

ja

ja

1/1 - 31/12

nee

ja

01/10 -31/12

25,2

1/1 - 30/09

nee

ja
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeente Hellendoorn te Nijverdal gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 
2017 en de toelichting (pagina 162 tot en 
met 186;

2. de balans per 31 december 2017 en de 
toelichting (pagina 138 tot en met 159);

3. een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving
(pagina 133 tot en met 137);

4. de SiSa-bijlage met de 
verantwoordingsinformatie over specifieke 
uitkeringen (pagina 160);

5. de IMG verantwoording (pagina 161);
6. de bijlage met het overzicht van de 

gerealiseerde baten en lasten per taakveld
(pagina 204 tot en met 207).

Naar ons oordeel geeft de in de 
jaarstukken in deel 5 opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van zowel de 
baten en lasten over 2017 als van de 
activa en passiva van de gemeente 
Hellendoorn op 31 december 2017 in 
overeenstemming met het Besluit 
begroting en verantwoording provincies
en gemeenten (BBV).
Naar ons oordeel zijn de in deze 
jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties over 
2017 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten rechtmatig tot stand gekomen 
in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en 
regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen, zoals opgenomen in het 
normen- en toetsingskader 2017 van 13
februari 2018.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen, alsmede het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 13 
december 2016 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Hellendoorn zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Benadrukking van doorgevoerde aanpassingen in de jaarstukken en gewijzigde strekking 
controleverklaring ten opzichte van het vorige boekjaar
Wij vestigen de aandacht op de volgende informatie die is opgenomen in de jaarstukken 2017:
 Er is aanvullend een voorziening getroffen voor APPA verplichtingen inzake ingegane 

pensioenen van € 2,3 miljoen, hetgeen is toegelicht op pagina 154 van de jaarstukken.
 Voor complex Hellendoorn Noord fase 1 is rekening gehouden met de stellige uitspraak van 

de commissie BBV inzake de maximale termijn van 10 jaar voor grondexploitaties. Dit 
tezamen met de andere gewijzigde parameters heeft geleid tot een aanvullende 
verliesvoorziening van € 1,2 miljoen, hetgeen nader is toegelicht in de paragraaf 
grondbeleid op pagina 154 en 155 van de jaarstukken.

In de jaarstukken 2016 is ten onrechte geen rekening gehouden met deze punten wat heeft 
geleid tot een afkeurend oordeel in de controleverklaring van 10 juli 2017. Met het 
doorvoeren van bovengenoemde aanpassingen in de jaarstukken 2017 zijn de omstandigheden 
weggenomen die hebben geleid tot het afkeurende oordeel over 2016 en derhalve is dit niet 
meer van invloed op ons oordeel op de jaarstukken 2017. Ons oordeel is derhalve niet 
aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid. 

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor 
de jaarrekening als geheel bepaald op € 942.000. De bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten 
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 
2017. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze 
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals 
ook bedoeld in artikel 3 Bado. 

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze 
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 94.200 rapporteren alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere 
informatie, die bestaat uit:
 het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
 de bijlagen zoals opgesomd op pagina 3 van de jaarstukken.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 
213 lid 3 sub d van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad voor de jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van 
burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen 
van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het 
normen- en toetsingskader 2017 van 13 februari 2018.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouderstevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De gemeenteraad is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de gemeente.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 13 
december 2016, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot 
stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeente;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), is in 2013 in werking ge-
treden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen 
in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctiona-
rissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigings-
normen aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd).

Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangs-
recht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Voor 2017 bedraagt dit € 181.000,--.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat de gemeente Hellendoorn in 2017 geen functionarissen in dienst heeft 
gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde 
normbedragen.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsre-
gels toepassing WNT en de Uitvoeringsregeling WNT, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties als uitgangspunt gehanteerd.

Bezoldigingsgegevens

Functiegegevens R. Willemsen K. Zomer F. Dijkstra F. Dijkstra

Functie(s)

Duur dienstverband in 2017

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Beloning n.v.t. 41.673 77.058 81.523 97.408 73.130 n.v.t. 18.178

Belastbare onkostenvergoedingen n.v.t. 75 118 63 - - n.v.t. -

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. 5.896 10.123 11.954 13.256 11.695 n.v.t. 3.941

Totale bezoldiging n.v.t. 47.644 87.299 93.540 110.664 84.825 n.v.t. 22.119

Toepasselijk WNT-maximum 179.000 181.000 179.000 181.000 179.000 181.000 179.000 181.000

Motivering indien overschrijding

nee

ja

74,8

Algemeen directeur

1/8 - 31/12

0,4

Functionaris 

gegevensbescherming
Griffier Algemeen directeur

ja

ja

1/1 - 31/12

nee

ja

01/10 -31/12

25,2

1/1 - 30/09

nee

ja
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Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Hengelo, 6 juli 2018

BDO Audit & Assurance B.V.                      
namens deze,

w.g. E.J. Jongsma RA
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Bijlage 1: Kerngegevens

Sociale structuur 31-12-2016 31-12-2017

Aantal inwoners (in aantallen)

•  0 - 19 jaar 8.322 8.277

•  20 - 64 jaar 20.059 20.145

•  65 jaar en ouder 7.388 7.363

Totaal aantal inwoners 35.769 35.785

Aantal inwoners (procentueel)

•  0 - 20 jaar 23% 23%

•  20 - 65 jaar 56% 56%

•  65 jaar en ouder 21% 21%

Totaal aantal inwoners 100% 100%

Uitkeringen

• Aantal uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar 451 457

• Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAZ/IOAW 66 63

• Aantal medewerkers wet sociale werkvoorzieningen 178 166

Bedrijfsvestigingen

• Bedrijfsvestigingen 2.999 3.052
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•  65 jaar en ouder 21% 21%

Totaal aantal inwoners 100% 100%

Uitkeringen
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Bijlage 2: Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

01 Veiligheid en dienstverlening

10120 Ondersteuning veiligheidsketen - 2.006 - 2.020 - 2.020 - - 1.954

10310 Rijbewijzen - 25 - 116 - 135 - 18 N - 168

10320 Reisdocumenten - 116 - 207 - 294 - 86 N - 373

10330 Burgerlijke stand - 357 - 181 - 179 2 V - 96

10340 Overige burgerzaken - 25 - 35 - 53 - 18 N - 41

12020 Preparatie - 30 - 20 - 20 0 V - 26

12040 Rampenbestrijding - 22 - 53 - 45 8 V - 13

14000 Openbare orde - 411 - 478 - 438 40 V - 735

72400 Begraafplaatsen en uitvaartcentrum - 310 - 340 - 334 6 V - 461

Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening - 3.304 - 3.450 - 3.517 - 67 N - 3.866

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd

42000 Openbaar basisonderwijs - 74 - 70 - 77 - 7 N - 411

42200 Bijzonder basisonderwijs - 669 - 645 - 647 - 2 N - 709

43200 Bijzonder speciaal onderwijs - 119 - 180 - 164 16 V - 198

44200 Bijzonder voortgezet onderwijs - 135 - 150 - 154 - 4 N - 209

48000 Algemeen onderwijsbeleid - 408 - 602 - 606 - 3 N - 537

48010 Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen - 736 - 686 - 761 - 75 N - 944

48200 Volwasseneneducatie - - - - - 8

58010 Speelplaatsen 12- - 89 - 158 - 163 - 5 N - 147

58020 Spelvoorzieningen 12+ - 4 - 4 - 4 V - 9

63010 Jeugdbeleid - 15 - 15 - 15 0 V - 42

65000 Kinderopvang / Peuterspeelzalen - 233 - 379 - 376 4 V - 374

71600 Jeugd en gezin - 7.619 - 7.785 - 8.358 - 573 N - 7.606

Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd - 10.100 - 10.674 - 11.321 - 647 N - 11.194

03 Werk, economie en inkomen

31000 Economische aangelegenheden - 233 - 291 - 285 5 V - 229

31010 Markten - 43 - 43 - 38 6 V - 52

34100 Agrarische zaken - 2 - 2 - 3 - 0 N - 3

61000 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen - 7.470 - 7.562 - 7.455 107 V - 7.949

61020 Fraudebestrijding - 41 - 41 - 36 5 V - 51

61110 Sociale werkvoorziening - 4.330 - 4.566 - 4.501 65 V - 4.534

61400 Bijzondere bijstandsverlening - 609 - 961 - 988 - 27 N - 1.031

61410 Schuldhulpverlening - 260 - 227 - 205 22 V - 296

62300 Participatiebudget - 1.054 - 921 - 926 - 5 N - 1.112

Totaal 03 Werk, economie en inkomen - 14.042 - 14.615 - 14.437 178 V - 15.256

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

21000 Aanleg en reconstructie wegen - 1.033 - 1.201 - 1.176 26 V - 1.387

21010 Wegbeheer algemeen - 1.751 - 731 - 727 5 V - 885

21020 Onderhoud verhardingen - 1.239 - 1.542 - 1.566 - 24 N - 1.225

21030 Bermen en sloten - 265 - 588 - 612 - 24 N - 631

21040 Straatreiniging 88 - 509 - 505 3 V - 196

21050 Gladheidsbestrijding - 111 - 116 - 160 - 44 N - 215

21060 Straatmeubilair - 63 - 138 - 137 0 V - 164

21100 Verkeer - 150 - 272 - 274 - 2 N - 298

21200 Openbaar vervoer - 774 - 330 - 298 33 V - 606

21400 Parkeren - 1.152 - 875 - 791 85 V - 1.671

72200 Aanleg en reconstructie riolering - 1.852 - 2.027 - 1.953 75 V - 1.991

72210 Beheer en onderhoud riolering - 1.583 - 1.038 - 1.046 - 8 N - 1.518

Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid - 9.887 - 9.368 - 9.243 124 V - 10.787

bedragen x € 1.000
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Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

01 Veiligheid en dienstverlening

10120 Ondersteuning veiligheidsketen

10310 Rijbewijzen 96 96 167 71 V 148

10320 Reisdocumenten 319 319 410 91 V 409

10330 Burgerlijke stand 44 82 71 - 11 N 38

10340 Overige burgerzaken 48 10 9 - 1 N 45

12020 Preparatie

12040 Rampenbestrijding

14000 Openbare orde 58 50 42 - 8 N 59

72400 Begraafplaatsen en uitvaartcentrum 406 346 328 - 19 N 304

Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening 971 903 1.027 124 V 1.004

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd

42000 Openbaar basisonderwijs - - - - 309

42200 Bijzonder basisonderwijs 10 10 - - 10 N -

43200 Bijzonder speciaal onderwijs 15 15 13 - 2 N 14

44200 Bijzonder voortgezet onderwijs

48000 Algemeen onderwijsbeleid - 137 137 - 0 N 90

48010 Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen 57 33 27 - 6 N 44

48200 Volwasseneneducatie

58010 Speelplaatsen 12- - - 1 1 V -

58020 Spelvoorzieningen 12+

63010 Jeugdbeleid 23 23 24 0 V 23

65000 Kinderopvang / Peuterspeelzalen 10 10 8 - 3 N 13

71600 Jeugd en gezin - - - - 3

Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd 116 229 209 - 20 N 496

03 Werk, economie en inkomen

31000 Economische aangelegenheden 61 109 104 - 4 N 68

31010 Markten 40 40 34 - 6 N 35

34100 Agrarische zaken

61000 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 6.458 6.422 6.398 - 24 N 6.266

61020 Fraudebestrijding

61110 Sociale werkvoorziening 44 44 31 - 13 N 73

61400 Bijzondere bijstandsverlening 15 15 50 35 V 46

61410 Schuldhulpverlening

62300 Participatiebudget 164 29 46 18 V 38

Totaal 03 Werk, economie en inkomen 6.780 6.657 6.662 5 V 6.524

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

21000 Aanleg en reconstructie wegen - 44 44 0 V 4

21010 Wegbeheer algemeen 39 62 65 3 V 40

21020 Onderhoud verhardingen - 65 94 29 V 126

21030 Bermen en sloten - - 4 4 V -

21040 Straatreiniging 1 1 5 5 V 3

21050 Gladheidsbestrijding 0 0 0 - 0 N -

21060 Straatmeubilair - - 4 4 V 0

21100 Verkeer 39 39 44 5 V 162

21200 Openbaar vervoer 613 118 114 - 5 N 618

21400 Parkeren 535 73 82 9 V 511

72200 Aanleg en reconstructie riolering 279 298 183 - 115 N 255

72210 Beheer en onderhoud riolering 3.890 3.875 3.909 34 V 3.780

Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 5.395 4.576 4.549 - 27 N 5.499

bedragen x € 1.000

B A T E N
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Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

05 Cultuur, recreatie en sport

51000 Bibliotheek - 1.293 - 1.442 - 1.474 - 32 N - 1.260

51100 Muziekschool - 55 - 76 - 52 24 V - 37

51110 Overig vormings- en ontwikkelingswerk - 1 - 1 - 1 V - 1

53000 Buitensport-accommodaties - 803 - 747 - 691 56 V - 838

53010 Binnensport-accommodaties - 981 - 960 - 861 99 V - 1.131

53020 Het Ravijn-zwem sport zorg - 2.414 - 2.508 - 2.445 63 V - 3.067

53030 Stimulering sportdeelname - 143 - 185 - 177 8 V - 140

53040 Algemeen sportbeleid - 262 - 244 - 217 27 V - 411

54000 Kunst en Cultuur - 1.047 - 1.511 - 1.460 52 V - 1.127

54100 Musea / expositieruimten - 32 - 36 - 30 6 V - 50

56020 Recreatie en Toerisme - 431 - 522 - 521 1 V - 561

58000 Culturele voorzieningen en evenementen - 32 - 58 - 64 - 6 N - 64

63000 Sociaal-cultureel werk - 436 - 812 - 741 71 V - 724

Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport - 7.931 - 9.102 - 8.732 370 V - 9.413

06 Woon- en leefomgeving

32000 Bedrijventerreinen - 3.006 - 2.772 - 1.125 1.647 V - 2.038

55000 Natuur en landschap - 53 - 125 - 105 20 V - 210

56000 Openbaar groen - 1.914 - 1.881 - 1.832 49 V - 1.799

56010 Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten - 44 - 96 - 100 - 4 N - 191

72100 Huishoudelijk afval - 3.552 - 3.159 - 3.049 110 V - 3.471

72110 Kantoor-  winkel- en dienstenafval - 30 - 48 - 47 1 V - 268

72120 Overig afval - 20 - 20 - 9 11 V - 19

72300 Milieu algemeen - 553 - 755 - 710 45 V - 455

72310 Milieubeheer bedrijven - 23 - 127 - 91 37 V - 86

72320 Uitvoering Wet geluidhinder - 6 - 6 - 3 3 V - 97

72330 Dierplaagbestrijding - 1 - 1 - 2 - 0 N - 31

81000 Structuurplannen - 10 - 25 - 9 16 V - 414

81010 Bestemmingsplannen - 517 - 443 - 414 29 V - 995

82000 Wonen - 165 - 50 - 35 14 V - 123

82100 Herinrichting woonomgeving - 64 - 75 - 56 19 V - 114

82200 Vergunningen volkshuisvesting - 1.074 - 994 - 1.014 - 20 N - 1.759

82210 Grondzaken - 268 - 699 - 707 - 8 N - 587

82230 Woonwagens - 6 - 6 - 9 - 2 N - 10

83000 Bouwgrondexploitatie - 4.005 - 7.755 - 7.390 365 V - 3.518

Totaal 06 Woon- en leefomgeving - 15.313 - 19.038 - 16.707 2.332 V - 16.187

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg

62000 Zorgbeleid - 2.046 - 1.933 - 2.072 - 139 N - 1.671

62010 Maatschappelijk werk/slachtofferhulp - 420 - 402 - 402 - - 402

62030 Zorgpunt Hellendoorn - - - - - 411

62100 Minderhedenbeleid - 19 - 19 - 20 - 1 N - 29

62110 Uitvoering Wet Inburgering - 298 - 326 - 295 32 V - 245

62200 Huishoudelijke verzorging - 2.577 - 2.659 - 2.551 108 V - 2.055

65200 Voorziening gehandicapten - 5.836 - 5.825 - 5.470 355 V - 6.344

71100 Volksgezondheid en ambulancevervoer - 256 - 319 - 330 - 12 N - 306

Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg - 11.452 - 11.483 - 11.140 343 V - 11.464

bedragen x € 1.000

L A S T E N

Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

05 Cultuur, recreatie en sport

51000 Bibliotheek - 445 456 11 V -

51100 Muziekschool - 10 9 - 1 N 10

51110 Overig vormings- en ontwikkelingswerk

53000 Buitensport-accommodaties 251 358 386 27 V 219

53010 Binnensport-accommodaties 446 446 435 - 11 N 432

53020 Het Ravijn-zwem sport zorg 648 703 755 52 V 658

53030 Stimulering sportdeelname 7 7 5 - 2 N 7

53040 Algemeen sportbeleid 37 37 37 0 V 22

54000 Kunst en Cultuur 0 653 680 27 V -

54100 Musea / expositieruimten 4 4 15 11 V 15

56020 Recreatie en Toerisme 431 479 489 10 V 457

58000 Culturele voorzieningen en evenementen 13 13 13 - 0 N 13

63000 Sociaal-cultureel werk 241 241 232 - 9 N 239

Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport 2.078 3.395 3.510 114 V 2.072

06 Woon- en leefomgeving

32000 Bedrijventerreinen 2.901 2.678 1.021 - 1.657 N 3.237

55000 Natuur en landschap - - 0 0 V 82

56000 Openbaar groen 41 52 72 19 V 45

56010 Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten 178 178 170 - 8 N 169

72100 Huishoudelijk afval 4.251 4.266 4.141 - 125 N 3.929

72110 Kantoor-  winkel- en dienstenafval 84 79 70 - 9 N 328

72120 Overig afval 42 42 32 - 10 N 50

72300 Milieu algemeen 1 16 18 2 V 83

72310 Milieubeheer bedrijven - 21 28 7 V 37

72320 Uitvoering Wet geluidhinder 2 2 1 - 2 N 3

72330 Dierplaagbestrijding 7 - 0 0 V 6

81000 Structuurplannen - 90 90 - -

81010 Bestemmingsplannen 39 51 51 - 0 N 63

82000 Wonen 19 - - - 21

82100 Herinrichting woonomgeving - - - - - 311

82200 Vergunningen volkshuisvesting 623 623 730 107 V 801

82210 Grondzaken 105 564 586 22 V 1.559

82230 Woonwagens 28 28 19 - 9 N 19

83000 Bouwgrondexploitatie 3.983 6.606 6.578 - 28 N 3.874

Totaal 06 Woon- en leefomgeving 12.305 15.297 13.606 - 1.691 N 13.994

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg

62000 Zorgbeleid 6 - 7 7 V 13

62010 Maatschappelijk werk/slachtofferhulp

62030 Zorgpunt Hellendoorn

62100 Minderhedenbeleid 2 2 2 0 V -

62110 Uitvoering Wet Inburgering 15 50 82 32 V 270

62200 Huishoudelijke verzorging - 10 11 1 V -

65200 Voorziening gehandicapten 840 880 755 - 125 N 728

71100 Volksgezondheid en ambulancevervoer

Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg 863 942 858 - 84 N 1.011

bedragen x € 1.000

B A T E N
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Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

08 Bestuur en middelen

10100 Algemeen bestuur - 356 - 389 - 389 - 0 N - 359

10110 Dagelijks bestuur - 835 - 3.316 - 2.967 350 V - 829

10300 Verkiezingen - 37 - 58 - 55 3 V - 75

10500 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen - 205 - 171 - 176 - 5 N - 142

10510 Internationale contacten - 8 - 8 - 6 2 V - 13

10600 Raadsgriffie - 319 - 252 - 245 7 V - 487

10800 Treasury - 310 34 - 23 - 57 N - 363

92100 Uitkering gemeentefonds

92200 Algemene baten en lasten - 101 - 20 - 48 - 27 N - 22

92300 Integratie-uitkering sociaal domein

93000 Uitvoering Wet WOZ - 347 - 372 - 419 - 46 N - 383

93100 Onroerende-zaakbelastingen - 24 - - - - 95

Totaal 08 Bestuur en middelen - 2.542 - 4.553 - 4.326 227 V - 2.769

OVH Overhead

100 Algemeen directeur - 8 - - - -

10900 Personeel - 2.656 - 6.043 - 6.113 - 70 N -

10910 Huisvesting - - 1.454 - 1.481 - 27 N -

10920 Automatisering - - 1.175 - 1.132 43 V -

10930 Facilitaire zaken - - 258 - 255 3 V -

10940 Organisatieaangelegenheden - - 381 - 268 113 V -

10950 Overige ondersteuning - 275 - 442 - 383 58 V - 1.617

10990 Interne doorbelasting uren Overhead - 356 335 - 21 N -

110 Cluster Grondgebied - 88 - - - -

130 Cluster Samenleving - 62 - - - -

160 Cluster bedrijfsvoering - 36 - - - -

180 Griffie - 1 - - - -

200 Personeel en Organisatie - 1.058 - - - -

210 Directievoering, financien & control - 1.304 - - - -

220 Financiële informatievoorziening en ondersteuning 356 - - - -

230 Kapitaallasten - 10.551 - - - -

240 Informatie en faciliteiten - 3.206 - - - -

260 Bouwkundig beheer - 2.132 0 0 - 0 N -

300 Bevolkingsadministratie - - - - -

310 Heffing en inning belastingen - - - 0 - 0 N -

400 Inzameling en verwerking afval - - - - -

410 Tractie en Garage - 15 0 - 0 0 V -

420 Huisvesting Buitendienst - 0 - 0 - 0 N -

500 Geo-informatie - 87 0 - - 0 N -

96000 Saldo van kostenplaatsen - - - - - 1

Totaal OVH Overhead - 21.123 - 9.397 - 9.297 100 V - 1.617

Saldo van baten en lasten - 95.693 - 91.680 - 88.719 2.961 V - 82.553

Mutatie reserves - 525 - 4.173 - 5.406 - 1.232 N - 6.724

Resultaat - 96.219 - 95.853 - 94.125 1.728 V - 89.277

bedragen x € 1.000

L A S T E N

Overzicht baten en lasten
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

08 Bestuur en middelen

10100 Algemeen bestuur

10110 Dagelijks bestuur - - 77 77 V 174

10300 Verkiezingen

10500 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen

10510 Internationale contacten

10600 Raadsgriffie

10800 Treasury 671 3.322 3.273 - 49 N 2.037

92100 Uitkering gemeentefonds 29.605 30.211 30.023 - 188 N 30.466

92200 Algemene baten en lasten - - 0 0 V 0

92300 Integratie-uitkering sociaal domein 15.924 16.298 16.298 - 16.877

93000 Uitvoering Wet WOZ - 9 10 1 V -

93100 Onroerende-zaakbelastingen 7.718 7.605 7.633 28 V 7.428

Totaal 08 Bestuur en middelen 53.918 57.445 57.314 - 131 N 56.983

OVH Overhead

100 Algemeen directeur - - - - -

10900 Personeel 49 7 10 3 V -

10910 Huisvesting - 1 - - 1 N -

10920 Automatisering - - 0 0 V -

10930 Facilitaire zaken - 9 16 7 V -

10940 Organisatieaangelegenheden

10950 Overige ondersteuning 25 36 22 - 14 N 25

10990 Interne doorbelasting uren Overhead

110 Cluster Grondgebied - - - - -

130 Cluster Samenleving - - - - -

160 Cluster bedrijfsvoering - - - - -

180 Griffie - - - - -

200 Personeel en Organisatie - - - - -

210 Directievoering, financien & control 2 - - - -

220 Financiële informatievoorziening en ondersteuning

230 Kapitaallasten 10.921 - - - -

240 Informatie en faciliteiten 9 - - - -

260 Bouwkundig beheer 1.275 - - - -

300 Bevolkingsadministratie - - - - -

310 Heffing en inning belastingen - - - - -

400 Inzameling en verwerking afval - - - - -

410 Tractie en Garage - - - - -

420 Huisvesting Buitendienst - - 0 0 - -

500 Geo-informatie 4 - - - -

96000 Saldo van kostenplaatsen - - - - 122

Totaal OVH Overhead 12.285 53 49 - 4 N 146

Saldo van baten en lasten 94.711 89.498 87.784 - 1.714 N 87.728

Mutatie reserves 1.508 6.355 6.912 557 V 2.465

Resultaat 96.219 95.853 94.697 - 1.156 N 90.194

bedragen x € 1.000

B A T E N
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Bijlage 3:  Realisatie taakvelden per programma

Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

01 Veiligheid en dienstverlening

0.2 Burgerzaken - 524 - 539 - 660 - 121 N - 678

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 2.059 - 2.093 - 2.085 9 V - 1.992

1.2 Openbare orde en veiligheid - 411 - 478 - 438 40 V - 735

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - 310 - 340 - 334 6 V - 461

Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening - 3.304 - 3.450 - 3.517 - 67 N - 3.866

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - - 3

4.2 Onderwijshuisvesting - 753 - 874 - 872 3 V - 1.260

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - 1.581 - 1.782 - 1.863 - 81 N - 2.066

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 93 - 162 - 163 - 1 N - 156

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 1.069 - 1.354 - 1.275 79 V - 1.324

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 5.401 - 5.398 - 6.069 - 671 N - 5.289

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 400 - 300 - 266 34 V - 297

7.1 Volksgezondheid - 804 - 805 - 813 - 8 N - 799

Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd - 10.100 - 10.674 - 11.321 - 647 N - 11.194

03 Werk, economie en inkomen

0.64 Belastingen overig - - 6 - 6 0 V -

3.1 Economische ontwikkeling - 233 - 274 - 258 16 V - 229

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 45 - 56 - 62 - 6 N - 55

6.3 Inkomensregelingen - 8.380 - 8.792 - 8.685 107 V - 9.326

6.4 Begeleide participatie - 4.330 - 4.566 - 4.501 65 V - 4.534

6.5 Arbeidsparticipatie - 1.054 - 921 - 926 - 5 N - 1.112

Totaal 03 Werk, economie en inkomen - 14.042 - 14.615 - 14.437 178 V - 15.256

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

0.63 Parkeerbelasting

2.1 Verkeer en vervoer - 4.525 - 5.097 - 5.156 - 60 N - 5.001

2.2 Parkeren - 1.152 - 875 - 791 85 V - 1.671

2.5 Openbaar vervoer - 774 - 330 - 298 33 V - 606

6.3 Inkomensregelingen - 90 - 90 - 96 - 6 N - 104

7.2 Riolering - 3.346 - 2.975 - 2.903 72 V - 3.404

Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid - 9.887 - 9.368 - 9.243 124 V - 10.787

05 Cultuur, recreatie en sport

3.4 Economische promotie - 431 - 522 - 521 1 V - 561

5.1 Sportbeleid en activering - 404 - 428 - 394 35 V - 551

5.2 Sportaccommodaties - 4.199 - 4.215 - 3.997 218 V - 5.037

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 1.103 - 1.589 - 1.512 77 V - 1.188

5.4 Musea - 8 - 8 - 6 2 V - 36

5.5 Cultureel erfgoed - 24 - 28 - 24 4 V - 14

5.6 Media - 1.326 - 1.500 - 1.538 - 38 N - 1.302

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 436 - 812 - 741 71 V - 724

Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport - 7.931 - 9.102 - 8.732 370 V - 9.413

L A S T E N

bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

01 Veiligheid en dienstverlening

0.2 Burgerzaken 507 507 657 150 V 640

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid 58 50 42 - 8 N 59

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 406 346 328 - 19 N 304

Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening 971 903 1.027 124 V 1.004

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting 10 10 - - 10 N 310

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 72 185 177 - 8 N 148

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - - 1 1 V -

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 34 34 31 - 3 N 39

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd 116 229 209 - 20 N 496

03 Werk, economie en inkomen

0.64 Belastingen overig 61 99 94 - 4 N 64

3.1 Economische ontwikkeling - - - - 4

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 40 50 44 - 6 N 35

6.3 Inkomensregelingen 6.473 6.437 6.448 11 V 6.312

6.4 Begeleide participatie 44 44 31 - 13 N 73

6.5 Arbeidsparticipatie 164 29 46 18 V 38

Totaal 03 Werk, economie en inkomen 6.780 6.657 6.662 5 V 6.524

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

0.63 Parkeerbelasting 409 - - - 378

2.1 Verkeer en vervoer 79 211 260 49 V 335

2.2 Parkeren 126 73 82 9 V 132

2.5 Openbaar vervoer 613 118 114 - 5 N 618

6.3 Inkomensregelingen

7.2 Riolering 4.169 4.173 4.093 - 81 N 4.035

Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 5.395 4.576 4.549 - 27 N 5.499

05 Cultuur, recreatie en sport

3.4 Economische promotie 431 479 489 10 V 457

5.1 Sportbeleid en activering 44 44 41 - 2 N 29

5.2 Sportaccommodaties 1.346 1.507 1.575 68 V 1.309

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 663 689 26 V 10

5.4 Musea - - 3 3 V 3

5.5 Cultureel erfgoed 4 4 11 7 V 11

5.6 Media 13 458 468 11 V 13

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 241 241 232 - 9 N 239

Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport 2.078 3.395 3.510 114 V 2.072

B A T E N

bedragen x € 1.000
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Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

06 Woon- en leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - 241 - 453 - 444 8 V - 242

0.5 Treasury - 40 - - - - 44

0.64 Belastingen overig - 3 - 33 - 30 3 V - 43

1.2 Openbare orde en veiligheid - 25 - 25 - 24 0 V - 24

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - 3.006 - 2.772 - 1.125 1.647 V - 2.038

5.5 Cultureel erfgoed - 30 - 20 - 6 14 V - 27

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 1.980 - 2.041 - 1.975 66 V - 2.126

6.3 Inkomensregelingen - 74 - 74 - 82 - 8 N - 87

7.3 Afval - 3.532 - 3.157 - 3.031 125 V - 3.679

7.4 Milieubeheer - 584 - 890 - 805 85 V - 669

8.1 Ruimtelijke ordening - 527 - 468 - 423 45 V - 1.409

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - 4.005 - 7.755 - 7.390 365 V - 3.518

8.3 Wonen en bouwen - 1.266 - 1.351 - 1.371 - 20 N - 2.281

Totaal 06 Woon- en leefomgeving - 15.313 - 19.038 - 16.707 2.332 V - 16.187

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 3.247 - 3.370 - 3.528 - 158 N - 3.831

6.2 Wijkteams - 25 - - - -

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - 1.980 - 1.759 - 1.562 198 V - 1.832

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 5.903 - 5.915 - 5.673 242 V - 5.467

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 40 - 120 - 47 73 V - 29

7.1 Volksgezondheid - 256 - 319 - 330 - 12 N - 306

Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg - 11.452 - 11.483 - 11.140 343 V - 11.464

08 Bestuur en middelen

0.1 Bestuur - 1.723 - 4.136 - 3.782 354 V - 1.831

0.2 Burgerzaken - 37 - 58 - 55 3 V - 75

0.5 Treasury - 310 34 - 23 - 57 N - 363

0.61 OZB woningen - 371 - 372 - 419 - 46 N - 480

0.62 OZB niet-woningen - - - - 2

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten - 101 - 20 - 48 - 27 N - 22

Totaal 08 Bestuur en middelen - 2.542 - 4.553 - 4.326 227 V - 2.769

OVH Overhead

0.4 Overhead - 10.572 - 9.397 - 9.297 100 V - 1.617

0.5 Treasury - 10.551 - - - -

Totaal OVH Overhead - 21.123 - 9.397 - 9.297 100 V - 1.617

Saldo van baten en lasten - 95.693 - 91.680 - 88.719 2.961 V - 82.553

Mutatie reserves - 525 - 4.173 - 5.406 - 1.232 N - 6.724

Resultaat - 96.219 - 95.853 - 94.125 1.728 V - 89.277

L A S T E N

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

06 Woon- en leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 62 338 341 3 V 1.203

0.5 Treasury 19 - - - 21

0.64 Belastingen overig 178 178 170 - 8 N 169

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.901 2.678 1.021 - 1.657 N 3.237

5.5 Cultureel erfgoed

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 41 52 72 20 V 127

6.3 Inkomensregelingen

7.3 Afval 4.378 4.387 4.243 - 145 N 4.306

7.4 Milieubeheer 11 40 47 7 V 128

8.1 Ruimtelijke ordening 39 141 141 - 0 N 63

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.983 6.606 6.578 - 28 N 3.874

8.3 Wonen en bouwen 695 878 995 117 V 865

Totaal 06 Woon- en leefomgeving 12.305 15.297 13.606 - 1.691 N 13.994

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 23 52 92 40 V 283

6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 50 40 53 13 V -

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 790 800 713 - 87 N 728

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 50 - - 50 N -

7.1 Volksgezondheid

Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg 863 942 858 - 84 N 1.011

08 Bestuur en middelen

0.1 Bestuur - - 77 77 V 174

0.2 Burgerzaken

0.5 Treasury 671 3.322 3.273 - 49 N 2.037

0.61 OZB woningen 4.826 4.797 4.857 60 V 4.671

0.62 OZB niet-woningen 2.892 2.817 2.786 - 31 N 2.758

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.529 46.509 46.321 - 188 N 47.343

0.8 Overige baten en lasten - - 0 0 V 0

Totaal 08 Bestuur en middelen 53.918 57.445 57.314 - 131 N 56.983

OVH Overhead

0.4 Overhead 1.364 53 49 - 4 N 146

0.5 Treasury 10.921 - - - -

Totaal OVH Overhead 12.285 53 49 - 4 N 146

Saldo van baten en lasten 94.711 89.498 87.784 - 1.714 N 87.728

Mutatie reserves 1.508 6.355 6.912 557 V 2.465

Resultaat 96.219 95.853 94.697 - 1.156 N 90.194

B A T E N

bedragen x € 1.000
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Bijlage 4:  Overzicht per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur - 1.723 - 4.136 - 3.782 354 V - 1.831

0.2 Burgerzaken - 561 - 598 - 716 - 118 N - 753

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - 241 - 453 - 444 8 V - 242

0.4 Overhead - 10.572 - 9.397 - 9.297 100 V - 1.617

0.5 Treasury - 10.901 34 - 23 - 57 N - 407

0.61 OZB woningen - 371 - 372 - 419 - 46 N - 480

0.62 OZB niet-woningen - - - - 2

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig - 3 - 40 - 36 4 V - 43

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten - 101 - 20 - 48 - 27 N - 22

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning - 24.474 - 14.981 - 14.763 218 V - 5.394

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 2.059 - 2.093 - 2.085 9 V - 1.992

1.2 Openbare orde en veiligheid - 436 - 502 - 462 40 V - 759

Totaal 1. Veiligheid - 2.494 - 2.596 - 2.547 49 V - 2.751

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer - 4.525 - 5.097 - 5.156 - 60 N - 5.001

2.2 Parkeren - 1.152 - 875 - 791 85 V - 1.671

2.5 Openbaar vervoer - 774 - 330 - 298 33 V - 606

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat - 6.451 - 6.303 - 6.245 58 V - 7.278

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling - 233 - 274 - 258 16 V - 229

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - 3.006 - 2.772 - 1.125 1.647 V - 2.038

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 45 - 56 - 62 - 6 N - 55

3.4 Economische promotie - 431 - 522 - 521 1 V - 561

Totaal 3. Economie - 3.715 - 3.624 - 1.966 1.658 V - 2.883

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - - 3

4.2 Onderwijshuisvesting - 753 - 874 - 872 3 V - 1.260

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - 1.581 - 1.782 - 1.863 - 81 N - 2.066

Totaal 4. Onderwijs - 2.334 - 2.657 - 2.735 - 78 N - 3.328

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering - 404 - 428 - 394 35 V - 551

5.2 Sportaccommodaties - 4.199 - 4.215 - 3.997 218 V - 5.037

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 1.103 - 1.589 - 1.512 77 V - 1.188

5.4 Musea - 8 - 8 - 6 2 V - 36

5.5 Cultureel erfgoed - 54 - 48 - 29 18 V - 41

5.6 Media - 1.326 - 1.500 - 1.538 - 38 N - 1.302

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 2.072 - 2.203 - 2.138 64 V - 2.282

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie - 9.166 - 9.991 - 9.614 376 V - 10.436

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 4.752 - 5.536 - 5.544 - 8 N - 5.879

6.2 Wijkteams - 25 - - - -

6.3 Inkomensregelingen - 8.544 - 8.955 - 8.863 93 V - 9.517

6.4 Begeleide participatie - 4.330 - 4.566 - 4.501 65 V - 4.534

6.5 Arbeidsparticipatie - 1.054 - 921 - 926 - 5 N - 1.112

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - 1.980 - 1.759 - 1.562 198 V - 1.832

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 5.903 - 5.915 - 5.673 242 V - 5.467

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 5.401 - 5.398 - 6.069 - 671 N - 5.289

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 40 - 120 - 47 73 V - 29

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 400 - 300 - 266 34 V - 297

L A S T E N

bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

Saldo van baten en lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur - - 77 77 V 174

0.2 Burgerzaken 507 507 657 150 V 640

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 62 338 341 3 V 1.203

0.4 Overhead 1.364 53 49 - 4 N 146

0.5 Treasury 11.611 3.322 3.273 - 49 N 2.058

0.61 OZB woningen 4.826 4.797 4.857 60 V 4.671

0.62 OZB niet-woningen 2.892 2.817 2.786 - 31 N 2.758

0.63 Parkeerbelasting 409 - - - 378

0.64 Belastingen overig 239 277 265 - 12 N 233

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.529 46.509 46.321 - 188 N 47.343

0.8 Overige baten en lasten - - 0 0 V 0

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 67.438 58.620 58.626 6 V 59.605

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid 58 50 42 - 8 N 59

Totaal 1. Veiligheid 58 50 42 - 8 N 59

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer 79 211 260 49 V 335

2.2 Parkeren 126 73 82 9 V 132

2.5 Openbaar vervoer 613 118 114 - 5 N 618

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 817 403 456 54 V 1.085

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling - - - - 4

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.901 2.678 1.021 - 1.657 N 3.237

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 40 50 44 - 6 N 35

3.4 Economische promotie 431 479 489 10 V 457

Totaal 3. Economie 3.371 3.206 1.553 - 1.653 N 3.732

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting 10 10 - - 10 N 310

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 72 185 177 - 8 N 148

Totaal 4. Onderwijs 82 195 177 - 18 N 458

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering 44 44 41 - 2 N 29

5.2 Sportaccommodaties 1.346 1.507 1.575 68 V 1.309

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 663 689 26 V 10

5.4 Musea - - 3 3 V 3

5.5 Cultureel erfgoed 4 4 11 7 V 11

5.6 Media 13 458 468 11 V 13

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 41 52 73 21 V 127

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 1.447 2.728 2.862 134 V 1.504

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 298 327 355 28 V 560

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen 6.473 6.437 6.448 11 V 6.312

6.4 Begeleide participatie 44 44 31 - 13 N 73

6.5 Arbeidsparticipatie 164 29 46 18 V 38

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 50 40 53 13 V -

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 790 800 713 - 87 N 728

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 50 - - 50 N -

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

B A T E N

bedragen x € 1.000
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Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid - 1.060 - 1.123 - 1.143 - 20 N - 1.105

7.2 Riolering - 3.346 - 2.975 - 2.903 72 V - 3.404

7.3 Afval - 3.532 - 3.157 - 3.031 125 V - 3.679

7.4 Milieubeheer - 584 - 890 - 805 85 V - 669

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - 310 - 340 - 334 6 V - 461

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu - 8.831 - 8.485 - 8.217 268 V - 9.319

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening - 527 - 468 - 423 45 V - 1.409

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - 4.005 - 7.755 - 7.390 365 V - 3.518

8.3 Wonen en bouwen - 1.266 - 1.351 - 1.371 - 20 N - 2.281

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing- 5.798 - 9.574 - 9.183 391 V - 7.208

Saldo van baten en lasten - 95.693 - 91.680 - 88.719 2.961 V - 82.553

Mutatie reserves - 525 - 4.173 - 5.406 - 1.232 N - 6.724

Resultaat - 96.219 - 95.853 - 94.125 1.728 V - 89.277

L A S T E N

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per taakveld
Primitieve

Begroting

Actuele

Begroting

Rekening

2017
Verschil

Rekening

2016

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering 4.169 4.173 4.093 - 81 N 4.035

7.3 Afval 4.378 4.387 4.243 - 145 N 4.306

7.4 Milieubeheer 11 40 47 7 V 128

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 406 346 328 - 19 N 304

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8.964 8.947 8.710 - 237 N 8.773

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening 39 141 141 - 0 N 63

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.983 6.606 6.578 - 28 N 3.874

8.3 Wonen en bouwen 695 878 995 117 V 865

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing4.717 7.624 7.713 89 V 4.803

Saldo van baten en lasten 94.711 89.498 87.784 - 1.714 N 87.728

Mutatie reserves 1.508 6.355 6.912 557 V 2.465

Resultaat 96.219 95.853 94.697 - 1.156 N 90.194

B A T E N

bedragen x € 1.000
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Bijlage 5:  Beleidsindicatoren

Beleidsindicator Eenheid Periode
Hellen-

doorn

Neder

land

0. Bestuur en ondersteuning

0.01 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2017 8,2 nnb

0.02 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2017 8,0 nnb

0.03 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2017 617,6 nnb

0.04 Externe inhuur Kosten als % van totale 

loonsom + totale kosten 

inhuur externen

2017 9,5 nnb

0.05 Overhead % van totale lasten 2017 10,5 nnb

1. Veiligheid

1.01 Verwijzingen Halt per 10.000 inw., 12-17 jr 2016 98 137

1.02 Hardekern jongeren per 10.000 inw., 12-24 jr 2014 0,2 1,3

1.03 Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2016 0,4 2,3

1.04 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2016 1,8 5,3

1.05 Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2016 1,4 3,3

1.06 Vernieling en beschadiging aantal per 1.000 inwoners 2016 2,7 5,6

2. Verkeer en vervoer

2.01 Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een 

motorvoertuig

% 2015 7 8

2.02 Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een 

fietser

% 2015 15 9

3. Economie

3.01 Functiemenging % 2016 47,7 52,1

3.02 Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) index 2013 107 100

3.03 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw, 15-64 jr 2016 106 134

4. Onderwijs

4.01 Absoluut verzuim per 1.000 inw, 5-18 jr 2016 0 2,01

4.02 Relatief verzuim per 1.000 inw, 5-18 jr 2016 0,34 26,88

4.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % %, 12-23 jr 2012 0,8 2

5. Sport, cultuur en recreatie

5.01 Niet-sporters % 2016 43,7 48,7

6. Sociaal domein

6.01 Banen per 1.000 inw, 15-64 jr 2016 591 744

6.02 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw, 18 jr eo 2016 23,1 41,3

6.03 Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inw, 15-65 jr 2016 28,3 25,5

6.04 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2017 63 54

6.05 Netto arbeidsparticipatie % 2016 67,4 65,8

6.06 % kinderen in armoede % 2015 3,16 6,58

6.07 % jeugdwerkloosheid %, 16-22 jr 2015 1,08 1,52

6.08 Jongeren met jeugdhulp %, tot 18 jr 2017 7,2 8,8

6.09 Jongeren met jeugdbescherming %, tot 18 jr 2016 1,1 1,2

6.10 Jongeren met delict voor rechter %, 12-21 jr 2015 0,49 1,45

6.11 Jongeren met jeugdreclassering %, 12-22 jr 2016 0,2 0,5

7. Volksgezondheid en milieu

7.01 Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2015 186 200

7.02 Hernieuwbare elektriciteit % 2016 0 12,6

8. Vhrosv

8.01 WOZ-waarde woningen dzd euro 2017 224 216

8.02 Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2014 5,6 6

8.03 Demografische druk % 2017 78,3 69

8.04 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2017 666 644

8.05 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2017 776 723

Bijlage 6:  Reserves en voorzieningen

Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Afschrijving

activa

Onttrek-

kingen

Saldo

31-12-2017

Rekeningsaldo

Rekeningsaldo te bestemmen 916 572 - - 916 572

Totaal Rekeningsaldo 916 572 - - 916 572

Algemene Reserve

Vrij aanwendbare Reserve 3.741 3.621 - - 972 6.390

Financieringsreserve 3.395 637 - - 2.380 1.652

Bufferreserve grondexploitatie 4.860 389 - - 1.125 4.124

Totaal Algemene Reserve 11.996 4.647 - - 4.476 12.166

Bestemmingsreserves

Reserve Salomonsonhuis / zorgpunt 164 - - - 164

Reserve bijzondere bijstand - 122 - - 122

Reserve WWB 0 - - - 0

Reserve groenrenovaties 94 - - - 94

Reserve 1/3-regeling accommodatiebeleid 141 50 - - 27 164

Reserve kunst 15 9 - - 24

Reserve rood-voor-rood 63 5 - - 68

Reserve reconstructie plattelandsvernieuwing 161 85 - - 246

Reserve wachtgelden huidige wethouders 218 100 - - 318

Reserve sociaal domein 5.860 362 - - 1.493 4.729

Reserve duurzame energiemaatregelen 55 25 - - 80

Totaal Bestemmingsreserves 6.771 759 - - 1.519 6.010

Totaal 19.683 5.978 - - 6.912 18.748

bedragen x € 1.000

Reserves

Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Aanwen-

dingen
Vrijval

Saldo

31-12-2017

Voorzieningen personeel

Voorziening APPA 1.549 - - - 61 1.488

Voorziening wachtgelden oud-wethouders 60 - - 44 - 16 -

Voorziening Appa ingegane pensioenen - 2.260 - - 2.260

Totaal Voorzieningen personeel 1.609 2.260 - 44 - 77 3.748

Onderhoudsvoorzieningen

Voorziening onderhoud openbare verlichting - 115 - 27 - 88

Voorziening onderhoud wegen 25 1.220 - 880 - 365

Totaal Onderhoudsvoorzieningen 25 1.335 - 907 - 453

Voorzieningen van derden verkregen middelen

Voorziening ISV 179 - - 158 - 21

Voorziening parkeerbeleid 18 5 - - 23

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 1.406 - - 522 - 884

Voorziening egalisatie rioolheffing 631 - - 183 - 447

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen 2.234 5 - 864 - 1.375

Overige voorzieningen

Voorziening privatisering was- en kleedruimten 800 - - - 160 640

Totaal Overige voorzieningen 800 - - - 160 640

Totaal 4.668 3.600 - 1.814 - 237 6.216

Voorzieningen

bedragen x € 1.000
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Saldo

1-1-2017

Stortin-

gen

Aanwen-

dingen
Vrijval

Saldo

31-12-2017

Geactiveerde voorzieningen

Voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie 1.382 1.321 - - 2.703

Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 148 44 - 46 - 3 144

Voorziening dubieuze debiteuren WWB 622 144 - 4 - 762

Voorziening dubieuze debiteuren BBZ 125 - - 47 - 19 59

Totaal Geactiveerde voorzieningen 2.276 1.510 - 97 - 21 3.668

Totaal 2.276 1.510 - 97 - 21 3.668

bedragen x € 1.000

Geactiveerde voorzieningen
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