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VOORWOORD
Aan de gemeenteraad van Noordwijk.
Voor u ligt de jaarrekening 2018. De eerste jaarrekening van het huidige college en tevens de
laatste jaarrekening van de “oude” gemeente Noordwijk.
Met de jaarrekening 2018 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de begroting en de
besteding van de specifieke uitkeringen van het Rijk (SiSa). De Coalitiekoers 2014-2018 diende als
basis voor de begroting en deze jaarrekening.
2018 was een bijzonder jaar voor de gemeente Noordwijk. Op 6 juli 2017 besloten de
gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout tot een fusie. Vervolgens heeft de Tweede
Kamer hiermee ingestemd en is in 2018 ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gegaan. Per 1
januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk dan ook een feit.
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
aangaande de op handen zijnde fusie met de gemeente Noordwijkerhout. Veelal op basis van
bestaand beleid en onder preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland is er gewerkt aan onder
andere het ontwikkelen van een organisatie die past bij de vastgestelde visie van de Nieuwe
gemeente Noordwijk met als (onder)titel: ‘Verbinden met het doel voor ogen’, het opstellen van
een Sociaal Plan, inclusief arbeidsvoorwaarden, invoeren van het landelijke HR21
functiewaarderingssysteem en het plaatsingsproces van de medewerkers.
Dit betekent echter niet dat de ambities uit het Collegewerkprogramma 2014-2018 op een lager
pitje zijn gezet. Er is met onverminderde inzet doorgewerkt aan het realiseren van de ambities.
Een aantal ontwikkelingen willen wij graag noemen.
Op het vlak van het Sociaal Domein is ook in 2018 intensief samengewerkt binnen de Duin &
Bollenstreek en binnen de regio Holland Rijnland. In 2018 is verder uitvoering gegeven aan de
Transformatieagenda Wmo 2017-2018, waarin wordt uitgegaan van wat mensen kunnen,
ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben, zorgen dat mensen de weg naar hulp en
ondersteuning beter weten te vinden en een agenda voor en door inwoners. Jeugdhulp, Wmo,
Werk en Inkomen en Sport en Cultuur spelen hierbij een belangrijke rol.
In 2018 is een eerste actualisering van de omgevingsvisie vastgesteld. Daarbij zijn onder meer de
beleidsuitgangspunten voor natuurbeleid in overeenstemming gebracht met het document
‘Schitterende Natuur en Groen in Noordwijk’. De basis is in 2018 gelegd voor het maken van een
omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente Noordwijk.
In 2018 waren er ook ontwikkelingen in het grondbedrijf: Begin 2018 zijn alle 49
eengezinswoningen opgeleverd in de nieuwe wijk Losplaatskade. De bouw van de eerste 113
woningen in Offem Zuid is gestart medio 2018. Er is een haalbaarheidsonderzoek geweest voor vijf
parkeeroplossingen Noordwijk aan Zee (HoogTij) welke is gepresenteerd aan de raadsleden van de
oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Op 23 mei 2018 is de eerste paal geslagen voor
het plan Duineveld, waarna gestart is met de realisatie van het plan Duineveld. De
koopovereenkomst is in 2018 getekend met de NWS voor de verkoop van grond voormalig
Northgohal voor de bouw van 62 woningen. De samenwerkingsovereenkomst tussen de
Noordwijkse Reddingsbrigade, de zeilvereniging en de gemeente Noordwijk is in oktober 2018
ondertekend. Eind 2018 zijn de 40 zorggeschikte appartementen (NWS) aan het Rederijkersplein
toegewezen aan de nieuwe bewoners.
Er is naar aanleiding van diverse ongeregeldheden in de wijk Boerenburg in 2018 een ‘taskforce’
ingesteld met als taak het herstellen van de leefbaarheid in de wijk. Aan de hand van de
verzamelde informatie en opgedane kennis zijn de bestuurlijke ambities uitgewerkt in een plan van
aanpak.
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In 2018 is uitvoering gegeven aan de herontwikkeling van het Sportpark Lageweg met voor SJC
een nieuwe clubaccommodatie en nieuwe kleedkamers. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad
het definitief ontwerp van de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark Lageweg vastgesteld.
Na de themajaren ‘150 jaar badplaats’ (2016), European City of Sports (2017) stond 2018 in het
teken van ‘City of Space’. Met dit thema is de band tussen ruimtevaart en Noordwijk onderstreept.
Gedurende het jaar zijn circa 25 grote en kleine evenementen georganiseerd waarmee verbinding
is gelegd tussen ruimtevaart en cultuur, onderwijs en sport, waaronder een theatervoorstelling,
een recordrecordpoging raketlanceringen, een internationaal studieprogramma met deelnemers uit
36 landen, een astronautenpanel en een nieuw gecomponeerd spacelied.
Verder is in 2018 de culturele infrastructuur in kaart gebracht met alle culturele organisaties uit
Noordwijkerhout en De Zilk. Daarnaast is het Theater De Muze in eigendom overgenomen van de
Stichting De Muze.
Het jaar 2018 is financieel afgesloten met een negatief rekeningresultaat van € 344.735,-.
Over de bestemming van het rekeningsaldo doet het college uw raad een voorstel in juni, wanneer
u de raadsvoordracht voor de vaststelling van de jaarrekening 2018 ontvangt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris,
De burgemeester,

C. Hof

J. Hermans-Vloedbeld
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1.

Bestuur en organisatie

Bestuurlijke toekomst
De gemeentelijke herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout is in 2018 voltooid. De
dienstverlening is zonder noemenswaardige problemen gecontinueerd. Een strategische visie
(“Verbinden met het doel voor ogen”) en een dienstverleningsvisie is opgesteld. Onder andere op
basis hiervan is een nieuwe organisatie ingericht. Een verbouwing op twee locaties maakt het
mogelijk dat ambtenaren op twee kantoorlocaties hun werk doen en werken aan hun ontwikkeling.
De fusie is aangestuurd door de Stuurgroep Fusie, bestaande uit één burgemeester en één
wethouder per gemeente. Onder leiding van de kwartiermaker fusie/beoogd gemeentesecretaris
heeft een projectorganisatie alle zaken geregeld die geregeld moesten worden om (1) als nieuwe
gemeente te kunnen functioneren en (2) klaar te staan voor verdere doorontwikkeling, waarbij
onder meer overheidsparticipatie, opgavegericht werken en zelforganisatie ontwikkelopgaven
vormen. Beide raden hebben voorts één Raadsgroep Fusie en diverse raadswerkgroepen ingericht
om met ondersteuning van een beoogd griffier ook de politiek-bestuurlijke
(besluitvormings)aspecten van de nieuwe gemeente vorm te geven. De gemeenschappelijke
regelingen waaraan de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout deelnamen zijn geïnventariseerd.
In 2019 kunnen de regelingen worden aangepast en zullen de afvaardigingen aan regiobesturen uit
de raad en het college opnieuw worden bepaald door het nieuwe gemeentebestuur.
Personeel en organisatie
Vanwege de fusie per 1 januari 2019 heeft het jaar 2018 vooral in het teken gestaan van het
ontwikkelen van een organisatie die past bij de vastgestelde visie van de Nieuwe gemeente
Noordwijk met als (onder)titel: ‘Verbinden met het doel voor ogen’. De organisatievorm/ het
organisatiemodel moet ondersteunend zijn aan die visie en de ambities van de nieuwe gemeente.
In de organisatievisie is dit als volgt verwoord:
De gemeente Noordwijk voegt waarde toe!
De gemeente is er voor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden (het algemeen
belang). Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan
moeten pakken. Als gemeente gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We
willen zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen (of
laten).
Hierbij is aangesloten bij de (invoering van de) Omgevingswet en de daarbij gewenste en
behorende integrale planvorming en –uitvoering
Om deze visie en ambitie waar te maken is in 2018 gewerkt aan een nieuwe organisatie die vanaf
1 januari 2019 met ruim 300 medewerkers werkt voor ongeveer 42.500 inwoners verdeeld over
vier kernen. Om daadwerkelijk waarde toe te voegen, het verschil te maken, het algemeen belang
ook op de lange termijn te kunnen dienen, is aangesloten bij onze samenleving vanuit 3 centrale
thema’s:

We werken opgavegericht

We passen overheidsparticipatie toe

We werken innovatief, ofwel we omarmen vernieuwende concepten en durven te
experimenteren om te komen tot de beste oplossingen
Om aan deze thema’s uitvoering te geven willen we dat iedereen die voor Noordwijk werkt
(bestuurder, medewerker, leidinggevende, samenwerkingspartner) over de volgende belangrijke
kernwaarden beschikt: betrouwbaar, wendbaar, veerkrachtig en verbindend.
Er is gekozen voor inrichting van teams die het werk (op termijn) zelf organiseren omdat de
veranderingen in de samenleving dit van ons eisen. Omdat zo de samenwerking met, de
zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de samenleving gereflecteerd en gespiegeld wordt.
Daarnaast hebben we vastgesteld dat de organisatie vanaf 1 januari 2019 hier naar toe zal moeten
groeien. Medewerkers krijgen als deskundige professionals de ruimte en verantwoordelijkheid om
resultaten te behalen. Daarbij werken zij in zelforganiserende teams om met elkaar de
verantwoordelijkheid te nemen en het werk zelf te organiseren en te verdelen. Hiervoor bieden we
ze opleiding en training en we zetten actief in op ontwikkeling van competenties en vaardigheden.
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Vanwege die fusie is in het jaar 2018 een Sociaal Plan opgesteld en zijn de benodigde nieuwe
arbeidsvoorwaarden voor de gemeente Noordwijk vastgesteld. Het plaatsingsproces is in 2018
afgerond en er zijn regelingen opgesteld met betrekking tot o.a. verlof, werktijden, beloning,
functiewaardering, algemene dienst.
Vanwege de fusie is er voor gekozen om vacatures niet voor vast in te vullen maar via tijdelijke
contracten of inhuur. Hierdoor kon gerealiseerd worden dat medewerkers in vaste dienst geplaatst
konden worden in de nieuwe gemeente Noordwijk.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

€

€

3.032.304

-791.581

Baten

€

€

2.850

2.850

Saldo Programma

€

€

-3.029.454

-788.731

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

585.348

€

585.348

€

585.348

0

Resultaat

€

-1.655.375

€

-1.655.375

€

-2.444.106

-788.731

2.240.723
-2.240.723

-

€
€

€

2.240.723
-2.240.723

-

€

-

Verschil

0
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2.

Dienstverlening

Digitale dienstverlening
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de fusie. Daartoe zijn de applicatieportfolio’s van de
beide gemeenten geïntegreerd tot één nieuw toekomstbesteding applicatielandschap. Daarmee is
de basis gelegd voor een verbeterde digitale dienstverlening die past bij een moderne gemeente.
Inloggen met Digid (burgers) en E-Herkenning (bedrijven) voor het aanvragen van
producten/diensten, digitaal facturen versturen met E-facturatie en een toegankelijke website,
zijn enkele voorbeelden van de stappen die zijn gezet. En die in 2019 worden doorgezet en
uitgebreid.
Klantcontactcentrum
In verband met de fusie heeft de focus van het klantcontactcentrum in 2018 grotendeels gelegen
op het harmoniseren van beleid, werkprocessen, software en het samenvoegen van de teams van
Noordwijk en Noordwijkerhout. De harmonisatie is inclusief het samenvoegen van de
Basisregistratie personen volledig afgerond per 2 januari 2019.
Naast de werkzaamheden voor de fusie zijn uiteraard ook een aantal nieuwe ontwikkelingen in
gang gezet. Zo zijn de mogelijkheden voor digitale aangifte op het gebied van Burgerzaken voor
zowel burgers als ondernemers uitgebreid. Is de mogelijkheid om reisdocumenten thuis te laten
bezorgen geïntroduceerd. En zijn de processen met betrekking tot de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA) beter geborgd binnen het team Klantcontactcentrum. Op dit onderdeel is ook
een start gemaakt om tot een regionale aanpak/samenwerking te komen.
Sociale media nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de dienstverlening van de
gemeente Noordwijk. Er is intensief samengewerkt met team communicatie en een solide basis
gelegd voor de verdere doorontwikkeling binnen de nieuwe organisatie
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

2.037.798

€

2.091.579

€

2.055.127

36.452

Baten

€

529.310

€

529.310

€

569.909

40.599

Saldo Programma

€

-1.508.488

€

-1.562.269

€

-1.485.218

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

-

€

-

€

Onttrekkingen

€

-

€

-

€

154.032

Resultaat

€

€

-1.331.186

-1.508.488

€

-1.562.269

Verschil

€

-

77.051

0
154.032
€

231.083
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3.

Sociaal Domein

Decentralisaties
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 te maken met nieuwe verantwoordelijkheden als gevolg
van de decentralisaties in het sociaal domein. Deze verantwoordelijkheden vertonen een onderlinge
samenhang. Het betreft decentralisatie van taken op het vlak van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Nauw verbonden met deze decentralisaties is de
inrichting van het passend onderwijs.
Jeugdhulp
Binnen de jeugdhulp hebben we binnen de nota “Hart voor de Jeugd” de ambitie dat kinderen en
jongeren opgroeien tot volwassenen die hun plek in de maatschappij kunnen innemen en daaraan
kunnen bijdragen naar eigen kracht en mogelijkheden. De hulpverlening wordt zoveel mogelijk
dichtbij in de eigen leefomgeving aangeboden, er wordt gewerkt volgens het principe “1 gezin 1
plan 1 gezicht” en we schalen de hulp af wanneer mogelijk.
Afbeelding:

Pijler 1: Pedogische civil society
We hebben de ambitie om de zelfregulering van gezinnen zoveel mogelijk te versterken. Het
afgelopen jaar is er vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin geïnvesteerd in preventie, door onder
andere het organiseren van opvoedcursussen, peuterbeurs en puberbeurs voor ouders. Daarnaast
zijn er via website seminars georganiseerd over specifieke opvoedvragen. Op scholen zijn er
weerbaarheidstrainingen georganiseerd.
Pijler 2: Basisvoorzieningen (bijvoorbeeld huisartsen en onderwijs)
We hebben de ambitie dat de basisvoorzieningen de principes van positief opvoeden hanteren,
alsmede het versterken van de eigen kracht en het stimuleren van sociale netwerken. Indien dit
niet mogelijk is, worden de hulpvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezinsteam neergelegd. In
de eerste plaats voor consultatie en advies en indien mogelijk voor begeleiding.
Samenwerking huisartsen
Vanuit het transformatiefonds is er extra budget beschikbaar om bij de huisartsen een PHO’er
binnen de huisartsen praktijk te plaatsen. Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden met de
huisartsen verkend. Het komende jaar wordt dit project nader uitgerold. Het doel met dit project is
dat de verbinding tussen de huisartsen en de jeugdhulpverlening versterkt wordt, met als doel dat
de verwijzing naar de specialistische hulp wordt genormaliseerd.
Samenwerking onderwijs en kinderopvang
Vanuit de transformatiefonds zijn er projecten gestart, waarbij begeleiding van jongeren op school
plaatsvindt en meer collectief. Er zijn enkele projecten gestart op de scholen, waarbij de
begeleiding meer op school wordt geboden en in collectief verband, met als gevolg dat de
individuele begeleiding minder wordt.
Pijler 3: De toegang tot de Jeugdhulp: Jeugd en Gezinsteams
Het CJG is de plek waar alle Noordwijkse inwoners terecht kunnen met al hun vragen over
opvoeden en opgroeien. Het Jeugd en Gezinsteam van Noordwijk is binnen het CJG de schakel
tussen de gezinnen, basisvoorzieningen en de toeleiding naar specialistische jeugdhulp.
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Het doel van het Jeugd en Gezinsteam is vragen en begeleiding dichtbij de normale leefsituatie van
de kinderen te geven.
Het afgelopen jaar is er een onderzoek gehouden naar de integrale toegang. Op basis van dit
onderzoek heeft het college besloten om het komende jaar de integrale toegang te implementeren.
Daarnaast is er onderzocht wat de samenstelling van het Centrum voor Jeugd en Gezin moet zijn,
dat passend is voor de gemeente Noordwijk. Op basis hiervan wordt de opgave voor het Centrum
voor Jeugd en Gezin nader aangescherpt.
Pijler 4: Specialistische Jeugdhulp
Voor de specialistische hulp hebben we de ambitie dat de zorgaanbieders een getransformeerd
hulpaanbod gaan aanbieden, meer wijkgericht gaan werken, werken volgens het principe 1 gezin 1
plan en afschalen indien nodig.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de regionale werkagenda, hierin is onder andere het
zorglandschap van de individuele gemeenten onderzocht. Uit het onderzoek komen twee
belangrijke punten naar voren namelijk, de jeugdhulp zonder verblijf is hoger dat het landelijke
gemiddelde en de jeugdhulp met verblijf en gedwongen jeugdhulp is lager. Ook zijn de afspraken
met het Jeugd en Gezinsteam aangescherpt. Tenslotte is het inkoopproces voor 2021 en verder
nader verkent. Tijdens deze verkenning heeft de Leidse regio aangegeven dat ze de jeugdhulp
subregionaal willen inkopen. Hierdoor hebben de gemeenten van de Duin en Bollenstreek ook de
opties nader verkent voor subregionaal inkoop.
Pijler 5: Hulp in het gedwongen kader
Binnen het gedwongen kader hebben we als ambitie dat het gedwongen kader, waaronder het
Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en jeugdbescherming en
reclassering, makkelijk bereikbaar is en nauw samen werkt volgens het principe 1 gezin 1 plan.
Voor het jaar 2018 is er, vanuit het Transformatiefonds, een plan opgesteld waarin de
samenwerking tussen gedwongen kader en lokale teams nader worden versterkt. In het plan wordt
het mogelijk dat de hulpverlening van het gedwongen kader eerder worden betrokken bij een
gezin. Hierbij wordt de kennis van veiligheid aan de voorkant benut, met de verwachting dat
escalatie wordt voorkomen.
Het plan voor Veilig Thuis is het afgelopen jaar nader uitgerold, echter zijn alle wachtlijsten voor
Veilig Thuis nog niet volledig opgelost. Het komende jaar vraagt dit nog nader aandacht.
Pijler 6: Verbinding met andere domeinen: 1 gezin, 1 plan (1 gezicht).
Afgelopen jaar is er gewerkt aan een convenant, die het mogelijk maakt om meer integraal samen
te werken. Het convenant is opgezet volgens de nieuwe privacy wetgeving en geeft duidelijk aan
wanneer een hulpverlener zijn gegevens wel of niet mag delen. Daarnaast is er integraal gewerkt
aan het voorstel “Integrale toegang”, waarin het college heeft besloten om te werken aan een
integrale toegang. Het komende jaar zal dit besluit concreet worden uitgewerkt.
Wet maatschappelijke ondersteuning
De doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat alle inwoners van Noordwijk
kunnen meedoen in de samenleving. Voor wie dat niet of gedeeltelijk niet mogelijk is, zorgt de
gemeente voor tijdelijke of langdurige ondersteuning. De Transformatieagenda Wmo 2017-2018
bestaat uit vier uitdagingen.
Uitdaging 1: Uitgaan van wat mensen kunnen
Versterken zelfredzaamheid
In 2018 zijn geen specifieke acties op dit punt ondernomen. De Eigen Kracht Projecten die in
voorgaande jaren waren gestart zijn gemonitord en financieel ondersteunt.
Bevordering informele hulp
Het draagvlak van het platform Buurbook is door Welzijn Noordwijk onderzocht. Bij alle
stakeholders bleek geen tot weinig behoefte aan dit platform. De beoogde maatschappelijke
partners maken al gebruik van andere middelen voor hun communicatie en werving van
vrijwilligers. In Noordwijkerhout is dit niet anders. Bij gebrek aan behoefte is besloten de
ontwikkelingen op dit vlak in het land te volgen en alleen bij bewezen succes van een systeem
implementatie te overwegen.

13

Om met name ouderen te helpen om eenvoudiger de weg te vinden op het vlak van
welzijnsactiviteiten en maatschappelijke ondersteuning is een Contactwaaier ontwikkeld. Deze is
opgestuurd aan alle huishoudens met een bewoner ouder dan 70 jaar.
Welzijnswerk
Welzijn Noordwijk is als brede welzijnsorganisatie volop actief geweest. Naast de vaste taken als
Welzijn op Recept, mantelzorgondersteuning, bevordering vrijwilligerswerk, faciliteren van de
activiteiten van de ouderenbonden en de exploitatie van de dienstencentra ’t Trefpunt en de
Wieken, heeft Welzijn Noordwijk nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo is gestart met het brengen van
huisbezoeken aan ouderen, met het bevorderen van aandacht voor sociale veiligheid bij
verenigingen en de bundeling van hulp op het vlak van financiën en administratie in
Koffie&Geldzaken.
Uitdaging 2: Ondersteuning van inwoners die het nodig hebben
Dagbesteding & begeleiding
Voor de dagbestedingsvoorziening Reuring is een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld.
Met de Beweegschool is gezocht naar raakvlakken met de activiteiten van andere maatschappelijke
partners. Dit heeft geresulteerd in een vaste ochtend bewegen met begeleiding voor de deelnemers
van het Ontmoetingscentrum Dementie.
Mantelzorg
In 2018 heeft de gemeente aan bijna 800 mantelzorgers een blijk van waardering uitgereikt in de
vorm van een tegoed op de Mantelzorgpas. De Mantelzorgpas is ook op grotere schaal ingezet om
mantelzorgers te ontlasten door de verstrekking van respijtzorg. Het aantal gebruikers van de
Zorgpauze regeling is gegroeid naar circa 70. In samenspraak met de zorgaanbieders en op basis
van de reacties van de gebruikers is onderzoek gedaan naar de verbreding van de respijtzorg
mogelijkheden. Ter voorbereiding van de harmonisatie van de mantelzorgregelingen is een
evaluatie van de waarderings- en zorgpauze regeling voorbereid. In samenwerking met de
Stichting Werk en Mantelzorg zijn 7 nieuwe werkgevers begeleidt om in aanmerking te komen voor
de erkenning Mantelzorgvriendelijke Werkgever.
Bevorderen vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk is ondergebracht bij de Stichting Welzijn Noordwijk. Het beleid richt zich op
het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties door het aanbieden van trainingen en cursussen, op
het promoten van vrijwilligerswerk door de uitreiking van de vrijwilligersprijzen en op het
bevorderen van vrijwilligerswerk in algemene zin. In 2018 is er specifieke aandacht geweest voor
het thema sociale veiligheid. Dat wil zeggen het bevorderen van een veilige sociale omgeving bij
verenigingen en organisaties door bijvoorbeeld het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag van
vrijwilligers en het aanstellen van vertrouwenspersonen.
Voorzieningen
Om inwoners te ondersteunen worden voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, vervoer,
begeleiding, woningaanpassingen en andere hulpmiddelen ingezet. Deze hulp kan in natura of per
Persoons Gebonden Budget via de Intergemeentelijke Sociale Dienst worden verstrekt.
Geld dat over gehouden wordt bij de verstrekking van individuele voorzieningen wordt
geïnvesteerd in algemene voorzieningen en innovatie. Deze begroting voorziet daarin door budget
vrij te maken voor onder meer het sociaal wijkteam, de Zorgpauze en maatschappelijke opvang.
In 2017 is een nieuw systeem van hulp bij het huishouden met als doelstelling een schoon en
opgeruimd huis ingevoerd. Dit wordt in 2018 ook nog gemonitord om er voor te zorgen dat mensen
ook de hulp krijgen die daarvoor nodig is. Een onzekere factor in de financiering is een mogelijke
stijging van het tarief als gevolg van loonontwikkelingen. In de begroting is met een beperkte
stijging rekening gehouden.
Ook in 2018 krijgen de Noordwijkers de gelegenheid mee te doen aan activiteiten in de
maatschappij door hun vervoersmogelijkheid ernaar toe te vergroten. Via het collectief
vervoerssysteem van Holland Rijnland regelt de gemeente het Wmo vervoer. Zij worden daartoe
geïndiceerd via de ISD. Daarnaast wordt in samenwerking met Noordwijkerhout de mogelijkheid
van een vrijwillige vervoersdienst onderzocht die onder andere kan faciliteren in het vervoer van
mensen naar dagbestedingsactiviteiten.
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Uitdaging 3: Zorgen dat mensen de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden
Binnen deze uitdaging zijn de volgende ambities vastgesteld.

Betere en integrale dienstverlening: We willen samen zorgen voor een betere en integrale
dienstverlening aan inwoners (Wmo-toegang en andere toegangsvormen zoals CJG) en geen
extra loket.

Optimaal functioneren van huidige loketten en teams: We willen ervoor zorgen dat de
aanwezige toegangsvorm –sociaal (wijk)team of loket – optimaal kan functioneren;
Sociaal Wijkteam en toegang
In 2019 is in de Bollen5 advies project integrale toegang uitgebracht en op basis daarvan is
besloten om de toegang en hulp lokaal en breed (0- 100, inclusief alle levends domeinen) te
realiseren. verband een onderzoek gehouden naar de verschillende toegangen binnen het Sociaal
Domein. Het is het streven om in 2021 deze toegang te realiseren en gefaseerd er naar toe te
werken. Dit betekent dat door de bestaande dienstverlening van MEE, Kwadraad, Sociaal wijkteam,
Welzijn, ISD geïntegreerd wordt en de inwoners met veel voorkomende vragen snel en lokaal
geholpen worden.
Maatschappelijke opvang
In het beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de
herinrichting van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. In 2017 is een
uitvoeringsagenda vastgesteld die loopt tot 2021. De GR GGZ preventie is opgeheven, door
Noordwijk zijn nieuwe afspraken gemaakt mat aanbieders. Onderzoeksbureau EEVAA heeft een
onderzoek uitgevoerd onder de doelgroep om inzicht te krijgen wat lokaal nodig is aan preventie.
Het lokaal loket en de partners zijn getraind in het herkennen van de doelgroep. Er is een
crisiskaart ontwikkeld en deze wordt uitgerold. Er is een lokale aanpak ontwikkeld voor de aanpak
van inwoners in de Duin- en Bollenstreek die dakloos raken.
Monitor Sociaal Domein
In 2017 is er mee gestart en daar wordt verder aan gewerkt in een pilot in Teylingen zodat er dan
één instrument of een set aan samenhangende instrumenten is, dat leidt tot meer inzicht in de
mogelijkheden om te sturen en om vroegtijdig kwalitatief goede keuzes te kunnen maken in het
sociaal domein.
Cliëntenondersteuning
Er is veel aanbod aan cliëntondersteuning, professioneel en vrijwillig. Er is behoefte, om aan de
hand van een visie, hier meer samenhang in aan te brengen en de positionering en de bekendheid
te verbeteren. Dit wordt in 2019 zijn de uitgangspunten vastgesteld door de raad.
Uitdaging 4: Agenda voor- en door inwoners
Betrokkenheid inwoners
In een vroeg stadium worden inwoners, cliënten, zorgaanbieders en belangenbehartigers betrokken
bij de beleidsontwikkeling en uitvoering. Daarnaast monitoren we de uitvoering middels
cliëntervaringsonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken en overleg met belangenbehartigers.
Adviesraden
Maandelijks wordt overlegd met de adviesraad Sociaal Domein en tweemaal per jaar met de
ouderenbonden over beleid en uitvoering. Er is een scholingsprogramma - de Wmo-academie - en
er zijn ‘niet pluis-trainingen’, net als voorafgaande jaren.
Zorgpact
In 2017 heeft een aantal organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn een
samenwerkingsagenda opgesteld in het kader van het zorgpact. In 2018 is de volgende agenda
uitgevoerd:

maatschappelijke opvang & beschut wonen (ingebracht door de gemeente);

levensloopbestendig maken van woningen en woonomgeving (ingebracht door de
Noordwijkse Woningstichting);

dementievriendelijke gemeente (ingebracht door Groot Hoogwaak);

langer zelfstandig thuis wonen (ingebracht door Welzijn Noordwijk in samenwerking met de
Ouderenbonden).
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Financiën
De raad heeft in november 2017 besloten om voor het jaar 2018, 2019 en 2020 reëel te begroten
en elk jaar een kleine bezuiniging op te leggen van 1%. Het afgelopen jaar heeft dit opgeleverd dat
de gemeente Noordwijk geen tekort heeft gehad op de begroting 2018 en voorop gelegde
bezuiniging van 1% is gerealiseerd.
Tenslotte hebben we een aanvraag ingediend bij het Rijk voor een transformatiefonds. Dit fonds is
toegekend. Het extra budget wordt met name ingezet voor projecten rondom de huisartsen,
veiligheid en onderwijs.
Participatie
Werk boven uitkering
Speerpunt in de Participatiewet is werk boven uitkering. Werk voor iedereen, ook voor mensen met
een arbeidsbeperking in de meest brede zin van het woord. Dat kan een afstand tot de
arbeidsmarkt zijn vanwege langer durende werkloosheid, maar ook vanwege een mentale of
fysieke beperking. Het Servicepuntwerk heeft een belangrijke rol om alle mensen die behoren tot
de doelgroep van de Participatiewet naar werk te laten re-integreren. Het Servicepunt werk zet
diverse instrumenten in zoals jobcoaching en 3steps2work.
Arbeidsparticipatie nieuwkomers
In 2018 is het project arbeidsparticipatie van Statushouders onder regie van de ISD Bollenstreek
uitgevoerd. arbeidsparticipatie van vluchtelingen is belangrijk voor de integratie maar vraagt op
diverse leefgebieden ondersteuning (waaronder financiën en taalontwikkeling) om participatie naar
werk mogelijk te maken. De ISD Bollenstreek werkt hier in sterk samen met Vluchtelingenwerk en
het ServicepuntWerk.
Sociale werkvoorziening
Het Rijk heeft in het kader van de herstructurering van de sociale werkvoorziening besloten dat er
geen instroom meer plaatsvindt, alleen nog uitstroom. Waar mogelijk worden mensen bemiddeld
naar andere werkgevers, zoals Post.nl en de groenvoorziening. Daarnaast bemiddelt en biedt de
MareGroep beschutte werkplekken aan.
Servicepunt Werk
Het Servicepunt Werk is in de Duin- en Bollenstreek de organisatie waar de werkgever zijn vragen
op het gebied van het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een
arbeidsbeperking, kan stellen. Door het inzetten van diverse re-integratie-instrumenten (o.a.
loonkostensubsidie, no-risk polis) worden werkgevers tegemoet gekomen om functies te creëren of
aan te passen met als doel het in dienst nemen van mensen vanuit de doelgroepen binnen de
Participatiewet. Het afgelopen jaar heeft het SPW een aantal maatregelen genomen om de
bedrijfsvoering te verbeteren. De mensen in het klantenbestand zijn allemaal opnieuw bezocht en
beoordeeld op de mogelijkheden van re-integratie. Ook is er een nieuw registratiesysteem die de
organisatie moet voorzien van data- en managementinformatie om beter te kunnen sturen op
resultaten.
In 2018 heeft de Jobhunter die door de gemeente Noordwijk is gestationeerd bij het
ServicepuntWerk verder uitvoering gegeven aan een extra impuls aan arbeidstoeleiding voor
mensen in de bijstand. Er heeft een evaluatie eind 2018 plaats gevonden. In totaal zijn 47 mensen
uitgestroomd, waarvan 44 mensen naar betaald werk.
Tegenprestatie
De tegenprestatie naar vermogen wordt sinds 2016 uitgevoerd. Ook in 2018 zijn de mensen die
hier voor in aanmerking komen gevraagd om een maatschappelijke bijdrage te doen door middel
van een tegenprestatie.
Social Return on Investment
Binnen de Duin- en Bollenstreek en met de gemeente Katwijk wordt Social return on investment
(SROI) vormgegeven. Servicepunt Werk voert SROI uit voor de gemeenten. Zij dragen zorg voor
de verbinding tussen werkgever en mogelijke kandidaten.
Garantiebanen
In de Participatiewet is een verplichting voor werkgevers opgenomen om banen te creëren voor
mensen met een beperking met als streven uitstromen uit de uitkering. De doelgroep bestaat uit
de voorheen SW-ers die vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet vallen en mensen die een
fysieke beperking hebben en nog onder het regime van het UWV vallen (Wajong). Het bedrijfsleven
heeft afgesproken om de komende jaren 125.000 garantiebanen te creëren. De overheid heeft zich
verplicht 25.000 banen te creëren.
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Noordwijk voldoet aan de taakstelling, maar de invulling er van gaat niet vanzelf. Er zijn al veel
functies die hier voor in aanmerking komen ingevuld via de Maregroep. Het blijft voor
gemeentelijke organisatie een uitdaging.
Armoedebeleid
Doel van het armoedebeleid is het bevorderen van mensen met een laag inkomen om actief deel te
nemen aan de maatschappij, waarbij met name materiele of financiële belemmeringen worden
weggenomen. Vanaf 2017 zijn de Doe Mee regelingen, gebaseerd op de beleidsnota ‘Minima doen
mee’ van kracht. Eind 2018 zijn deze regelingen geëvalueerd. In verband met de fusie met
Noordwijk zal in 2019 opnieuw moeten worden bezien op welke wijze het Armoedebeleid ingezet
gaat worden.
Voedselbank
In de coalitiekoers is het streven de voedselbank overbodig te maken. De verwachting was dat met
de inzet van de Doemee-regelingen (Armoedebeleid Noordwijk) de noodzaak om gebruik te maken
van de voedselbank vanzelf minder zou worden bij inwoners. Uit de evaluatie van het
armoedebeleid eind 2018 blijkt dat de relatie tussen de gebruikers van de voedselbank en de
gebruikers van de Doemee-regelingen niet één op één af te zetten zijn tegen elkaar. Het aantal
gebruikers van de voedselbank is nauwelijks gedaald. Enerzijds omdat steeds andere type
gebruikers zijn en anderzijds omdat er ook door de voedselbank actief wordt gezocht naar nieuwe
doelgroepen.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

21.024.173

€

22.212.591

€

21.315.818

896.773

Baten

€

4.734.385

€

4.953.317

€

5.016.703

63.386

Saldo Programma

€ -16.289.788

€ -17.259.274

€ -16.299.115

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

€

2.357.000

€

2.357.000

0

Onttrekkingen

€

€

1.234.253

€

365.075

-869.178

Resultaat

€ -15.632.661

657.127

€ -18.382.021

€ -18.291.040

Verschil

€

€

960.159

90.981
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4.

Ondernemen

Actieprogramma Economie
Vanuit het actieprogramma Economie voor de gemeente Noordwijk zijn een aantal projecten
binnen regionale samenwerkingsverbanden ondergebracht. Er is een regionale
bedrijventerreinenstrategie opgezet en Noordwijk heeft een aantal projecten ondergebracht in de
Economische Agenda. Ook op lokaal niveau is samen met ondernemers in Noordwijk gezorgd voor
verbinding en zijn projecten opgestart als het aankleden van de winkelstraten en wordt gewerkt
aan een gezamenlijke aanpak van de winkelleegstand en een versterking van het
detailhandelsgebied door o.a. het verplaatsen van de weekmarkt naar het Kloosterplein.
Stimuleren economische groei
Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en Bollenstreek en
het beschikbaar stellen van de financiële middelen door de gemeenteraden is eind 2017 gestart
met het uitwerken van een aantal concrete projecten ter stimulering van de economische groei met
behoud van de woonaantrekkelijkheid. Dit betreft projecten op het gebied van Toerisme in
Noordwijk -en dan specifiek het proces om de Europese badstatus te behalen- en de projecten
Space Experience en Space Campus, maar ook een project als Versnelling Greenport is inmiddels in
uitvoering gebracht.
Samenwerkingsverbanden Recreatie en Toerisme
Eind 2018 is de samenwerking met Katwijk en Leiden, onder de noemer Stad+Kust afgerond. Er
zijn gezamenlijke campagnes gevoerd o.a. rond het voorjaar met de tulpen en in het naseizoen om
lekker uit te waaien op het strand en musea te bezoeken in de historische binnenstad van Leiden.
In 2019 is een laatste magazine in het voorjaar gepland. Deze is inmiddels opgeleverd en in de
regio verspreid.
Space Business Park
In 2017 is de stuurgroep Space Campus Noordwijk gestart. In deze stuurgroep werken rijk,
provincie en gemeente samen aan een ontwikkelprogramma voor de doorontwikkeling van Space
Business Park tot een Space Campus in Noordwijk. In opdracht van de provincie en gemeente heeft
Buck Consultants een onderzoek uitgestuurd naar de potentie van een zo’n campus. Het onderzoek
onderstreept dat deze kansen positief beoordeeld moeten worden, en dat zo’n campus een
belangrijke rol zal spelen in de versterking van het ruimtevaartcluster.
In 2018 zijn de inspanningen geïntensiveerd; concrete initiatieven worden opgewerkt naar
levensvatbare business cases, het Nederlandse ruimtevaartcluster inclusief onderwijs- en
onderzoekinstellingen is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en het Rijk, provincie Zuid-Holland
en gemeente Noordwijk hebben een akkoord gesloten over ondersteuning van ESTEC en de
campus door middel van de zogenaamde regio-deal.
Deze inspanningen moeten in 2019 in ieder geval leiden tot concrete besluitvorming over het
oprichten van een campusorganisatie, een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de campus en het
laten realiseren van een campusverzamelgebouw. Daarnaast wordt onderzocht welke concrete
maatregelen de gemeente nog meer kan nemen om de ontwikkeling van de campus te
ondersteunen.
In mei 2018 is Galileo Reference Centre (GRC) geopend door minister Van Nieuwenhuizen. Samen
met het GRC wordt onderzocht hoe gebruik van navigatiedata kan leiden tot nieuwe initiatieven
binnen de Space Campus.
Holland Space Cluster
In de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is de businesscase Space Tech Campus
opgenomen. Naast het door ontwikkelen van Space Business Park tot een Space Campus is hierin
ook de doorgroei van Space Expo tot een Space Experience opgenomen. Lange tijd was er geen
eigenaar van het project, waardoor een studie naar haalbaarheid vooralsnog niet is uitgevoerd.
Echter eind 2018 heeft het bestuur van de stichting Space Expo aangegeven dat zij de
onderzoeken naar haalbaarheid en financiering in 2019 wil gaan oppakken.
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Innovatiefonds
Vanuit het innovatiefonds is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een kenniscentrum op
het gebied van virtual reality dat zich zal vestigen op de space campus en er is een bijdrage
geleverd aan het project City Traffic waarbij doormiddel van een meetinstallatie bezoekersaantallen
worden gemeten op diverse plaatsen zoals de winkelstraten en boulevard in Noordwijk.
Economische agenda Greenport
Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van sierteeltondernemers
in de Duin- en Bollenstreek is eind 2018 de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht
met als doelstelling :
- een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere organisaties
- een betere aansluiting bij de markt, kennis en talent
- professionalisering van de bestaande werkwijze
- nadere uitwerking van het Flowerscience programma
- regie op en transparantie van investeringen van overheden en derden
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
In maart 2018 is de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek opgericht en is een
programmadirecteur van start gegaan met de businesscases die zijn opgenomen in de
uitvoeringsagenda. Een van de projecten die vanuit Noordwijk is aangeleverd betreft de gezonde
en energieke regio. Als eerste is gestart met het traject om de formele Badstatus te verwerven
moet invulling worden gegeven aan de Europese kwaliteitscriteria zoals door de ESPA ( European
Spas Association) gehanteerd.
Binnen die positionering van Noordwijk als Health Destination is ook meer aandacht voor passende
evenementen waaronder de eerste editie van het ‘Hotel Healthy Fest Noordwijk’ wat in oktober
heeft plaatsgevonden.
Noordwijk Marketing
De doorontwikkeling van stichting Noordwijk Marketing is ook in 2018 doorgezet waarbij de VVV
vestiging in het museum Noordwijk een aanwinst is gebleken met ruime bezoekersaantallen. Om
tot een volwaardige destinatiemarketingorganisatie in (nieuw) Noordwijk door te groeien is een
fusietraject ingezet van de Stichting Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout. Hierbij zal één
backoffice worden ingezet, en twee VVV bezoekerspunten worden ingericht, één in de kern
Noordwijk aan Zee en één in de kern Noordwijkerhout met een centrale coördinator maar wel
behoud van eigen identiteit.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

10.093.609

€

9.375.991

€

11.891.077

-2.515.086

Baten

€

9.087.384

€

7.410.149

€

7.765.161

355.012

Saldo Programma

€

-1.006.225

€

-1.965.842

€

-4.125.916

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

987.001

€

15.837.063

€

15.787.063

50.000

Onttrekkingen

€

421.281

€

4.965.871

€

4.983.072

17.201

Resultaat

€

-1.571.945

€ -12.837.034

€ -14.929.907

Verschil

€

€

-2.160.074

-2.092.873
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5.

Ruimte en wonen

Omgevingswet
De inmiddels aangenomen Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking Deze wet heeft tot
doel: inzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, meer afwegingsruimte voor gemeenten,
integrale benadering van de fysieke leefomgeving en snellere besluitvorming. Dit vraagt een
andere manier van (samen)werken en andere gemeentelijke producten. In 2017 is het plan van
aanpak voor de invoering van de wet in Noordwijk en Noordwijkerhout vastgesteld en is gestart
met de uitvoering. De Omgevingsvisie is de voorloper. De ervaringen die zijn opgedaan in het
proces van de Omgevingsvisie vormen een belangrijke basis voor de verdere invoering. In 2018 is
verder vooral op kleine schaal geoefend met de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet.
Omgevingsvisie
In 2018 is een eerste actualisering van de visie vastgesteld. Daarbij zijn onder meer de
beleidsuitgangspunten voor natuurbeleid in overeenstemming gebracht met het document
‘Schitterende Natuur en Groen in Noordwijk’ (zie hoofdstuk 9).
In de aanloop naar de fusie hebben de colleges van Noordwijk en Noordwijkerhout constructief
overleg gevoerd over de ontwerp Omgevingsvisie 2030. Daarnaast heeft er een bijeenkomst
plaatsgevonden om de raad van Noordwijkerhout nader kennis te laten maken met de
omgevingsvisie van Noordwijk. Het legde de basis voor de nadere afspraken in het coalitieakkoord
dat na de verkiezingen over dit onderwerp zijn gemaakt: het maken een omgevingsvisie voor het
hele grondgebied van de nieuwe gemeente Noordwijk.
Greenport (ISG)
Op basis van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) wordt door de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) actief invulling gegeven aan de opdracht om de totale bollen- en
sierteeltcomplex in de Duin- en Bollenstreek te herstructureren in combinatie met het verbeteren
van het landschap. Mede op verzoek van de Greenportgemeenten wordt dit proces geïntensiveerd
en versneld, in belangrijke mate door het versneld aanwijzen van locaties voor
Greenportwoningen. Zoals bekend wordt de uitvoering door GOM van de herstructureringsopgave
in de ISG in hoofdzaak mogelijk gemaakt met de opbrengst van de verkoop van bouwtitels voor
Greenportwoningen.
Reeds in 2017 is door de Greenportgemeenten een procedure voor maatwerk opgesteld. Dat
betekent dat in het geval een agrarisch bedrijf of een niet-agrarisch bedrijf plannen heeft voor
schaalvergroting en dit plan niet voldoet aan de bestaande regelgeving, aan de hand van een
maatwerktoets kan worden beoordeeld of er aanleiding is om hieraan medewerking te verlenen.
Indien een Greenportgemeente, waarbinnen de maatwerksituatie aan de orde is, van mening is dat
er voldoende redenen zijn om medewerking te verlenen aan een ruimtelijk project, in afwijking van
de binnen de Greenport afgestemde regelgeving, kan via een bij voorkeur positief advies van het
Overlegplatform Greenport Duin- en Bollenstreek, alsnog een maatwerkoplossing worden bereikt.
Eén van de resultaten van de herziening van de ISG in 2016 was dat de Greenportgemeenten hun
handhavingsbeleid ten aanzien van met name het strijdige gebruik van tot bollengrond bestemde
gronden, zullen aanscherpen. Momenteel wordt door de Greenportgemeenten in samenwerking
met GOM, afstemming gezocht op welke wijze de daadwerkelijke handhaving in praktijk kan
worden gebracht, inclusief de daarbij noodzakelijke inschatting van de aanvullende ambtelijke
capaciteit. Naar verwachting zullen 2019 daartoe concrete stappen worden gezet.
Bestemmingsplannen
De 10-jaarlijkse herziening van het Middengebied is afgerond. De thematische
paraplubestemmingsplannen grondwater en parkeren zijn vastgesteld. Voor Offem-Zuid zijn
diverse thematische plannen vastgesteld (rotonde, archeologie, geurcirkel). Voor diverse
ontwikkelingen is de bestemmingsplanprocedure afgerond, onder andere Hotels van Oranje, Puik
en Duin en Kraaierslaan. De reparatie van Zeewaardig is in gang gezet en zal in 2019 afgerond
worden. Diverse andere ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen zijn opgestart, zoals Joh. van
Hoornstraat, Maarten Kruyt, Noordwijkerduin en het Landschapspark.
Woonagenda
De Noordwijkse Woonagenda (2016) bevat beleidskeuzes op de thema’s Betaalbaarheid,
Beschikbaarheid, Duurzaamheid en Zorg en Wonen. Tegelijk met de Woonagenda is ook een
uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2018 is aan het uitvoeringsprogramma verder uitwerking
gegeven. Met maatschappelijke partners in Noordwijk is een samenwerkingsverband Zorgpact
Noordwijk gesloten.
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Dit samenwerkingsverband is in 2018 voortgezet hiermee wordt de samenwerking bevorderd,
wordt uitvoering gegeven aan beleid en wordt informatie uitgewisseld op de raakvlakken tussen
wonen, zorg en welzijn.
In 2018 is verder uitvoering gegeven aan:

De bestuursopdracht ‘Gebruik Woningen in samenhang met de verordening Beheer
Woningvoorraad;

op basis van de vastgestelde Afwegingscriteria woningbouwplannen zijn keuzes gemaakt
over de woningbouwprogrammering en prioriteiten gesteld ten aanzien van de
woningbouwplannen. De gemeente Noordwijk toetst de plannen op wenselijkheid en
haalbaarheid;

Uitwerking gegeven aan de bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen
en de doelgroepenverordening Sociale Woningbouw.
Woonruimteverdeelsysteem
De huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015, 1e wijziging, is vanaf 15 april 2016 van
toepassing. De regionale woonruimteverdeling biedt ruimte voor specifieke lokale opgaven: lokaal
maatwerk. Ook in 2018 is hieraan uitvoering gegeven.

In het kader van de vereiste periodieke actualisatie van deze verordening is door Holland Rijnland
van april t/m september 2018 met vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, zorginstellingen,
woningcorporaties en gemeenten een participatieproces doorlopen. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in een concept huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 die van 21 december
2018 tot en met 14 februari 2019 is vrijgegeven voor inspraak. De fusiegemeente Noordwijk heeft
bij raadsbesluit d.d. 22 januari 2019 besloten geen zienswijze tegen de concept verordening in te
dienen.
Prestatieafspraken
20 december 2018 hebben de NWS, de Stichting Huurdersbelangen (SHN) en de gemeente de
Prestatieafspraken Noordwijk 2019-2022 ondertekend. Het uitgangspunt is dat de NWS ‘preferred
supplier’ is voor de realisatie van sociale huurwoningen. In 2018 is aandacht besteed aan het
realiseren van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad, waaronder
eventuele verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen, de betaalbaarheid en bereikbaarheid
van sociale huurwoningen en de huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Op het
gebied van duurzaamheid zijn maatregelen genomen voor een verdere verduurzaming van de
sociale woningvoorraad.
Gebiedsontwikkelingen en overige ruimtelijke projecten
Offem Zuid
Start bouw
Het jaar 2018 stond in het teken van start bouw op Offem Zuid. Begin 2018 is gestart met het
bouwrijp maken van het 1e gedeelte van Offem Zuid. De bouwrijpe grond is vervolgens
overgedragen aan de ontwikkelaar. De bouw van de eerste 113 woningen is gestart begin juni
2018. Onder de verkoop van deze 113 woningen waren 18 sociale koopwoningen. De gemeente
Noordwijk heeft toegezien op de juiste toewijzing van deze woningen aan de doelgroepen zoals
verwoord in de ‘Doelgroepenverordening Sociale Woningbouw’.
Stedenbouwkundigplan deel Campri
Het jaar 2018 stond verder in het teken van structureel overleg met een andere grondeigenaar van
Offem Zuid, Campri Vastgoed BV. Zij zijn eigenaar van het deel naast de gemeente tot aan de
N206. Hier komen maximaal 400 woningen. Het jaar 2018 is gebruikt voor het opstellen van een
stedenbouwkundigplan. Het beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2 is tevens opgesteld . Dit biedt
het kader waarbinnen de ontwikkelaar het plangebied tussen de Hogeweg, Achterweg, Verlengde
Beeklaan en ecologische zone nabij de N206 vorm kan geven. Dit beeldkwaliteitsplan wordt in 2019
in procedure gebracht.
Archeologie en planologische procedures
Medio 2018 is het archeologisch proefsleuven onderzoek afgerond. Uit dit onderzoek zijn 2
vindplaatsen naar voren gekomen. De vindplaatsen liggen op het terrein in eigendom van Campri
Vastgoed BV. Door middel van een wijzigingsplan is de dubbelbestemming archeologie van de
overige terreindelen (niet zijnde de vindplaatsen) verwijderd. In verband met de toekomstige
woningbouw zijn eind 2018 opgravingen gedaan.
Vanuit afvalverwerkingsbedrijf Gebr. Van der Putten lag er een geurcirkel over een deel van het
plangebied.
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Om de geurcirkel te verkleinen en geen belemmering meer op te leveren voor de woningbouw
heeft Gebr. Van der Putten in 2018 een milieuvergunning aangevraagd voor een gewijzigde
werkmethode. Vervolgens is op basis hiervan de geurcirkel met een wijzigingsplan van het
plangebied verwijderd.
Fietspad en rotonde
In 2018 is verder een bestemmingsplan rotonde en gedeelte fietspad vastgesteld. Dit
bestemmingsplan was nodig voor de aanleg van de nieuwe rotonde en een nieuw fietspad. Ook zijn
de benodigde gronden in 2018 hiervoor verworven.
Communicatie
In 2018 is 4x een nieuwsbrief uitgebracht voor het project Offem Zuid. Verder is er een
projectpagina en een emailadres (offemzuid@noordwijk.nl) waar mensen hun vragen kunnen
stellen.
Op 1 november 2018 is een bewonersavond georganiseerd voor de toekomstige bewoners (van de
eerste 113 woningen) van Offem Zuid. Op deze avond is door verschillende collega’s informatie
gegeven over de inrichting van de nieuwe wijk.
Energievisie Offem Zuid
Noordwijk heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. In dit kader werkt Noordwijk in
samenwerking met de Regio Holland-Rijnland aan een Regionale Energie Strategie (RES) om
inzicht te krijgen in de energietransitie van de bestaande bouw. Tegelijkertijd gaan de
nieuwbouwplannen van Offem Zuid door. De voortgang van Offem Zuid kan niet wachten op de
RES. Daarom is aan het bureau DWA opdracht gegeven een aparte energievisie op te stellen. In
2019 wordt deze energievisie binnen de organisatie breed gedeeld.
Subsidies
In 2018 zijn subsidies aangevraagd voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de ecologische
zone Offem Zuid en voor het opstellen van de energievisie. De ecologische zone Offem Zuid maakt
onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Overleg heeft en vindt plaats met de provincie
Zuid Holland hierover. Mogelijk is subsidie te verkrijgen voor de aanleg van deze ecologische zone.
Ontwikkelstrategie Noordwijks HoogTij
Het projectgebied van de ontwikkelstrategie loopt vanaf het project Groot Hoogwaak aan de
noordelijke grens van het projectgebied tot en met een mogelijk toekomstige parkeergarage bij Huis
ter Duin aan de zuidelijke grens van het projectgebied.
De ontwikkelstrategie heeft als doel de herontwikkeling van Noordwijk aan Zee. Uit een
parkeeronderzoek is gebleken dat er sprake is van een parkeerprobleem dat alleen maar groter wordt
door nieuwbouw- en infrastructurele ontwikkelingen. Als het parkeervraagstuk niet integraal wordt
opgelost dan komt de herontwikkeling van Noordwijk aan Zee en de beoogde kwaliteit in het gebied
niet tot stand. Daarom zijn in 2018 vijf parkeeroplossingen (de varianten A t/m E) op hun
haalbaarheid onderzocht.
Op 28 juni 2018 zijn in de Muze de tot dan toe beschikbare resultaten van het parkeeronderzoek
gepresenteerd aan de raadsleden van de oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en andere
belangstellenden. Tevens is de website www.noordwijk.nl/hoogtij online gegaan.
In de maanden na de presentatie heeft het haalbaarheidsonderzoek zich o.a. toegespitst op
geschikte locaties voor een transferium (variant E). Ook is verder onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van de varianten A en B (o.a. verkeersonderzoek). Voor de werkzaamheden heeft de
gemeenteraad in het najaar van 2018 € 80.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
In 2018 is gewerkt aan de concrete uitwerking van enkele deelprojecten, waaronder Jan
Kroonsplein. Met betrekking tot de Maarten Kruytstraat en Groot Hoogwaak loopt de planologische
procedure.
Groot Hoogwaak
In het plan Groot Hoogwaak wordt een bestaand zorgcomplex van 33 zorgappartementen gesloopt.
Hiervoor in de plaats komen twee nieuwe appartementencomplexen. Eén gebouw met 53
zelfstandige zorgappartementen en één gebouw met 59 vrije sector huur- en koopappartementen.
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groot Hoogwaak’ heeft in het tweede kwartaal van 2018 ter
inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan en de beantwoording van de inspraakreacties zijn in
oktober 2018 door de gemeenteraad behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Hoogwaak’
heeft daarna tot december 2018 ter inzage gelegen. Hier is een groot aantal zienswijzen op binnen
gekomen.
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BeverHolding / Kondor Wessels
In 2018 hebben gesprekken plaats gevonden met Kondor Wessels Projecten
(samenwerkingspartner van Bever Holding) over het Gat van Palace, Prominent Inn, Esplanade,
het cluster Vuurtorenplein/Zeereep/Bosweg, de manage en Schoolstraat 40a. Omdat de
gesprekken niet tot overeenstemming hebben geleid over het bouwvolume, heeft de gemeente de
samenwerking beëindigd.
Maarten Kruyt/Jan Kroonsplein
Binnen de gebiedsontwikkeling Zeewaardig wordt gewerkt aan diverse deelprojecten die een
kwaliteitsimpuls geven aan de kern Noordwijk aan Zee. De Maarten Kruytstraat en het Jan
Kroonsplein zijn twee gemeentelijke ontwikkellocaties waarbij deze kwaliteitsimpuls een grote rol
speelt.
Voor de Maarten Kruytstraat is de planologische procedure gestart. De planning is dat het
bestemmingsplan begin 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Inmiddels is wel gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de
Maarten Kruytstraat.
Het structuurontwerp Jan Kroonsplein is in maart 2018 door het college vastgesteld. Vervolgens is
het ontwerp in de gemeenteraad gepresenteerd waarna door de gemeenteraad suggesties en
aandachtspunten ter optimalisering zijn ingebracht. Naar aanleiding van de suggesties en
aandachtspunten is er een aangepast structuurontwerp tot stand gekomen. De gemeenteraad is
hierover per brief geïnformeerd.
In 2018 is gewerkt aan diverse overeenkomsten ten behoeve van de aanbestedingsprocedure. Na
akkoord van het aangepaste structuurontwerp en de overeenkomsten is de
aanbestedingsprocedure opgestart.
Verlengde Voorstraat
Offem-Zuid wordt ontwikkeld tot een woonwijk en wordt hierbij niet gezien als een losse
ontwikkeling, maar als een logische uitbreiding van de kern Noordwijk Binnen. Een aansluiting van
deze twee gebieden vanuit Offem-Zuid via de Herenweg is dus wenselijk. Dit kan door verwerving
van het perceel Herenweg 21-23.
In 2018 is een traject gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan dat als basis dient voor
het onteigeningstraject van de Herenweg 21-23. Tevens waren er gesprekken gaande om het
perceel minnelijk te verwerven. Dit traject loopt inmiddels geruime tijd.
Voor de Verlengde Voorstraat zijn stedenbouwkundige voorstellen voor de verbinding tussen de
Nieuwe Voorstraat en de huidige Voorstraat gemaakt die verder worden uitgewerkt.
Restgronden Boechorst
Plan Voorhof is het laatste stuk grond in Boechorst dat wordt bebouwd. Ontwikkelaar ACL heeft een
omgevingsvergunning aangevraagd voor een aangepast plan. Het plan bestaat uit 31
grondgebonden woningen. Tegen het plan is beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening
aangevraagd. Deze zijn afgewezen. Inmiddels is hoger beroep ingesteld. De ontwikkelaar is
begonnen met de bouw (op eigen risico).
NRB/ZVN
In oktober 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Noordwijkse
Reddingsbrigade, de zeilvereniging Noordwijk en de gemeente Noordwijk. Doel van de
overeenkomst is de realisatie van een pand waarin zowel de NRB als de ZVN kunnen worden
gehuisvest. Voor het gedeelte van de NRB ligt het eigendom bij de gemeente Noordwijk.
Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanbesteding zijn in 2018 gestart en er is
verder gewerkt aan het definitief ontwerp alsmede aan de dienstverleningsovereenkomst tussen de
gemeente en de NRB. De ZVN koopt de kantine (1e verdieping) bij oplevering.
Middengebied - Centraal Park 1e fase - Duineveld
De ontwikkelaar Heijmans Vastgoed heeft in maart 2018 de deelbetaling voor de eerste fase van
Duinveld voldaan. Nadat het terrein door de gemeente bouwrijp is opgeleverd, heeft Heijmans
voorbereidingen getroffen om te kunnen bouwen. Op 23 mei 2018 is met een feestelijk tintje de
eerste paal geslagen, waarmee officieel werd gestart met de realisatie van het plan Duineveld (het
alternatieve plan voor Bloemenzee).
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Middengebied – De Nes
In 2018 is het stedenbouwkundig plan ‘De Nes I – Wonen in Steil’, opgesteld in 2012,
geoptimaliseerd. Individuele eigenaren kunnen onafhankelijk van elkaar aan de westelijke zijde op
hun eigendom een vastgesteld aantal woningen ontwikkelen. De gemeente verwerft van de
eigenaren grond in de oostelijke zone van de Nes om daar een park aan te leggen, teneinde de
openheid van het Middengebied te garanderen. De aanleg van het park wordt gefinancierd uit de
door de eigenaren af te dragen exploitatiebijdrage.
Om eenheid in de stijl van de bebouwing van de gehele Nes 1 te krijgen, zijn richtlijnen vastgelegd
in het beeldkwaliteitsplan. Dit dient als kader voor de toekomstige ontwikkelingen. De procedure
voor het opnemen van het beeldkwaliteitsplan in de welstandsnota loopt.
Ook heeft het college vastgesteld dat De Nes 1 buiten het werkingsgebied valt van de Verordening
Bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen Noordwijk.
Hierop is één uitzondering. De eigenaren van dit perceel, de Rollygolf, zijn hierover geïnformeerd.
Met twee perceeleigenaren is een ontwikkelingsovereenkomst in voorbereiding.
Johanna van Hoornstraat e.o. (voorheen: Northgoterrein e.o.)
Op 14 maart 2018 is de koopovereenkomst met de NWS ondertekend waarbij de grond wordt
verkocht voor € 1.228.527,65 (exclusief BTW), waarbij de prijs is gebaseerd op 62 woningen. Het
programma omvat 27 appartementen, 7 eengezinswoningen, 17 beneden-/bovenwoningen, en 11
studio’s voor een bijzondere doelgroep. Bij eventuele aanpassing van het woningaantal zal een
verrekening plaatsvinden.
Vanwege de status van het project is daarom in juli 2018 door de raad besloten de grondexploitatie
voor de B.I.E. Johanna van Hoornstraat e.o. (locatie voormalige Northgohal) te openen. De grex
kent een geprognosticeerd eindresultaat van € 130.000 op 31-12-2020.
De schietvereniging ‘Blijf voor ’t land’ blijft gehuisvest op dezelfde locatie.
Door de NWS wordt gewerkt aan een definitief ontwerp en het wijzigen van het bestemmingsplan.
De raad heeft ingestemd met het voorstel dat de NWS gebruik maakt van de coördinatieregeling.
Sancta Maria
In de in 2015 afgesloten exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente de hoofdstructuur
aan wegen overneemt. Inmiddels wordt tussen de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie
Sancta Maria (OCSM) gesproken over overname van de uit te breiden hoofdstructuur, alsmede
over enkele wijzigingen in de planvisie die de ontwikkelaar wenst. Dit betreft met name het
verplaatsen van een appartementenblok, waardoor een beeldbepalende groep bomen behouden
kan blijven. Tevens wordt door de OCSM gewerkt aan een (eerste) herziening van het
Bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria.
Watertoren
Vanuit het bestuur is in 2000 de wens uitgesproken de watertoren te behouden voor de gemeente
doch zonder de kosten van beheer en onderhoud. Als resultaat van een ontwerpwedstrijd is in
2002 de heer Akkerhuis gekozen om de watertoren te voorzien van een nieuwe functie. Nadat
overleg met enkele omwonenden die zich tegen het plan keren zonder resultaat bleef, is in 2018
door de aspirant-koper de aanvraag bij de ODWH ingediend voor een omgevingsvergunning, in
combinatie met een wijziging van het bestemmingsplan (o.b.v. de coördinatieregeling). Er dienen
nog enige aanvullingen te worden ingediend waarna de aanvraag in behandeling kan worden
genomen.
Bronsgeest
Het plangebied Bronsgeest is ca. 26 hectare groot. Hiervan heeft de gemeente ca. 23 hectare in
eigendom. De resterende 3 hectare is eigendom van een particulier. De gronden worden
momenteel verpacht ten behoeve van bollenteelt.
In 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Bronsgeest en
is het vrijgegeven voor inspraak.
Tevens heeft er een participatie bijeenkomst plaatsgevonden waarin bewoners, stakeholders en
overige belangstellenden werden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de
toekomstige wijk.
In overleg met de NWS is een plan in voorbereiding om maximaal 100 tijdelijke woningen te
bouwen naar aanleiding van de strekking van een motie die is aangenomen op 25 januari 2018
over dit onderwerp.
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Losplaatskade
Begin 2018 heeft Thunnissen alle 49 eengezinswoningen opgeleverd in de nieuwe wijk
Losplaatskade. Medio juni 2018 zijn de laatste werkzaamheden voor de inrichting van de openbare
ruimte afgerond door de gemeente. Eind 2018 stemde de gemeenteraad in met het afsluiten van
de grondexploitatie voor het project met een resultaat van € 213.363. In 2016 en 2017 is er eerder
een tussentijdse winstneming geweest van respectievelijk € 1.100.000 en € 1.110.000. Bij de
afsluiting van de grondexploitatie is een bedrag gereserveerd van circa € 150.000 voor een aantal,
nog uit te voeren, werkzaamheden.
Van de Mortelstraat (voormalige gemeentegrond)
Ontwikkelaar Sedos wil op de locatie aan de Van de Mortelstraat 37 huurappartementen realiseren,
waarvan 8 appartementen op de begane grond bestemd voor een specifieke doelgroep, 24
appartementen in de sociale huursector en 5 appartementen voor de vrije huursector. In 2018
heeft Sedos de vergunningaanvraag voor het plan voorbereid.
De gemeente heeft in 2018 voor de gehele locatie een asbestonderzoek en een bodemonderzoek
uit laten voeren.
Rederijkersplein (NWS)
Het plan van de NWS aan de noordkant van het Rederijkersplein bestaat uit 40 zorggeschikte
appartementen. De woningen zijn in najaar van 2018 toegewezen aan de nieuwe bewoners. Eind
2018 zijn de woningen bijna gereed voor oplevering.
Zorgpark Willem van den Bergh / Noordwijkerduin
’s Heeren Loo heeft in 2018 gewerkt aan plannen voor nieuwe voorzieningen en woningen voor de
eigen bewoners op de locatie Willem van de Bergh. In het najaar van 2018 is gestart met de bouw
van het eerste project: het centrumgebouw.
Vanaf maart 2018 was het oude bestemmingsplan voor de locatie Willem van den Berg niet meer
vigerend. Om de tussenliggende periode tussen het oude en het nog vast te stellen nieuwe
bestemmingsplan te overbruggen is er een beheersverordening vastgesteld. Eind 2018 was het
bestemmingsplan bijna gereed om voor vaststelling voor te leggen aan het college van B&W en de
gemeenteraad.
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6.

Veiligheid

Veiligheidsmonitor
In 2017 is het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap
weer uitgevoerd. Er zijn 1450 vragenlijsten uitgereikt, waarvan er 540 ingevuld zijn geretourneerd.
Deze respons van ca. 37 ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde dat op 38,6 % ligt. De resultaten
van het onderzoek zijn in maart 2018 beschikbaar gekomen.
De resultaten mogen (met enige terughoudendheid) als positief worden beschouwd. In vergelijking
met de landelijke cijfers scoort Noordwijk slechts op één onderdeel slechter: op de vraag of men zich
in de buurt van uitgaansgelegenheden onveilig voelt wordt door 3,5 % van de respondenten “ja,
vaak” geantwoord. Landelijk ligt dat percentage op 2,6 %.
Daarentegen scoort het veiligheidsgevoel in de eigen buurt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het
rapportcijfer dat de Noordwijkse respondenten geven voor het veiligheidsgevoel in de eigen buurt
komt uit op een gemiddelde van 7,5 en ligt daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde rapportcijfer
van 7,3.
Uitgaande van de Veiligheidsmonitor kan gesteld worden dat het in de programmabegroting
beschreven doel; het streven om als Noordwijk op het onderwerp veiligheidsgevoel voldoende te
scoren en bovendien beter te scoren dan de referentiegemeenten, op bijna alle onderzochte
onderdelen is behaald. Daarbij moet wel worden benadrukt, dat de resultaten van de
Veiligheidsmonitor weliswaar in 2018 bekend zijn geworden, maar betrekking hebben op de situatie
in 2017.
Taskforce Boerenburg
Begin juni 2018 hebben zich diverse ongeregeldheden – waaronder brandstichting – voorgedaan
rondom het Rederijkersplein in de wijk Boerenburg. Dit was voor de burgemeester aanleiding om
een Noodverordening voor dit gebied af te kondigen. Aan een aantal personen heeft de burgemeester
vervolgens gebiedsverboden opgelegd.
Er is tevens een ‘taskforce’ ingesteld met als taak het herstellen van de leefbaarheid in de wijk. De
taskforce voert haar taken uit volgens een daartoe vastgestelde bestuursopdracht. Daarbij wordt
nadrukkelijk samengewerkt met de wijkvereniging en de bewoners van Boerenburg.
De taskforce constateerde dat er, naast de informatie van de politie, weinig straatinformatie
beschikbaar was over individuele jongeren en/of hanggroepen. Daarnaast bleek de organisatie van
het Jongeren-Op-Straat-netwerk onvoldoende toegerust te zijn voor het bespreken van casuïstiek.
Aan de hand van de verzamelde informatie en opgedane kennis zijn de bestuurlijke ambities
uitgewerkt in een plan van aanpak. De basis voor de wijkgerichte aanpak is daarmee gelegd.
Regels, handhaving en maatregelen
In de programmabegroting voor 2018 was het voornemen opgenomen om continu te (blijven)
toetsen of bestaande regels doelmatig, nuttig, noodzakelijk en handhaafbaar zijn. Indien nodig
zouden regels worden aangepast of aangevuld. Daarbij werd uiteraard met name gedoeld op de
regels die door de gemeente zelf worden vastgesteld. Mede als gevolg van de voorbereidingen op
de fusie is de aandacht verlegd van mogelijke aanpassing van regels naar de harmonisatie van de
regels zoals geldend in Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat proces zal ook de jaren na de fusie de
nodige zorg en aandacht vergen. Als gevolg daarvan zal er een veelheid aan natuurlijke momenten
komen om bestaande regels te herijken.
Integraal Veiligheidsplan
De voor 2018 geplande herziening van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is niet gerealiseerd.
Gelet op de voorbereiding van de fusie en het daarmee samenhangende harmonisatietraject heeft
het opstellen van een geharmoniseerd IVP niet de hoogste prioriteit gekregen.
Veiligheid en verkeer
Samen met Veilig Verkeer Nederland zijn er educatieve acties uitgevoerd zoals scootmobieldagen,
een Alcohol campagnedag op het Northgo College, een bijeenkomst “School op SEEF” op de
Schapendel en “Duurzaam veilig rondom basisscholen” bij De Jutter.
Ook is er in 2018 gewerkt aan het verminderen van het aantal borden in de gemeente. Het
reduceren van het aantal (overbodige) borden draagt bij aan het verhogen van de
verkeersveiligheid.
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ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

2.324.339

€

2.499.339

€

2.205.724

293.615

Baten

€

272.980

€

272.980

€

295.940

22.960

Saldo Programma

€

-2.051.359

€

-2.226.359

€

-1.909.784

316.575

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

37.500

€

Resultaat

€

-2.013.859

€

-

€

-

Verschil

€

-

0

212.500

€

-

-212.500

-2.013.859

€

-1.909.784

104.075
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7.

Onderwijs en jeugd

Onderwijsbeleid
In 2018 is uitvoering gegeven aan het programma lokaal onderwijsbeleid van de gemeente
Noordwijk. Op basis van dit programma zijn onder meer subsidies verstrekt voor de bevordering van
taalvaardigheid van peuters in de voorschoolse voorzieningen. In het kader van de Wet Leerplicht
c.q. het voorkomen van vroegtijdige uitval zijn diverse subsidies verstrekt, onder meer voor het
opstellen van begeleidingsplannen, bijscholing en nazorgactiviteiten. In het najaar van 2018 is het
geharmoniseerde beleidskader voor voorschoolse educatie voor fusiegemeente door zowel de
gemeenteraad van Noordwijk als de gemeenteraad van Noordwijkerhout vastgesteld. Zodat in 2019
in de fusie een uniform beleidskader ‘peuteropvang’ van kracht is.
Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg zijn twee ontwikkelingen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bewerkstelligen van de aansluiting van het onderwijs op
de zorgstructuur vindt vooral in regionaal verband plaats. De (regionale) capaciteit voor bevordering
van taalvaardigheid in Noordwijkerhout is uitgebreid van twee naar drie groepen. Deze [regionale]
voorzieningen bieden intensief taalonderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar.
in 2018 hebben de bij het Sportbedrijf aangestelde buurtsportcoaches activiteiten rondom de
Noordwijkse scholen. Deze activiteiten zijn gericht om bevordering van beweging, in aanvulling op
de het beweegonderwijs. De buurtsportcoaches werken sterk samen met de vakleerkrachten. De
vakleerkrachten zelf hebben in de groepen 3 – 8 van het basisonderwijs vakonderwijs gymnastiek
aangebonden, met een frequentie van 2 maal per groep per week. Daarmee is in Noordwijk in 2018
een dekkend aanbod van sportieve activiteiten tot stand gebracht.
In 2018 is uitvoering gegeven aan de nieuwe, verlengde regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op
basis waarvan cultuureducatie een meer in het reguliere onderwijs geïntegreerde basis verwerft. Op
basis van deze regeling bezoeken leerlingen culturele voorzieningen zoals De Muze, diverse lokale
en regionale erfgoedinstellingen zoals het Atlantikwal-museum, Museum Noordwijk en
streekmuseum Veldzicht.
Onderwijshuisvestingbeleid
Het integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2033, gemeente Noordwijk is op 5 juli 2019 door de
raad vastgesteld. Hiermee is in samenspraak met de schoolbesturen een planning opgesteld voor
de op te pakken onderwijshuisvestingsprojecten in deze periode. Tevens is er een eerste raming
hiervoor opgenomen in het investeringsplan. Voor de overige schoolgebouwen is er een
stimuleringsbedrag beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van LED verlichting in 2019.
Zwemvaardigheden
In 2018 is aan de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs “natte gymnastiek” aangeboden, met een
frequentie van 3 maal per jaar. Hierbij is de lokale reddingsbrigade betrokken, zodat leerlingen zich
meer bewust worden van de gevaren van (zwemmen en recreëren) aan/in de zee.
Alcoholgebruik onder jongeren
In 2018 is er op verschillende wijzen en door verschillende partijen ingezet op het tegengaan van
(overmatig) alcoholgebruik onder jongeren. Net als in 2017 zijn ook in 2018 weerbaarheidstrainingen
ingezet op basisscholen, om jeugdigen te leren om te gaan met peer-pressure. Dit is een
samenwerking tussen GGD en het CJG. Ook is er door het Jeugd- en jongerenwerk fors ingezet op
het tegengaan van middelengebruik. Naast de reguliere werkzaamheden, die zich onder andere
richten op het vergroten van de weerbaarheid van de jongeren, is er in 2018 een project gestart in
samenwerking met het Northgo College. Dit project is niet alleen gericht geweest op alcoholgebruik,
maar ook op middelengebruik zoals drugs en lachgas. Ook ouders van de jongeren zijn betrokken
bij het project. Dit project is in de plaats gekomen van het jongeren participatieproject en is
ontwikkeld in samenwerking met jongeren.
Laaggeletterdheid:
Er is uitvoering gegeven aan het convenant laaggeletterdheid in HR verband
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden omtrent de activiteiten in Het Taalhuis voor wat betreft
laaggeletterdheid Op basis volgen in 2019 nadere acties.
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Revitalisering jongerenwerk
De harmonisatie van het preventief jeugdbeleid en de jeugdhulp, met het beleid en de uitvoering in
Noordwijkerhout, heeft geleid tot een heroriëntatie op de opdracht die het jongerenwerk meekrijgt.
Tevens is het jongerenwerk het afgelopen jaar betrokken geweest bij de aanpak van de overlast in
de wijk Boerenburg.
Leerlingenvervoer
In 2018 is het leerlingenvervoer op adequate wijze uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden te
melden.
Definitief ontwerp nieuwbouw sportpark Lageweg
In oktober 2018 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp van de nieuwbouw op het gemeentelijk
sportpark vastgesteld. De nieuwbouw omvat een sporthal bestaande uit twee zaaldelen die onder
meer zal worden ingezet voor het bewegingsonderwijs van het Brede School Boechorst. De
sporttechnische inrichting omvat onder meer een ledvloer die leerlingen op een natuurlijke wijze
uitdaagt tot beweging. De aanbesteding van de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark is in het
najaar van 2018 gestart.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

2.233.669

€

2.236.669

€

2.214.632

22.037

Baten

€

120.614

€

120.614

€

176.255

55.641

Saldo Programma

€

-2.113.055

€

-2.116.055

€

-2.038.377

77.678

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

55.074

€

103.974

€

21.748

-82.226

Resultaat

€

-2.057.981

€

-2.012.081

€

-2.016.629

-4.548

-

€

-

€

-

Verschil

0
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8.

Vrije tijd

Maatschappelijke waarde sport
Als uitvoering van de coalitiekoers zou in 2018 de maatschappelijke waarde van sport verder worden
uitgebouwd. De maatschappelijke voorzieningen voor kwetsbare groepen, zoals Friends United,
Reuring en Sportief voor Werk zijn hiervoor op de gemeentelijke sportparken gecontinueerd en zelfs
uitgebreid met walking soccer voor ouderen. De investeringen op en in de sportparken blijken een
maatschappelijke waarde te vertegenwoordigen die bijdraagt aan een kostenbesparing op dure
Wmo-voorzieningen.
Accommodatie SJC
In 2018 is uitvoering gegeven aan de herontwikkeling van het Sportpark Lageweg met voor SJC een
nieuwe clubaccommodatie en nieuwe kleedkamers. Met het oog op de aanstaande renovatie is een
deel van de accommodatie van SJC gesloopt, om plaats te maken voor het nieuwe, in kunstgras
uitgevoerde veld 1 van VV SJC. Daarnaast is het ontwerp van de tijdelijke huisvesting afgerond en
aanbesteed zodat de tijdelijke huisvesting in 2019 kan worden gesloopt. Ook is het voorlopig ontwerp
van de nieuwbouw uitgewerkt en vastgesteld door de raad. Het definitief ontwerp en bijbehorende
kostencalculatie (prijspeil 2018) zijn in oktober 2018 door de raad vastgesteld. Met instemming van
de raad is eind 2018 gestart met de aanbesteding van zowel de nieuwbouw als de inrichting van het
sportpark.
Ledverlichting sportparken
In 2018 zijn de gemeentelijke sportparken voorzien van ledverlichting. Het gaat hier om het
gemeentelijk sportpark aan de Duinwetering (VV Noordwijk) en het gemeentelijk sportpark aan de
Nieuwe Zeeweg (NHC, Fluks en MSV). De realisatie van ledverlichting op het gemeentelijk sportpark
aan de Lageweg (VV SJC) wordt integraal en gelijktijdig uitgevoerd met de nieuwbouw op het
betreffende sportpark.
Topsport evenementen
De gemeente Noordwijk was voornemens om in 2018 de titel van European city of sport en
daarmee het imago van Noordwijk als sportieve kustplaats verder te prolongeren. Hiervoor zijn
met behulp van een sportmarketeer diverse (top)sportevenementen naar Noordwijk gehaald,
waaronder het EK tafeltennis jeugd in 2019, het Healthy Fest en de Dirk Kuijt kampioenendag
2019. De evenementen zorgen voor een stimulans in de Noordwijkse economie en het
multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke sportparken.
Sportbedrijf
Uit oogpunt van de professionalisering van het Sportbedrijf zijn de huur- en
exploitatieovereenkomsten geactualiseerd. Tevens heeft het Sportbedrijf een directeur aangesteld.
De buurtsportcoach uit Noordwijkerhout is eveneens aangesteld bij het Sportbedrijf zodat voor alle
buurtsportcoaches een eenduidige aansturingstructuur van toepassing is.
Trimbaanterrein
In 2018 werd beoogd om de ‘trimbaan in duin’ in ere te herstellen en hiervoor een plan uit te
werken. Door natuurtoetsen en gesprekken met de natuurverenigingen blijkt de locatie te veel
belangrijke natuurwaarden te herbergen, zoals ‘Grijs Duin’. Plannen zijn gestagneerd op de
beoogde locatie. Er zijn inmiddels alternatieve locaties gevonden met mindere natuurwaarden die
meer ontwikkelpotentie hebben. Deze locaties worden in 2019 verder uitgewerkt conform de
goedgekeurde plannen van het gebiedsprogramma van de Provincie en de zes bollengemeenten.
Accommodatie KustSurfvereniging Noordwijk
In 2018 wordt met steun van de gemeente een jaarrond clubaccommodatie voor en door de KSN
gerealiseerd. In 2018 is gestart met de bouw van de clubaccommodatie, waarin ook ruimte is
gereserveerd voor maatschappelijke activiteiten.
Openbare sportparken
De gemeente wilde in 2018 multifunctioneel en dus effectiever gebruik maken van de
sportaccommodaties en zo mogelijk sportaccommodaties open stellen voor de wijk. Deze zomer is
een start gemaakt om het sportpark Duinwetering deels open te stellen voor de wijk. Vooralsnog
heeft dit nauwelijks tot problemen geleid. In 2019 wordt een vervolg gegeven aan deze proef.
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Themajaar City of Space 2018
Na de themajaren ‘150 jaar badplaats’ (2016), European City of Sports (2017) stond 2018 in het
teken van ‘City of Space’. Met dit thema is de band tussen ruimtevaart en Noordwijk onderstreept.
Gedurende het jaar zijn circa 25 grote en kleine evenementen georganiseerd waarmee verbinding
is gelegd tussen ruimtevaart en cultuur, onderwijs en sport, waar onder theatervoorstelling, een
recordrecordpoging raketlanceringen, een internationaal studieprogramma met deelnemers uit 36
landen, een astronautenpanel en een nieuw gecomponeerd spacelied.
Cultuur
Na het vaststellen van het cultuurbeleid in november 2017 is in 2018 gestart met de uitvoering van
Bouwstenen cultuurbeleid 2018-2021 ‘Sterren voor Cultuur’
Hiervoor is ook een cultuurmakelaar aangesteld.
In 2018 is de culturele infrastructuur verder in kaart gebracht met alle culturele organisaties uit
Noordwijkerhouts en De Zilk.
Er is een Cultuur Verbindt avond georganiseerd; een avond voor alle culturele organisaties uit
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. In deze bijeenkomst hebben culturele organisaties kennis
met elkaar gemaakt, is het cultuurbeleid toegelicht, is het Cultuur Netwerk Noordwijk
geintroduceerd, de nieuwe website Cultuurpuntnoordwijk.nl bekend gemaakt en de Cultuurprijs
2018 uitgereikt.
Binnen de uitvoeringsprogramma’s zijn diverse activiteiten en projecten gestart.
Uitvoeringsprogramma: Cultuur als cement van de Noordwijkse samenleving
Verdere ontwikkeling van Noordwijk Ticket
Voorbereidingen Vrijetijdsfestival 2019
Onderzoek naar de mogelijkheden van de brede regeling Combinatiefunctionaris
Onderzoek naar versterking van het cultuureducatieprogramma/aanbod
Sjors Sportief/creatief in Noordwijk (in 2019 ook in Noordwijkerhout & De Zilk)
Realisatie van Cultuurpuntnoordwijk.nl; een website voor verenigingen en stichtingen in
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Uitvoeringsprogramma: Het verhaal van Noordwijk
Behouden en versterken van het Noordwijks Cultureel Erfgoed door subsidieverlening uit
het Erfgoedfonds voor diverse projecten;
Genootschap Oud Noordwijk; tentoonstelling Space, aanlichten van ‘De Filosloof’,
filmapparatuur en aanschaf collectie klederdracht
Stichting Kurt Carlsen; revisie onderdelen bootwagen en tractor
Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk; uitbreiden van het museum
Coornhert Stichting; concertlezing ‘Albert Verwey’ in Oude Jeroenskerk
Vereniging De Oude Dorpskern; lezing het Oude Nortich (in Noordwijk, De Zilk en
Noordwijkerhout)
Realisatie Max Liebermannroute in 2018
Aansluiting van NoVaTo bij het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk
Met Stichting Kurt Carlsen en Rijkswaterstaat en Rijksdienst openstelling vuurtoren
onderzocht (naar verwachting openstelling in 2019)
Gestart met uitwerking van het Continuüm van Noordwijk (de brandstory van Noordwijk)
Uitvoeringsprogramma: Cultuurbeleving in de buitenruimte
Plan uitgewerkt voor pleinprogrammering (nadere invulling volgt vanaf 2019)
Gezamenlijke promotie en afstemming programmering
Plan om centrale agenda te realiseren via Noordwijk Marketing is besproken. Hier wordt in
2019 verder invulling aan gegeven.
Cultuur Netwerk Noordwijk
Brainstormsessie georganiseerd waarin projecten en plannen voor uitvoeringsprogramma’s
zijn bepaald.
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Culturele basisinstellingen
De rol van de gemeente als subsidiegever blijft belangrijk voor de culturele basisinfrastructuur en
het stimuleren van een vitaal cultuur klimaat.
Met 8 culturele amateurverenigingen zijn meerjaren subsidieafspraken gemaakt. Daarnaast zijn
met 5 culturele evenementenorganisaties meerjaarlijkse subsidieafspraken gemaakt (2019 –
2020). Veel van de culturele evenementen hebben in 2018 ingespeeld op het thema ‘Space’.
Genootschap Oud Noordwijk
In 2018 is, in opdracht van de gemeenteraad, verder onderzoek gedaan naar de
uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Het uitgewerkte plan is eind 2018 opgeleverd. In 2019
wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
In 2018 is het Jan Kroonsplein 8 door de gemeente en het Genootschap Oud Noordwijk aangekocht
ten behoeve van de voorgenomen uitbreidingsplannen.
Bibliotheek Bollenstreek
In 2018 heeft de bibliotheek Bollenstreek uitvoering gegeven aan de in de
uitvoeringsovereenkomst 2018 geformuleerde prestaties.
Activiteiten binnen het Sociaal Domein
In 2018 heeft de Bibliotheek Bollenstreek in Noordwijk, in samenwerking met verschillende
partners uit Noordwijk, extra activiteiten georganiseerd in het kader van de bredere
dienstverlening.
De bibliotheek heeft in dit kader in 2018 verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het
wekelijks nieuwscafe, Samen Post lezen, Walk & Talk, koffie+ voor ouderen, een
theatervoorstelling in het kader van Week tegen het Pesten, diverse activiteiten in het kader van
Noordwijk Dementvriendelijk, en activiteiten voor andere kwetsbare groepen. Ook in 2019 zal de
bibliotheek deze activiteiten voortzetten.
De Muze
In 2018 is subsidie ingezet om activiteiten in De Muze te realiseren. Daarmee hebben Noordwijkers
en bezoekers van Noordwijk de mogelijkheid professionele voorstellingen en films te bezoeken.
Elk theaterseizoen wordt er met grote zorg een theaterprogramma samengesteld, met een divers
aanbod van o.a. kinder-, cabaret, toneel & balletvoorstellingen.
Naast dat De Muze een podium is voor professionele gezelschappen is het ook een podium voor
amateur gezelschappen. De muziek-, toneel- en schaakverenigingen repeteren elke week in De
Muze.
Door deze uiteenlopende activiteiten en door de multifunctionele inzet van het gebouw heeft De
Muze in 2018 ongeveer 100.000 voetjes over de vloer gehad.
In 2018 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de eigendomsoverdracht van De Muze.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een besluit van de gemeenteraad om het gebouw De Muze in
eigendom over te nemen.
Openbare kunst
De Collectie Noordwijk (uit zowel het gemeentehuis Noordwijk en Noordwijkerhout) zijn
geïnventariseerd en geregistreerd. De kunstwerken zijn opgeslagen in verband met de verbouwing
van beide gemeentehuizen. In 2019 wordt een plan van aanpak gemaakt om invulling te geven
aan de Collectie Noordwijk binnen de nieuwe inrichting van de gemeentehuizen.
Themajaar 2019 Cultuur Verbindt
In 2018 is gestart met de voorbereidingen, zoals het opstellen van de subsidieregeling, voor het
themajaar 2019 Cultuur Verbindt.
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Erfgoed
Noordwijk is een gemeente met een rijke historie, wat zichtbaar is in de ruimtelijke structuur en de
bebouwing van het dorp. De gemeente zette zich het afgelopen jaar in om het erfgoed verder op
de kaart te zetten.
Gemeentelijke monumenten
Gemeentelijke monumenten
In 2018 is de aanwijzing van gemeentelijke monumenten afgerond en is de uitvoering van de
stimuleringsregeling gestart. Er loopt nog een bezwaarprocedure waarover in januari 2019 kan
worden besloten en een procedure van hoger beroep bij de Raad van State.
Evaluatie beschermd dorpsgezicht
De vereniging De Oude Dorpskern heeft samen met de gemeente Noordwijk een evaluatie laten
uitvoeren van de resultaten van 25 jaar beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen. Het onderzoek
heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen.
Het onderzoeksrapport is in januari 2018 gepresenteerd aan gemeenteraad, pers en publiek. Met
de vereniging is in 2018 aan een follow-up gewerkt van de aanbevelingen, die in 2019 in overleg
zullen worden uitgewerkt.
Cultuurhistorische waardenkaart
De waardevolle cultuurhistorische objecten en structuren moeten wettelijk (op grond van het BRO)
een plek krijgen in de bestemmingsplannen en in het gemeentelijk omgevingsplan als de
Omgevingswet van kracht is. In de gemeente Noordwijk ontbrak een goede inventarisatie van
waardevaste én waardevolle gebieden, structuren en objecten. Hierdoor kon cultuurhistorie
onvoldoende worden meegewogen in ruimtelijke plannen.
In 2018 heeft door extern bureau SteenhuisMeurs in een project met veel participatie vanuit lokale
erfgoedverenigingen een inventarisatie plaatsgevonden van cultuurhistorische waarden en is de
waardenkaart gemaakt. De definitieve waardenkaart wordt begin 2019 opgeleverd.
Vanaf 2019 kan de gemeenteraad op basis hiervan beleid vaststellen. Zo kunnen de resultaten
worden opgenomen in een planologische beschermingsregeling, en/of worden meegewogen in aan
de orde komende ruimtelijke plannen.
Herbestemming
In strijd met leegstand probeert de gemeente herbestemming van monumentale panden te
stimuleren. Binnen Noordwijk spelen er meerdere herbestemmingsopgaven. Er is geen voortgang
geboekt met de Watertoren. Het project koetshuis van Calorama loopt nog en voor de plannen
voor het Van Edencomplex is de zienswijzeprocedure nog niet afgerond. Dit laatste omdat de
beoordeling van de uitgebreide zienswijzen veel tijd vroeg.
Graven en begraafplaats
In 2014 heeft de gemeente Noordwijk een cultuurhistorisch onderzoek uit laten voeren naar de
Algemene begraafplaats en de Rooms Katholieke begraafplaats te Noordwijk. Daarin staan
aanbevelingen voor behoud van bijzondere graven en grafmonumenten. In 2018 is de aandacht
voor erfgoed vooral uitgegaan naar de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, de
stimuleringsregeling en de waardenkaart, waardoor aan dit project geen uitvoering kon worden
gegeven. Hier kan pas in de loop van 2019 beleid voor worden opgesteld.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

4.999.094

€

5.443.788

€

5.145.944

297.844

Baten

€

747.666

€

917.666

€

1.004.558

86.892

Saldo Programma

€

-4.251.428

€

-4.526.122

€

-4.141.386

384.736

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

242.015

€

289.065

€

288.124

941

Onttrekkingen

€

921.003

€

955.573

€

938.573

-17.000

Resultaat

€

-3.572.440

€

-3.859.614

€

-3.490.937

368.677

Verschil
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9.

Duurzaam groen

Duurzaamheid
De Omgevingsdienst heeft voor ons het programma duurzaamheid gecoördineerd. Als gevolg van
de ondertekening van het Energieakkoord en de bestuurlijke ambities was de benodigde inzet
hoger dan waar vooraf rekening mee was gehouden. In beeld is gebracht welke acties met een
geringe inzet een groot rendement zullen opleveren. Daartoe is een doelenboom ontwikkeld
waarmee in kaart is gebracht met welke acties aan welke gemeentelijke doelen wordt bijgedragen.
Daarnaast is een aantal acties uitgevoerd zoals:

Onderzoek naar de mogelijkheid van de inzet van zonne-energie op bedrijventerreinen.

Stimuleren van elektrisch rijden door o.a. het plaatsen van laadpalen.

Stimuleren van bezitters van eigen woningen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Stimulering van bedrijven door voorlichting te geven over duurzaamheid en door toezicht
op deze bedrijven te houden.
Ter voorbereiding op de verkiezingen is een presentatie aan de raad gegeven over de ambities en
de activiteiten die op het gebied van duurzaamheid worden ontplooid. Daarmee is een doorkijkje
naar de komende jaren geboden.
Noordwijk energieneutraal 2030
Op basis van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is in 2018 op meerdere fronten gewerkt aan
een energieneutraal Noordwijk, waaronder:







De uitvoering van een regeling voor duurzaamheidssubsidies en duurzaamheidsleningen.
Het stimuleren van energiescans voor MKB-bedrijven (de Omgevingsdienst heeft een
aanbesteding gehouden waardoor volgende jaren tegen gereduceerd tarief energiescans
kunnen worden afgenomen).
Het faciliteren van duurzaam bouwen door daarover te adviseren en in een aantal gevallen
afspraken te maken met de ontwikkelaars.
Het faciliteren van een lokale energiecorporatie.
Onderzoek om te komen tot een warmtevisie: op welke wijze gaan wij onze woningen en
bedrijven in de toekomst aardgasvrij en energieneutraal van warmte voorzien?
Het verkennen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve oplossingen.

Noordwijk energieneutraal 2030
Op basis van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is in 2018 op meerdere fronten gewerkt aan
een energieneutraal Noordwijk, waaronder:







De uitvoering van een regeling voor duurzaamheidssubsidies en duurzaamheidsleningen.
Het stimuleren energiescans voor MKB-bedrijven (de Omgevingsdienst heeft een
aanbesteding gehouden waardoor volgende jaren tegen gereduceerd tarief energiescans
kunnen worden afgenomen).
Het faciliteren van duurzaam bouwen door daarover te adviseren en in een aantal gevallen
afspraken te maken met de ontwikkelaars.
Het faciliteren van een lokale energiecoöperatie.
Onderzoek om te komen tot een warmtevisie: op welke wijze gaan wij onze woningen en
bedrijven in de toekomst aardgasvrij en energieneutraal van warmte voorzien?
Het verkennen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve oplossingen.

Groen in wijken en buitengebieden
Groenbeheer
In 2018 is de groenrenovatie in Duinpark en de Prinsessenbuurt uitgevoerd samen met het project
snippergroen. Daarnaast is voor het park De Groene Long samen met bewoners een integraal
groenontwerp gemaakt voor het park. Naast de groenrenovatie is in het ontwerp is een bijenlint
opgenomen (ecologische verbindingszone met bollen-6 subsidie), is het voetpad verplaatst ter
voorkoming van wateroverlast en zal een constructie van boomstammen (gekapte bomen uit het
park) grondverplaatsingen op de helling in het park voorkomen. De forse vertraging in het proces
heeft uiteindelijk een integraal en breed gedragen ontwerp opgeleverd. Uitvoering vindt plaats in
2019.
Hiermee worden dan alle groenrenovaties in Noordwijk binnen en Noordwijk aan Zee afgerond en
gaat hier het groenbeheer over op regulier onderhoud en vervanging van plantvakken die het einde
van hun levensduur hebben bereikt.
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Er is een start gemaakt aan de harmonisatie van het groenbeheer met Noordwijkerhout. In 2019
zal een eenduidig groenbeheerplan voor de gehele nieuwe gemeente worden opgesteld.
Duurzaam groen
In de herziende omgevingsvisie is het groenbeleid integraal opgenomen in de thematische analyse
“Landschap, natuur en groen”. Op basis van het Raadsbesluit juli 2018 is tevens gestart met het
opstellen van het uitvoeringsprogramma Natuur&Groen (UVP); een vertaalslag van beleid naar
projecten in de buitenruimte. In 2019 wordt het UVP Natuur&Groen aan de Raad voorgelegd.
In het UVP is aandacht voor de realisatie van ecologische bermen en ecologisch beheer. In diverse
projecten (Verlengde Beeklaan, Groene Long en de Hogeweg) zijn ecologische bermen als pilot
opgenomen in het ontwerp. Realisatie van deze pilots vindt plaats in 2019.
In 2018 is gestart met het opstellen van een kansenkaart biodiversiteit; deze kaart geeft inzicht in
bestaande waardevolle groenlocaties en/of kansrijke locaties voor het verhogen van de
biodiversiteit. Het is daarmee een middel om natuurschoon te borgen en verder te ontwikkelen. Dit
onderzoek is gestart samen met (voormalige) gemeente Noordwijkerhout en zal in 2019 voor de
gehele fusiegemeente worden afgerond.
Middels een bewustwordingscampagne Operatie Steenbreek zijn bewoners en ondernemers
geïnformeerd over het nut en noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de openbare en
private ruimtes; groen als middel voor het tegengaan van hittestress, vasthouden van water of
plaagonderdrukking van bijvoorbeeld insecten in de dorpskernen. Tijdens diverse acties zijn
planten / zaden uitgedeeld aan bestaande en nieuwe inwoners (Offem Zuid) maar ook is er een
samenwerking met tuincentra en hoveniers gestart.
Afvalinzameling
De fusie-ontwikkelingen van de nieuwe gemeente Noordwijk, die in 2018 in een vergevorderd
stadium verkeerde, heeft een behoorlijk capaciteitsbeslag gelegd op de ambtelijke organisatie. Dit
heeft er toe geleid dat er nog geen aanvang is gemaakt met het formuleren van een
afvalbeleidsplan over de periode 2018-2022.
In 2018 is met vertegenwoordigers van Afval Loont gesproken over het voornemen om een tweede
inzamelpunt in samenwerking met de sociale werkvoorziening ’s Herenloo in de nieuwe gemeente
te realiseren.
Natuurbeleidsplan
In 2017 is de Omgevingsdienst in opdracht van de gemeente gestart met het actualiseren van het
natuurbeleid te actualiseren. In de geest van de Omgevingswet is de actualisatie opgepakt in
samenspraak met betrokken bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, gemeente en
provincie. Het eindresultaat is het document ‘Schitterende Natuur en Groen in Noordwijk’ met
daarin een uitvoeringsprogramma. In het programma wordt, zoals de titel van het document al
aangeeft, behalve aan natuurgebieden ook aan de groenvoorziening in de woonomgeving aandacht
besteed. Het einddocument is in de zomer van 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe
beleid en het uitvoeringsprogramma zijn vervolgens opgenomen in de geactualiseerde
Omgevingsvisie Noordwijk 2030.
Uitvoering landschapstafel
In 2016 hebben de colleges van de zes Bollengemeenten het Gebiedsprogramma B(l)oeiende
Bollenstreek vastgesteld. Voor de uitvoering van dat Gebiedsprogramma heeft de provincie ZuidHolland een programmasubsidie verleend, waarvoor de gemeenten zelf de verdeling over de
projecten hadden te regelen. Daartoe is tussen betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Het gezamenlijk uit te voeren programma beoogt het versterken van de identiteit, de
belevingsmogelijkheden en de natuurwaarden in de Duin- en Bollenstreek.
Op dit moment wordt er uitvoering gegeven aan de parel Streekmuseum en landgoed Veldzicht.
Onder de vlag van parel Strand en Duinen zijn de projecten Restauratie landgoed Calorama, Rust en
Fit plek en Natuurspeeltuin en educatiepunt Speelzandt opgepakt. Vanuit het programma Uitstraling
Bollenstreek is een viertal bermen ingericht.
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Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Verschil

Lasten

€

9.193.677

€

10.278.044

€

10.268.955

9.089

Baten

€

6.231.290

€

6.231.290

€

6.368.327

137.037

Saldo Programma

€

-2.962.387

€

-4.046.754

€

-3.900.628

146.126

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

104.000

€

104.000

€

104.000

0

Onttrekkingen

€

132.387

€

808.141

€

471.840

-336.301

Resultaat

€

-2.934.000

€

-3.342.613

€

-3.532.788

-190.175
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10.

Openbare ruimte en
bereikbaarheid

Verkeer- en vervoersbeleid
Onderzoek naar het transferium staat gepland voor 2020 en maakt onderdeel uit van het project
‘Noordwijk Zeewaardig’.
In 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Allego voor elektrisch rijden. Op
verzoek van bewoners worden in de gemeente inmiddels laadpalen geplaatst.
Regionale Bereikbaarheid
Bestuurlijke keuze is gemaakt door de Provincies Noord Holland en Zuid Holland met betrokken
gemeenten. De uitkomst hiervan is dat de Duinpolderweg wordt aangelegd tot aan de N208. In de
toekomst wordt onderzocht of de Duinpolderweg wordt doorgetrokken tot de N206.
Openbaar Vervoer
De halte aanpassingen op de route van de Mortelstraat – Quarles van Uffordstraat worden in het
voorjaar van 2019 aangelegd. De haltes op de Parallel Boulevard worden aangepast bij de
reconstructie van de Parallel Boulevard.
Het parkeerverwijssysteem is in 2018 aanbesteed en zal in het voorjaar 2019 operationeel zijn.
Aanpassingen van de verkeerslichtinstallaties op het kruispunt Gooweg-van de Mortelstraat hebben
in 2018 plaatsgevonden
Strandpendel
De strandpendel is In 2018 gecontinueerd. Omdat er nog geen transferium is was het vertrekpunt
in 2018 van de strandpendel het parkeerterrein aan de Gooweg (Achmea terrein).
De strandpendel zal ook in 2019 als vanouds rijden.
Parkeren
In 2018 is een concept Kadernota parkeren opgesteld, maar gezien de fusie is besloten om de
kadernota on hold te zetten. Verdere besluitvoering vindt plaats in 2019.
Wandel en fietspaden
In het document Gebiedsprogramma 2016 – 2020 ‘B(l)oeiende Bollenstreek is eén van de
deelprojecten de kwaliteitsverbetering van het fietsnetwerk.
Onderdeel daarvan is het verbeteren van dit netwerk door het realiseren van eventueel
ontbrekende essentiële oost-west schakels.
De planvoorbereiding voor het realiseren van de ontbrekende essentiële oost-west schakels is
regionaal opgepakt door Holland Rijnland.
Openbare Ruimte
Bij toekomstige plannen voor de inrichting van de openbare ruimte vindt afstemming plaats op
fysieke toegankelijkheid (zoals bij de keuze van materialen). Waar nodig en mogelijk wordt ook
rekening gehouden met de aanleg van routes voor gebruikers van bijvoorbeeld een scootmobiel of
een rolstoel. Vanuit het wijkgericht werken worden bewonersinitiatieven op het gebied van
onderhoud en aanpassing van de eigen straat en wijk ondersteund.
Afval-, regen-, grond- en oppervlaktewater
In 2018 is gelijk aan voorgaande jaren het rioolbeheer op de gebruikelijke wijze uitgevoerd.
Klachten rond de afvoer van regenwater en afvalwater worden met het oog op overlast en
volksgezondheid met prioriteit behandeld.
Vanuit het reinigen en inspecteren van de rioolsystemen volgen jaarlijks meer of minder kleine
herstelwerkzaamheden. Omvangrijke calamiteiten met overlast en noodzakelijke herstel- en
renovatiewerken hebben zich niet voorgedaan.
De aanleg van het gescheiden rioolstelsel voor de 4e fase van Boerenburg is afgerond. De
vervanging van de riolering en de aanleg van een regenwaterriool onder de Sint Jeroensweg en de
la Bassecour Caanstraat is uitgevoerd. Boerenburg fase 4 en de St Jeroensweg zijn in combinatie
met het wegbeheer en groenbeheer integraal aangepakt.
De voorbereiding van de 5e en laatste fase van Boerenburg en de ontwikkeling van een extra
hoofdriool onder de Verlengde Beeklaan zijn gestart.

37

De grondwatersituatie voor Noordwijk aan Zee blijft een aandachtspunt. De lange en droge zomer
heeft op ons grondwatermeetnet een aanzienlijk verlaging tot gevolg gehad. De problematiek van
het ontbreken van een grondwaterbeheersysteem betreft een gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk. De hoofdoorzaken zijn de
kustversterking en de infiltratie van regenwater. (verdeling 85/15) In 2018 is intensief gewerkt aan
een ontwerp van een drain onder de Parallel Boulevard. Het hoogheemraadschap heeft vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) een miljoenen bijdrage ontvangen voor de drain.
Een Integraal Project Managementteam (IPM) vanuit Rijnland en Noordwijk werken op basis van
een samenwerkingsovereenkomst samen aan een nieuw drainontwerp en uitvoeringsplan. Het IPMteam koppelt de voortgang op regelmatige basis terug naar de verantwoordelijke hoogheemraad
en wethouder. De wethouder en hoogheemraad coördineren en bewaken in een bestuurlijke
overleg de voortgang en inhoud rond de besluitvorming.
De drain wordt opgenomen in een integraal project voor de herinrichting van Parallel Boulevard
waarbij de regenwaterproblematiek en de grondwaterproblematiek worden opgelost.
Het doel van dit project betreft het herstellen van de grondwaterstand voor Noordwijk aan Zee
naar de situatie van omstreeks 2007/8. (de situatie voor de aanleg van de kustversterking)
De samenwerking in de afvalwaterketen overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water met het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Oegstgeest, Katwijk, Teylingen,
Noordwijkerhout en Lisse heeft in 2017 door besluitvorming in alle gemeenteraden een definitief
Integraal AfvalWaterketenPlan (iAWKp) opgeleverd. In 2018 is een werkplan voor de
samenwerking vastgesteld en in uitvoering genomen. Op de thema’s verbetering kwaliteit,
beheersing kosten en beperken kwetsbaarheid wordt de samenwerking ingevuld.
Wijkgericht Werken
Vanuit het Wijkgericht Werken wordt er naar gestreefd dat bewoners en organisaties zich meer
betrokken voelen bij de openbare ruimte. In 2018 zijn diverse activiteiten hiervoor georganiseerd.
Wijkavonden
Ieder jaar worden er diverse wijkavonden georganiseerd. Met de wijkavond biedt de gemeente een
platform voor direct contact tussen collegeleden, ambtenaren, wijkbewoners en andere spelers in
de wijk. In 2018 hebben er twee wijkavonden plaatsgevonden te weten in Calorama inclusief kern
Binnen Noord (juli 2018) en in Vinkeveld (oktober 2018). Beide avonden zijn goed verlopen met
een opkomst van 60-80 bewoners.
Wijkbudget
Om inwoners te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, de vergroening en
verduurzaming van de openbare ruimte en met hen hierover in dialoog raken is het wijkbudget
geïntroduceerd. Aan de hand van verschillende programma’s (wijkwandeling, zelfbeheer, Ideecafé
en Budget voor initiatieven) worden activiteiten georganiseerd, deels afhankelijk van
bewonersinitiatieven. In 2018 heeft de focus met name gelegen op de mogelijkheden voor
zelfbeheer en andere bewonersinitiatieven. De volgende aanvragen zijn toegekend:
Sfeerverlichting Oude Dorpskern – aanvraag van wijkvereniging Oude Dorpskern – in
overleg met afdeling groen is bekeken waar sfeerverlichting kan hangen in monumentale
knotlindes;
Eenmalige opruimdag bij een buurvrouw en op straat: aanvraag via Stichting Welzijn;
Meerdere budgetaanvragen voor de nationale buitenspeeldag - aanvragen gebundeld
aangevraagd door Stichting Welzijn. Afdeling Spelen van de gemeente is betrokken bij
uitvoering;
Plaatsen en ophalen kliko’s en verwijderen paaltje ten behoeve van wijk-BBQ in de
Grashoek – aanvraag van wijkvereniging Grashoek;
Buurt-BBQ – Aanvraag van bewoner Losplaatskade 19;
Diverse subsidieaanvragen Burendag;
Adoptiebloembakken – aanvraag van diverse bewoners;
Leveren materieel ten behoeve van bijwerken groen en opruimen zwerfvuil. Tevens
verzoek tot ophalen zwerfvuil – aanvraag door Wijkvereniging Grashoek en bewoners
Florahof.
Twee aanvragen zijn doorgeschoven naar 2019:
Aanvraag opslagruimte voor spullen die te leen zijn voor bewoners – van wijkvereniging
Dobbelmanduin;
Subsidie opknapbeurt schoolplein Basisschool De Schapendel.
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Speelplaatsen
In 2018 zijn diverse speellocaties gerenoveerd conform planning. Daarnaast is binnen projecten
aangestuurd op een goede ruimtelijke inpassing van de speelruimte. Hierbij is onderzocht wat de
meest efficiënte werkgang van participatie met ouders en kinderen is. Ouders en kinderen zijn
daarom betrokken bij de renovaties en projecten. Bewoners en kinderen hebben bijvoorbeeld
geholpen met het realiseren van een buitenklas. Mogelijk wordt dit proefproject in 2019 uitgebreid.
Ook hebben kinderen die in de nieuwbouwwijk Offem Zuid gaan wonen kunnen stemmen op hun
meest favoriete speeltoestel voor in de toekomstige woonwijk.
Er is een start gemaakt aan het harmoniseren van het speelbeleid samen met Noordwijkhout.
Hierbij is een aanzet gemaakt voor een nieuw speelruimteplan en uitvoeringsplan voor het Nieuwe
Noordwijk. De verwachting is dat dit medio maart 2019 wordt afgerond. In het uitvoeringsplan
wordt een nieuw vervangingsschema opgesteld conform de nieuwste normen en vervangingscyclus
opgenomen.
Straatreiniging en zwerfvuil
In de “Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022” is afgesproken dat gemeenten jaarlijks € 20
miljoen ontvangen van het verpakkende bedrijfsleven via het Afvalfonds voor extra inzet voor
preventie en aanpak van zwerfafval. Dit is omgerekend ongeveer € 1,18 per inwoner. Dit kunnen
gemeenten aanvragen door een jaarplan in te dienen bij Nedvang, de uitvoeringsorganisatie voor
deze regeling. Budgetten die tot en met 2017 niet zijn aangevraagd of nog niet zijn besteed
moeten in de periode tot en met 2019 worden opgemaakt, anders valt dit geld vrij voor de
Landelijke Aanpak Zwerfafval en wordt het breed ingezet om gemeenten te ondersteunen bij
zwerfafvalactiviteiten. Voor de besteding van dit restbudget moesten gemeenten vóór 1 augustus
2018 een ‘extra jaarplan 2013-2017’ indienen. Noordwijk en Noordwijkerhout hebben hiervoor een
gezamenlijk jaarplan ingediend, met het oog op de fusie van 1 januari 2019.
Op basis van het extra jaarplan is bekeken welke zaken de gemeente zelf kan oppakken en welke
uitbesteed kunnen worden aan een bureau. Uiteindelijk is besloten om een drietal onderzoeken in
2018 uit te laten voeren, waarvan de uitkomsten een basis gaan vormen voor het beleid. De
maatregelen kunnen gericht worden op de probleemplekken. De onderzoeken zijn het plaatsen van
afvalbakken, het verrichten van zwerfafvalmetingen en het onderzoeken van bijplaatsingen.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

4.986.057

€

5.151.870

€

5.017.181

134.689

Baten

€

102.205

€

102.205

€

386.469

284.264

Saldo Programma

€

-4.883.852

€

-5.049.665

€

-4.630.712

418.953

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

100.685

€

100.685

€

100.685

0

Onttrekkingen

€

102.828

€

197.068

€

106.269

-90.799

Resultaat

€

-4.881.709

€

-4.953.282

€

-4.625.128

328.154

Verschil
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11.

Strand

In 2018 diende bijzondere aandacht te worden gegeven aan de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderzoek naar groot onderhoud duinenrij Noordwijk
Logistieke knelpunten oplossen bij bevoorrading paviljoens aan de KW-KA en Zeereep
Verbeteren fietsparkeren
Uitbreiding ondergrondse containers op het strand
Verbetering verlichting op de afritten voor de beide boulevards
Verder invulling geven aan de strandbewaking.

1 t/4
Door verschillende factoren (vertrek collega strandzaken openbare werken, langdurig ziekte van
strandcoördinator en de financiële beperkingen ivm fusie) zijn de punten 1 tot en met 5 niet
opgepakt.
Deze onderwerpen zijn opgenomen in een memo “financiële knelpunten strand 2019” die in 2018
aan het voorgaande college ter info is aangeboden. Tevens zijn deze knelpunten opgenomen in het
overdrachtsdossier ten behoeve van de nieuwe wethouder.
5.
In 2018 hebben 3 verschillende verlichtingsarmaturen op afrit 10 gestaan. Zij zijn uitgebreid getest
op verlichting en materiaal. Een definitieve keuze voor een armatuur is in 2018 gemaakt en eind
2019 zullen de afritten voorzien zijn van nieuwe verlichting.
6.
Met de NRB zijn gesprekken gaande om de strandbewaking op het gehele strand te optimaliseren.
In 2018 is gestart met het werken met betaalde strandwachten. Deze financiële impuls heeft
bijgedragen aan een betere bezetting van alle 3 de reddingsposten op het Noordwijkse strand. De
voorbereidingen voor de Service Level Agreement (SLA) zijn opgestart. Er zal gewerkt worden met
een groei SLA, die in de loop der jaren zal uitgroeien naar een interactief document.
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

880.157

€

988.957

€

824.892

164.065

Baten

€

600.854

€

600.854

€

645.110

44.256

Saldo Programma

€

-279.303

€

-388.103

€

-179.782

208.321

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

35.000

€

35.000

€

35.000

0

Onttrekkingen

€

104.000

€

203.000

€

115.197

-87.803

Resultaat

€

-210.303

€

-220.103

€

-99.585

120.518

Verschil
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12.

Financiën

Financiële kaders
Het begrotingsresultaat van € 356.883,- is bij amendement tijdens de Begrotingsraad bijgesteld
naar € 342.482,-. Door aanpassingen tijdens de Voorjaarsnota, Najaarsnota en decembernota is
deze verder bijgesteld naar € 312.524,-. De reserves en voorzieningenpositie zijn in 2018 net als in
2017 niet onder druk komen te staan.
Begroting en planning & control
Er is in 2018 een spoorboekje Planning & Control gepresenteerd. In dit boekje is een beschrijving
gegeven van het doel, de inhoud en de bestuurlijke planning van de verschillende producten
(programmabegroting 2018, de voorjaarsnota, de najaarsnota, de kadernota, de decembernota en
de jaarrekening 2018) van de Planning & Controlcyclus (PCC).
Effecten fusie per 1 januari 2019
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de fusie per 1 januari 2019. Hierdoor heeft de
gemeente Noordwijk, alsmede de gemeente Noordwijkerhout heel 2018 onder ARHI-toezicht van
de Provincie gestaan. Per 1 januari 2019 is dit door de fusie opgeheven. Omdat de
programmabegroting 2019, in verband met de fusie, niet volgens de wettelijke termijn is
aangeboden aan de Provincie stond de gemeente Noordwijk tot 11 februari 2019 onder preventief
toezicht. De structureel sluitende Programmabegroting 2019 is op 11 februari 2019 door onze
Toezichthouder (Gedeputeerde Staten) goedgekeurd en hierdoor vallen we weer onder repressief
toezicht. Voorbereidingen zijn in 2018 getroffen om een groot aantal financiële documenten van de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout te harmoniseren. Vaststelling van de geharmoniseerde
financiële verordening, controleverordening en onderzoeksverordening heeft in de raad van januari
2019 plaatsgevonden.
Lokale heffingen
In december 2017 is de belastingverordening 2018 vastgesteld.
De daarin opgenomen tarieven zijn geïndexeerd en de meer specifieke dekkingsmiddelen, zoals de
tarieven afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn maximaal 100% kostendekkend gemaakt.
Een verdere onderbouwing van de lokale heffingen is te vinden in de paragraaf lokale heffingen.
Beheersbare risico’s
De mogelijke risico’s zijn in beeld en gekwantificeerd. De risico’s worden tenminste 2x per jaar, bij
de jaarrekening en de begroting, geïnventariseerd en gekwantificeerd. Voor de geïnventariseerde
risico’s worden mogelijke en genomen beheersmaatregelen beschreven. De beschikbare
weerstandscapaciteit is van voldoende omvang om mogelijke risico’s op te kunnen vangen. In de
paragraaf weerstandsvermogen treft u een nadere toelichting aan.
Maatschappelijk vastgoed
Binnen de gemeentelijke organisatie zal op samenhangende wijze op operationeel, tactisch en
strategisch niveau sturing gegeven gaan worden aan het totale gemeentelijk/maatschappelijk
vastgoed.
Om een verdere professionalisering te bewerkstelligen op de uitvoering van gemeentelijk
(maatschappelijk) vastgoed is in 2017 een aanvang gemaakt met het transparant maken van het
vastgoedbezit en met een effectieve en efficiënte aansturing daarvan. De relatie tussen
vastgoedbeleid, exploitatiebeleid, onderhoudsbeleid en huurprijsbeleid is in 2018 verder
uitgewerkt. Dat geldt eveneens voor beleidsregels met betrekking tot aankoop, beheer, exploitatie
en vervreemding van vastgoed.
Privaatrechtelijk handhaven
Als gevolg van oneigenlijk in gebruik nemen van grond is in de loop der jaren rechtsongelijkheid
ontstaan. Dat wordt weggenomen door privaatrechtelijke handhaving.
Daartoe is in 2016 het project Snippergroen opgezet. Voor de uitvoering ervan is een extern
bureau ingehuurd gedurende de loop van het project; naar verwachting is dat tot medio 2019.
Alle (eerder) geïnventariseerde gevallen van oneigenlijk grondgebruik werden (en worden) aan de
hand van vastgestelde criteria beoordeeld op de mogelijkheid tot verkoop of verhuur. In gevallen
waarin dat niet mogelijk c.q. wenselijk is wordt overgegaan tot terugvordering van de grond.
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De volledige uitvoering van het project omvat mede het handhavingstraject, de juridische
begeleiding en communicatie. Hiernaast is hier aan gekoppeld het project inritten. Bewoners
hebben de mogelijkheid om over de gemeentelijke berm hun inrit te maken. Echter in de loop van
de jaren zijn hier in de omvang en breedte van de inrit een grote verscheidenheid gerealiseerd, die
niet voldoen aan de gemeentelijke regels. Gezien de ecologische waarde van de bermen worden de
excessen aangepakt en zal er bruikbaar beleid worden opgesteld.
In oktober 2016 is voor de uitvoering van dit project een krediet verstrekt van € 327.600,-. De
kosten en opbrengsten worden in de jaarrekeningen 2016,2017 en 2018 verrekend met de
algemene reserve. Per saldo is de verwachting dat uiteindelijk de opbrengsten van dit project de
kosten zullen overstijgen. Voor de inritten is een aanvullend budget verstrekt.

Relevante beleidsdocumenten
Naam
- Jaarverslag en Jaarrekening 2018
- Programmabegroting 2018 – 2022
- Voorjaarsnota 2018
- Najaarsnota 2018
- Decembernota 2018
- Programmabegroting 2019 – 2022

Vaststelling
Gemeenteraad, 5 juli 2018
Gemeenteraad, 2 november 2017
Gemeenteraad, 14 juni 2018
Gemeenteraad, 11 oktober 2018
Gemeenteraad, 13 december 2018
Gemeenteraad, 2 januari 2019
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

1.662.299

€

1.362.299

€

1.527.875

-165.576

Baten

€

2.382.290

€

2.382.290

€

2.487.694

105.404

Saldo Programma

€

719.991

€

1.019.991

€

959.819

-60.172

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

659.000

€

1.811.561

€

1.811.561

0

Onttrekkingen

€

100.000

€

14.737.000

€

14.737.000

0

Resultaat

€

160.991

€

13.945.430

€

13.885.258

-60.172

Verschil
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A.

Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten vormen een belangrijk deel van de inkomsten
van de gemeente Noordwijk.
De gemeente Noordwijk kent de volgende belastingen die worden aangemerkt als algemeen
dekkingsmiddel:
onroerende zaakbelastingen (ozb;)
hondenbelasting;
toeristenbelasting;
forensenbelasting;
parkeerbelasting;
precariobelasting.
Tegenover deze belastingen staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid.
Voor 2018 is uitgegaan van een tariefstijging van 1,6% op basis van de prognose van een
gemiddeld inflatiepercentage van 1,6%. De opbrengst OZB is als gevolg van een ingediend
amendement tijdens de Begrotingsraad 2018, met 1,4% gestegen. Het gemiddelde
inflatiepercentage in 2018 was 1.72 %.
De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gestegen met 3%.
De tarieven rioolheffing zijn conform het gemeentelijk rioleringsplan gestegen met 3%.
De parkeertarieven zijn niet gestegen. Voor de toeristenbelasting geldt dat met ingang van 2015
de sterclassificatie is afgeschaft en dat daardoor sinds die datum nog maar twee tarieven gelden.
Ook de tarieven toeristenbelasting zijn niet gestegen.
De volgende heffingen worden aangemerkt als niet-algemeen dekkingsmiddel:
afvalstoffenheffing;
rioolheffing;
bouwleges;
marktgelden;
grafrechten;
overige leges.
Deze heffingen worden in rekening gebracht wegens een specifieke dienstverlening, zoals het
inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het afvoeren van afvalwater en bijvoorbeeld voor
het aanvragen van een vergunning of paspoort.
Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de begrafenisrechten en de marktgelden is een
kostendekkend tarief toegepast.
Opbrengst belastingen en retributies
Product

Realisatie
Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
2017
vóór wijziging ná wijziging
2018

afgerond op 1000-tallen

10 Leges Vergunningen en Ontheffingen
12 Leges Bouwvergunningen
60 Leges Burgerlijke Stand/Burgerlijke Stand

52.000

38.000

38.000

36.000

1.403.000

700.000

1.243.000

2.104.000

547.000

489.000

489.000

526.000

2.318.000

2.371.000

2.371.000

2.388.000

209.000

179.000

179.000

181.000

22.000

25.000

25.000

22.000

271 Reinigingsheffingen
Totaal bestedingsgebonden
Alg.dekk Onroerende-zaak belasting
Alg.dekk Hondenbelasting
Alg.dekk Toeristenbelasting
Alg.dekk Forensenbelasting
Alg.dekk Precariobelasting
Alg.dekk Parkeerbelasting
Totaal niet bestedingsgebonden

2.843.000
7.394.000
7.226.000
169.000
2.104.000
877.000
2.908.000
3.403.000
16.687.000

2.924.000
6.726.000
7.343.000
194.000
1.836.000
867.000
2.953.000
3.100.000
16.293.000

2.924.000
7.269.000
7.329.000
174.000
1.926.000
867.000
2.953.000
3.350.000
16.599.000

2.953.000
8.210.000
7.407.000
165.000
2.155.000
880.000
2.937.000
3.923.000
17.467.000

Totaal

24.081.000

23.019.000

23.868.000

25.677.000

184 Rioolrecht
230 Begrafenisrechten
241 Marktgelden
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Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende-zaakbelastingen
In 2018 zijn voor 16.512 WOZ-objecten in de gemeente Noordwijk aanslagen onroerende
zaakbelastingen verstuurd. Tegen deze aanslagen zijn 479 bezwaren ingediend. Deze 479
bezwaren hadden betrekking op 667 objecten. Alle bezwaarschriften zijn binnen de geldende
servicenorm van zes maanden afgehandeld.
Het aantal beroepszaken bedraagt 19.
De Waarderingskamer controleert jaarlijks alle gemeenten in Nederland met een zogenaamde
inspectie ter plaatse en geeft vervolgens een algemeen oordeel over de WOZ-administratie. De
Waarderingskamer is van mening dat de uitvoering van de Wet WOZ naar behoren verloopt.
Toeristenbelasting
In verband met afschaffing van de sterrenclassificatie voor hotels is in 2015 de tariefstelling van de
toeristenbelasting aangepast. Besloten is tot invoering van een tariefdifferentiatie tussen
kampeermiddelen en woningen enerzijds (€ 1,50) en overige accommodaties (o.a. hotels)
anderzijds (€ 2,40).
Bij de toeristenbelasting wordt een meeropbrengst gerealiseerd van ruim € 229.000,--.
Van een groot aantal belastingplichtigen zijn de maandelijkse aangiften van de maand december
2017 in 2018 ontvangen en in dat jaar verwerkt. Dit betreft een bedrag van € 147.000,-- .
In 2018 is veel tijd besteed aan het checken van websites, zoals Airbnb en booking.com. Dit heeft
geleid tot een aanzienlijke meeropbrengst.
Parkeerbelasting
De parkeertarieven zijn voor 2018 gelijk gebleven aan de parkeertarieven in 2017.
In verband met gunstige weersomstandigheden komen de werkelijke parkeerinkomsten ten
opzichte van de opwaarts bijgestelde raming met € 250.000,- (decembernota) circa € 487.000,hoger uit. De naheffingsaanslagen komen circa € 42.000,- hoger uit dan de raming. De
parkeervergunningen komen circa € 45.000,- hoger uit dan de raming.
Precariobelasting ondergrondse infrastructuur
Sinds 2005 heft de gemeente Noordwijk, evenals 39 andere gemeenten in Nederland,
precariobelasting op ondergrondse infrastructuur (leidingen).
Op 21 maart 2017 is een wetsvoorstel aangenomen tot afschaffing van precariobelasting op
leidingen. Gemeenten krijgen maximaal 5 jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving op
te vangen. Voor 2018 is een aanslag precariobelasting op leidingen opgelegd van € 2.850.940,-voor ondergrondse infrastructuur.
In de programmabegroting 2019 – 2022 is de afschaffing van de precariobelasting in 2022
gedeeltelijk gecompenseerd door de extra inkomsten vanuit de algemene uitkering en gedeeltelijk
in het eigen inkomstengebied: de belastingen
Niet-algemene dekkingsmiddelen
Bouwleges
De verwachte inkomsten van € 700.000,- zijn in de najaarsnota en decembernota (circa
€ 542.000,- ) bijgesteld naar € 1.243.000,-. Het aantal bouwaanvragen is toegenomen waardoor
er een opbrengst van € 2.104.000,- is gerealiseerd. In 2018 zijn er voor twee grote projecten,
Offem Zuid en Duineveld, twee vergunningen verleend waarbij het om tientallen woningen tegelijk
ging. Ook de lopende ontwikkeling Sancta Maria heeft ook in 2018 voor meerdere aanvragen
gezorgd voor de bouw van diversen woningen en appartementencomplexen. Ook de
bouwvergunning voor de uitbreiding van Hotels van Oranje is óók in 2018 verleend.
Afvalstoffenheffing
De tarieven afvalstoffenheffing zijn in 2018 ten opzichte van 2017 verhoogd met 3%.
Rioolheffing
De opbrengst rioolheffing zou met ingang van 2012 gedurende 20 jaar met 4,4% worden
verhoogd, 2,4% reguliere verhoging en 2% inflatie. Op basis van kostendekkendheid van het
Gemeentelijk Rioleringsplan is de rioolheffing voor 2018 echter niet met 4,4% maar met 3%
verhoogd.
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Tarieven Burgerzaken
De tarieven van Burgerzaken zijn niet kostendekkend. Dit is een bewuste keuze, omdat de
gemeente Noordwijk niet teveel, maximaal 20%, wil afwijken van de tarieven in omliggende
gemeenten.
Marktgelden
Voor het innemen van een standplaats op de markt worden rechten geheven.
Overige leges
Overeenkomstig de beleidsuitgangspunten worden deze heffingen in 2018 verhoogd met 1,6 %.
Kwijtscheldingsbeleid
In 2018 zijn 340 mensen in aanmerking gekomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.
In totaal is een bedrag aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden van € 76.360,--.
Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder
Onderstaand treft u een tabel aan waarin de lastendruk in Noordwijk in het jaar 2018 is
opgenomen voor zowel een eigenaar/gebruiker als een huurder. Zoals gebruikelijk in het
woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken.
Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden. Voor de berekening van de
OZB wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 345.000,- (gemiddelde WOZwaarde van woningen in Noordwijk in 2018).
Omschrijving
Gemiddelde woningwaarde (waardepeildatum 1 januari 2018)
OZB eigenaar
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)
Rioolheffing
Totaal

2018
Eigenaar/gebruiker
€ 345.000,00
€
405,03
€
283,20
€
158,14
€

846,37

Huurder

€ 283,20
€ 283,20
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B.

Weerstandvermogen en
beheersing

1.
Bestuursdienst
Deze paragraaf behandelt, conform artikel 11 van het BBV, een inventarisatie van de
weerstandscapaciteit; inventarisatie van de risico’s, het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en
de risico’s; verplichte financiële kengetallen en een beoordeling van de onderlinge verhoudingen
tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De risico’s zijn verdeelt in risico’s voor de
Bestuursdienst en risico’s die zich in het Grondbedrijf voordoen. Daarover melden wij u in deel 2
van deze paragraaf.
Inventarisatie van de risico’s
Voor de jaarrekening 2018 is gebruik gemaakt van de risico inventarisaties en de methode van
berekening voor de benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is
ook het weerstandsvermogen berekend. Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin de
gemeente in staat is de middelen vrij te maken om de risico’s, die zich in de praktijk voordoen, op
te vangen zonder dat dit betekent, dat het beleid veranderd/ingekrompen moet worden. Het
vermogen om beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.
Risicodekking Sociaal Domein
De decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente –Wmo, Jeugdzorg en Participatie- kent
uiteraard risico’s.
In 2018 is er met name voor de WMO taken (Begeleiding en Hulp bij huishouden) sprake geweest
van een aanzienlijke kostenstijging. Dit zorgt ervoor dat de overschotten op deze budgetten zoals
die zich de afgelopen jaren voordeden in 2018 aanzienlijk kleiner zijn geworden. Daar staat
tegenover dat het verschil tussen de uitgaven en het beschikbare budget voor Jeugdzorg stabiel
blijft, of zelf iets afneemt.
De gemeente Noordwijk heeft in eerste instantie een reserve Sociaal Domein die als achtervang
dient voor eventueel ontstane tekorten die niet werden voorzien. Daarmee zijn de risico’s binnen
het Sociaal Domein voor de korte termijn afgedekt. Hiervoor behoeven wij geen beroep te doen op
de reserve weerstandsvermogen zolang de reserve Sociaal Domein nog toereikend is.
In de meicirculaire 2018 is aangegeven dat de budgetten voor Jeugdzorg en WMO grotendeels
opgaan in de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Als gevolg hiervan groeit het budget
voor deze taken mee met de toename van deze algemene uitkering. Berekeningen die op basis
hiervan zijn gemaakt wijzen uit dat er voor de WMO taken in de nabije toekomst geen sprake zal
zijn van een tekort. Voor Jeugdzorg is er nog steeds sprake van een tekort, en vertonen de
inkomsten voor zover die niet binnen de algemene uitkering vallen nog onzekerheden. De reserve
Sociaal Domein heeft echter ruim voldoende omvang om tekorten op Jeugdzorg op te vangen.
De decentralisaties van taken van het rijk naar de gemeente – Wmo, Jeugdzorg en Participatie
kent uiteraard ook risico’s. Ook daarvoor kan de rerserve Sociaal Domein dienen als achtervang
voor eventuele ontstane tekorten die niet werden voorzien. Hiervoor hoeven wij ook geen beroep
te doen op de reserve Weerstandsvermogen zolang de reserve Sociaal Domein nog toereikend is.
De stand van de reserve Sociaal Domein begin 2019 is € 4.974.000,-. Daarmee zijn de risico’s de
komende jaren afgedekt.
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Benodigde weerstandscapaciteit
De in kaart gebrachte risico’s van het oude Noordwijk geven het volgende financiële totaalbeeld:



Totaal bruto risico’s
Totaal netto risico’s

: € 4.969.000,: € 3.036.000,-

Voor het oude Noordwijk is bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen, dit is de verhouding
tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit, tenminste 1,75 moet zijn. In deze
situatie betekent dit dat de reserve weerstandvermogen 1,75 x € 3.036.000,- = € 5.313.000,moet zijn.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbaar weerstandcapaciteit voor de gemeente Noordwijk bestaat uit de reserve
weerstandsvermogen. De stand van de reserve weerstandsvermogen is eind 2018 € 5.475.000,en is daarmee binnen de gestelde norm.
Posten als “onbenutte belastingcapaciteit” en “verkoop gebouwen” zijn niet direct aanwendbaar en
worden ook niet meegenomen de weerstandscapaciteit.
Daarnaast kunnen reserves waar geen bestemming aan toe gekend is meegerekend worden in de
beschikbare weerstandscapaciteit. Te denken valt hierbij aan de NUON reserves. Deze reserves
worden ook buiten de weerstandscapaciteit gehouden. Het meenemen van de NUON reserves is
onwenselijk, dit zou een vertekend beeld kunnen geven van de weerstandsratio.
Relatie benodigde en beschikbare weerstandcapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit.
Actuele weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het actuele
weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandscapaciteit

=

€
€

5.475.000
= 1,8
3.036.000

Beoordeling weerstandsvermogen
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van de
onderstaande tabel.

Weerstandsnorm
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

Onze ratio valt in klasse B. Een ratio van het weerstandsvermogen in deze jaarrekening 2018 voor
de algemene dienst is 1,8: “ruim voldoende”.
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2.

Grondbedrijf


Het weerstandsvermogen
Voor het bepalen van de netto-risico’s in het grondbedrijf zijn die risico’s meegenomen die
daadwerkelijk moeten worden afgedekt in het weerstandsvermogen. Dat betekent dus dat de
risico’s in complexen/grondexploitaties, waarvan het saldo van de grondexploitatie voldoende is om
de risico’s in de exploitatie zelf op te vangen, én waarvan het bedoelde exploitatieresultaat geen
directe bestemming heeft gekregen, niet langer in het netto-risico worden betrokken. Daar is
immers al een dekking voor in het resultaat van het complex zelf.
Over deze methodiek van behandeling van risico’s is overleg gevoerd met en overeenstemming
verkregen van de accountant.
De ‘post onvoorzien’ in elk van de grondexploitaties is niet aan de beschikbare
weerstandscapaciteit toegevoegd. De reden daarvan is dat we die ruimte in de grondexploitatie
specifiek beschikbaar willen houden als opvang van de onvoorziene omstandigheden in de
uitvoering van de grondexploitaties zelf.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de som van de reserve grondbedrijf + alle
voorziene exploitatiewinsten -/- de resultaten die worden ingezet voor de dekking van
investeringslasten.
In het grondbedrijf is de behoefte aan dekkingsmiddelen voor de geïnventariseerde netto-risico’s
voor 2018 berekend op € 3.461.100,-. Volgens de 1,25-norm voor het grondbedrijf moet de
beschikbare weerstandscapaciteit dan minimaal (afgerond) € 4.326.000,- zijn. De
weerstandscapaciteit van het grondbedrijf is berekend op circa € 15.000.000,- en is daarmee zeer
ruim toereikend binnen de gestelde norm. De ratio van het weerstandsvermogen van de
jaarrekening 2018 voor het grondbedrijf is 4.3: “Uitstekend”.

De risico-inventarisaties
De benodigde weerstandscapaciteit komt uit de inventarisatie / kwantificering van de risico’s in
de Bouwgrond in Exploitatie’s (BIE’s), de ’BIE’s zonder grondexploitatie’ en de Voorraden grond.
Voor wat betreft de BIE’s geldt dat alleen voor die exploitaties waarbinnen de risico’s niet kunnen
worden gedekt door het resultaat van de grondexploitatie mee wordt genomen in het nettorisico.
Dat kan zijn omdat het resultaat niet toereikend is of omdat het resultaat (deels) is bestemd voor
andere doeleinden.
Samengevat geeft dat een beeld zoals op de volgende bladzijde in een overzicht is gezet.
De cijfers in dat overzicht onder het kopje beoogde investeringen hebben op een enkel punt enige
toelichting nodig:

Besloten is om vanuit de reserve grondbedrijf € 6,1 miljoen te storting in de reserve
kapitaallasten zwembad. Om de reserve grondbedrijf op peil te houden wordt de laatste termijn
van € 2 miljoen pas in 2021 overgeboekt naar de reserve kapitaallasten zwembad.

Rekening is gehouden met dekking van de bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds
(Holland Rijnland) voor de jaren 2018-2024. In die jaren is dekking ten laste van de begroting
van de algemene dienst niet meer voorzien.

Met ingang van 1 januari 2016 geldt de vennootschapsbelastingplicht ook voor
overheidsondernemingen in Nederland, dus ook voor gemeenten. Na beoordeling van alle
activiteiten binnen de gemeente Noordwijk blijkt voor Noordwijk alleen het grondbedrijf onder
de vennootschapsbelasting te vallen. Op basis hiervan is berekend dat de belastingdruk voor
de komende jaren ongeveer € 2,0 miljoen zal bedragen. Omdat deze belasting een directe
relatie heeft met het grondbedrijf worden deze kosten ten laste van de reserve winst uit
Grondbedrijf gebracht.

Door het bijstellen van de regels van het BBV wordt de overhead grondbedrijf en projecten niet
meer ten laste van de verschillende projecten gebracht middels een verdeelsleutel maar komen
direct ten laste van de Reserve winst uit Grondbedrijf.
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Grondexploitatie

A Gepr.

B Risico

resultaat
Boechorst
Space Business Park
Bedrijfskavels 's-Gravendijck
Centraal Park 1e fase
Wantveld
Offem-Zuid
Losplaatsweg
Maarten Kruytstraat /Jan Kroonsplein
Bronsgeest

1.333.000
4.800.000
0
3.497.000
3.565.000

3.900
1.662.000
835.200
2.703.600
945.100
25.000
1.342.000

5.000.000

Wel/niet
meenemen*
niet
niet
niet
niet
niet
wel
wel
wel
niet

C Weerstands- D Beoogde
capaciteit

E Risico

investeringen

1.329.100
3.138.000
0
2.661.800
861.400
0
0
0
5.000.000

0
0
0
0
0
945.100
25.000
1.342.000
0

Beoogde investeringen (D )
Storting in reserve kapitaallasten zwembad
Beheer openbare ruimte CP 1ste fase
Groenonderhoud OZ

-2.000.000
-2.000.000
-40.000

Vennootschapsbelasting 2019-2028
Afdracht sociale woningen Duineveld
Overhead grondbedrijf en projecten 2019-2028
RIF-bijdragen 2019-2024

-2.000.000
-700.000
-2.100.000
-3.510.000

Risico's BIE's zonder grondexploitatie, Voorraden Grond en overige risico's
BIE's zonder grondexploitatie
- Van de Mortelstraat
- De Nes I
Voorraden grond
- Vuurtorenplein
- Terrein Northgohal
- Voorstraat/Herenweg
Overige risico's
Relatie CP 1e fase, Bronsgeest en Offem Zuid

Totaal

18.195.000

56.400
24.800

56.000
25.000

80.000
18.000
150.000

0
0
150.000

917.500

918.000

8.763.500

Stand van zaken Reserve per 1-1-2019

C Weerstandscapaciteit (vanuit resultaten grondexploitaties -/- risico's)
D Beoogde investeringen

12.990.300

-12.350.000

3.461.100

14.405.650
12.990.300
-12.350.000

Beoogde voorzieningen 2019

E

Beschikbare weerstandscapaciteit

F Benodigd weerstandsvermogen (risico's, niet gedekt door eigen grondexploitatie)
Weerstandsratio = E / F

15.045.950
3.461.100

4,3
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Financiële kengetallen:
Normen VNG (%)

Indicatoren Noordwijk

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Netto schuldquote

< 100

100 > < 130

> 130

10,73%

51,81%

Netto schuldquote gecorriceerd voor alle verstrekte leningen

< 100

100 > < 130

> 130

8,11%

48,18%

8,35%

Solvabiliteitsratio

> 50

30 > < 50

< 30

52,13%

53,48%

57,13%

20,07%

76,03%

15,70%

0,46%

0,57%

0,56%

113,51%

114,34%

114,34%

Kengetal grondexploitatie

Geen norm

Structurele exploitatieruimte

> 0,6

0 > < 0,6

0

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens

< 100

100 > < 120

> 120

Rek'17

Begr.18 Rek. '18

11,84%

De financiële kengetallen die inzicht geven in de financiële positie van de gemeente Noordwijk zijn:










De netto-schuldquote vergelijkt de leningen van de gemeente (met aftrek van de geldelijke
bezittingen) met de totale baten van de begroting. Hiermee geeft deze indicator inzicht in
de mate waarin de begroting 'vastligt' voor door rente en aflossing. Tabel Financiële
kengetallen presenteert hiernaast ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de
gemeente heeft uitstaan (deze middelenvloeien immers op termijn terug). Op beide
indicatoren scoort de gemeente Noordwijk 'voldoende'.
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de gemeentelijke bezittingen (balanstotaal) is
gefinancierd uit eigen middelen (eigen vermogen). Anders gezegd: het aandeel van het
eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten
opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal solvabiliteitsratio), hoe gezonder
de gemeente. Noordwijk scoort met 57,13% volgens deze normering 'voldoende'.
Het financiële kengetal 'grondexploitatie' geeft aan hoe groot de investeringen in
grondposities (boekwaarde) zijn ten opzichte van de jaarlijkse baten. Voor deze indicator
zijn geen normen geformuleerd omdat de boekwaarde op zich niets zegt over de mate
waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten en in hoeverre de investeringen dus kunnen
worden terugverdiend.
De indicator 'structurele exploitatieruimte' geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte
(structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit
laat zien in hoeverre gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG
waardeert een score hoger dan 0,6 als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6 als 'matig' en
een score van 0 als 'onvoldoende'. Noordwijk scoort met 0,56% volgens deze normering
'matig'. Voor het begrotingstoezicht door de Provincie is de structurele begrotingsruimte
'voldoende' wanneer deze groter is dan 0.
De indicator 'woonlasten meerpersoonshuishouden' drukt uit hoe de woonlasten (OZB,
afvalstoffenheffing en rioolheffing) zich verhouden tot het gewogen landelijk gemiddelde.
Hoge woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde drukken uit in hoeverre de
gemeente al de eigen inkomsten aanspreekt en dus ook beperkt is in het verkrijgen van
extra inkomsten.
Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert VNG als 'voldoende', woonlasten
tussen het landelijk gemiddelde en 120% hiervan als 'matig' en woonlasten hoger dan
120% als 'voldoende'. De woonlasten in Noordwijk bevinden zich rond het landelijk
gemiddelde en scoren binnen de normering van VNG 'matig'.

De indicatoren en normen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de
financiële positie van een gemeente. Als een indicator onvoldoende scoort of meerdere jaren op rij
verslechtert, kan dit aanleiding zijn om bij te sturen. De bovenstaande indicatoren verhouden zich
echter goed tot de normen. Daarnaast voldoet Noordwijk ook aan de wettelijke
renterisiconorm en kasgeldlimiet voor de financiering. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf D
Financiering.
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C.

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare
ruimte binnen haar gemeentegrenzen. In het Integrale Plan Openbare Ruimte (IPOR) staan de
uitgangspunten voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte. De Uitwerking Visie
Openbare Ruimte (UVOR) en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) zijn essentiële
onderdelen in het IPOR.
In Noordwijk is er sprake van twee typen inrichting en beheer van de openbare ruimte, type blauw
en type geel. Inrichtingstype geel geldt voor aangewezen gebieden met een bijzondere functie. Het
beheer kan op een standaard (CROW niveau B) of een hoger niveau (CROW niveau A) uitgevoerd
worden. In de omgeving van winkelcentra, pleinen en entrees wordt dit meer representatieve
onderhoudsbeeld nagestreefd. Inrichtingstype blauw is een wijze van inrichting van de openbare
ruimte die in beginsel geldt voor alle woon- en werkgebieden. Het beheer wordt op CROW niveau B
uitgevoerd.
Riolering
Belangrijke onderhouds- en verbeterwerkzaamheden die op het programma stonden voor 2018
waren onder meer: Parallel Boulevard, Boerenburg fase 4 en St. Jeroensweg. De vervanging van
de riolering en aanleg van een regenwaterriool voor Boerenburg fase 4 en St. Jeroensweg is
gerealiseerd. De extra capaciteit van het regenwaterriool draagt bij aan een lager risico op
wateroverlast in Noordwijk binnen.
De werkzaamheden aan de riolering zijn integraal met het groot onderhoud wegen uitgevoerd. De
overlast als gevolg van de rioolwerkzaamheden levert de omwonenden dan ook in ieder geval een
nieuw straatbeeld en extra parkeerplaatsen op.
De voorbereiding van de reconstructie van de Parallel Boulevard verlopen volgens planning. In dit
project wordt ten behoeve van het hoge grondwater ook een drain geïntegreerd. Deze drain ligt
echter dermate diep dat het ontwerp en de uitvoering een zorgvuldige voorbereiding vereisen. Dit
ingrijpende project vereist nadrukkelijke aandacht voor de omgeving.
De onderhoudswerkzaamheden die op het programma staan voor 2019 zijn onder meer het
regenwaterriool onder de Hoofdstraat en een transportriool onder de Verlengde Beeklaan.
Wegen en Civieltechnische kunstwerken
In 2018 is het groot onderhoud aan de St. Jeroensweg, de Surinameweg, Prins Hendrikweg en de
4e fase van Boerenburg uitgevoerd. De Gerleeweg en de fietspaden langs de Randweg, de Duinweg
en de Gooweg zijn voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. De asfaltconstructie van het
parkeerterrein Duindamseslag is verbeterd en ook voorzien van een nieuwe deklaag. In de 4e fase
van Boerenburg is de wegfundering en asfaltconstructie op de Duinwetering volledig vervangen.
Het onderhoud aan bruggen is in 2018 in tegenstelling tot voorgaande jaren maar overeenkomstig
de planning minder omvangrijk. Alleen de brug aan de Invaltij heeft een onderhoudsbeurt
ondergaan. De overige werkzaamheden betrof incidentele reparaties aan andere kunstwerken.
Openbare Verlichting
De meeste reguliere vervangingen zijn gedaan. Ook zijn er diverse werkzaamheden voor
Noordwijkerhout geïnventariseerd. In het kader van integrale projecten zijn de Parelduiker en
Losplaatsweg uitgevoerd. De armaturen op de Parallel Boulevard en Vuurtorenplein zijn tevens
vervangen.
In 2019 staan onder andere Boekerslootlaan (armaturen), Dompad, Douzastraat (armaturen) en
Duinweg (vanaf Northgodreef tot Duindamseweg) op de planning.
Groen
Het onderhoud en reconstructies van het gemeentelijk groen zijn uitgevoerd conform het
Groenbeheerplan. Hierbij zijn de reguliere werkzaamheden deels uitgevoerd door de buitendienst
van de gemeente Noordwijk en daarnaast uitbesteed aan marktpartijen. Richtlijn hierbij is dat het
“bulkwerk” op de markt wordt gezet. Specialistisch beheer wordt door de buitendienst van de
gemeente Noordwijk uitgevoerd.
Reinigingswerkzaamheden, met name verwijderen van vuil uit bermen, de diverse plantvakken en
van gazons, is ook uitbesteed. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de transitie van de
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gemeentelijke begraafplaats tot gedenkpark. De nieuwe gemeenteraad zal in 2019 een besluit
nemen op de te nemen stappen.
Waar mogelijk wordt groen (evenals riolering) tegelijk meegenomen in de integrale reconstructies
van wegen, straten en pleinen. Voorbeelden voor 2018 zijn: Parallel Boulevard en St. Jeroensweg.
Voorbeelden 2019: Verlengde Beeklaan, Hogeweg, en Parallel Boulevard loopt door in 2019.
Water
Baggeren
Belangrijke taken die nodig zijn voor een goed functionerend watersysteem zijn baggeren en het in
standhouden van de oevers. Het beheer van de watergangen is beschreven in het Baggerplan
2011-2020. Het HHR heeft in 2018 onder andere de Herenweg en Kapelleboslaan gebaggerd. Voor
de ontvangstplicht is het beschikbare baggerbudget aangewend.
Oevers
Het onderhoud van oevers is beschreven in het Beheerplan Oeverbeschermingen 2012-2018.
In de uitvoeringslijst 2018 stond de Schie op de planning. Door vertrek van de beleidsmedewerker
Groen is dat nog niet (volledig) uitgevoerd. In 2019 worden de werkzaamheden aan de Schie
voltooid.
Gemeentelijke gebouwen
Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is een Meerjaren OnderhoudsPlan
gemeentelijke gebouwen opgesteld. In 2017 is dit geëvalueerd alsmede geactualiseerd. Hierin is
ook aandacht gegeven aan de verduurzaming van gebouwen en het energiemanagement. Dit
programma zal mogelijk eind 2019 worden herzien in verband met de wijzigingen in de wetgeving
m.b.t. btw regels alsmede schaalvergroting door de fusie. Hiernaast zal de professionalisering van
vastgoedmanagement verder worden vorm gegeven met de nieuwe verdeling van teams en
aankoop van nieuwe applicaties voor Vastgoedmanagement opdat vastgoed gerelateerde
onderwerpen centraal worden aangestuurd.
Jaarrekening 2018
In het hierna opgenomen overzicht is het verloop van de onderhoudskosten van de
kapitaalgoederen weergeven. De kosten zijn inclusief kapitaallasten, verzekeringspremies en uren.
De kosten zijn inclusief de extra kosten en/of baten uit de beheerplannen.
Omschrijving
Openbare verlichting

Begroot

Werkelijk

420.516

420.705

Groenvoorziening

2.160.312

2.070.978

Riolering (GRP)

1.669.045

1.829.574

Wegen

1.844.389

1.771.728

305.836

258.628

844.475
7.244.573

927.833
7.279.446

Water
Gebouwen (extern)
Totalen
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D.

Financiering

Algemene ontwikkelingen treasuryorganisatie
In 2018 zijn de prijzen voor woningen nog verder gestegen. Ook de werkloosheid daalt steeds
verder. Dit was reeds ingecalculeerd in de budgetten in de begroting 2018.
In 2018 is er een aantal grote uitgaven gedaan, zoals de kosten voor de diverse reconstructies en
renovaties van ruim € 6.572.000,-. In verband met de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke
organisatie is een bedrag van ongeveer € 573.000,- uitgegeven. Met de investeringen voor ICT is
een bedrag van ruim € 500.000,- gemoeid. Aan reguliere aflossingen op de langlopende
geldleningen is er een flink bedrag uitgegeven, namelijk € 31.234.871,-. Daarentegen zijn met
grondoverdrachten grote bedragen ontvangen, namelijk: Duineveld € 27 miljoen; Offem-Zuid ruim
€ 11 miljoen en Klei-Oost € 1,6 miljoen.
Schatkistbankieren
Op 15 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren ingegaan.
In 2018 hebben we met enige regelmaat overtollige middelen aangehouden bij het Ministerie van
Financiën.
Rente-risicoprofiel
Het doel van renterisicobeheer is het beheersen van de risico´s die voortvloeien uit hogere
rentelasten over het vreemd vermogen.
De leningenportefeuille bevat momenteel uitsluitend opgenomen langlopende geldleningen
waarvoor een rentevaste periode is afgesloten voor de volledige looptijd.
Het enige risico dat daarbij gelopen wordt betreft de eventuele herfinanciering van de te betalen
aflossingen in een jaar.
Aangezien de rente op dit moment erg laag is, is dit risico op dit moment ook niet aanwezig.
De gemeente Noordwijk heeft momenteel geen geldleningen die volgens de contracten vervroegd
kunnen worden afgelost.
De lage rentepercentages (soms zelfs negatieve) maken het ook interessant om optimaal gebruik
te maken van de mogelijkheid om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien in de vorm van daggeld of
kortlopende leningen. Binnen de toegestane grenzen is hiervan in 2018 maximaal gebruik
gemaakt, tegen rentepercentages die lagen tussen -/- 0,39 % en -/- 0,38 %.
Kredietrisicobeheer
Regelmatig brengt de gemeente Noordwijk heffingen in rekening bij burgers en instellingen. Het
betreft vooral belastingheffingen, leges en verschillende huren en pachten.
Hiervoor geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen behoudens heffingen van belastingen
waarvoor afwijkende termijnen vastgesteld zijn.
Na overschrijding van de betalingstermijn worden de debiteuren gemaand. Bij verdere nalatigheid
wordt door middel van dwanginvordering getracht om de debiteur tot betaling te bewegen. In het
algemeen worden de vorderingen ook daadwerkelijk geïncasseerd.
Slechts in uitzonderlijke situaties waarbij burgers of instellingen vertrekken zonder opgave van een
nieuw adres of in situaties waarbij sprake is van faillissement zal de actieve invordering stopgezet
worden.
Verdere dwingende invorderingsmaatregelen bijvoorbeeld door beslaglegging zijn hierdoor
onmogelijk. Een vordering wordt dan oninbaar verklaard.
In 2018 is een bedrag van € 34.749,60 aan debiteuren gemeentelijke belastingen en debiteuren
algemene dienst als oninbaar aangemerkt en in mindering gebracht op de voorziening dubieuze
debiteuren. In het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat een voorziening
dubieuze debiteuren gevormd moet worden voor vorderingen op debiteuren waarvan de
verwachting is dat deze niet meer geïnd kunnen worden.
In 2018 is een bedrag van € 33.705,22 aangemerkt als dubieus.
Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren, welke per 31 december 2018
€ 170.793,74 bedraagt
Verplichte overzichten
Vanuit de financiële wetgeving is elke gemeente verplicht een aantal overzichten betreffende
kasgeldlimiet, mutaties in leningenportefeuille en renterisiconorm op te nemen. Deze worden
hierbij gepresenteerd.
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De berekening van de kasgeldlimiet is op basis van de gemiddelden per 1 oktober, 1 november en
1 december 2018.

Kasgeldlimiet 2018
bedragen x € 1.000,Begroot

Omvang begroting per 1 januari 2018 (grondslag)
1 kasgeldlimiet 8,5%

Werkelijk

Verschil

75.411
6.410

75.411
6.410

0
0

125

22.308

22.183

3 Vlottende middelen

1.250

707

-543

4 Totaal netto vlottende middelen 3 -/- 2

1.125

-21.601

-22.726

Toegestane kasgeldlimiet

6.410

6.410

0

Ruimte onder kasgeldlimiet

7.535

-15.191

-22.726

2 Vlottende schuld

De berekening van de kasgeldlimiet is altijd gebaseerd op het begrotingstotaal, dus bij Toegestane
kasgeldlimiet staat bij Begroot en Werkelijk hetzelfde bedrag.
Gezien de gunstigere rente op kort dan op lang geld, wordt er zo lang mogelijk kort geld geleend.
Hierdoor was er in het laatste kwartaal van 2018 een overschrijding van de kasgeldlimiet. Dit was
de 2e achtereenvolgende kwartaal dat de kasgeldlimiet werd overschreden. Volgens artikel 4, lid 2
van de Wet Fido hoeft pas bij een 3e overschrijding de toezichthouder daarvan op de hoogte
worden gesteld.

Mutaties in Leningenportefeuille 2018
bedragen x € 1.000,Begroot
Bedrag

Stand per 1 januari 2018

Werkelijk
Bedrag

65.863

65.863

0

0

31.235

31.235

Vervroegde aflossingen

0

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0

34.628

34.628

Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen

Stand per 31 december 2018

56

Renterisiconorm 2018
bedragen x € 1.000,Begroot Werkelijk Verschil
Basisgegevens
1a Renteherziening vaste schuld o/g (schuldbedrag)
1b Renteherziening vaste schuld u/g (schuldbedrag)
2
Netto renteherziening (1a-1b)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3a
3b
4

Nieuwe aangetrokken vaste schuld
Nieuwe verstrekte lange leningen
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
6
7

Betaalde aflossingen
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
Renterisico vaste schuld (2 en 6)

31.235
0
0

31.235
0
0

0
0
0

75.411
20

75.411
20

0
0

15.082

15.082

0

15.082
0
15.082

15.082
0
15.082

0
0
0

Renterisiconorm
8
Begrotingstotaal per 1 januari
9
Vastgesteld % (20%)
10 Renterisiconorm (8*9/100) of minimumnorm van € 2,5
mln
Toets renterisiconorm
10 Renterisiconorm
7
Renterisico vaste schuld
11 Ruimte (+)/ overschrijding (-) (10-7)
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E.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een gemeente om de (externe) beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren en de sturing en beheersing daarvan.
Deze processen richten we doeltreffend (effectief), doelmatig (efficiënt), en rechtmatig (conform de
geldende wetgeving) in. Het doel hiervan is om maximale capaciteit (tijd, geld, ed.) over te houden
voor de uitvoering van de overige programma’s.
In deze paragraaf zijn de volgende thema’s opgenomen:
 Informatievoorziening
 Informatieveiligheid
 Privacy
 Huisvesting gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie is essentieel voor
de dienstverlening en bedrijfsvoering. Informatieveiligheid is hierin een permanent speerpunt van
de gemeente.
Implementatie van de in het informatiebeleid genoemde ruim 300 maatregelen om onze
informatiebeveiliging op orde te brengen zal verder worden doorgevoerd. We zijn gestart met de
implementatie van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).Hiermee verantwoorden
gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid. Al deze maatregelen
zijn in 2017 geïmplementeerd.
In 2018 ligt daarnaast de nadruk op bewustwording van de medewerkers / bestuur ten aanzien van
informatieveiligheid en privacy.
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de fusie. Daartoe zijn de applicatieportfolio’s van de
beide gemeenten geanalyseerd en vergeleken. Om zo te komen tot één nieuw geïntegreerd en
toekomstbesteding applicatielandschap voor de nieuwe gemeente. Dit heeft geleid tot een groot
aantal aanbestedingen (Europees en Meervoudig Onderhands) en implementatietrajecten waarbij
grote stappen zijn gezet. De implementatie en “fine-tuning” loopt nog gedeeltelijk door in 2019.
Informatieveiligheid
Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie zijn essentieel
voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. Informatieveiligheid is hierin een permanent speerpunt
van de gemeente. De implementatie van de ruim 300 beveiligingsmaatregelen heeft verder
plaatsgevonden. Het percentage geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen komt hierdoor op
ongeveer 80%. De bewustwordingscampagne over informatieveiligheid voor medewerkers is begin
2018 afgerond. Jaarlijks zal dit op onderdelen worden herhaald.
Privacy
Per 28 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wb) geldt dan niet meer. Door de komst van de AVG
hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt meer nadruk
gelegd op de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan
de wet houden. Wij streven ernaar om per 28 mei 2018 compliant te zijn.
De gemeente is bezig de aanstaande veranderingen door de AVG in te bedden in de organisatie.
Het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG), een verplichting, heeft al
plaats gevonden. Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de
verordening.
Per 28 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Door de komst van de AVG hebben
organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt meer nadruk gelegd
op de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet
houden. In dit kader zijn privacy-beleid en een privacy verordening vastgesteld. Tevens is het
verwerkingsregister opgesteld. Medewerker zijn middels e-learning op de hoogte gebracht wat de
AVG inhoudt. Een applicatie om veilig persoonsgegevens te mailen is tevens geïmplementeerd en
wordt gefaseerd uitgerold.
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Huisvesting gemeentelijke organisatie
Het project Huisvesting is opgegaan in het fusieproces. Er dient passende huisvesting voor bestuur
en ambtelijke organisatie gerealiseerd te worden voor de fusiegemeente Noordwijk.
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F.

Verbonden partijen

Inleiding
Deze paragraaf gaat over samenwerkingsvormen van de gemeente met andere partijen waarmee
de gemeente een financiële én bestuurlijke relatie heeft.
Beleid en stand van zaken
Het gaat in deze paragraaf specifiek om die combinatie van financiële en bestuurlijke inbreng. Niet
alleen deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar ook andere
denkbare privaatrechtelijke samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen,
verenigingen, enz. Vanwege de verscheidenheid aan privaatrechtelijke constructies is tevens
sprake van een grote verscheidenheid aan financiële constructies, zoals aandelen, leningen,
subsidies, garanties en bedragen die ingeval van faillissement of anderszins door een derde partij
op de gemeente kunnen worden verhaald. Wanneer er alleen financiële risico´s zijn, valt dat niet
onder deze paragraaf en worden elders in deze begroting verantwoord.
De diverse samenwerkingsvormen kennen bestuursorganen (aandeelhouders-vergaderingen,
ledenvergaderingen, raad van bestuur, enz.) die voor een concreet omschreven doel beleid moeten
uitvoeren voor de gemeente. Dit beleid kan in principe ook door de gemeente in eigen beheer
worden uitgevoerd. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij, maar blijft wel
eindverantwoordelijk voor het realiseren van het beoogde doel. Op haar beurt moet dat beoogde
doel aansluiten op uitvoering van doelstellingen die zijn opgenomen in deze programmabegroting
en hoe het doel past in onze gemeentelijke taak het publiek belang te dienen.
Bij tal van programma’s is sprake van vormen van intergemeentelijke samenwerking, of
samenwerking met partijen anders dan Holland Rijnland of een anderszins verbonden partij. In het
verlengde van de juridische kwaliteitszorg die wordt voorgestaan, past bijzondere aandacht voor
een aantal aspecten dat voortvloeit uit de diverse samenwerkingsconstructies:



kwaliteitszorg rond de juridische regeling op basis waarvan de samenwerking moet
plaatsvinden;
versterken van de “liaison-functie” tussen met name de organisatie en bestuursorganen van het
samenwerkingsverband en die van de gemeente.

Tabel F 1 bevat een overzicht van deze verbonden partijen met daarbij het volgende vermeld:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

naam en vestigingsplaats;
het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij;
het resultaat begroting
het resultaat van het voorgaande jaar van de verbonden partij;
Bestuurlijk verband:
het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
risico’s;
de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat
de gemeente in de verbonden partij heeft;
programma.
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Tabel F 1 bij paragraaf “Verbonden partijen”
Prog

Gemeenschappelijke regelingen
Naam
Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s
Naam
Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

1
Leiden
Jaarrekening
€ 878.305,€ 35.735.847,€ 0,€ 296.476,€ 359.618,-

Begroting
€ 348.563,€ 37.477.642,€ 0,€ 0,€ 359.618,Noordwijk heeft zitting in het algemeen bestuur.
Het samenwerkingsorgaan heeft tot doel het bevorderen van een
evenwichtige ontwikkeling van de regio en het zo evenwichtig mogelijk
op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende gemeenten
en hun inwoners.
Holland Rijnland draagt zorg voor de uitvoering van de decentralisatie
Jeugdzorg.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (gevestigd te Katwijk)
Begroting
€ € 41.874,€ 0,€ 0,€ 0,€ 165.664,-

Risico’s

Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op
doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en
vernietiging afvoeren van afvalstoffen.
Het daartoe opgerichte bedrijf heeft tot taak:
a. het stichten, beheren en exploiteren van één of meer
gemeenschappelijke vuilafvoerinrichtingen;
b. het (doen) uitvoeren van werken, welke ten behoeve van de
instandhouding, de verbetering en de uitbreiding van de
gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en) nodig zijn;
c. de regeling van de aanvoer van de afvalstoffen uit de gemeenten
naar de vuilafvoerinrichting(en), voor zover uit een oogpunt van
efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk en zulks met inbegrip van de
mogelijkheid om na goedkeuring van alle raden van de deelnemende
gemeenten over te gaan tot instelling van één gemeenschappelijke
vuilophaaldienst;
d. voortdurend te trachten door samenwerking met andere gemeenten,
met ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen tot stand
gekomen rechtspersonen of met andere derden dan wel door
gebruikmaking van andere vuilverwerkingsmethoden, een
economischer bedrijfsvoering tot stand te brengen.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naam

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD)

Gevestigd te

Lisse
Begroting
Jaarrekening
€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 10.384.000,€ 11.006.430,De gemeente Noordwijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband

5

Katwijk
Jaarrekening
€ 36.232,€ 0,€ 0,€ 0,€ 4.373,-

3
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Prog

Gemeenschappelijke regelingen
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Risico’s
Naam
Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Risico’s
Naam

Het samenwerkingsorgaan heeft tot doel het uitvoeren van wet- en
regelgeving en het ontwikkelen van beleid op het gebied van Sociale
Zaken, Werkgelegenheid en Zorg.
Daarbij gaat het met name om de uitvoering sociale regelgeving en
verstrekkingen en voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning voor de deelnemende gemeenten in de Bollenstreek. De
dienst is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de
gemeenteraden vastgestelde beleidsplan, waarin het “ISD
Bollenstreekbeleid” is vastgelegd.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en
3
Bollenstreek (gevestigd te Teylingen)
Teylingen
Begroting
Jaarrekening
€ 2.879.000,€ 3.455.000,€ 3.013.000,€ 3.163.000,€ 0,€ 575.000,€ 167.000,€ 154.000,De gemeente Noordwijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de
sociale werkvoorziening en meer in het bijzonder het behartigen van een
evenwichtige ontwikkeling van de voorziening in de vraag naar
aangepaste werkgelegenheid binnen het werkgebied.
Het openbaar lichaam heeft daartoe tot taak:
a. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening binnen het
werkgebied;
b. het beheren van de werkverbanden;
c. het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening
en de daarmee verband houdende vraagstukken.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Begroting
€2.340.000,€ 23.193.000,€ 0,-

3
Leiden
Jaarrekening
€ 3.627.000,€ 27.207.000,-

Risico’s

€ 705.000,€ 994.000,€ 1.035.050,De gemeente Noordwijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
De RDOG kent drie programma’s:
1. Veiligheid en zorg. Dit programma wordt uitgevoerd door de
sector Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).
Taken binnen dit programma worden uitgevoerd in opdracht van
en betaald door de GR Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Ambulancezorg. Dit programma wordt uitgevoerd door de sector
Regionale Ambulance Dienst (RAD) en wordt gefinancierd door
de zorgverzekeraars.
3. Openbare gezondheidszorg. Dit programma wordt uitgevoerd
door de sector GGD. En wordt gefinancierd door de deelnemende
gemeenten. Hieronder valt de collectieve preventie en bestrijding
van infectieziekten, de technische hygiënezorg, medische
milieukunde, gezondheidsbevordering en beleid, openbare
geestelijke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg
(waaronder ook het Centrum voor Jeugd en Gezin).
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Gevestigd te

6
Leiden
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Prog

Gemeenschappelijke regelingen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Risico’s
Naam
Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s

Naam

Begroting
€ 5.965.544,€ 25.092.049,€ 0,-

-€ 118.984,€ 1.511.553,€ 1.504.111,De gemeente Noordwijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
1. De brandweerzorg;
2. De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
3. De samenwerking bij gemeentelijke crisisbeheersing en
rampenbestrijding;
4. De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
5. De inrichting en instandhouding van de gemeenschappelijke
meldkamer.
Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast
met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:

Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden,
rampen en crises;

Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over
de brandweerzorg;

Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

Het instellen en in stand houden van een brandweer;

Het voorzien in de meldkamerfunctie;

Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening
binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten
en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de
genoemde taken.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke belastingen Lisse –
Int.
Noordwijk - Teylingen
Noordwijk
Begroting
Jaarrekening
€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,-/-€ 1.622,€ 581.000,Vermindering van kwetsbaarheid
Behalen van efficiencyvoordelen
Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regeling P&O Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk

Jaarrekening
€ 5.418.083,€ 26.775.363,-

Begroting
€ 0,€ 0,€ 0,€ 10.000,€ 406.000,-

Int.

Lisse
Jaarrekening
€ 0,€ 0,€ 0,-
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Prog

Gemeenschappelijke regelingen
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s

Behalen van efficiencyvoordelen
Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland

Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

9

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s

Naam

Leiden
Begroting
€ 1.661.753,€ 6.134.322,-€ 193.080,-

Jaarrekening
€ 820.983,€ 7.015.869,-€ 515.198

€ 1.843.000,Verminderen van kwetsbaarheid
Behalen van efficiencyvoordelen
Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regeling I&A Noordwijk en Noordwijkerhout

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat
jaarrekening
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s

OH

Noordwijk
Jaarrekening
€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,-

Begroting
€0
€0
€0
€0
PM
Ingaand per 1-1-2017
Verminderen van kwetsbaarheid
Behalen van efficiencyvoordelen
Verbetering continuïteit en kwaliteit van de uitvoering
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vennootschappen en coöperaties
Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bate Noordwijk
Bestuurlijk verband

Begroting
€ 4.687.000.000,€ 135.041.000.000,€ 0,€ 0,€ 18.000,De gemeente Noordwijk is aandeelhouder.

2
Den Haag
Jaarrekening
€ 4.991.000.000,€ 132.518.000.000,€ 337.000.000,€ 31.969,-
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Vennootschappen en coöperaties
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

a.

Risico’s

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van
bankier ten dienste van overheden.
b. In het kader van haar onder (a) omschreven doel houdt de
vennootschap zich onder meer bezig met het aantrekken en
uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten,
het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer,
het verrichten van valutatransacties, het adviseren en bemiddelen
bij de uitgifte van en handel in effecten, het bewaren, beheren en
administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen ten
behoeve van derden, alsmede het oprichten van en deelnemen in
andere ondernemingen en/of rechtspersonen, wier doel in verband
staat met of bevorderlijk is voor het hiervoor gestelde.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naam

Alliander

12

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat
jaarrekening
Dividend
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Begroting
€ 3.864.000.000,€ 3.874.000.000,€ 0,€ 0,-

Arnhem
Jaarrekening

€ 502.000,€ 416.484,De gemeente Noordwijk is aandeelhouder.
Het doen van activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals
aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken
Het doen van activiteiten die voor de klant logischerwijs bij regulier
netbeheer behoren, zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en
meters (Aansluiting+) (Liander)

Risico’s
Naam

Duinwaterbedrijf Zuid Holland Dunea

Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat
jaarrekening
Dividend
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s

Begroting
€ 193.298.000,€ 367.280.000,€ 0,€ 0,-

Leiden
Jaarrekening

€ 0,€ 0,De gemeente Noordwijk is aandeelhouder.
Dunea levert betrouwbaar water van hoge kwaliteit in het westelijk deel
van Zuid Holland.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naam

Greenport Ontwikkelings Maatschappij

Gevestigd te

Noordwijkerhout
Begroting
Jaarrekening
€ 390.000,€ 16.053.521,€ 0,€ 0,De gemeente Noordwijk is vertegenwoordigd in het bestuur

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bestuurlijk verband

9
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Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage Noordwijk

Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk
Risico’s
Naam
Gevestigd te
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat
jaarrekening
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Risico’s

Indirect € 111.111,-. De GOM wordt gefinancierd vanuit het RIF Holland
Rijnland. Aangezien Noordwijk één van de zes deelnemende gemeenten
is, waarbij alle gemeenten voor een gelijk deel garant staan, wordt de
Noordwijkse bijdrage gesteld op 1/6e van de jaarlijkse bijdrage uit het
RIF.
het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen
van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Samenwerkingsovereenkomst Noordwijk en AVR (overheids N.V. ten
9
behoeve van de inzameling van afvalstoffen en het uitvoeren van
hieraan verwante taken)
Noordwijk
Begroting
Jaarrekening
€ 225.000,€ 360.041,€ 0,€ 0,€ 0.€ 0.€ 1.486.284,€ 1.228.210,De gemeente Noordwijk is aandeelhouder
Het realiseren van een efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogwaardige
uitvoering van de afvalinzameling en aanverwante zaken.
Het realiseren van kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit van de
dienstverlening.
Het waarborgen van de continuïteit voor het personeel van de gemeente
dat in dienst van de MAN/AVR is getreden.
Uitvoering van de gemeentelijke beleidsmaatregelen op het gebied van
afval en milieu conform het bestek.
Het realiseren van een redelijk rendement voor de AVR.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Verenigingen, stichtingen
Naam

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Gevestigd te

Den Haag
Begroting
Jaarrekening
€ 63.616.000,€ 79.299.000,€ 0,€ 1.987.000,€ 42.000,€ 45.074,De gemeente Noordwijk is lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
a. De vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij
te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
b. De vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van
leden afspraken te maken met andere overheden over het
arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten
inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten
aan te gaan met werknemersorganisaties. De vereniging bindt een
lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd gedurende de in artikel 6,
sub b, bedoelde opzeggingstermijn niet aan overeenkomsten
waarvoor de onderhandelingen zijn aangevangen op of na de datum
van de opzegging, voor zover het lid in de kennisgeving daarvan de
wens niet langer gebonden te worden nadrukkelijk heeft
aangegeven.

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat begroting
Resultaat 2018
Bijdrage Noordwijk
Bestuurlijk verband
Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

OH
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Risico’s

Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naam

Inkoop Stichting RIJK

OH

Gevestigd te

Heemstede
Begroting

Jaarrekening

Eigen vermogen

€ 0,-

€ 0,-

Vreemd vermogen

€ 0,-

€ 0,-

Resultaat begroting

€ 0,-

€ 0,-

Resultaat
jaarrekening
Bijdrage Noordwijk

€ 0,-

€ 0,-

€ 152.023,-

€ 291.915,-

Bestuurlijk verband

De gemeente Noordwijk ik aangesloten bij de Stichting Rijk

Wijze waarop wordt
bijgedragen aan het
belang van
Noordwijk

Stichting Regionaal Inkoopbureau Ijmond en Kennemerland is een
samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord
Holland. Inmiddels zijn de 5 Duin en Bollenstreekgemeenten hierbij
aangesloten. Het doel van de stichting is om financiële, kwantitatieve en
procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast
wordt inkoop ingezet als strategisch en tactisch instrument voor
beleidsdoelstellingen van de gemeenten.
Zie paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Risico’s
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G.

Grondbeleid

Inleiding
De gemeente Noordwijk voert sinds jaren een actief grondbeleid. Dat uitgangspunt is leidend in de
Nota Grondbeleid 2017-2018 die in februari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Nu
gemeentes Noordwijk en Noordwijkerhout per 1-1-2019 zijn gefuseerd zal het grondbedrijf in 2019
een nieuwe Nota Grondbeleid aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk
aanbieden.
Bij actief grondbeleid begeeft de gemeente zich als ondernemer op de grondmarkt. Ze verwerft
grond, maakt deze bouw- en woonrijp en geeft ze weer uit.
Het meerjarenprognose grondexploitaties (MPG), bestaande uit een overzicht van de financiële
resultaten van alle Bouwgronden In Exploitatie (BIE’s) geeft inzicht in de grote invloed van het
grondbeleid op de financiële positie van de gemeente Noordwijk.
Besluit Begroting en Verantwoording
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving voor het opstellen van de
jaarlijkse begroting en jaarrekening.
De commissie BBV geeft onder meer richtlijnen over:
de systematiek voor het berekenen van de interne rekenrente: gemiddelde van de
leningenportefeuille keer de verhouding eigen vermogen – vreemd vermogen;
het startpunt van een BIE: het raadsbesluit met de vaststelling van het
grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting;
de looptijd van een grondexploitatiecomplex: maximaal 10 jaar;
wat kan worden gerekend tot de vervaardigingskosten die aan de BIE mogen worden
toegerekend: aansluiting op de kostensoortenlijst artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening.
Deze regels zijn gehanteerd bij het maken van de herzieningen van de grondexploitaties, die zijn
vastgesteld in het boek Grondbedrijf 2018. Het financieel effect daarvan is in de
(meerjaren)begroting 2018 (-2021) verwerkt.
Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen
over de activiteiten die gekenmerkt kunnen worden als activiteiten van een onderneming. De
activiteiten binnen het grondbedrijf vallen hieronder.
Samengevat komt het op het volgende neer: alle BIE’s moeten worden gewaardeerd. Deze
waardering vormt per 1-1-2016 de zogenaamde ‘openingsbalans’. Vervolgens wordt per jaar
bekeken of er –ten opzichte van deze openingsbalans– winst gerealiseerd is. Over deze winst moet
Vpb worden betaald. Overigens geldt dit voor de winst op het totaal van de grondexploitaties;
eventuele verliezen op projecten kunnen met winsten op andere projecten worden verrekend.
Nieuw te openen BIE’s worden in 2019 aan de openingsbalans toegevoegd.
Relaties
Het grondbeleid heeft een aantoonbare relatie met de volgende programma’s en hun relevante
doelstellingen, per programma wordt de verwachte bijdrage vanuit het grondbedrijf aangegeven:
Ondernemen (Programma 4)
Het complex bedrijventerrein ’s Gravendijck is in 2018 met een positief resultaat afgesloten. Voor
het bedrijventerrein Space Business Park richten de werkzaamheden op het begeleiden van de
gronduitgifte.
Hiernaast, om de Duin- en Bollenstreek bloeiend te houden door de m2 bollenareaal te handhaven,
participeert de gemeente actief in de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).
Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden verricht voor het mogelijk maken van GOM-woningen.
Ruimte en Wonen (Programma 5)
Vanuit de huidige structuurvisie is een beleid ingezet waarbij Noordwijk een gematigde en
beheerste groei kent. De omgevingsvisie geeft het nieuwe kader voor realisatie van ruimtelijke
opgaven.
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Waar nodig verwerft de gemeente hiervoor (strategisch) grond en wordt deze in latere instantie als
bouwrijpe grond verkocht. Grondbeleid is daarbij dienstbaar aan het realiseren van
volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.
De woningmarkt is na de crisis flink aangetrokken. In 2018 zijn verschillende projecten vanuit de
planvorming overgegaan in de uitvoering. De ruimtelijke projecten waar vanuit het grondbedrijf de
meeste aandacht is gevraagd zijn:

Offem-Zuid

Bronsgeest

Duineveld (voorheen: Centraal Park 1e fase)

Projecten binnen het programma Noordwijk Zeewaardig
Openbare ruimte en bereikbaarheid (Programma 10)
Bij gebiedsontwikkelingen hoort ook de inrichtingsopgave van de openbare ruimte. De
investeringen in ruimtelijke structuur (water, groen en verharding) dienen kwalitatief hoogwaardig
en duurzaam te zijn. Nieuwe ruimtelijke structuren dienen hoogwaardig, duurzaam en waar
mogelijk multifunctioneel ingericht te zijn. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is het realiseren
van voldoende parkeerplaatsen (waar mogelijk ondergronds). In principe geldt dit voor alle
ruimtelijke projecten. De gemeente maakt bouw- en woonrijp. Binnen het programma Noordwijk
Zeewaardig, waar huidige parkeerterreinen ontwikkeld worden met een nieuwe functie en het
parkeren ondergronds wordt gecompenseerd, is de realisatie van een hoogwaardige openbare
ruimte één van de speerpunten.
Om het ondergronds parkeren te faciliteren wordt een totaaloplossing gezocht. De in 2017 gekozen
voorkeursvariant is in 2018 verder uitgewerkt.
De complexen in het Grondbedrijf
De onderstaande complexen waren in 2018 een Bouwgrond In Exploitatie (BIE). De beschrijving
van alle complexen is opgenomen in het boek Grondbedrijf 2018, alsmede in de Programma’s 4
Ondernemen en 5 Ruimte en Wonen.
Complex
1.23
1.44
1.48
1.51
1.56
1.75
1.61

Naam
Space Business
Park
Maarten Kruytstraat
Wantveld
Offem-Zuid
Restgronden Boechorst
Northgohal e.o.
Duineveld (voorheen:
Centraal Park 1e fase)

Programma
bedrijven
wonen en
voorzieningen
wonen
wonen
wonen
wonen
wonen en
voorzieningen
(o.a. zwembad)

Voor de navolgende complexen wordt (mogelijk) nog in de loop van 2019 een besluit genomen om
een grondexploitatiebegroting vast te stellen, waarmee deze complexen eveneens de status van
BIE verkrijgen.
Complex
1.14
1.25
1.45

Naam
Van der Mortelstraat
Bronsgeest
Jan Kroonsplein

Programma
wonen
wonen
Hotel, wonen en
voorzieningen

Risico paragraaf
Risicobeleid en risicomanagement strekken zich ook uit tot het grondbeleid. In grondexploitaties
doen zich vele risico’s voor. In het proces van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties
heeft het risicomanagement een vaste plaats gekregen. Iedere herziening of nieuwe
grondexploitatie bevat een risicoanalyse, waarbij volgens een vast format per risico de mogelijke
financiële consequenties worden aangegeven. Hierbij wordt ook aangegeven of er in het
weerstandsvermogen een reservering moet worden gemaakt en/of er beheersmaatregelen kunnen
worden getroffen.
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Alle risico’s bij elkaar vormen de basis voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit
van het grondbedrijf. Deze risicoanalyses én het bepalen van de weerstandscapaciteit worden
geactualiseerd bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting.
Meerjarenprognose Grondbedrijf
De meerjarenprognose van het grondbedrijf is opgenomen in het boek Grondbedrijf 2018. Dit is
tijdens het vaststellen van de begroting 2019 de meest recente versie van de MPG.
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H.

Regionale samenwerking

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de regionale samenwerking in Holland
Rijnland. Andere samenwerkingsverbanden zoals de Omgevingsdienst West-Holland worden
toegelicht onder paragraaf Verbonden Partijen of onder de betreffende programma’s.
De taken van Holland Rijnland zijn in drie categorieën in te delen:

Inhoudelijke taken

Uitvoeringstaken

Netwerk organisatie , platform voor overleg en afstemming

Inhoudelijke taken
Onderdeel Maatschappij
Jeugd: De maatschappelijk opgave is dat de jeugd in Holland Rijnland gezond en veilig opgroeit.
Jeugdigen ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en
bijdragen aan de maatschappij.
Gemeenten stellen jaarlijks een integrale Werkagenda Jeugd op waarmee zij aan gezamenlijke
opgaven werken. In 2018 hebben de gemeenten de eerste stappen gezet richting de inkoop van de
jeugdhulp vanaf 2020 en een begin gemaakt met evalueren van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap. Holland Rijnland coördineert en faciliteert dit proces. De gemeenten brengen
inhoudelijke kennis in en zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de opgaven binnen de
werkagenda.
Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen: Het gaat hierbij om cliënten in de
maatschappelijke opvang, mensen die ‘beschermd wonen’, statushouders, arbeidsmigranten en
spoedzoekers (mensen die snel - vaak voor een beperkte periode - huisvesting nodig hebben).
De druk op de bestaande (sociale) woonvoorraad neemt de komende jaren niet af. De behoefte
aan een flexibele schil rondom de bestaande woonvoorraad groeit. Voor de bijzondere doelgroepen
kunnen oplossingen worden geboden door de realisatie van tijdelijke huisvesting, de transformatie
van leegstaand vastgoed of het bieden van nieuwe woonvormen die extramuraal wonen met
ambulante begeleiding mogelijk maakt. Het speerpunt richt zich op de manier waarop gemeenten
de WMO en de huisvestingsverordening inzetten zodat zelfstandig wonen en voorrang voor
bijzondere doelgroepen mogelijk wordt of blijft.
Onderdeel Economie:
Het is de economische ambitie van Holland Rijnland om koploper te zijn in het toepassen van
economische en technologische innovaties. De economische opgaven van gemeenten worden in
een kleiner regionaal verband opgepakt, belangrijke regionale opgaven op de schaal van Holland
Rijnland. Veel van de economische opgaven waar onze gemeenten voor staan, pakken zij in eerste
instantie lokaal of in een subregionaal verband op.
Enkele belangrijke regionale opgaven doen we echter samen op de schaal van Holland Rijnland.
Het gaat om de versterking van de economische topsectoren Bio- en Lifescience, Greenports
(Tuinbouw), Space (HighTech) en Biobased Economy. De opgave voor de ontwikkeling van het
Bioscience-cluster wordt door Leiden opgepakt. De andere topsectoren vragen meer om regionale
afstemming en ondersteuning.
Ook de energietransitie naar duurzame en decentrale elektriciteits- en warmtebronnen vraagt om
een regionale aanpak. Voor onze regio zien we ook grote kansen voor een betere beheersing van
mobiliteit door de toepassing van technologie en een data-gedreven aanpak.
Ruimtelijke ordening: de maatschappelijke opgave is het in stand houden van de ruimtelijke
diversiteit van de regio, waarin stedelijke en landelijke gebieden elkaar afwisselen en ruimte bieden
voor wonen, werken en recreëren. Dit uitgangspunt is, voor wat betreft het landelijk gebied, sinds
eind 2009 verankerd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin-en Bollenstreek
(ISG2009) van de zes Greenportgemeenten.
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Onderdeel Leefomgeving
Bereikbaarheid: de maatschappelijke opgave is het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en
leefbaarheid (veiligheid), waarbij verkeer en vervoer faciliterend is om de regionale ambitie op het
gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
Natuur en landschap: de maatschappelijke opgave is het unieke samenspel tussen stad en land natuur en landbouw - te behouden en te versterken. De kust, het bollengebied, de landgoederen
en het veenweide- en plassengebied zijn randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon- en
vestigingsklimaat.
Wonen: de maatschappelijke opgave is het versterken van de woonaantrekkelijkheid voor de
huidige en toekomstige inwoners van de regio. De gemeenten in regio Holland Rijnland krijgen de
komende vijftien jaar te maken met een enorm groeiende vraag naar woningen. Naast de
behoeftetoename vanuit de regio zelf, doen zowel het Netwerk Zuidelijke Randstad als de
Noordvleugel een beroep op de regio Holland Rijnland om in de Randstedelijke
huisvestingsbehoefte te voorzien.
Verkeer en Vervoer : Holland Rijnland blijft zich inzetten om de afgesproken grootschalige
infrastructurele projecten uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te realiseren. De precieze rol
verschilt per project.
Daarnaast is Holland Rijnland verantwoordelijk voor een aantal uitvoerende taken: Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV of Regiotaxi), coördinatie subsidie aanvragen provinciale
subsidieregeling mobiliteit (PSM), en het regionaal project Verkeersveiligheid.

Uitvoeringstaken
TWO Jeugd: De TWO Jeugdhulp2 richt zich namens 13 gemeenten op de transformatie en de
inkoop van jeugdhulp voor de periode 2017-2019. Voor de uitvoering van deze taken zijn de
gemeenten en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan.
Beleidsmatige ondersteuning leerplicht- en RMC-functie: In sub-regionaal verband overleggen
gemeenten met de samenwerkingsverbanden over (passend) onderwijs en onderwijszorgarrangementen. Het RBL, als uitvoerder van de leerplichtfunctie, monitort voor de gemeenten
het aantal thuiszitters en zorgleerlingen. Het RBL adviseert gemeenten op casuïstiek niveau over
de wenselijkheid en haalbaarheid van onderwijs-zorgarrangementen.
Doelgroepenvervoer: In opdracht van de regio onderzocht Holland Rijnland mogelijke
efficiencymaatregelen in het doelgroepenvervoer in brede zin. Op basis van de uitkomsten is
besloten de Regiotaxi (het Wmo vervoer) regionaal voort te zetten en de overige voorgestelde
maatregelen verder op subregionaal niveau uit te werken. Daar waar gewenst, biedt de regio
daarbij ondersteuning. Via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen zal sprake zijn van
kennisuitwisseling. Holland Rijnland heeft hierin een coördinerende rol.

Netwerkorganisatie, platform voor overleg en afstemming
De ambitie van Holland Rijnland als netwerkorganisatie, is de versterking van het strategisch
vermogen van de samenwerkende gemeenten. Holland Rijnland faciliteert de gemeenten waardoor
ze in staat zijn om tijdig analyses te maken van nieuwe, strategisch belangrijke ontwikkelingen en
hiernaar te kunnen acteren.
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I.

Subsidieplafonds

De subsidieplafonds zijn in 2018 niet gebruikt als weigeringsgrond voor het afwijzen van een
subsidie.
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3.1 Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000,-)
ACTIVA
Vaste activa
Immateriele vaste activa
-Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
-Kosten onderzoek & ontwikkeling
Materiele vaste activa
-Investeringen met een economisch nut
-overige investeringen met een economisch nut
-overige investeringen met een economisch nut met heffing
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Financiele vaste activa
-Kapitaalverstrekking aan:
-deelnemingen
-Leningen aan:
-overige langlopende leningen u/g
-ov. uitz. met een rentetyp. looptijd > 1 jaar
-uitzetting 's Rijks schatkist > 1 jaar

Ultimo
2018
1.116
11
1.105

Liquide middelen
-Kassaldi
-Banksaldi
Overlopende activa
-Vooruitbetaalde bedragen
-Overige nog te ontvangen bedragen
Totaal vlottende activa
Totaal-generaal

863
13
850

107.426
80.221
16.828
10.377

103.453
77.295
15.049
11.109

29.734

29.743

357

357

2.667
26.710
0

2.676
26.710
0

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
-Grond-en hulpstoffen:
-bouwgronden in exploitatie zonder grondexploitatie
-overige grond- en hulpstoffen
-onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
met grondexploitatie
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
-Vorderingen op openbare lichamen
-Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
-Overige vorderingen
-uitzetting 's Rijks schatkist < 1 jaar

Ultimo
2017

138.276

134.059

12.214

20.482

0
0
12.214

0
0
20.482
16.688

6.050
18
5.328
5.292

9.575
5.028
15
4.532

594
3
591

70
4
66

15.865
2
15.863

42.890
511
42.379

45.361

73.017

183.637

207.076
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(bedragen x € 1.000,-)
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
-Algemene reserves
-Bestemmingsreserves
-Overige bestemmingsreserves
-Nog te bestemmen resultaat
Voorzieningen
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
-Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending
Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer
-Onderhandse leningen van:
-binnenlandse banken en overige financiele instellingen
-Waarborgsommen

Ultimo
2018
104.920

Overlopende passiva
-Vooruit ontvangen bedragen
-Nog te betalen subsidies volgens art. 44 lid 2 BBV
-Overige nog te betalen bedragen
Totaal vlottende passiva
Totaal-generaal
Gewaarborgde geldleningen

107.950

8.334

22.915

96.931
-345

85.035
0
9.816

3.897
5.919

8.931
2.967
5.964

34.702
34.628
74

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar
-Kasgeldleningen
-Banksaldi
-Overige schulden

Ultimo
2017

65.936
65.863
73

149.438

182.817

31.730
24.000
0
7.730

21.359
10.000
7.663
3.696

2.469

2.900
0
529
2.371

888
1.581
34.199

24.259

183.637

207.076

34.817

34.483
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3.2 Programmarekening over begrotingsjaar
Begroting 2018 vóór
wijzigingen

Omschrijving programma

Lasten

1. Bestuur en organisatie

2.240.723

Baten

Begroting 2018 ná
wijzigingen

Lasten

Baten

2.240.723

Realisatie 2018

Lasten
3.032.304

Baten
2.850

2. Dienstverlening

2.037.798

529.310

2.091.579

529.310

2.055.127

569.909

3. Sociaal Domein

21.024.173

4.734.385

22.212.591

4.953.317

21.315.818

5.016.703

4. Ondernemen

10.093.609

9.087.384

9.375.991

7.410.149

11.891.077

7.765.161

5. Ruimte en wonen

1.405.468

751.962

1.720.571

1.294.796

1.428.670

2.139.442

6. Veiligheid

2.324.339

272.980

2.499.339

272.980

2.205.724

295.940

7. Onderwijs en jeugd

2.233.669

120.614

2.236.669

120.614

2.214.632

176.255

8. Vrije Tijd

4.999.094

747.666

5.443.788

917.666

5.145.944

1.004.558

9. Duurzaam groen

9.193.677

6.231.290

10.278.044

6.231.290

10.268.955

6.368.327

10. Openbare ruimte en bereikbaarheid

4.986.057

102.205

5.151.870

102.205

5.017.181

386.469

880.157

600.854

988.957

600.854

824.892

645.110

1.662.299

2.382.290

1.362.299

2.382.290

1.527.875

2.487.694

63.081.063

25.560.940

65.602.421

24.815.471

66.928.199

26.858.418

47.238.391
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48.180.359

1.661.049

13.558.296

2.751.864

11. Strand
12. Financiën
Sub-totaal programma´s

Omschrijving Algemene Dekkingsmidden:
Algemene Dekkingsmiddelen
Overhead

46.695.452
12.015.842

1.661.049

12.346.261

Vennootschapsbelasting

199.000

199.000

Onvoorzien

115.000

34.059

334.150

Sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen

12.329.842

48.356.501

12.579.320

48.899.440

13.892.764

50.932.223

Totaal baten en lasten

75.410.905

73.917.441

78.181.741

73.714.911

80.820.963

77.790.641

Totaal saldo van baten en lasten

-1.493.464

-4.466.830

-3.030.322

585.348

585.348

585.348

Toevoeging/Onttrekking aan reserves:
1. Bestuur en organisatie
2. Dienstverlening

154.032

3. Sociaal Domein
4. Ondernemen

987.001

5. Ruimte en wonen
6. Veiligheid
7. Onderwijs en jeugd

657.127

2.357.000

1.234.253

2.357.000

365.075

421.281

15.837.063

4.965.871

15.787.063

4.983.072

330.000

559.500

37.500

212.500

55.074

415.697

103.974

21.748

8. Vrije Tijd

242.015

921.003

289.065

955.573

288.124

938.573

9. Duurzaam groen

104.000

132.387

104.000

808.141

104.000

471.840

10. Openbare ruimte en bereikbaarheid

100.685

102.828

100.685

197.068

100.685

106.269

35.000

104.000

35.000

203.000

35.000

115.197

659.000

100.000

1.811.561

14.737.000

1.811.561

14.737.000

751.500

642.291

917.461

2.127.701

3.978.048

20.534.374

25.313.728

21.125.724

23.811.312

77.538.606

77.895.489

98.716.115

99.028.639 101.946.687 101.601.953

11. Strand
12. Financiën
13. Overhead
Sub-totaal mutaties reserves

Resultaat

531.500

356.882

312.523

-344.735
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3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit `Begroting en
verantwoording provincies en gemeenten´ daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het
ontvangen van dividend ontstaat.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de Balans
Vaste activa
Afschrijvingstermijnen
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de nota investerings- en
afschrijvingsbeleid 2014.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven.
De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij
ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken
geldlening.
Materiële vaste activa met economisch nut.
In erfpacht uitgegeven gronden.
In erfpacht uitgegeven percelen zijn niet aanwezig.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering
gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een
dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.
Overeenkomstig de in artikel 212 van de Gemeentewet vastgestelde regels worden infrastructurele
werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken
geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal
onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende
gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens
(resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te
dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de
inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van
vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo
nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de
aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt
afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.
Er zijn geen bijdragen aan activa van derden.
Vlottende activa
Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingprijs, dan wel de getaxeerde marktwaarde.
De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede de door de
BBV toegestane rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
In de nota grondbeleid 2017-2018 is vastgesteld dat de Gemeente Noordwijk tussentijdse
winstneming hanteert. Begin 2011 zijn de criteria vastgesteld door het college.
Besloten is dat bij de herziening van de grondexploitatie jaarlijks getoetst wordt aan deze criteria.
In de jaarrekening 2016 heeft er geen tussentijdse winstneming plaatsgevonden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht.
De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen.
Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde
opgenomen.
Schatkistbankieren
Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV d.d. 16 juli 2014 is de gemeente verplicht
om in de toelichting op de balans in uw jaarrekening een toelichting op te nemen omtrent
schatkistbankieren. Op bladzijde 101 van deze jaarrekening is een tabel opgenomen conform het
format wat het Agentschap beschikbaar heeft gesteld.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
De onderhoud-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden
met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud
kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs
te schatten.
b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang
redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de
voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.
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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.
Verplichting voortvloeiende uit leasing
De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen vindt
plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva
Op basis van artikel 49, lid b van de BBV worden in de balans onder de overlopende passiva
afzonderlijk opgenomen: de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuld-restanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de
balans nadere informatie opgenomen.
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Onzekerheden met betrekking tot Jeugdzorg en WMO
Onzekerheid die voortvloeit uit (mogelijk onjuiste) toepassing woonplaatsbeginsel
bestedingen Jeugdhulp
Volgens de Jeugdwet dient voor iedere jeugdige die een zorgtraject nodig heeft er één individuele
gemeente verantwoordelijk te zijn voor het leveren van deze zorg. Om te bepalen welke gemeente
dit is, is het zogeheten woonplaatsbeginsel van toepassing. Met name als de jeugdige en de
gezagsdrager (ouder of voogd) niet dezelfde woonplaats hebben is controle hierop als gevolg van
privacy-regelgeving moeilijker.
In de verordening Jeugdzorg is het er wat betreft het woonplaatsbeginsel uitgegaan dat een
jeugdige (of gezagsdrager) in Holland Rijnland. er kunnen gevallen zijn waarbij onzekerheid
bestaat of de jeugdige / gezagsdrager binnen of buiten deze regio woont. Dit zou kunnen leiden tot
een vordering op of een schuld aan een ander gemeente. Hiervoor is in de jaarrekening 2018 geen
vordering of schuld opgenomen. Dit, omdat het op dit moment niet mogelijk is om een
betrouwbare inschatting te maken van de hoogte hiervan en de kans dat een dergelijke
verrekening zich zal gaan voordoen. Hoewel dit een ‘onzekerheid’ is, schat het college echter in dat
dit geen materieel effect heeft op het beeld van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en eigen vermogen. Afgelopen jaren heeft dit ook niet geleidt tot relevante financiële effecten.
Onzekerheid die voortvloeit uit mogelijk onjuiste of onvolledige declaratie van
zorgkosten door (kleine of vrijgevestigde) zorgaanbieders
In deze jaarrekening zijn de werkelijke lasten met betrekking tot jeugdhulp (uit hoofde van
Jeugdwet) en begeleiding, huishoudelijke hulp, hulp- en vervoersmiddelen en beschermd wonen
(allen uit hoofde van Wmo) opgenomen. Dit betreft grotendeels zorgkosten die door
zorgaanbieders bij de gemeente in rekening zijn gebracht (voor jeugdhulp via TWO en voor Wmovoorzieningen rechtstreeks aan de gemeente).
De gemeente heeft ten aanzien van het aspect volledigheid van de lasten in de contracten
opgenomen dat de zorgaanbieders voor een bepaalde datum na afsluiting van het jaar 2018 hun
kosten in rekening moeten hebben gebracht. Met name voor wat betreft Jeugdzorg zijn de in deze
jaarrekening opgenomen cijfers nog niet definitief en zijn er nog afwijkingen mogelijk.
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3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december
ACTIVA
(bedragen x € 1.000,00)

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

Boekwaarde
01-01-2018
Kosten van geldleningen & disagio
Kosten van onderzoek en
ontwikkeling
Totaal

Stelselwijziging

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen Boekwaarde
van derden 31-12-2018

13

0

0

0

2

0

11

850
863

0
0

593
593

276
276

0
2

63
63

1.104
1.115

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

In erfpacht uitgegeven gronden
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut waarover een heffing wordt
geheven
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
Totaal

Boekwaarde per
31-12-2018
0
80.221

Boekwaarde per
01-01-2018
0
77.295

16.828

15.049

10.377

11.109

107.426

103.453

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

2018
27.441
83
33.263
16.809
424
1.983
218

2017
27.451
110
33.494
13.693
529
1.754
264

80.221

77.295

De investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt
worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2018
16.828

2017
15.049

16.828

15.049
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met
economisch nut weer:

Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen

Stelselwijziging

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
31-12-2018

Gronden en terreinen
Woonruimten
Gebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste
activa

27.451
110
33.494

0
1
1.103

0
0
0

10
7
0

0
21
1.334

0
0
0

27.441
83
33.263

13.693
529

3.888
130

0
0

7
0

764
235

0
0

16.810
424

1.754

873

0

0

409

236

1.982

264

0

0

0

46

0

218

Totaal

77.295

5.995

0

24

2.809

236

80.221

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met
economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven weer:

Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen

Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken

15.049

2.341

Totaal

15.049

2.341

Boerenburg fase 4
Huisvesting Poppodium/SJC
Vervanging riolering St. Jeroensweg
Tijdelijke huisvesting gem. organisatie
Led-verlichting Sportparken
Verv. Informatisering 2018
Openbare verlichting
Eigendomsoverdracht Muze
Renovatie veld 2
UVOR 2017-2018
Parkeerverwijssysteem
Accommodatie Kustsurfvereniging
Verplaatsing weekmarkt
Ontw. Strategie Noordwijk aan Zee
ICT Instandhouding 2018
Reconstructie verlengde Beeklaan
Openbare parkeerplaatsen en fietsbrug
Parkeerterrein Barnhoornweg
Bootcamp
3 Tekstkarren
Invest. Speelruimteplan
Overige niet nader gespecificeerd
Totaal

Stelselwij- Desinves- Afschrijziging
teringen
vingen

0

Investeringen
1.525
1.254
780
743
559
398
392
295
258
254
236
213
166
165
145
131
125
96
53
52
49
447
8.336

Bijdragen
van derden

Boekwaarde
31-12-2018

0

562

0

16.828

0

562

0

16.828

Desinv./Bijdr.v.derden

Stelselwijz.

236

0

24
260
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In erfpacht uitgegeven percelen zijn niet aanwezig.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
had het volgende verloop:
Bedragen x 1.000

Gronden en terreinen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen

Desinves- Afschrijteringen
vingen

Bijdragen AfwaarBoekwaarde
van
deringen
31-12-2018
derden
0
0
0
0

0

0

0

11.109
0
11.109

43

0

775

0

0

43

0

775

0

0

10.377
0
10.377

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht
weergegeven:
Bedragen x 1.000

Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen
gemeenschappelijke regelingen
0verige verbonden partijen
Leningen aan:
woningbouwcorporaties
deelnemingen
overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Uitzetting 's Rijks schatkist => 1 jaar
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal

Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen/
Afwaarafschrijvingen/v deringen
oorzieningen

Boekwaarde
31-12-2018

357
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

357
0
0

0
0
0
2.676
26.710
0
0
29.743

0
0
0
0
0
5.292
0
5.292

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
9
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2.667
26.710
5.292
0
35.026
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VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

2018

2017

0
0
0

0
0
0

12.214
0
0

20.482
0
0

12.214

20.482

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
Bouwgronden in exploitatie zonder grondexploitatie
Overige grond- en hulpstoffen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
met grondexpoitatie
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

Van de bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie kan van het verloop in 2018 het volgende
overzicht worden weergegeven:
Boekwaarden

BoekBoekVan Alg.
waarde
waarde
Dienst
1-1 2018
1-1 2018
naar grex
excl.
incl.
verliesvoor- verliesvoorziening
ziening

Bouwgrond in exploitatie:
1.07 Restgr 's Gravendijck
1.20 Losplaatskade
1.23 Space Business Park
1.44 Maarten Kruytstraat
1.51 Offem-Zuid
1.56 Restgronden Boechorst
1.61 Duineveld (vh Centr Park 1e Fase)
1.75 Joh. van Hoornstr e.o. (vh Northgohal)

-213
-914
10.148
5.341
17.124
760
-7.124
0

-213
-914
10.148
3.411
14.414
760
-7.124
0

Totaal

25.121

20.482

Investering

Bijdragen
van derden

Inkomsten

286

251
701
125
91
2.112
679
977
67

0
0
0
34
10
0
353
0

0
0
0
0
11.380
0
11
0

286

5.004

397

11.391

Mutatie
verliesvoorziening

TussenAfsluiten
BoekBoekVoorzientijdse
complexen waarde
waarde
baar
Winst31-12-2018 31-12-2018 verlies per
nemingen
excl.
incl.
31-12-2018
verliesvoor- verliesvoorziening
ziening
38
-213

2.565
-620

2.565

-620

-176

0
0
10.273
5.398
7.846
1.439
-5.891
353

0
0
10.273
3.468
2.571
1.439
-5.891
353

1.930
5.275

19.418

12.214

7.205

Van de bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie kan voor de Ramingen het volgende
overzicht worden weergegeven:
Raming

BoekGeraamde Geraamde
Nominale
Inflatie
waarde
kosten Opbrengsten waarde
en
31-12-2018
incl.
rente
incl.
verliesvoorverliesvoorziening
ziening

1.07 Restgr 's Gravendijck
1.20 Losplaatsweg
1.23 Space Business Park
1.44 Maarten Kruytstraat
1.51 Offem-Zuid
1.56 Restgronden Boechorst
1.61 Duineveld (vh Centr Park 1e Fase)
1.75 Joh. van Hoornstr e.o. (vh Northgohal)

0
0
10.273
3.468
2.571
1.439
-5.891
353

857
805
4.695
683
4.463
940

Totaal

12.214

12.443

Eindwaarde
incl.
verliesvoorziening

14.647
4.322
7.423
3.425
1.140
1.402

0
0
-3.516
-49
-157
-1.303
-2.567
-109

-865
34
129
-21
92
25

0
0
-4.381
-15
-28
-1.324
-2.475
-84

32.359

-7.702

-606

-8.308

Voor de onderbouwingen van deze ramingen per complex wordt verwezen naar het Boek
Grondbedrijf 2019.
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Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:

Bedragen x 1.000

Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen
Rekening courant- verhoudigen met nietfinanciële instellingen
Overige vorderingen
Uitzetting 's Rijks schatkist < 1 jaar
Totaal

Saldo
31-12-2018

Voorziening
dub. Deb.

Balanssaldo
31-12-2018

Balanssaldo
31-12-2017

6.050
-

-

6.050
-

5.028
-

18
5.499
5.292

171
-

18
5.328
5.292

15
4.532
-

16.859

171

16.688

9.575

Het saldo van de post vordering op openbare lichamen bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering ad. € 5.768.030,op de belastingdienst met betrekking tot de BTW Compensatie Fonds.
De overige vorderingen hebben voor het grootste deel betrekking op vorderingen op niet openbare lichamen.

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi
Girosaldi
Banksaldi

2018

2017

3
32
559

4
29
37

594
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Overlopende activa:De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

2018
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

2017

2
15.863 *

511
42.379

15.865

42.890

*Van de ruim € 36 miljoen op de Gronduitgifteovereenkomst met betrekking tot het complex
Duineveld is er contractueel overeengekomen dat dit bedrag wordt ontvangen in 3 termijnen in de
jaren 2018, 2019 en 2020. In 2018 is er daarvan ruim € 27 miljoen binnengekomen (meer dan
volgens afspraak).
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Schatkistbankieren
Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen
het overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een
rekening-courant bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Met overtollige middelen
worden de liquide middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke
taak. Gemeente Noordwijk is per 01-01-2014 gestart met het afromen van boventallig saldo.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar 2018
(1)

558

Drempelbedrag

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 4

Kwartaal 3

Kwartaal 2

Kwartaal 1
246

234

40

257

312

324

518

302

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

74.461

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

74.461
-

(1) = (4b)*0,0075 +
Drempelbedrag
(4c)*0,002 met een
minimum van €250.000
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(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Kwartaal 4

Kwartaal 3

Kwartaal 2

Kwartaal 1
Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

22.147

21.338

3.697

23.610

90

91

92

92

246

234

40

257

Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het
begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan
0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het
begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van
het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.
De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het
kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de
schatkist hebben gehouden. Het drempelbedrag van de gemeente Noordwijk bedraagt € 558.000,-.
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PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
(bedragen x € 1.000,-)

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
Boekwaarde per
31-12-2018

Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Resultaat
Totaal

Boekwaarde per
31-12-2017

8.334

8.324

96.931

85.039

345

14.591

105.610

107.954

ALGEMENE RESERVES
Algemene Reserve
Het doel is, zoveel mogelijk, de middelen met een vrije bestedingsmogelijkheid te reserveren,
bijvoorbeeld voor de uitvoering van het collegewerkprogramma. De reserve heeft een
financieringsfunctie.
De onttrekkingen aan de algemene reserve betreffen:
- Subsidie Stg. Het Troephuis
- RDOG
- Duurzaamheidleningen en subsidie
- Vervolg onderzoek Hoffman
- Stg. Noordwijk marketing
- Overschotten jeugd en Wmo 2017
- Ongedaan maken afroming res. Sociaal Domein
- Winstneming grondbedrijf
- Taskforce Boerenburg
- Elk jaar een thema jaar space
- Werkplan 2018 ODWH
- Vouchersysteem
- St. Jeroensplein
- Strandreinigingsdiensten
- Capaciteit IB/OW
- Duurzaamheidsprogramma
- Cultuurhistorische kaart
- Omgevingsvisie en omgevingswet
- Capaciteit Ruimte

€ 34.570,€ 34.000,€ 215.000,€ 50.000,€ 125.000,€ 730.000,€ 1.627.000,€ 12.280.000,€ 119.759,€ 30.000,€ 42.115,€ 38.594 ,€ 21.112,€ 99.000,€ 60.000,€ 21.473,€ 40.000,€ 69.388,€ 80.000,-
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De toevoegingen aan de algemene reserve betreffen:
- Verlies Grondbedrijf 2017
- Fiscaal onderzoek BTW
- Rente voorraden grond

€ 989.000,€ 43.791,€ 119.770,-

Reserve weerstandsvermogen
De reserve weerstand is bedoeld voor de financiering van de kosten van gevolgen van
noodsituaties op de korte termijn De onttrekkingen aan de reserve weerstandsvermogen betreffen:
-Wateroverlast Noordwijk Zee
€ 16.960,-
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Het verloop van de bestemmingsreserves in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve
weergegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
Bestemmingsreserves

Saldo
1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Bestemming VermindeSaldo
resultaat
ring ter
31-12-2018
2017
dekking van
afschrijvingen

Bestemmingsreserves

Parkeerreserve

258

-

4

Volkshuisvesting

1.656

-

-

ICT instandhouding

3.600

626

125

4.102

51

88

16

135

1.656

Actualisatie bestemmingsplannen

138

Strandveiligheid

117

Erfgoedfonds

-

-

-

-

Startersleningen

2.500

-

-

2.500

Verkeersreserve

-

-

-

-

RIS

493

-

493

-

Personeelkosten

911

-

-

911

Exploitatiekosten zwembad 1-20

-

255

35

3.187

32

317

61

30

-

2.950

2.357

331

4.975

Innovatiefonds

200

100

105

195

Exploitatie Sancta Maria

200

-

-

200

Sociale Huurwoningen

372

Exploitatiekosten zwembad 20-40
Reserve Sociaal Domein

91

-

-

372

104

-

160

-

3.000

-

3.000

1.179

-

129

-

Onderhoud De Muze
Ontwikkeling Space Campus

2.903

56

Reserves ter dekking van kapitaallasten
Onderwijshuisvesting
Peuters: GOA en Huisvesting

22

1.156

-

42
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KL Sportaccomodatie Duinwetering

4.964

39

-

240

4.762

kapitaallasten Zwembad

4.800

63

-

265

4.598

kapitaallasten SJC/Poppodium

3.644

20

-

Nieuwe investeringen

5.336

559

-

3.664
28

5.867

Beheerreserves
Groen

-

-

-

-

Verhardingen

729

-

-

730

Onderhoud Onderwijsgebouwen

206

-

20

185

Onderhoud overige gebouwen

1.074

-

134

940

Interne gebouwen

1.037

17

-

1.054

Onderhoud tunnel N451

481

-

-

480

B&O Noordwijkerduin

481

-

-

481

Openbare verlichting

616

101

-

717

Baggeren

170

104

-

274

3.552

12.787

Overige
Winst uit Grondbedrijf
Verkoop NUON aandelen
Totaal

39.944
85.039

19.971

1.931

14.408

3.954
7.503

35.990
-

575

96.931
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Toelichting bestemmingsreserves
Parkeerreserve
Hierin worden middelen gereserveerd ten behoeve van de financiering van de aanleg van
parkeervoorzieningen. De in deze reserve gestorte middelen vinden hun oorsprong in de
“parkeereisovereenkomst”.
De onttrekkingen aan deze reserve betreffen:
- parkeeronderzoek
€ 3.575,Reserve Volkshuisvesting
Deze reserve is bij raadbesluit 27 september 1994 ingesteld. Hierbij zijn de volgende doelstellingen
vastgesteld:
 Het verstrekken van de bijdragen ter bevordering van de bouw van sociale huur- en
koopwoningen, seniorenhuisvesting en de huisvesting van bijzondere kansarme groepen.
 Het verstrekken van bijdragen ter bevordering van renovatie van woningen die in de exploitatie
zijn of worden genomen door sociale verhuurders.
 Het verstrekken van bijdragen ter realisering van dorpsvernieuwingsprojecten voor zover het
herontwikkelingsplan (mede) voorziet in de bouw van woningen, vervangende
nieuwbouwprojecten van sociale verhuurders en projecten tot het verbeteren van de woon- en
leefomgeving in dorpsvernieuwingsgebieden.
De aanwending van de volkshuisvestingsreserve moet gebaseerd zijn op een subsidieverordening
of een beleidsnota, zodat een objectief beoordelingskader wordt geschapen.
De besteding van middelen dient gekoppeld te zijn aan plannen en projecten die binnen de
gemeentegrens van Noordwijk worden uitgevoerd.
In 2018 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve.
Reserve ICT instandhouding
Deze reserve is bij raadsbesluit van 29 oktober 2002 gevormd om budgetten te ‘stallen’ die
jaarlijks via de beheersbegroting vrijgemaakt worden voor grootschalige projecten betreffende
instandhouding, migratie en vervanging van informatie- en automatiseringstechnologie. Daarmee
wordt voorkomen dat cyclisch grote claims gelegd worden op het investeringsplan en/of het eigen
vermogen door kostendragers die normaliter thuis horen in de beheersbegroting. De reserve wordt
aangewend voor de kosten van instandhouding, migratie en vervanging van Informatie- en
automatiseringstechnologie.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:
- Storting vanuit overschot product P020 Automatisering
- bijdrage kapitaallasten Noordwijkerhout
De onttrekkingen aan deze reserve betreffen:
- Incidentele dekking begroting

€ 425.563,€ 200.000,€ 125.000,-

Reserve actualisering bestemmingsplannen
Naar aanleiding van een VROM-inspectie in 2005 over de kwaliteit van de uitvoering van taken op
het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu is een plan van aanpak gemaakt voor een
verbeteringstraject, onder meer het actualiseren van bestemmingsplannen.
De onttrekkingen aan deze reserve betreft:
- Visies/bestemmingsplannen
€ 51.309,Reserve strandveiligheid
Deze reserve is bestemd ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van
reddingsmateriaal van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Op basis van een meerjarenraming
vindt een jaarlijkse storting in de reserve plaats.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Jaarlijkse storting
€ 35.000,De onttrekkingen aan deze reserve betreft:
- Investeringen NRB
€ 16.197,-
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Reserve Erfgoedfonds
Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben voor het behoud en versterken van
de cultuurhistorie van Noordwijk. In 2018 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan
aan de reserve.
Reserve Startersleningen
Uit dit fonds worden leningen aan starters van koopwoningen verstrekt. Op basis van de criteria
wordt getoetst of de aanvrager in aanmerking komt voor de starterslening.
In 2018 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve.
Verkeersreserve
Uit de verkeersreserve worden uitgaven gedaan voor projecten op het gebied van verkeer en
parkeren. In 2018 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve.
Reserve RIS
Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van de jaarlijks te betalen bijdrage aan Holland Rijnland in
het kader van het Regionale InvesteringsFonds. Daarnaast wordt het extra ontvangen dividend van
Alliander gestort in deze reserve.
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Bijdrage Holland Rijnland
€ 492.200,Reserve Personeelskosten
Het college heeft op 5 maart 2013 besloten om een reserve personeelskosten in te stellen en deze
te vullen met de overschotten op het totale personeelsbudget van de jaarrekeningen met als doel
de fluctuaties op te kunnen vangen die ontstaan door het eerder of later realiseren van de
benodigde loonsomreductie.
In 2018 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve.
Reserve exploitatie zwembad 1-20jr
De reserve exploitatiekosten 1-20 jaar is gevormd om de bijdrage aan de Sportfondsen Noordwijk
(SFN) voor grote - en normale onderhoudskosten te dekken.
De toevoeging aan deze reserve betreffen:
- Huur inkomsten
€ 32.352,De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Onderhoud en exploitatie
€ 316.808,Reserve exploitatie zwembad 20-40jr
De reserve exploitatiekosten 20-40 jaar te vormen om de generatie van 2034 en daarna niet met
een enorme kostenstijging op te zadelen, maar nu een gelijkmatige groei van de begroting op dit
punt mogelijk te maken.
De toevoeging aan deze reserve betreffen:
- Jaarlijkse storting
€ 30.000,Reserve Sociaal Domein
Deze reserve is beschikbaar voor diverse taken op het terrein van jeugd, zorg en werk en voor
dekking van de mogelijke tekorten op de drie decentralisaties.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:
- Overschotten jeugd en wmo 2017
€ 730.000,- Ongedaan maken afroming reserve
€ 1.627.000,De onttrekkingen uit deze reserve betreffen:
- HHT
€ 64.907,- Dekking Persoons Gebonden Budget (PGB)
€ 90.303,- Jeugdzorg
€ 107.865,- Aanpak JOGG
€ 68.000,Reserve Innovatiefonds
Bij de begroting 2017 is besloten om een reserve innovatiefonds te vormen. Dit fonds financiert
collectieve initiatieven van ondernemers. In 2016,2017 en 2018 zal jaarlijks een bedrag van
€ 100.000,- in deze reserve worden gestort vanuit de Nuon-reserve.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- jaarlijkse storting
€ 100.000,De onttrekkingen uit deze reserve betreffen:
- City Traffic
€ 30.000,- Kenniscentrum VR & AR
€ 75.000,-
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Reserve exploitatiekosten Sancta Maria
Deze reserve is gevormd om de kosten die in de toekomst moeten worden gemaakt voor
onderhoud van de over te dragen openbare ruimte (o.a. groen en wegen).
In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
Reserve Sociale huurwoningen
Vanuit de reserve volkshuisvesting is in 2017 een bedrag van € 372.100,- gestort in de reserve
sociale huurwoningen ter bevordering van de sociale huurwoningen in Noordwijk.
Daarnaast wordt in geval van het op basis van gegronde redenen niet realiseren van 30% sociaal
(minimaal 20% huur en maximaal 10% koop), een partij verplicht een bijdrage te storten.
In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
Reserve onderhoud De Muze
De reserve is gevormd om de toekomstig kosten ad € 1,2 miljoen aan grootonderhoud van De
Muze te dekken voor de periode van 2033-2053.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- jaarlijkse storting
€ 56.100,- Eigendomsoverdracht De Muze
€ 47.050,Reserve Onderwijshuisvesting
Om te voorkomen dat de algemene reserve wordt belast met fluctuaties in uitgaven voor
onderwijs, is een “bestemmingsreserve huisvesting onderwijs” gevormd, waarin structureel
stortingen worden gedaan ten laste van het product onderwijshuisvesting.
De onttrekkingen uit deze reserve betreffen:
- Integraal Huisvestingsplan (IHP)
€ 21.748,Reserve ontwikkeling Space Campus
Noordwijk heeft een regiodeal gesloten om gezamenlijk te investeren in de gebiedsontwikkeling en
doorontwikkeling van Space Business Park. Met het reserveren van middelen kan de regiodeal
gebiedsontwikkeling ESTEC daadwerkelijk met Rijk en Provincie worden gesloten.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Storting in de reserve
€ 3.000.000,Reserve peuters: GOA en huisvesting
Deze reserve is bestemd ter dekking van kapitaallasten van peuterspeelzalen.
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Kapitaallasten
€ 41.933,Reserve kapitaallasten Sportaccommodatie Duinwetering
Bij besluit van 14 januari 2013 heeft uw raad besloten over te gaan tot het instellen van een
reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering en deze te vullen met een éénmalige
storting van € 5.400.000,-, met als doel het dekken van de kapitaallasten van de
sportaccommodatie Duinwetering.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Jaarlijkse storting
€ 39.000,De onttrekking aan deze reserve betreft:
- Kapitaallasten
€ 240.215,Reserve kapitaallasten zwembad
Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad besloten over te gaan tot het instellen van een
reserve kapitaallasten zwembad en deze in 2015 te vullen met € 7.635.000,- vanuit de reserve
winst grondbedrijf voor de dekking van de kapitaallasten van de bouw- en bijkomende kosten voor
het zwembad. In de nota reserves en voorzieningen 2015 is besloten om deze storting op te hogen
naar € 8,1 miljoen en deze te spreiden over 3 jaar. In 2015 € 4.1 miljoen, in 2016 € 2.0 miljoen en
in 2017 nog eens € 2.0 miljoen.
De toevoegingen aan deze reserve betreft:
- Ingroei kapitaallasten
€ 63.022,De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Kapitaallasten
€ 265.047,Reserve SJC/Poppodium
De raad heeft besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten SJC/Popodium
en deze te voeden met een eenmalige storting van € 3.643.858,-. Jaarlijks worden uit deze reserve
de kapitaallasten van het nieuw te bouwen SJC/Popodium complex.
De toevoegingen aan deze reserve betreft:
- Ingroeimodel SJC
€ 20.000,-
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Reserve Nieuwe investeringen
Deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van toekomstige investeringen te dekken. De
reserve is gevoed met een eenmalige storting van € 5.335.968,- in 2017.
De toevoegingen aan deze reserve betreft:
- Storting t.b.v. nieuwe investeringen
€ 559.000,De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Kapitaallasten
€ 27.572,Egalisatiereserve groen
Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de
jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product groen zijn gebaseerd op
de meerjarig geraamde onderhoudskosten groen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden
toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
In 2018 zijn er geen toevoegingen en onttrekkingen gedaan aan deze reserve.
Egalisatiereserve verharding
Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de
jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product verhardingen zijn
gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten verhardingen. Eventuele over- en
onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
In 2018 zijn er geen toevoegingen en onttrekkingen gedaan aan deze reserve.
Egalisatiereserve onderhoud onderwijs gebouwen
Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de
jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting extern zijn
gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten onderwijs. Eventuele over- en
onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De onttrekking aan deze reserve betreft:
- Product huisvesting extern
€ 20.045,Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen
Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de
jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn
gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten overige gebouwen. Eventuele over- en
onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De onttrekking aan deze reserve betreft:
- Product huisvesting extern
€ 133.987,Egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen
Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de
jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn
gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten interne gebouwen. Eventuele over- en
onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:
- Overschot product huisvesting intern
€ 16.728,Reserve onderhoud tunnel N451
Bij de overdracht van de N451 inclusief tunnel heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van de
provincie voor het achterstallig onderhoud aan de tunnel van € 392.800,-. Herstel is niet direct
noodzakelijk, maar zal wel op korte termijn (binnen 5 jaar) aan de orde zijn.
In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
Reserve B&O Noordwijkerduin
Het doel van deze reserve is het beheer en onderhoud van Noordwijkerduin conform het
beheerplan voor een periode van 10 jaar, ingaande per 2018. Overeenkomstig de
Raamovereenkomst, ontvangt de gemeente 4 maal een éénmalige bijdrage van € 130.000,(geïndexeerd). Het eerste bedrag is in het fonds stadsuitleg opgenomen en aangewend voor de
Reserve Onderwijshuisvesting. De overige 3 bedragen ad. € 413.467,- zijn in 2012 in de reserve
gestort.
Overeenkomstig de Raamovereenkomst, wordt door ’s Heeren Loo bij de eindoplevering in 2018
een bijdrage van € 800.000,- in één keer betaald ten behoeve van beheer en onderhoud.
In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
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Reserve Openbare verlichting
Deze reserve is gevormd ter dekking van de exploitatie tekorten na 2020. De jaarlijkse
overschotten uit de exploitatie van de jaren 2014 t/m 2020 vanuit product P180 openbare
verlichting worden toegevoegd aan deze reserve.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Structurele storting overschot P180 openbare verlichting
€ 100.685,Reserve baggeren
Deze reserve is gevormd ter dekking van kosten welke zullen plaatsvinden in 2025. De komende
jaren wordt het overschot baggeren binnen het product P265 Oppervlaktewater gestort in deze
reserve.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:
- jaarlijkse storting
€ 50.000,- storting overschot product P265 Oppervlaktewater
€ 54.000,Reserve winst uit grondbedrijf
Het doel van de reserve ”winst uit grondbedrijf” is de dekking van mogelijke exploitatieverliezen uit
grondexploitatie. De reserve wordt gevoed uit positieve grondexploitaties en aangewend ter
dekking van het verlies bij afsluiting van een complex.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:
- Winstneming 2017
- Afsluiten Losplaatskade
- Restkavel Klei Oost
De onttrekkingen uit deze reserve betreffen:
- Vennootschapsbelasting
- Betaling RIS
- Groene erf afscheiding Offem Zuid
- Rente niet exploitatie genomen gronden 2018
- Overhead grondbedrijf
- Fiscaal onderzoek BTW
- Rente voorraden grond 2017
- Restgronden Gravendijck
- Jaarstukken 2016 – verlies grondbedrijf

€ 12.280.000,€ 213.363,€293.700,€ 334.150,€ 93.148,€ 20.000,€ 135.771,€ 158.201,€ 43.791,€ 119.770,€ 37.629,€ 989.000,-

Reserve verkoop aandelen Nuon
De gelden die verkregen zijn uit de verkoop van de NUON aandelen worden weggezet en de daaruit
voortkomende rentebaten worden gebruikt als dekkingsmiddel.
De onttrekkingen uit deze reserve betreft:
- Innovatiefonds
€ 100.000,- economische agenda
€ 212.920,- Frictiekosten
€ 288.552,- Uitnamen t.g.v. reserve Ontwikkeling Space Campus
€ 3.000.000,- Uitvoering Landschapstafel
€ 352.698,-
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Overzicht van incidentele en structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves
Omschrijving

Begroot

Begroting na
wijzigingen

Werkelijk

S/I*

Reservenr.

730.000
1.627.000

Incidenteel
Incidenteel

9910064
9910064

50.000
0
3.000.000
12.280.000
293.700
213.363

3.000.000
12.280.000
293.700
213.363

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9910070
9910040
9910040
9910040
9910040
9910040

Toevoegingen
Program m a 3
Overschotten jeugd en Wmo 2017
Afroming reserve sociaal domein ongedaan maken
Program m a 4
Bijdrage sociale woning bouw
Winstneming Losplaatsweg
Storting in reserve Space Campus
Verlies Grondbedrijf 17 naar algemene reserve
Kavel Klei Oost
Afsluiten Losplaatskade
Program m a 8
Eigendomsoverdracht De Muze

730.000
1.627.000

987.001

47.050

47.050

Incidenteel

9910071

Storting huur inkomsten zwembad

33.293

33.293

32.352

Structureel

9910059

Jaarlijkse storting exploitatie zwembad

30.000

30.000

30.000

Structureel

9910060

Ingroeimodel SJC
Ingroei kapitaallasten sporthal
Ingroei kapitaallasten zwembad
Jaarlijkse storting reserve onderhoud de Muze
Program m a 9
Jaarlijkse storting reserve baggeren
Extra storting in reserve baggeren
Program m a 10
Storting vanuit product openbare verlichting
Program m a 11
Voeding reserve m.b.t. investeringen NRB
Program m a 12
Storting in reserve Innovatiefonds
Storting in reserve nieuwe investeringen
Verlies grondbedrijf 2017
Fiscaal onderzoek BTW
Rente voorraden grond
Program m a 13
Bijdrage kapitaallasten I&A Noordwijkerhout
Kapitaallasten vanuit product I&A
Storting vanuit product Huisvesting Interne gebouwen

20.000
39.000
63.022
56.700

20.000
39.000
63.022
56.700

20.000
39.000
63.022
56.700

Structureel
Structureel
Structureel
Structureel

9910068
9910056
9910062
9910071

50.000
54.000

50.000
54.000

50.000
54.000

Structureel
Structureel

9910066
9910066

100.685

100.685

100.685

Structureel

9910061

35.000

35.000

35.000

Structureel

9910025

100.000
559.000

100.000
559.000
989.000
43.791
119.770

100.000
559.000
989.000
43.791
119.770

Incidenteel
Structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9910065
9910069
9900002
9900002
9900002

200.000
425.563
16.728

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9910009
9910009
9910048

Totaal toevoegingen reserves

2.127.701

20.534.374

21.125.724

492.200
93.148

492.200
93.148

492.200
93.148

Structureel
Structureel

9910057
9910040

20.045
133.987

Incidenteel
Incidenteel

9910046
9910046

Onttrekkingen
Program m a 1
Betaling RIS
Betaling RIS
Program m a 2
Egalisatie Huisvesting onderwijs gebouwen
Egalisatie Huisvesting overige gebouwen
Program m a 3
Inkoop verblijf licht verstandelijke beperkten
Dekking tekort PGB's
HHT
Aanpak JOGG
Begroting jeugdhulp 2018
Kadernota RDOG 2018
Uitname ISD
Program m a 4
Overhead grondbedrijf
Kapitaallasten Kloosterplein
Groene erfafscheiding Offem Zuid
Kapitaallasten gronden niet in exploitatie
Economische agenda Duin en Bollenstreek
Restgronden Gravendijck
Aanvullende subsidie Noordwijk Marketing
Thema Space 2018
City Traffic
Uitname reserve NUON - reserve Ontw. Space
Kenniscentrum VR & AR Ruimtevaart
Verlies grondbedrijf
Fiscaal onderzoek BTW
Rente voorraden grond
Economische agenda Duin en Bollenstreek
Ontwikkeling & Innovatie Retail

92.483
339.644
157.000
68.000

92.483
339.644
157.000
68.000
435.961
34.000
107.165

0
90.303
64.907
68.000
107.865
34.000
0

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9910064
9910064
9910064
9910064
9910064
9900002
9910064

158.221
5.990
20.000
24.150
212.920

158.221
5.990
20.000
24.150
212.920
37.629
125.000
30.000
30.000
3.000.000
75.000
989.000
43.791
119.770
22.400
72.000

158.201
5.990
20.000
135.771
212.920
37.629
125.000
30.000
30.000
3.000.000
75.000
989.000
43.791
119.770
0
0

Structureel
Structureel
Incidenteel
Structureel
Structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9910040
9910069
9910040
9910040
9910038
9910040
9900002
9900002
9910065
9910038
9910065
9910040
9910040
9910040
9900002
9910065
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Omschrijving
Programma 5
Omgevingsvisie
Omgevingswet
Capaciteit RO
Regeling Duurzaamheid
Erfgoed
Uitname tbv bestemmingsplannen en visies
Programma 6
Vermindering scheefheid en doorstroming
Sociale huurwoningen Noordwijk
Programma 7
IHP onderwijshuisvesting
Programmaoverzicht onderwijshuisvesting 2018
investarisatie strijdig gebruik
Programma 8
Cultuurhistorische kaart
Exploitatie zwembad
Subsidie Stichting Het Troephuis
Kapitaallasten peuterspeelzaal
Kapitaallasten sporthal
Kapitaallasten zwembad
Kapitaallasten KSN
Programma 9
Uitvoering duurzaamheidsprogramma
Werkplan ODWH
Stimulering opzet wijkverenigingen
Landschapstafel
Nadeelcompensatie wateroverlast
Programma 10
Inhuur IB/OW
Beleidmedewerker verkeer
Parkeeronderzoek
Aanpassingen St. Jeroensplein
Kapitaallasten N. Barnhoornweg
Programma 11
Investeringen NRB
Strandreinigingsdiensten
Programma 12
Innvovatiefonds startende ondernemers
Winstneming Grondbedrijf 2017 naar rev. Grondbedrijf
Overschot Jeugd en WMO 2017 naar res. Sociaal Domein
Afroming reserve Sociaal Domein ongedaan maken
Programma 13 Overhead, onvoorzien, VPB
Vervolg onderzoek bedrijfsrecherche
Voor financiering frictiekosten
Taskforce Boerenburg
Dekking bovenformatief personeel
Vennootschapsbelasting grondbedrijf
Uitname reserve ICT vanuit Product 020
Totaal onttrekkingen reserves

Begroot

Begroting na
wijzigingen

Werkelijk

S/I*

Reservenr.

50.000
200.000
80.000

50.000
200.000
80.000
215.000
14.500

46.538
22.850
80.000
215.000
0
51.309

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9900002
9900002
9900002
9900002
9900002
9910010

37.500

37.500
175.000

0
0

Incidenteel
Incidenteel

9900002
9910070

40.074
15.000

40.074
15.000
48.900

21.748
0
0

Structureel
Incidenteel
Incidenteel

9910019
9910019
9900002

40.000
316.808

40.000
316.808
34.570
41.933
240.215
265.047
17.000

40.000
316.808
34.570
41.933
240.215
265.047
0

Incidenteel
Structureel
Incidenteel
Structureel
Structureel
Structureel
Structureel

9900002
9910059
9900002
9910033
9910056
9910062
9910069

132.387

132.387
42.115
100.000
516.679
16.960

21.473
42.115
38.594
352.698
16.960

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9900002
9900002
9900002
9910038
9900003

60.000
12.028

60.000
12.028
68.037
26.203
30.800

60.000
0
3.575
21.112
21.582

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Structureel

9900002
9910055
9910002
9900002
9910069

104.000

104.000
99.000

16.197
99.000

Structureel
Incidenteel

9910025
9900002

100.000

100.000
12.280.000
730.000
1.627.000

100.000
12.280.000
730.000
1.627.000

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

9910038
9900002
9900002
9900002

50.000

50.000
288.552
119.759
0
334.150
125.000
23.811.312

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Structureel
Structureel

9900002
9910038
9900002
9910058
9910040
9910009

41.933
240.215
265.047
17.000

30.800

207.500
199.000
125.000
3.978.048

170.000
207.500
199.000
125.000
25.313.728

* I = Incidenteel
* S = Structureel
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VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
Voorzieningen

Saldo
1-1-2018

Voorziening pensioenen wethouders

2.967

Voorzieningen voor
verplichtingen,verliezen en risico's

2.967

Voorziening tarieven milieuheffing
Voorziening riolering
Voorziening begraafplaats

Stelselwijziging

Saldo
Toevoeging
Balans per
1-1-2018

2.967

979

2.967

979

1.465

1.465

-

4.467

4.467

31

31

0

Vrijval

Aanwending

Saldo
31-12-2018

50

3.896

0

50

3.896

-

445

1.020

374

-

-

4.841

26

-

-

57

Door derden beklemde middelen
met een specifieke aanwendingsrichting

5.963

-

5.963

400

-

445

5.918

Totaal

8.930

-

8.930

1.379

-

495

9.815

35

171

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in balans op overige vorderingen
Voorziening dubieuze debiteuren

172

172

34

-

2.565

-

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in de balans grondvoorraden
Voorzienbare verliezen Grondbedrijf

4.641

4.641

-

7.206

Toelichting voorzieningen
Voorziening pensioenen wethouders
De voorziening is getroffen voor de mogelijk toekomstige pensioenen c.q. waardeoverdrachten van
de voormalige wethouders. Op basis van de nieuwe actuariële waardeberekeningen is een bedrag
van € 174.000,- toegevoegd. Een bedrag van € 50.000,- is aangewend voor uitbetaling van
pensioenen. In het kader van mogelijke wachtgeldverplichtingen aan ex-wethouders moet een
extra bedrag van € 805.000 gestort worden.
Voorziening tarieven milieuheffing
Het doel van deze voorziening is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen of
tariefstijgingen van de reinigingsheffingen te voorkomen.
In 2018 is er een bedrag van € 444.874,- onttrokken aan de voorziening.
Voorziening riolering
De beschrijving van het doel luidt: de financiering van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de
vervanging en de verbetering van riolering als middel om te voldoen aan gemeentelijke zorgplicht
tot inzameling en transport van afvalwater. Overschotten of tekorten binnen het product 184
Riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening riolering. In 2018 is er een bedrag
van € 374.358,- toegevoegd aan de voorziening voor toekomstige investeringen.
Voorziening begraafplaats
Deze voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van het ruimen van graven op de
algemene begraafplaats, het plegen van groot onderhoud en toekomstige uitbreiding. Teneinde de
tarieven zo veel mogelijk te stabiliseren is deze voorziening ingesteld.
In 2018 is er een bedrag van € 25.624,- toegevoegd aan de voorziening.
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Voorziening dubieuze debiteuren
Deze voorziening is bedoeld ter bekostiging van eventueel af te boeken debiteuren. In 2018 is er
voor een bedrag van € 34.750,- oninbaar verklaard en is een bedrag van € 33.705,- aangemerkt
als dubieus.
Voorzienbare verliezen Grondbedrijf
Voor voorzienbare verliezen in het grondbedrijf is een voorziening gecreëerd. In 2018 is een
toevoeging aan deze reserve gedaan van € 2.565.000,- t.b.v. een toekomstig verlies in OffemZuid.
De voorziening bestaat uit:
Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat
€ 1.930.000,Voorzienbaar verlies Offem-Zuid
€ 5.275.000,-
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VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen
Onderhandse leningen:
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
binnenlandse bedrijven
overige binnenlandse sectoren
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen.

2018

2017

34.628
0
0
0
34.628
0
74
34.702

65.863
0
0
0
65.863
0
73
65.936

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar
2017.
Saldo
01-01-2018
Obligatieleningen
Onderhandse leningen
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

65.863
73

Totaal

65.936

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo
31-12-2018

1

-

34.628
74

1

31.235

34.702

-

31.235

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 962.794,50.
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VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde
2018
Schulden < 1 jaar
Overlopende passiva

2017

31.730
2.469

21.359
2.900

34.199

24.259

Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde
2018
Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden

2017

24.000
0
7.730

10.000
7.663
3.696

31.730

21.359

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Nog te bet. bedragen subsidies vlg. art.44 lid 2 BBV

Boekwaarde
2018

2017

0
1.581
888

0
2.371
529

2.469

2.900
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Subsidies vlg’s artikel 44, lid 2 BBV

Toelichting overlopende passiva
HOV Buscorridor
In 2018 heeft de gemeente Noordwijk geen kosten gemaakt voor dit project, zodat het saldo
ongewijzigd blijft.
HOV Noordwijk-Schiphol
De inkomsten ad. € 201.400,- betreft 80% van een aangevraagde subsidie bij de Provincie voor
het aanpassen van haltes Sportpark, Boerenburg en Piet Heinplein als onderdeel van het project
HOV-corridor Noordwijk-Schiphol. In 2018 en 2019 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Aangewend € 1.016,00.
Restant budget COA
Aangezien er op de COA een bestedingsverplichting rust, wordt het restant van ad € 346.204,50 uit
2017 tezamen met het restant uit 2016 beschikbaar gehouden voor besteding in 2018.
Project landschapselementen
Van het project m.b.t. aanleg van natuurlijke landschapselementen langs doorgaande wegen door
aanleg van bloemrijke bermen en het plaatsen van bijenhotels is een bedrag ad € 11.605,90
aangewend.
Natuurbeleving Noordvoort
In 2018 heeft de gemeente Noordwijk geen kosten gemaakt voor dit project, zodat het saldo
ongewijzigd blijft.
Duurzaamheidsprijs Bollenstreek
In 2018 heeft de gemeente Noordwijk geen kosten gemaakt voor dit project, zodat het saldo
ongewijzigd blijft.

Parkeerverwijssysteem HOV 2017-2018
Subsidie Parkeerverwijssysteem HOV 2017-2018 € 406.850,00.
Waarop in 2018 is geïnvesteerd € 236.337,05.
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3.3.3 Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en
rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
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LANGLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Lopende Europese aanbestedingen:

Lopende Vennootschapsverplichtingen:
VPB aangiften Gemeente Noordwijk
Jaar
2016
2017
2018
2019

Vlp aangifte
164.540,00
162.130,00
161.319,00
0,00

Def. aangifte
323.230,00
0,00
n.n.t.b
n.n.t.b

Nog te betalen
158.690,00
-162.130,00
n.n.t.b
n.n.t.b
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3.3.4 Toelichting op de programmarekening
In de financiële verordening 2017 artikel 9.1 heeft de raad besloten dat het college jaarlijks aan de
raad verantwoording aflegt door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken
worden in elk geval per programma verschillen toegelicht die groter zijn dan €100.000,- ten
opzichte van de raming.
Afwijkingen op uren
In de meerjarenbegroting worden de uren van de medewerkers begroot over de verschillende
producten behorende bij de programma’s. In een jaar komt het voor dat de uren binnen de
afdelingen anders ingezet worden en er in de producten verschillen ontstaan tussen de begrote
uren en werkelijke uren. Dit hoeft voor het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in de
programma’s geen effect te hebben. De overschrijdingen en onderschrijdingen op de uren worden
dan ook niet per programma toegelicht. Het verschil tussen de begrote uren en de werkelijke uren
wordt ondergebracht in programma 13.
Kapitaallasten
Het regulier investeringsplan is in omvang begrensd tot een jaarlijks gemiddelde
kapitaallastenniveau van circa € 3,3 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over verschillende producten
binnen de programma’s begroot waartoe de verschillende investeringen behoren. In dit totale
kapitaallastenniveau is ook de vrije ruimte voor kapitaallasten van nieuwe investeringen
opgenomen. Voor 2018 bedroeg dit primair geraamde bedrag € 502.9534,- welke binnen
programma 12 Financiën is opgenomen. Dit bedrag is bijgesteld in de najaarsnota met
€ 300.000,- in verband met niet verwachte investeringen. De voorgenomen investeringen, met
kapitaallasten van € 211.697,- zijn gedaan.
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Programma 1 Bestuur en Organisatie
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

€

€

3.032.304

-791.581

Baten

€

€

2.850

2.850

Saldo Programma

€

€

-3.029.454

-788.731

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

585.348

€

585.348

€

585.348

0

Resultaat

€

-1.655.375

€

-1.655.375

€

-2.444.106

-788.731

2.240.723
-2.240.723

-

2.240.723

€

-

€

-2.240.723

€

-

€

-

Verschil

0

Analyse verschillen:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

Voorziening pensioen wethouders
In verband met de verkiezingen is een aantal wethouders niet
teruggekomen in het college. Voor hen geldt een wachtgeldverplichting.
Op basis van de wettelijke financiële regelgeving moet de maximale duur
van de wachtgeldverplichting in de voorziening gestort worden. Het
hiermee gemoeide bedrag bedraagt circa € 805.000,-.

€

-805.000

N

Uren zie tekst algemeen

€

-34.716

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

48.135

V

Totaal lasten

€

-791.581

N

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Overige verschillen < € 100.000,-

€

2.850

V

Totaal baten

€

2.850

V

Mutaties in de reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal lasten

€

-

V

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal baten

€

-

V
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Programma 2 Dienstverlening
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

2.037.798

€

2.091.579

€

2.055.127

36.452

Baten

€

529.310

€

529.310

€

569.909

40.599

Saldo Programma

€

-1.508.488

€

-1.562.269

€

-1.485.218

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

-

€

-

€

Onttrekkingen

€

-

€

-

€

154.032

Resultaat

€

€

-1.331.186

-1.508.488

€

-1.562.269

Verschil

€

-

77.051

0
154.032
€

231.083

Analyse verschillen:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

Uren zie tekst algemeen

€

106.885

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-70.433

N

Totaal lasten

€

36.452

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Overige verschillen < € 100.000,-

€

40.599

V

Totaal baten

€

40.599

V

Mutaties in de reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel
V

Totaal lasten

Omschrijving
Er is een egalisatie reserve huisvesting overige gebouwen. Het verschil
tussen begrote en werkelijke onderhoudskosten in het product worden
in de reserve gestort of onttrokken. In 2018 heeft er een onttrekking
plaatsgevonden.
Overige verschillen < € 100.000,Totaal baten

€

-

Onttrekkingen
€

€
€

Voordeel/
Nadeel

154.032

V

-

V

154.032
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Programma 3 Sociaal Domein
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

21.024.173

€

22.212.591

€

21.315.818

896.773

Baten

€

4.734.385

€

4.953.317

€

5.016.703

63.386

Saldo Programma

€ -16.289.788

€ -17.259.274

€ -16.299.115

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

€

2.357.000

€

2.357.000

0

Onttrekkingen

€

€

1.234.253

€

365.075

-869.178

Resultaat

€ -15.632.661

657.127

€ -18.382.021

€ -18.291.040

Lasten

Voordeel/
Nadeel

Verschil

€

€

960.159

90.981

Analyse verschillen programma:

Omschrijving
Bijdrage ISD - inkomensondersteuning
De lagere kosten zijn te verklaren door:
- stabilisatie van het aantal bijstandsgerechtigden
- claimen van BTW over uitvoeringskosten bij het BCF
- lager uitvallen van de uitvoeringskosten van de ISD

€

249.074

V

Subsidie Algemeen Maatschappelijk werk
Dit betreft subsidie waarvoor ook werkzaamheden ten behoeve van het
JGT zijn uitgevoerd. Hiervoor is apart budget in dit product geraamd,
waar een overschot is van € 40.390,-

€

-96.022

N

Individuele voorzieningen in natura Jeugdzorg
Op basis van de (laat verschenen) begroting voor jeugdhulp is dit budget
verhoogd met € 435.961,-. Bij de voorlopige prognose van januari 2019
blijkt het tekort tochaanzienlijk lager uit te pakken. Dit vertaald zich
gedeeltelijk wel in een stijging in de kosten van andere vormen van
Jeugdzorg.

€

417.864

V

Veiligheid / jeugdreclassering
De kosten hiervan zijn toegenomen. Er is hier ook sprake van een
waterbedeffect met de hierboven vermelde post.

€

-58.733

N

PGB Jeugd
De kosten hiervan zijn toegenomen. Er is hier ook sprake van een
waterbedeffect met de hierboven vermelde posten.

€

-88.001

N

Zorgpauze / HHT gelden
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling Zorgpauze dan verwacht

€

78.093

V

Verblijf Lichtverstandelijk gehandicapten
Dit budget is verantwoord onder de post Maatwerkvoorzieningen in
natura WMO waardoor er een verschil is van in totaal € 114.141,-. Als
gevolg van een nieuwe CAO en landelijke afspraken om te komen tot
realistische tarieven, is dit budget ford verhoogd. De werkelijke stijging
treedt echter met enige vertraging op. Daarnaast is dit ook een gevolg
van lagere uitvoeringskosten,
De kosten zijn verwerkt in het budget Maatwerkvoorzieningen natura
WMO. Over beide posten is totaal een overschot van € 92.483,-

€

92.483

V

Subsidies WMO
Op dit budget is verhoogd als gevolg van een stijging van de
decentralisatie uitkering geboekt voor WMO voor een bedrag van
€ 131.000,-. Hier zijn geen uitgaven meer tegenover gezet.

€

159.617

V

Huishoudelijke verzorging
Net als bij de post Verblijf LVB / Maatwerkvoorzienigen is dit budget
opgehoogd als gevolg van verwachte kostenstijgingen, die echter nog
niet geheel zijn gerealiseerd.

€

190.418

V

Werkvoorziening en re-integratie
Tekort € 75.318,- door: nabetaling SW bijdrage (€ 25.890,-) volgens
mei-circulaire en kosten Servicepunt werk.

€

-75.318

N

Maatwerkvoorzieningen WMO
Tekort € 73.030,- door diverse kosten WMO (o.a. subsidie en kosten
Jobhunter). Dit verschil is verrekend met de mutatie reserve Sociaal
Domein

€

-73.030

N

Uren zie tekst algemeen

€

49.331

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

50.997

V

Totaal lasten

€

896.773

V
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Inkomensdeel WWB
De uitkering is hoger vastgesteld als gevolg van het bijgestelde macrobudget.
Overige verschillen < € 100.000,Totaal baten

Voordeel/
Nadeel

Baten

Omschrijving
€

€
€

102.703

V

39.317-

N

63.386

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal lasten

€

-

V

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Individuele voorzieningen in natura Jeugdzorg
Op basis van de (laat verschenen) begroting voor jeugdhulp is dit budget
verhoogd met € 435.961,-. Bij de voorlopige prognose van januari 2019
blijkt het tekort toch aanzienlijk lager uit te pakken.

€

-369.650

N

Jeugdzorg PGB
De in de begroting opgenomen onttrekking voor PGB's Jeugd betrof
waarschijnlijk het totale bedrag voor PGB, in plaats van de overschrijding
t.o.v. het in de begroting Jeugdzorg opgenomen bedrag.

€

-246.560

N

Inkoop verblijf licht verstandelijke beperkten. Deze uitgaven pasten nog
binnen het begote budget voor Begeleiding / Maatwerkvoorzieningen
WMO

€

-92.483

N

Zorgpauze / HHT gelden
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling Zorgpauze dan verwacht

€

-92.093

N

In verband met de stijging van de tarieven WMO voor Hulp bij
huishouden en begeleiding is een onttrekking aan de reserve begroot.
De stijging van de kosten blijkt echter mee te vallen zodat geen
onttrekking noodzakelijk is.

€

-107.165

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

38.773

V

Totaal baten

€

-869.178

N
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Programma 4 Ondernemen
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

10.093.609

€

9.375.991

€

11.891.077

-2.515.086

Baten

€

9.087.384

€

7.410.149

€

7.765.161

355.012

Saldo Programma

€

-1.006.225

€

-1.965.842

€

-4.125.916

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

987.001

€

15.837.063

€

15.787.063

50.000

Onttrekkingen

€

421.281

€

4.965.871

€

4.983.072

17.201

Resultaat

€

-1.571.945

€ -12.837.034

€ -14.929.907

Lasten

Voordeel/
Nadeel

Verschil

€

€

-2.160.074

-2.092.873

Analyse verschillen programma:

Omschrijving
Rente immateriële vaste activa (IVA)
Er is in verband met een herrekening van de rente circa € 92.000,extra toegerekend aan rente IVA. Wordt verrekend met de reserve
grondbedrijf.

€

-92.000

N

De door de in de raad van december beschikbaar gestelde € 72.000,- ten
behoeve van Retailinnovatie in de nieuwe gemeente Noordwijk ten laste
van de reserve Innovatiefonds aan Stichting Ondernemersfonds
Noordwijk is nog niet uitbetaald in 2018. De onttrekking uit de reserve
heeft ook nog niet plaatsgevonden.

€

72.000

V

Grondbedrijf
In eerste instantie worden de baten en lasten op het product
Grondbedrijf meerjarig geraamd. Daarna wordt op deze baten en lasten
een fasering toegepast. Deze fasering is gebaseerd op bepaalde
aannames die in de loop der tijd kunnen wijzigen.
Bijvoorbeeld een aankoop of verkoop is een jaar later dan was verwacht.
Zo een verschuiving in tijd heeft geen invloed op het totaalresultaat van
een grondexploitatie, maar geeft wel een verschil in de baten en lasten
per jaar. Daarnaast hebben we te maken met de grilligheid van de
ontwikkelingen.

€

-2.511.426

N

Uren zie tekst algemeen

€

101.198

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-84.858

N

Totaal lasten

€

-2.515.086

N

Voor een verder onderbouwing wordt verwezen naar bijlage grondbedrijf.
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Omschrijving

Baten

Voordeel/
Nadeel

Voor particuliere initiatieven zijn minder kosten in rekening gebracht bij
particulieren. Enerzijds omdat er minder door te rekenen uren zijn
gemaakt dan begroot en anderzijds omdat ervoor gekozen is op
sommige projecten geen kosten in rekening te brengen.

€

-192.611

N

Grondbedrijf
Voor een verder onderbouwing wordt verwezen naar bijlage grondbedrijf.

€

566.427

V

18.804-

N

355.012

V

Overige verschillen < € 100.000,Totaal baten

€
€

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

50.000

V

Totaal lasten

€

50.000

V

Omschrijving

Onttrekkingen

De door de in de raad van december beschikbaar gestelde € 72.000,- ten
behoeve van Retailinnovatie in de nieuwe gemeente Noordwijk ten laste
van de reserve Innovatiefonds aan Stichting Ondernemersfonds
Noordwijk is nog niet uitbetaald in 2018. De onttrekking uit de reserve
heeft ook nog niet plaatsgevonden.

€

Voordeel/
Nadeel

72.000-

N

Immateriële Vaste Activa (IVA)
Er is in verband met een herrekening van de rente extra rente
toegerekend aan IVA. Wordt verrekend met de reserve grondbedrijf.

€

111.621

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-22.420

N

Totaal baten

€

17.201

V
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Programma 5 Ruimte en wonen
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

1.405.468

€

1.720.571

€

1.428.670

291.901

Baten

€

751.962

€

1.294.796

€

2.139.442

844.646

Saldo Programma

€

-653.506

€

-425.775

€

710.772

1.136.547

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

330.000

€

559.500

€

415.697

-143.803

Resultaat

€

-323.506

€

133.725

€

1.126.469

992.744

-

€

-

€

-

Verschil

0

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

De trekker van het implementatietraject van de omgevingswet is begin
2018 vertrokken waardoor vele acties uit het Plan van Aanpak niet zijn
opgepakt en het implementatietraject uiteindelijk is komen stil te
vallen. Het uit de reserve gereserveerde bedrag van € 200.000,- is
hierdoor gedeeltelijk uitgegeven.

€

177.150

V

Uren zie tekst algemeen

€

217.077

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-102.326

N

Totaal lasten

€

291.901

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Bouwleges
De verwachte inkomsten bouwleges van € 700.000,- zijn tussentijdse
rapportages bijgesteld naar € 1.242.834,- De uiteindelijke opbrengst die
is gerealiseerd bedraagt € 2.103.546,-. Door de toename van het aantal
bouwaanvragen is ook meer inzet van personele capaciteit vanuit de
ODWH benodigd. Deze extra kosten zijn verantwoord in Programma 9
Duurzaam Groen.

€

860.712

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-16.066

N

Totaal baten

€

844.646

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

Totaal lasten

€

-

Omschrijving

Onttrekkingen

De trekker van het implementatietraject van de omgevingswet is begin
2018 vertrokken waardoor vele acties uit het Plan van Aanpak niet zijn
opgepakt en het implementatietraject uiteindelijk is komen stil te
vallen. Het uit de reserve gereserveerde bedrag van € 200.000,- is
hierdoor maar gedeeltelijk uitgegeven.

€

Voordeel/
Nadeel
V

Voordeel/
Nadeel

177.150-

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

33.347

V

Totaal baten

€

-143.803

N
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Programma 6 Veiligheid
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

2.324.339

€

2.499.339

€

2.205.724

293.615

Baten

€

272.980

€

272.980

€

295.940

22.960

Saldo Programma

€

-2.051.359

€

-2.226.359

€

-1.909.784

316.575

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

37.500

€

Resultaat

€

-2.013.859

€

-

€

-

Verschil

€

-

0

212.500

€

-

-212.500

-2.013.859

€

-1.909.784

104.075

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

Volkshuisvesting overig
Voor het realiseren van 7 extra sociale huurwoning aan de locatie
Albertus van Velzenstraat/Pickestraat is € 25.000,- per woning (in totaal
€ 175.000,-) beschikbaar gesteld uit de Bestemmingsreserve ter
bevordering van extra sociale huurwoningen te Noordwijk. Voor het
uitvoeringsprogramma van de woonvisie, waarvoor € 75.000,beschikbaar, is in het laatste kwartaal van 2018 gestart en bijgevolg is
slechts een klein deel van het budget gebruikt.

€

250.000

V

Uren zie tekst algemeen

€

-7.700

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

51.315

V

Totaal lasten

€

293.615

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Overige verschillen < € 100.000,-

€

22.960

V

Totaal baten

€

22.960

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Totaal lasten

Omschrijving

€

-

€

-

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel
V

Voordeel/
Nadeel

Voor het realiseren van 7 extra sociale huurwoning aan de locatie
Albertus van Velzenstraat/Pickestraat is € 25.000,- per woning (in totaal
€ 175.000,-) beschikbaar gesteld uit de Bestemmingsreserve ter
bevordering van extra sociale huurwoningen te Noordwijk.

€

-175.000

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-37.500

N

Totaal baten

€

-212.500

N
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Programma 7 Onderwijs en jeugd
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

2.233.669

€

2.236.669

€

2.214.632

22.037

Baten

€

120.614

€

120.614

€

176.255

55.641

Saldo Programma

€

-2.113.055

€

-2.116.055

€

-2.038.377

77.678

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

Onttrekkingen

€

55.074

€

103.974

€

21.748

-82.226

Resultaat

€

-2.057.981

€

-2.012.081

€

-2.016.629

-4.548

-

€

-

€

-

Verschil

0

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

Uren zie tekst algemeen

€

3.552

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

18.485

V

Totaal lasten

€

22.037

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Overige verschillen < € 100.000,-

€

55.641

V

Totaal baten

€

55.641

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal lasten

€

-

V

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-82.226

N

Totaal baten

€

-82.226

N
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Programma 8 Vrije Tijd
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

4.999.094

€

5.443.788

€

5.145.944

297.844

Baten

€

747.666

€

917.666

€

1.004.558

86.892

Saldo Programma

€

-4.251.428

€

-4.526.122

€

-4.141.386

384.736

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

242.015

€

289.065

€

288.124

941

Onttrekkingen

€

921.003

€

955.573

€

938.573

-17.000

Resultaat

€

-3.572.440

€

-3.859.614

€

-3.490.937

368.677

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

Binnen kunst en cultuur is onder andere een aantal subsidies lager
uitgevallen.

€

137.000

V

Op het gebied van erfgoed is minder uitgegeven dan geraamd. Onder
andere op uitvoeringbudget erfgoed, onderhoud monumenten en
advisering archeologie.

€

72.000

V

Uren zie tekst algemeen

€

23.148

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

65.696

V

Totaal lasten

€

297.844

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Overige verschillen < € 100.000,-

€

86.892

V

Totaal baten

€

86.892

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

941

V

Totaal lasten

€

941

V

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-17.000

N

Totaal baten

€

-17.000

N
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Programma 9 Duurzaam groen
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

9.193.677

€

10.278.044

€

10.268.955

9.089

Baten

€

6.231.290

€

6.231.290

€

6.368.327

137.037

Saldo Programma

€

-2.962.387

€

-4.046.754

€

-3.900.628

146.126

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

104.000

€

104.000

€

104.000

0

Onttrekkingen

€

132.387

€

808.141

€

471.840

-336.301

Resultaat

€

-2.934.000

€

-3.342.613

€

-3.532.788

-190.175

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Lasten

Voordeel/
Nadeel

Gemeenschappelijke regelingen ODWH
Als gevolg van aanvullende opdrachten en toegenomen bouwactiviteiten
is de inzet van ODWH op diverse taken hoger dan geraamd. Hier staat
wel tegenover dat er in product 012 Vergunningen Bouwregelgeving een
meeropbrengst is ontvangen op de bijgestelde raming bouwleges (zie
toelichting bij programma 5 Ruimte en Wonen).

€

-325.598

N

B(l)oeiende Bollenstreek
In het kader van de Landschapstafel is in regioverband het programma
B(l)oeiende Bollenstreek opgesteld. Voor dit programma is een
aanzienlijke provinciale subsidie beschikbaar gesteld. In 2017 is voor
uitvoering van de diverse deelprojecten binnen het gebied van deze
gemeente een bedrag beschikbaar gesteld van € 600.000,- vanuit de
Nuon-reserve. Begin 2018 was er van deze € 600.000,- nog € 516.679,over. In 2018 bedroegen de werkelijke kosten van de diverse
deelprojecten B(l)oeiende Bollenstreek in totaal € 353.334,-. Dit
betekent dat er voor 2019 nog een bedrag resteert van € 163.345,-.

€

163.345

V

Gezamelijke milieustraat
De overschrijding van € 97.227,- wordt met name veroorzaakt door
extra inzet van personeel, extra onderhouw gebouwen en installaties.

€

-97.227

N

Gemeenschappelijke regeling
In 2017 is er een aanbesteding geweest voor afvalverwijdering en verwerking. Deze is lager uitgevallen dan het bedrag dat in de begroting
was opgenomen. Hierdoor ontstaat een onderschrijding van € 163.256,-

€

163.256

V

In het kader van de grondwaterproblematiek Noordwijk zijn er kosten
gemaakt welke niet begroot zijn. Tegenover deze kosten is een
vergoeding ontvangen.

€

-230.409

N

Omdat een aantal voorgenomen investeringen in riolering geen
doorgang heeft gehad vallen de kapitaallasten (afschrijvingen en rente)
lager uit

€

126.487

V

Voor de uitvoeringsprogramma Duurzaamheid was een bedrag van
€ 132.387,- gereserveerd vanuit de algemene reserve. De werkelijke
uitgaven bedragen € 21.473,- Het betreffen onder meer acties gericht
op verduurzamen van gemeentelijk, maatschappelijk en particulier
vastgoed en acties die invulling geven aan het Regionaal
Energieakkoord. Sommige van deze projecten hebben een doorloop in
2019.

€

110.914

V

Uren zie tekst algemeen

€

-4.541

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

102.862

V

Totaal lasten

€

9.089

V
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Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Afvalbijdrage van derden
De bijdrage voor restafval GFT blijft circa € 200.000,- achter bij het
geraamde bedrag van € 250.000,-.

€

-200.000

N

In het kader van maatregelen grondwaterprobelematiek Noordwijk is
een niet begrote bijdrage ontvangen € 193.241,-. Tegenover deze
vergoeding staan ook kosten opgenomen.

€

193.241

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

143.796

V

Totaal baten

€

137.037

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal lasten

€

-

V

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Voor de uitvoering van de Landschapstafel is een budget van € 600.000,- €
t.l.v. de Nuon reserve beschikbaar gesteld in 2017. Van het
restantbudget van € 516.679,- in 2018 is € 353.334,- aangewend.

-163.981

N

Voor de uitvoeringsprogramma Duurzaamheid was een bedrag van
€ 132.387,- gereserveerd vanuit de algemene reserve. De werkelijke
uitgaven bedragen € 21.473,- Het betreffen onder meer acties gericht
op verduurzamen van gemeentelijk, maatschappelijk en particulier
vastgoed en acties die invulling geven aan het Regionaal
Energieakkoord. Sommige van deze projecten hebben een doorloop in
2019.

€

-110.914

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-61.406

N

Totaal baten

€

-336.301

N
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Programma 10 Openbare Ruimte en bereikbaarheid
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

4.986.057

€

5.151.870

€

5.017.181

134.689

Baten

€

102.205

€

102.205

€

386.469

284.264

Saldo Programma

€

-4.883.852

€

-5.049.665

€

-4.630.712

418.953

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

100.685

€

100.685

€

100.685

0

Onttrekkingen

€

102.828

€

197.068

€

106.269

-90.799

Resultaat

€

-4.881.709

€

-4.953.282

€

-4.625.128

328.154

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

Bedrag wat aan subsidie is ontvangen voor HOV Noordwijk-Schiphol is
gereserveerd voor toekomstige uitgaven

€

-201.400

N

Parkeeronderzoek
Er is een bedrag gereserveerd vanuit de reserve parkeren voor
parkeeronderzoek. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden in 2018

€

64.462

V

Uren zie tekst algemeen

€

90.131

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

181.496

V

Totaal lasten

€

134.689

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Bijdragen van derden
Er zijn verschillende bijdragen van derden binnen gekomen op het
gebied van openbare verlichting, brandkranen, kabels en leidingen, groot
onderhoud asfalt en HOV Noordwijk-Schiphol welke niet begroot zijn.

€

90.061

V

Er is een subsidie HOV Noordwijk-Schiphol van € 201.400 ontvangen
waarvoor de uitgaven nog niet zijn gedaan. Om dit bedrag voor
komende jaren te reserveren is dit bedrag ondergebracht bij de
Overlopende Passiva.

€

201.400

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-7.197

N

Totaal baten

€

284.264

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal lasten

€

-

N

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Parkeeronderzoek
Onderzoek heeft niet plaatsgevonden in 2018 waardoor onttrekking uit
Parkeerreserve niet nodig is geweest.

€

-64.462

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-26.337

N

Totaal baten

€

-90.799

N
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Programma 11 Strand
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

880.157

€

988.957

€

824.892

164.065

Baten

€

600.854

€

600.854

€

645.110

44.256

Saldo Programma

€

-279.303

€

-388.103

€

-179.782

208.321

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

35.000

€

35.000

€

35.000

0

Onttrekkingen

€

104.000

€

203.000

€

115.197

-87.803

Resultaat

€

-210.303

€

-220.103

€

-99.585

120.518

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Lasten

In het meerjareninvesteringsplan van de NRB is een bedrag op genomen
€ 104.000,- ten behoeve van investeringen voor boten e.d. in 2018. In
werkelijkheid is er voor € 16.197,- geïnvesteerd. De werkelijke uitgaven
worden onttrokken uit de reserve. Daarnaast zijn er voor de NRB/ZVN
kapitaallasten opgenomen voor die nieuwe huisvesting. Nieuwbouw
heeft nog niet plaatsgevonden waardoor er ook een onderschrijding
ontstaat op de kapitaallasten. Tezamen leidt dit tot een voordeel van
€ 156.693,-.

€

156.693

V

Uren zie tekst algemeen

€

-2.318

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

9.690

V

Totaal lasten

€

164.065

V

Omschrijving

Voordeel/
Nadeel

Baten

Overige verschillen < € 100.000,-

€

44.256

V

Totaal baten

€

44.256

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Totaal lasten

Omschrijving

€

Voordeel/
Nadeel

-

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-87.803

N

Totaal baten

€

-87.803

N
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Programma 12 Financiën
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

1.662.299

€

1.362.299

€

1.527.875

-165.576

Baten

€

2.382.290

€

2.382.290

€

2.487.694

105.404

Saldo Programma

€

719.991

€

1.019.991

€

959.819

-60.172

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

659.000

€

1.811.561

€

1.811.561

0

Onttrekkingen

€

100.000

€

14.737.000

€

14.737.000

0

Resultaat

€

160.991

€

13.945.430

€

13.885.258

-60.172

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Lasten

Voordeel/
Nadeel

Kapitaallasten nieuwe investeringen
Er zijn binnen de begroting bedragen opgenomen voor kapitaallasten van
bestaande en nieuwe investeringen. Als nieuwe investeringen
plaatsvinden worden de daarbij behorende kapitaallasten ondergebracht
binnen het programma waar de investering betrekking op heeft. De
voorgenomen investeringen zijn gedaan. Binnen het product 074 vindt
een onderschrijding plaats op kapitaallasten van € 202.953,-. Omdat er
uitgegaan wordt van een gemiddeld kapitaallastenniveau van € 2,6
miljoen kan het zijn dat er incidenteel in een jaar het gemiddeld
kapitaallastenniveau niet wordt gehaald. Dit was het geval in 2018. Op
het totale kapitaallastenniveau van € 2,6 miljoen resteert een bedrag
van € 202.953,-.

€

202.953

V

Leningenportefeuille
Er is minder geld geleend dan voorzien en tegen een lager
rentepercentage. Hierdoor ontstaat een voordeel op de rentekosten.

€

170.000

V

Rente doorrekening Grondbedrijf
In 2017 zijn op basis van de BBV tussentijdse winstnemingen gedaan
op een aantal complexen. De boekwaarden van een aantal complexen is
hierdoor verlaagd. De rentetoerekening aan deze complexen vindt plaats
op basis van de boekwaarde. Een lagere boekwaarde betekent dus
minder rentetoerekening aan het grondbedrijf. Hierdoor ontstaat een
onderschrijding plaats op de toegerekende rente van circa € 440.000,-

€

-440.000

N

Inhuur kwijtscheldingen
In verband met vacatures binnen het team belastingen is extra
ingehuurd. Hier tegenover staat een voordeel in de uren.

€

-70.000

N

Uren zie tekst algemeen

€

40.839

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-69.368

N

165.576-

N

Totaal lasten

€

Omschrijving

Baten

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

105.404

V

Totaal baten

€

105.404

V

121

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal lasten

€

-

V

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-

V

Totaal baten

€

-

V
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Programma 13 Overhead
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

12.015.842

€

12.346.261

€

13.558.281

-1.212.020

Baten

€

1.661.049

€

1.661.049

€

2.751.864

1.090.815

Saldo Programma

€ -10.354.793

€ -10.685.212

€ -10.806.417

-121.205

Mutaties Reserves
Toevoegingen

€

€

€

642.291

-642.291

Onttrekkingen

€

531.500

€

751.500

€

917.461

165.961

Resultaat

€

-9.823.293

€

-9.933.712

€ -10.531.247

-597.535

-

-

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving

Lasten

Voordeel/
Nadeel

Frictiekosten: Er een last van €580.000,- opgenomen welke we ook als
bijdrage vanuit het Rijk krijgen als vergoeding voor frictiekosten. De
kosten worden gelijk verdeeld tussen beide gemeenten. De werkelijk
frictiekosten 2018 bedragen € 1.730.853,-. Hiervan is 50 % doorbelast
aan de Noordwijkerhout. De andere 50 % komt ten laste van de
gemeente Noordwijk. Het verschil tussen begroot en werkelijk €
288.552,- komt ltv de Nuon Reserve.

€

-1.156.115

N

Budgetten I&A:
Ten tijde van de begroting is geld beschikbaar gesteld vanuit reserve ICT
voor ondersteuning en implementatie mobile devices. Voortkomend uit
de fusie en de plannen om locatie onafhankelijk te gaan werken in de
nieuwe organisatie worden deze kosten in 2018/2019 alsnog verwacht.

€

321.234

V

Kapitaallasten I&A:Een aantal harmonisatie trajecten heeft pas in de
tweede helft van 2018 plaatsgevonden. De exploitatiekosten die hieruit
voortvloeien komen pas in 2019. Binnen de begroting 2019 is hiervoor
ruimte.

€

425.563

V

Personeelsadministratie:
Binnen het product Personeelsadministratie heeft er een overschot
plaatsgevonden van € 188.727,- op de volgende onderdelen :
Organisatie ontwikkeling, Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeheer.

€

188.727

V

Facilitair
In verband met de verdere digitalisering zijn er onder andere minder
kosten voor repro, kantoorbenodigdheden en reprokosten en
abonnementen gemaakt.

€

162.726

V

Uren zie tekst algemeen

€

-1.252.193

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

98.038

V

Totaal lasten

€

-1.212.020

N
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Omschrijving
Frictiekosten:
zie tekst frictiekosten bij de lasten

Baten

Voordeel/
Nadeel

€

867.563

V

Bijdrage investeringen
Vanuit Noordwijkerhout een bijdrage ontvangen van € 200.000,- voor
toekomstige kapitaallasten. Dit overschot zal worden gestort in de
reserve ICT.

€

200.000

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

23.252

V

Totaal baten

€

1.090.815

V

Analyse verschillen reserves:

Omschrijving

Toevoegingen

Voordeel/
Nadeel

De kapitaallasten voor ict worden uit de reserve ict instandhouding
onttrokken. Er zijn investeringen uitgestelt ivm de fusie met
Noordwijkerhout. Hierdoor wordt het restant aan kapitaallasten in de
reserve gestort. Daarnaast is ook een bijdrage vanuit Noordwijkerhout
voor toekomstige kapitaallasten in deze reserve gestort.

€

-625.563

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-16.728

N

Totaal lasten

€

-642.291

Omschrijving

Onttrekkingen

Voordeel/
Nadeel

De overschijding Vennootchapsbelasting heeft te maken met een
naheffing van de Vennootschapsbeslating 2016. In de jaarrekening
2016 is een voorlopige aangifte gedaan van € 150.399,-. De werkelijke
aangifte Vpb 2016 is € 323.230,-.

€

172.831

V

Ter dekking van bovenformatief personeel is een onttrekking begroot
van € 207.500,- t.l.v. de reserve personeel. In 2018 konden de kosten
van bovenformatiefpersoneel worden opgelost binnen de totale
budgetten personeel. Hierdoor heeft er geen onttrekking uit de reserve
personeel plaatsgevonden.

€

-207.500

N

De raad heeft een budget voor frictiekosten beschikbaar gesteld van
€ 1.6 miljoen t.l.v. de Nuon reserve. Voor 2018 is er een beroep op
gedaan voor € 288.552,-.

€

288.552

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-87.922

N

Totaal baten

€

165.961

V
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3.3.5 Investeringsstaat
Budget
voorgaande
jaren

Programma 1
* 2230135 Camera's Raadzaal
Programma 2
* 2230154 Verduurzaming dienstencentrum De Wieken
* 2230155 Eigendomsoverdracht De Muze
* 2260151 Stembenodigdheden
Programma 4
* 2245149 Ontwikkelstrategie Noordwijk aan Zee
* 2245154 Verplaatsen weekmarkt
* 2245158 Uitstraling winkelstraat KWB
* 2245166 Uitstraling winkelstraat Kerkstraat
* 2245167 Uitstraling winkelstraat Hoofdstraat
Programma 8
* 2240108 Huisvesting Poppodium/SJC
* 2240118 Led-verlichting Sportparken
* 2240117 Accommodatie Kustsurfvereniging
* 2245160 Renovatie veld 2 vv Noordwijk
* 2245165 Bootcamp
Programma 9
* 2240101 2e fase riolering buitengebied Noord
* 2240103 Boerenburg fase 3
* 2240105 Rioolrenovatie Quarles van Uffordstraat
* 2240111 Grondwaterbeheermaatregelen
* 2240115 Boerenburg fase 4
* 2240125 Boerenburg fase 5
* 2240126 Regenwaterriool Hoofdstraat
* 2245123 Parallel Boulevard (2)
* 2245127 Groenrenovatie wijk Calorama
* 2245130 Oeverbescherming 2014
* 2250065 Houtversnippermachine
* 2240112 Vervanging riolering St. Jeroensweg
* 2240127 Ondergrondse containers Offem Zuid
* 2245147 Speelplaatsen 2017
* 2245150 Investeringen Speelruimteplan 2017
* 2245162 Groene long (heesters)
* 2245163 Groene long
* 2245164 Grondwatermaatregel drain P.B.
Programma 10
* 2240085 Parallel Boulevard (1)
* 2240091 Verkeersveiligheid Oude Zeeweg
* 2240121 Reconstructie Boerenburg fase 4 verhard.
* 2240122 Gevelmaatregelen
* 2240123 Openbare verlichting 2018
* 2240124 Openbare verlichting 2019
* 2245114 Evenementenplein
* 2245133 Invest.speelruimteplan 2015
* 2245134 Uvor 2015
* 2245136 Oude Zeeweg (verharding)
* 2245139 Reconstructie Duinweg
* 2245141 Uvor 2016
* 2250063 3 tekstkarren
* 2250064 Heftruck
* 2245143 Boerenburg fase 3 - verharding
* 2245144 Parkeerterrein Barnhoornweg
* 2230150 Renovatie Muziektent Lindenplein
* 2245151 Reconstructie verlengde Beeklaan
* 2245152 Openbare parkeerplaatsen en fietsbrug
* 2245153 Uvor 2017-2018
* 2245156 Hogeweg
* 2245159 Herinrichting Jeroensplein
* 2245161 Groene long (verhardingen)
Programma 11
* 2230139 Nieuwbouw NRB/ZVN
* 2245157 Strandafrit 20
* 2270012 Quickwins KWB 2017
* 2270013 Quickwins Fietsparkeren
Programma 13
* 2230151 Variantenstudie centrale huisvesting
* 2230152 Facilitaire voorzieningen NNW
* 2230153 Tijdelijke huisvesting gem. organisatie
* 2250066 Veegvuilwagen
* 2250067 Kleine vrachtwagen
* 2250068 Vrachtwagen
* 2260156 Vervanging automatisering 2018
* 2260157 Vervanging informatisering 2018
* 2260158 Harmonisatie applicaties frictie
* 2260159 Info Instandhouding NWK 2018 ( 5 jr.)
* 2260160 ICT Instandhouding NWK 2018 (3jr.)
* 2260161 ICT Instandhouding NWK 2018 (4r.)
* 2260162 ICT Instandhouding NWK 2018 (5jr.)
* 2260163 ICT Instandhouding NWK 2018 (15jr.)

Wijziging
begrotingsjaar

55.000

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

55.000
82.500
533.136

82.500
533.136
28.000

3.545
295.342
18.565

250.000

80.000
142.000
130.000
100.000
100.000

330.000
142.000
130.000
100.000
100.000

301.405
165.879
9.278

7.991.530
50.000
425.000

500.000
477.194

8.491.530
527.194
425.000
250.000
48.000

1.447.291
592.894
212.500
257.688
53.040

785.000
825.000
200.000
100.000
1.580.000
100.000
600.000
450.000
150.000
539.000
50.000
915.000
51.000
135.218
58.427
182.750
97.250
100.000

535.654
720.986
195.117
71.250
1.592.773

35.000
860.000
435.000
322.000
450.319
445.816
37.900
119.917
315.000
1.200.000
125.000
315.000
85.000
45.000
100.000
308.000
29.950
175.000
130.000
544.800
200.000
247.500
45.000

23.992
576.538
28.116

28.000

250.000
48.000
785.000
825.000
200.000
100.000
1.580.000
100.000
600.000
450.000
150.000
539.000
50.000
915.000
51.000
135.218
58.427
182.750
97.250
100.000
35.000
860.000
435.000
322.000
450.319
445.816
37.900
119.917
315.000
1.200.000
125.000
315.000
85.000
45.000
100.000
308.000
29.950
175.000
130.000
544.800
200.000
247.500
45.000
1.520.000

99.000
145.000

66.664
13.000
54.000
565.180
1.020.000
65.000
62.500
160.000
474.000
2.218.000
660.000
214.197
30.693
253.275
41.436

1.619.000
145.000
66.664
13.000
54.000
565.180
1.020.000
65.000
62.500
160.000
474.000
2.218.000
660.000
214.197
30.693
253.275
41.436

337.117
119.917
518.267
43.083
828.275
107.599
49.326
17.958

375.701

119.917
253.161
1.145.880
24.743
118.379
52.120
35.216
54.890
215.824
25.717
130.630
124.730
253.830
45.982
23.047
6.194
32.768
8.508

29.058
742.616

28.965
397.401
45.380
17.524

145.051
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3.3.6 Algemene Dekkingsmiddelen
Lokale Heffingen

LOKALE HEFFINGEN

Realisatie
Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
2017
vóór wijziging ná wijziging
2018

afgerond op 1000-tallen
Onroerende-zaak belasting

7.226.000

7.343.000

7.329.000

7.407.000

169.000

194.000

174.000

165.000

2.104.000

1.836.000

1.926.000

2.155.000

54.000

47.000

47.000

83.000

877.000

867.000

867.000

880.000

Precariobelasting

2.908.000

2.953.000

2.953.000

2.937.000

Parkeerbelasting

3.403.000

3.100.000

3.350.000

3.923.000

Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Heffings- en invorderingsbelasting
Forensenbelasting

Een onderbouwing van de lokale heffingen vindt plaats in de paragraaf Lokale Heffingen.
Algemene Uitkering

ALGEMENE UITKERING

Realisatie
Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
2017
vóór wijziging ná wijziging
2018

afgerond op 1000-tallen
Algemene Uitkering
Algemene Uitkering Sociaal Domein

19.541.000

21.320.000

21.493.000

21.293.000

8.772.000

8.652.000

8.652.000

8.889.000

Dividend

DIVIDEND

Realisatie
Raming
Raming
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
2017
vóór wijziging ná wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in boekjaar
2017

afgerond op 1000-tallen
Dividend Nuon

416.000

366.000

416.000

Dividend BNG

32.000

18.000

32.000

50.000
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Onvoorzien
Voor incidentele uitgaven is een bedrag opgenomen van € 80.000,-. Voor structurele uitgaven is
een bedrag van € 35.000,- begroot. In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen
ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp

Begrotingswijzing in
raadvergadering d.d

Primaire begroting

80.000,00

Verbetering uitstraling Space Business Park
Aanbestedeing exploitatie parkeerterrein
Verkeersbesluit de ZuiD
Motie 5 heilige bruggen
Repareren palen en draad strandafritten
Strategische oplaadpalen
Campingpendel

-10.000,00
-3.740,00
-5.276,00
-19.500,00
-9.800,00
-13.500,00
-15.000,00

Totaal

Gebruik Onvoorzien

Bedrag

3.184,00

Raming
begrotingsjaar vóór
wijziging

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar 2018

Programma 4

13.740,00

11.045,00

Programma 8

19.500,00

12.775,00

Programma 10

33.776,00

28.500,00

Programma 11

9.800,00

9.519,00

Algemene Dekkingsmiddelen

80.000,00

3.184,00

0,00

Totaal

80.000,00

80.000,00

61.839,00
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3.3.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele Lasten
Program m a 1
Storting in voorziening pensioen wethouders
Frictiekosten en co-financiering Holland Rijnland
Program m a 2
Egalisatie Huisvesting onderwijs gebouwen
Egalisatie Huisvesting overige gebouwen
Program m a 3
Inkoop verblijf licht verstandelijke beperkten
Dekking tekort PGB's
HHT
Aanpak JOGG
Begroting jeugdhulp 2018
Kadernota RDOG 2018
Uitname ISD
Sociaal Domein
Program m a 4
Groene erfafscheiding Offem Zuid
Restgronden Gravendijck
Aanvullende subsidie Noordwijk Marketing
Thema Space 2018
City Traffic
Kenniscentrum VR & AR Ruimtevaart
Fiscaal onderzoek BTW
Rente voorraden grond
Economische agenda Duin en Bollenstreek
Ontwikkeling & Innovatie Retail
Illegaal Grondbedrijf
Formatie teamleider/vastgoedmanager
Formatie 0,5 fte admistratief ondersteuner
Elk jaar een themajaar
Regionale samenwerking stad + kust
Verbetering uitstraling Space Business Park
Aanbesteding exploitatie parkeerterrein
Program m a 5
Omgevingsvisie
Omgevingswet
Capaciteit RO
Regeling Duurzaamheid
Erfgoed
Uitname tbv bestemmingsplannen en visies
Uitvoering woonagenda
Program m a 6
Vermindering scheefheid en doorstroming
Sociale huurwoningen Noordwijk
Gemeenschappelijke regeling ODWH
Program m a 7
Programmaoverzicht onderwijshuisvesting 2018
investarisatie strijdig gebruik
Program m a 8
Cultuurhistorische kaart
Subsidie Stichting Het Troephuis
Motie 5 heilige bruggen
Program m a 9
Uitvoering duurzaamheidsprogramma
Werkplan ODWH
Stimulering opzet wijkverenigingen
Landschapstafel
Nadeelcompensatie wateroverlast
Bijdrage ODWH ivm toename bouwvolume
Cao ODWH
Duurzaamheidstaken
Werkbudget duurzaamheid
Kleine aanschaffingen (Wals etc)
Energiescan MKB

Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
vóór wijziging
ná wijziging
2018

0
24.000

0
24.000

805.000
12.023
20.045
133.987

92.483
339.644
157.000
68.000

92.483
339.644
157.000
68.000
435.961
34.000
107.165

0
90.303
64.907
68.000
107.865
34.000
0
-350.035

20.000

20.000
37.629
125.000
30.000
30.000
75.000
43.791
119.770
22.400
72.000
150.000
85.000
25.000
150.000
25.000
10.000
3.740

20.000
37.629
125.000
30.000
30.000
75.000
43.791
119.770
0
0
129.031
85.000
25.000
150.000
25.000
10.000
1.045

50.000
200.000
80.000

50.000
200.000
80.000
215.000
14.500

37.500

37.500

46.538
22.850
80.000
215.000
0
51.309
0

37.500

37.500
175.000

0
0

15.000

15.000
48.900

0
0

40.000

40.000
34.570
19.500

40.000
34.570
12.775

132.387

132.387
42.115
100.000
516.679
16.960
422.831
35.562
50.000
50.000
10.000
30.000

21.473
42.115
38.594
352.698
16.960
748.429
35.562
50.000
0
0
30.000

150.000
85.000
25.000
150.000
25.000

35.562
50.000
50.000
10.000
30.000
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Incidentele Lasten
Program m a 10
Inhuur IB/OW
Aanhangwagen
Beleidmedewerker verkeer
Parkeeronderzoek
Aanpassingen St. Jeroensplein
Verkeersbesluit de Zuid
Strategische oplaadpalen
Campingpendel
Program m a 11
Strandreinigingsdiensten
Repareren palen en draad stradafritten
Program m a 12
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Lagere rente leningenportefeuille
Lagere rentedoorrekening Grondbedrijf
Overhead, VPB en Onvoorzien
Frictiekosten
Vervolg onderzoek bedrijfsrecherche
Voor financiering frictiekosten
Taskforce Boerenburg
Dekking bovenformatief personeel
Personeelsadministratie en facilitaire budgetten
Personeel stichting Rijk
Overbrengen archief
Aanschaf 3 AED's
Mutaties in de voorziening
Mutaties in de reserve overboekingen
Mutaties in de reserve
Totaal Lasten

Incidentele Baten
Program m a 1
Program m a 2
Program m a 3
Program m a 4
Bijdrage sociale woning bouw
Winstneming Losplaatsweg
Kavel Klei Oost
Afsluiten Losplaatskade
Verkoop Snippergroen
Winstneming Duineveld
Program m a 5
Bouwleges
Bijdrage NWS uitvoering woonagenda
Program m a 6
Program m a 7
Program m a 8
Eigendomsoverdracht De Muze
Program m a 9
Program m a 10
Program m a 11
Program m a 12
Fiscaal onderzoek BTW
Rente voorraden grond
Bijdrage in kosten belastingen
Program m a 13
Bijdrage kapitaallasten I&A Noordwijkerhout
Kapitaallasten vanuit product I&A
Storting vanuit product Huisvesting Interne gebouwen

Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
vóór wijziging
ná wijziging
2018

60.000
12.500
12.028

60.000
12.500
12.028
68.037
26.203
5.276
13.500
15.000

60.000
12.500
0
3.575
21.112
0
13.500
15.000

99.000
9.800

99.000
9.519
-202.953
-170.000
440.000

560.000

560.000
50.000

207.500

170.000
207.500

53.000
75.000
7.500

53.000
75.000
7.500

560.000
50.000
288.552
119.759
0
-351.453
53.000
63.603
7.500

100.000
987.001

18.726.000
767.674

2.565.000
18.726.000
1.359.965

3.978.605

25.594.605

26.669.413

Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
vóór wijziging
ná wijziging
2017

150.000

50.000
0
293.700
213.363
150.000

37.500

542.834
37.500

1.403.546
0

47.050

47.050

43.791
119.770

43.791
119.770
100.000

987.001

293.700
213.363
133.009
620.000

200.000
425.563
16.728
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Raming
Raming
Realisatie
begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar
vóór wijziging
ná wijziging
2017

Incidentele Baten
Algem ene dekkingsm iddelen
Mutaties in de voorziening
Mutaties in de reserves overboekingen
Mutaties in de reserves
Totaal Baten

560.000

900.000

1.615.834

100.000
1.511.542

18.726.000
4.221.222

18.726.000
2.604.402

3.346.043

25.345.230

26.562.756

Overzicht Structureel en reëel evenwicht.
Rekening 2018

Begroting
2018

Lasten / Baten

I/S

Totaal exploitatie programma's
Totaal exploitatie programma's
Saldo Lasten en Baten programma's

Lasten
Baten

totaal
totaal

80.820.963
77.790.641
-3.030.322

78.181.741
73.714.911
-4.466.830

Incidentele Lasten en Baten

Lasten
Baten

I
I

7.388.448
5.232.354
2.156.094

6.100.931
2.398.008
-3.702.923

Lasten
Baten

S
S
S

73.432.515
72.558.287
-874.228

72.080.810
71.316.903
-763.907

Toevoegingen
Onttrekkingen

S
S
S

1.039.759
2.480.910
1.441.151

1.040.700
2.366.506
1.325.806

Lasten
Baten
Saldo

S
S
S

74.472.274
75.039.197
566.923
JA

73.121.510
73.683.409
561.899
JA

Programma's

Saldo incidentele lasten en baten
Structurele Lasten en Baten
Saldo structurele Lasten en Baten
Structurele toevoeging en onttrekking reserves
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen
Structurele lasten 2018
Structurele baten 2018
Structureel saldo van de jaarrekening
Structureel evenwicht
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3.3.8 Analyse begrotingsafwijkingen
Begroting 2018 ná
wijzigingen

Omschrijving programma

Lasten

Baten

Realisatie 2018

Lasten

Baten

Begrotingsafwijkingen
2018

Lasten

Baten

1. Bestuur en organisatie

2.240.723

3.032.304

2.850

791.581

2.850

2. Dienstverlening

2.091.579

529.310

2.055.127

569.909

-36.452

40.599

3. Sociaal Domein

22.212.591

4.953.317

21.315.818

5.016.703

-896.773

63.386

4. Ondernemen

9.375.991

7.410.149

11.891.077

7.765.161

2.515.086

355.012

5. Ruimte en wonen

1.720.571

1.294.796

1.428.670

2.139.442

-291.901

844.646

6. Veiligheid

2.499.339

272.980

2.205.724

295.940

-293.615

22.960

7. Onderwijs en jeugd

2.236.669

120.614

2.214.632

176.255

-22.037

55.641

8. Vrije Tijd

5.443.788

917.666

5.145.944

1.004.558

-297.844

86.892

10.278.044

6.231.290

10.268.955

6.368.327

-9.089

137.037

5.151.870

102.205

5.017.181

386.469

-134.689

284.264

988.957

600.854

824.892

645.110

-164.065

44.256

9. Duurzaam groen
10. Openbare ruimte en bereikbaarheid
11. Strand
12. Financiën
Sub-totaal programma´s

1.362.299

2.382.290

1.527.875

2.487.694

165.576

105.404

65.602.421

24.815.471

66.928.199

26.858.418

1.325.778

2.042.947

47.238.391

318

48.180.359

318

941.968

1.661.049

13.558.296

2.751.864

1.212.035

1.090.815

Omschrijving Algemene Dekkingsmidden:
Algemene Dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien

12.346.261
199.000

334.150

135.150

34.059

-34.059

Sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen

12.579.320

48.899.440

13.892.764

50.932.223

1.313.444

2.032.783

Totaal baten en lasten

78.181.741

73.714.911

80.820.963

77.790.641

2.639.222

4.075.730

Totaal saldo van baten en lasten

-4.466.830

-3.030.322

585.348

585.348

1.436.508

Toevoeging/Onttrekking aan reserves:
1. Bestuur en organisatie
2. Dienstverlening
3. Sociaal Domein
4. Ondernemen

154.032
2.357.000

1.234.253

2.357.000

365.075

15.837.063

4.965.871

15.787.063

4.983.072

5. Ruimte en wonen

559.500

6. Veiligheid

212.500

7. Onderwijs en jeugd

103.974

154.032
-869.178
-50.000

415.697

17.201
-143.803
-212.500

21.748

-82.226

8. Vrije Tijd

289.065

955.573

288.124

938.573

9. Duurzaam groen

104.000

808.141

104.000

471.840

-336.301

10. Openbare ruimte en bereikbaarheid

100.685

197.068

100.685

106.269

-90.799
-87.803

11. Strand
12. Financiën

Resultaat

-17.000

35.000

203.000

35.000

115.197

1.811.561

14.737.000

1.811.561

14.737.000

751.500

642.291

917.461

642.291

165.961

20.534.374

25.313.728

21.125.724

23.811.312

591.350

-1.502.416

98.716.115

99.028.639 101.946.687 101.601.953

3.230.572

2.573.314

13. Overhead
Sub-totaal mutaties reserves

-941

312.523

-344.735

657.258
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3.3.9 Overzicht van baten en lasten over taakvelden
Begroting 2018
Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

0.5
0.61
0.62

Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke

898.000

543.000
384.000

Treasury

-36.000

1.831.000

226.000

1.830.000

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

998.000

6.112.000

1.142.000

6.326.000

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen

0

2.263.000

0

2.269.000

0.63

Parkeerbelasting

0

3.350.000

0

3.923.000

0.64

Belasting overig

23.000

3.127.000

17.000

3.102.000

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

0

30.145.000

0

30.183.000

0.8

Overige baten en lasten

239.000

0

13.000

2.000

0.9

Vennootschapsbelasting

199.000

0

334.000

0

0.10

Mutaties reserve (980)

20.534.000

25.314.000

21.126.000

23.811.000

0.11

Resultaal van de rekening van baten en lasten

313.000

0

-345.000

0

38.594.000

74.849.000

40.937.000

75.128.000
380.000

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.968.000

235.000

1.950.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.113.000

52.000

880.000

52.000

3.081.000

287.000

2.830.000

432.000

2.1

Verkeer en wegen

3.738.000

102.000

3.717.000

243.000

2.2

Parkeren

1.043.000

0

934.000

0

2.3

Recreatieve havens

0

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

4.781.000

102.000

4.651.000

243.000

1.073.000

0

1.032.000

1.000

0

0

0

0

4.000

25.000

8.000

22.000

3.1

Econoische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

33.000

2.793.000

42.000

3.034.000

1.110.000

2.818.000

1.082.000

3.057.000

4.1

Openbaar basisonderwijs

333.000

0

352.000

0

4.2

Onderwijshuisvesting

784.000

27.000

811.000

57.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3
5.4

601.000

34.000

597.000

59.000

1.718.000

61.000

1.760.000

116.000

120.000

30.000

138.000

17.000

3.606.000

503.000

3.469.000

614.000

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

964.000

171.000

978.000

171.000

Musea

138.000

0

92.000

0

5.5

Cultureel erfgoed

262.000

0

204.000

0

5.6

Media

606.000

109.000

785.000

101.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.644.000

746.000

4.424.000

789.000

10.340.000

1.559.000

10.090.000

1.692.000

3.470.000

388.000

3.039.000

366.000

67.000

0

61.000

0

6.1

Samenkracht en brugerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.380.000

4.439.000

6.023.000

4.530.000

6.4

Begeleide participatie

4.110.000

0

3.975.000

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.486.000

310.000

3.399.000

308.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

29.000

0

0

0

3.444.000

0

3.099.000

0

0

0

0

0

320.000

0

379.000

0

21.306.000

5.137.000

19.975.000

5.204.000

7.1

Volksgezondheid

2.679.000

21.000

2.561.000

51.000

7.2

Riolering

1.686.000

2.421.000

1.876.000

2.611.000

7.3

Afval

2.618.000

3.631.000

2.500.000

3.490.000

7.4

Milieubeheer

2.557.000

0

2.810.000

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

170.000

179.000

210.000

181.000
6.333.000

9.710.000

6.252.000

9.957.000

8.1

Totaal
Ruimtelijke ordening

1.460.000

0

1.261.000

10.000

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.214.000

6.683.000

8.725.000

7.250.000

8.3

Wonen en bouwen

Totaal
Totaal
* Afgerond op € 1.000

489.000

2.752.000

Totaal
Volksgezondheid en milieu

3.000

887.000

936.000

Totaal
Sociaal Domein

3.032.000

13.558.000

Totaal
Sport, cultuur en recreatie

0
557.000

Totaal
Onderwijs

Baten

2.241.000

1.661.000

Totaal
Economie

Lasten

850.000

Totaal
Verkeer, vervoer en waterstaat

Rekening 2018

Baten

12.346.000

Totaal
Veiligheid

Lasten

714.000

1.280.000

334.000

2.137.000

8.388.000

7.963.000

10.320.000

9.397.000

99.028.000

99.028.000 101.602.000 101.602.000
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3.3.10 Verantwoordingsformulier SISA

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 101.384
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Van andere gemeenten in (jaar Eindverantwoording Ja/Nee
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

1
2
3
IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer
(SiSa tussen
medeoverheden)

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 D15051
2
3
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

G2

G2A

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€0

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

1 D15051
2
3
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente

€0

€0

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
Participatiewet_totaal
2017
Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06

SZW

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 09

Ja

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T-1) IOAW

Nee
€0
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 06
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1 060575 Gemeente Noordwijk
2
3
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

€ 3.803.200

€ 56.095

€ 410.519

€ 4.839

€ 20.755

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
die gemeente invullen
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

€ 9.078

€0

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

€ 536

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 12

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 11

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 10

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

1 060575 Gemeente Noordwijk
2
3
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0

€ 38.511

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
Participatiewet (PW)
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 14

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 13

SZW

G3

1 060575 Gemeente Noordwijk
2
3
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 0
edeel 2018
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit
bijstandverlening
Aard controle R

€0

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

SZW

G3A

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2017
Besluit

Nee
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

€ 9.074

€0

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als
Rijk)
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0

€0

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

€0

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 1.984

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 13.263

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 060575 Gemeente Noordwijk
2
3

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

€ 6.408

inclusief geldstroom naar
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

1 060575 Gemeente Noordwijk
2
3
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€0
€0
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Besteding (jaar T) aan
Ja/Nee
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

€0
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3.3.11 Overzicht Bestuursovereenkomst bijlage B
De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet
vereenvoudigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de
desbetreffende volksvertegenwoordiging de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur
zoveel mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt het verticaal toezicht van het Rijk en provincies op
gemeenten aanzienlijk verminderd. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie in principe de enige
verticale toezichthouder op de gemeente is. In dat kader adviseert de provincie alle gemeenten. Dit
is in lijn met de in de bestuursovereenkomst opgenomen afspraak, de door de raad vastgestelde
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht toe te sturen, als onderdeel van de jaarrekening en het
jaarverslag.

Financiën

Groen/Oranje/Rood

Er is structureel en reëel
begrotingsevenwicht

Groen

Is er reden voor extra
aandacht?

ja

Ruimtelijke
ordening

Groen/Oranje/Rood

De gemeentelijke
bestemmingsplannen zijn
aangepast aan de
Verordening Ruimte 2014
(artikel 3.4 Verordening
Ruimte)

Groen

Is er reden voor extra
aandacht?

nee

TOELICHTING

De programmabegroting 2019 is op 2 januari 2019
vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijk. De
gemeente Noordwijk valt onder Preventief toezicht
totdat de begroting door Gedeputeerde Staten is
goedgekeurd.
TOELICHTING
Overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening beschikt
de gemeente over actuele bestemmingsplannen. Deze
documenten zijn tevens digitaal toegankelijk op
www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestemmingsplannen
zijn niet strijdig met de VR2014.

Omgevingsrecht
Vergunningverlening,
TOELICHTING
Toezicht en Handhaving Groen/Oranje/Rood
Milieu, Bouwen en
Wonen
Voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving is
De taak wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst
tijdig een beleidsplan, een
West Holland (ODWH). De taken worden uitgevoerd
uitvoeringsprogramma en
aan de hand van een jaarlijks werkplan aan de hand
een evaluatie vastgesteld
waarvan periodiek wordt gerapporteerd en een verslag
en met de jaarrapportage
wordt opgemaakt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan
over de uitvoering bekend Oranje
een gemeentelijk VTH beleidsplan en -verordening op
gemaakt aan de
basis van de ervaring nu de taken sinds 2016 volledig
gemeenteraad.
door de ODWH worden uitgevoerd. Vaststelling is in
Binnen twee maanden na
afwachting geweest van de gemeentelijke fusie en
vaststelling wordt hierover
thans beoogd in het eerste deel van 2019.
mededeling gedaan aan
de provincie Zuid-Holland.
Milieutaken: de ODWH beschikt over een VTHbeleidsplan. In combinatie met het werkplan 2019 is er
Is er reden voor extra
nee
sprake van een volledige beleidscyclus. Bouwtaken:
aandacht?
beleidsplan en -verordening worden begin 2019
geagendeerd voor de vaststellingsprocedure.
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Monumentenzorg

Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt
over een deskundige
adviescommissie met
betrekking tot de
(rijks)monumenten

Groen

Is er reden voor extra
aandacht?

nee

Archief- en
informatiebeheer

Groen/Oranje/Rood

Het archief- en
informatiebeheer van de
gemeente zijn op orde

Groen

Is er reden voor extra
aandacht?

nee

TOELICHTING
De advisering over Wabo-aanvragen die
(rijks)monumenten betreffen, is belegd bij de regionale
monumenten- en welstandsorganisatie Dorp Stad en
Land.
Er is veel deskundigheid op gebied van cultuurhistorie,
bouw- en architectuurhistorie, restauratie en
landschap/stedebouw.
Deskundigheid op gebied van (brand)veiligheid is nooit
eerder een eis geweest op commissie-niveau, zie de
richtlijnen in de Handreiking Gemeentelijke
Monumentencommissies van de VNG, Federatie
Welstand en RCE van 2009. De advisering over Waboaanvragen die gemeentelijke monumenten betreffen, is
belegd bij de Commissie Erfgoed Noordwijk (CEN).
Deze Commissie Erfgoed Noordwijk is aanvankelijk
opgericht voor de selectie van aan te wijzen
gemeentelijke monument, maar heeft ook een
adviestaak voor Wabo-aanvragen. De commissie
bestaat uit twee specialisten, twee lokale leden en een
voorzitter. Bij de leden is veel kennis op het gebied van
monumentenbeleid, restauratie, architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis en cultuurhistorie. Daarnaast
is er binnen de commissie veel kennis over de
geschiedenis van Noordwijk.

TOELICHTING
In het kader van het uitgevoerde toezicht heeft de
gemeentearchivaris geconcludeerd dat de
informatievoorziening op twee onderdelen op orde is.
De punten die nog aandacht behoeven worden met de
gemeente Noordwijkerhout opgepakt. Voor verdere
informatie wordt verwezen naar de uitkomsten van het
door B&W op 5 juni 2018 vastgestelde Verslag over het
archief- en informatiebeheer. Dit verslag is op 14 juni
2018 ook met de Raad gedeeld.
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Huisvesting
Vergunninghouders

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING
Stand van
zaken
Voorsprong/achterstand per 1 januari van 3
het verantwoordingsjaar
Gevraagde informatie

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Fase interventieladder op 1 januari

Taakstelling eerste halfjaar van het
verantwoordingsjaar
In het eerste halfjaar gehuisveste
vergunninghouders

Taakstelling
is
gerealiseerd
20
10

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het 7
verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

De gemeente heeft
volledig en tijdig voldaan
aan de halfjaartaakstelling
en er is geen achterstand

Fase interventieladder op 1 juli

signaleren

Taakstelling tweede halfjaar van het
verantwoordingsjaar

17

In het tweede halfjaar gehuisveste
vergunninghouders

6

Voorsprong/achterstand per 31
december van het verantwoordingsjaar

18

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Fase interventieladder op 31 december

Informatie
opvragen
en valideren

Toelichting
Eind 2018 is afgesloten met een achterstand van 18.
De achterstand is feitelijk iets lager aangezien in
december nog statushouders zijn gehuisvest. Zij
worden pas in de telling van januari 2019
meegenomen. In januari en februari worden nieuwe
woningen door de woningstichting opgeleverd. Ook
wordt in het eerste kwartaal een aantal nareizigers
verwacht. De verwachting is dat de achterstand in de
loop van de eerste helft van 2019 ingelopen zal zijn.
Is er reden voor extra
aandacht?

nee
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3.3.12 WNT-verantwoording 2018 Gemeente Noordwijk
De WNT is van toepassing op Gemeente Noordwijk. Het voor Gemeente Noordwijk toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,-- . Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

A.J.C. van der Pol

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

griffier

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

1,0

1,0

ja

nee

€ 129.657,67

€ 141.033,18

Aanvang en einde functievervulling in
2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

G. Kager

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.848,44

€ 0.00

Subtotaal

€ 147.506,11

€ 141.033,18

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 189.000,00

€ 189.000,00

N.v.t.

N.v.t

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

€ 147.506,11

€ 141.033,18

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

A.J.C. van der Pol

G. Kager

Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Gemeentesecretaris

Griffier

[01-01] – [31-12]

Verwijzing tabel 1b

1.0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 119.829,90
€ 16.366,92

Subtotaal

€ 136.196,82

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 181.000,00

Totale bezoldiging

€ 136.196,82
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12
bedragen x € 1

G. Kager

Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)

Griffier
2018

2017

Zie tabel 1a.

01/01 – [31/12]

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

12

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

€ 258.000,--

Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 258.000,--

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het
(gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW

ja
n.v.t

€ 146.077,60
€ 146.077,60

N.v.t.]
€ 146.077.60

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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Bijlage Grondbedrijf
1.

Inleiding

1.1

Algemeen

In dit onderdeel van de jaarrekening vindt u de gebruikelijke toelichting op de jaarstukken van het
grondbedrijf. Belangrijke items zijn het bedrijfsresultaat, het voorzieningenbeleid en de
complexgewijze toelichting.
Voor een toelichting op de inzet van het grondbedrijf en het grondbeleid bij de realisatie van de
diverse programma´s wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in deze jaarrekening.

1.2 Bedrijfsresultaat
Het negatieve bruto bedrijfsresultaat van het grondbedrijf in 2018 is ruim € 2,3 miljoen. Dit is het
saldo tussen de onttrekkingen en stortingen in de Reserve Winst uit Grondbedrijf en de mutaties in
de voorzienbare verliezen.
In 2018 zijn de complexen Restgronden 's Gravendijck (bijna € 38.000 negatief) en Losplaatskade
(ruim € 213.000 positief) afgesloten. Deze resultaten zijn al verwerkt in de jaarrekening.
Bij de benadering van het resultaat is het “voorzichtigheidsprincipe” gehanteerd. Dit betekent dat
wordt uitgegaan van het meest slechte scenario. Verliezen worden al genomen op het moment dat
ze worden geconstateerd, en winsten worden pas genomen op het moment dat ze worden
gerealiseerd.
In de jaarrekening 2018 is de voorziening voorzienbaar verlies inzake het complex Offem-Zuid
verhoogd met € 2.565.000. Deze verhoging is al verwerkt in de jaarrekening.
Berekening van het bruto resultaat 2018:
Resultaten afgesloten projecten
Verkoop laatste kavel Klei-Oost
Vennootschapsbelasting
Rente voormalige nieggs 2017
Diverse mutaties
Bijdrage RIF
Uren P249 2018
Tussentijdse Winstneming nav Boek Grondbedrijf 2019
Rente voormalige nieggs 2018
Mutatie Voorzienbare verliezen 2018
Bruto resultaat 2018

€
€
-/-€
-/- €

175.734
293.700
334.150
119.770
€0
-/-€ 93.148
-/- € 158.201
€ 620.000
-/- € 135.771
-/- € 2.565.000
-/- € 2.316.606

De opbrengsten uit grondtransacties m.b.t. het Grondbedrijf werden in 2018 gerealiseerd in de
complexen Offem-Zuid en Duineveld. Deze opbrengsten betroffen ruim € 11 miljoen. Dit bedrag
komt op dit moment niet terug in de Meerjarenprognose van het Grondbedrijf (MPG), maar is
verwerkt in de desbetreffende complexen.
Resumerend:
Naast het te onttrekken negatieve resultaat 2018 ad € 2.565.000,- zijn er vanuit het Grondbedrijf
uitnamen uit de Reserve winst uit Grondbedrijf geweest in verband met de bijdrage RIF,
Vennootschapsbelasting, uren 2018 m.b.t. P249 en voor de rente op de voormalige nieggs voor in
totaal ruim € 841.000,-.
De stortingen in de reserve Winst uit Grondbedrijf bestaan voornamelijk uit het afsluiten van het
complex Losplaatskade (€ 213.000,-) en verkoop laatste kavel Klei-Oost (€ 293.700).
Hierdoor is de Reserve Winst uit Grondbedrijf uiteindelijk gestegen met € 2.316.606,-.
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1.3

Voorzieningenbeleid

Onder verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hanteert de gemeente
Noordwijk een stringent voorzieningenbeleid. Als gevolg hiervan zijn bij de voorgaande
jaarrekeningen enkele voorzieningen voor voorzienbare verliezen getroffen.
Eén van de regels van het BBV stelt dat gronden dienen te worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs of, als deze lager is, tegen de marktwaarde. Het BBV geeft echter geen definitie
van het begrip marktwaarde. Bij het bepalen van een dergelijke waarde spelen vele factoren een
rol. Voornaamste factor is de lokale en provinciale besluitvorming over het planologisch kader van
een gebied. Ook spelen tijdsaspect, rente en marktrisico's een rol bij de waardering. Omdat
hiervoor veelal inschattingen moeten worden gemaakt moet een te bepalen marktwaarde dan ook
altijd met een zekere bandbreedte worden beschouwd.
Jaarlijks zal moeten worden bezien in hoeverre getroffen voorzieningen moeten worden aangepast
of nieuwe voorzieningen getroffen moeten worden. Bij reeds getroffen voorzieningen wordt dan
bekeken of de aannames waarop de voorzieningen zijn gebaseerd nog valide zijn, en hoe het
verwachte exploitatietekort zich verhoudt tot de nieuwe boekwaarde.

1.4

Mandaat strategische aankopen

In de Nota Grondbeleid van de gemeente Noordwijk (die voor de nieuwe gemeente Noordwijk
medio 2019 zal worden opgesteld), vastgesteld februari 2017, is aangegeven dat de gemeente
Noordwijk strategisch verwervingsbeleid toepast om hiermee een goede grond- en
onderhandelingspositie te krijgen. De gemeenteraad stelt hiertoe jaarlijks 2 miljoen euro
beschikbaar aan het college om uitvoering te geven aan het strategisch verwervingsbeleid.
Alvorens het college een definitief besluit neemt om een aankoop ten laste van het budget te
brengen, wordt de opvatting gepeild van de raadscommissie. Op het moment dat de gemeenteraad
besloten heeft wat betreft de dekking zal vanuit deze dekking het budget weer aangevuld worden
tot 2 miljoen euro.
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2.

Boekwaarden per complex
31-12-2017
1.07
1.20
1.23
1.44
1.51
1.56
1.61
1.75

31-12-2018

Restgronden 's Gravendijck
Losplaatsweg
Space Business Park
Maarten Kruytstraat (Noordwijk Zeewaardig)
Offem-Zuid
Restgronden Boechorst
Centraal park 1e fase (Middengebied)
Joh. v Hoornstr

-213.419
-913.946
10.147.939
5.341.566
17.124.041
759.832
-7.124.409
0

0
0
10.273.339
5.398.410
7.845.717
1.439.173
-5.890.671
352.934

Totaal

25.121.604

19.418.901

Voor een toelichting per complex wordt verwezen naar Paragraaf G Grondbeleid.
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3. Risicoparagraaf en weerstandsvermogen grondbedrijf
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar paragraaf G: Grondbeleid.
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Balans per 31 december 2018
ACTIVA

Ultimo
2018

Ultimo
2017

Vaste activa

"1.00.00.00.001
"1.00.00.00.002

Financiële vaste activa:
Belegde reserves bij de Algemene Dienst
Belegde voorzieningen bij de Algemene Dienst

11.840.650
7.205.000

2.561.047
4.640.000

Totaal vaste activa

19.045.650

7.201.047

19.418.900
-1.930.000
-5.275.000

25.121.605
-1.930.000
-2.710.000

12.213.900

20.481.605

0
0

0
0

0

0

12.213.900

20.481.605

31.259.550

27.682.652

Vlottende activa
Voorraden
BIE met grondexploitatie
Grondexploitaties
Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat
Voorzienbaar verlies Offem-Zuid

Uitzettingen
Vorderingen op openbare lichamen
Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen

Overlopende activa
Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal - generaal
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PASSIVA

Ultimo
2018

Ultimo
2017

Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserve winst uit grondbedrijf
Bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat

14.405.650
0
-2.565.000
11.840.650

3.550.047
0
-989.000
2.561.047

0
0

0
0

Vaste schuld
Kapitaalschuld algemene dienst

19.418.900

25.121.605

Totaal vaste passiva

31.259.550

27.682.652

0

0

0

0

0

0

31.259.550

27.682.652

Voorzieningen
Nog uit te voeren werken
Restitutieverplichtingen

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar
Overige schulden

Overlopende passiva
Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal - generaal
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA
Vaste activa
Financiele vaste activa
Belegde reserves en voorzieningen bij de algemene dienst
Saldo per 1 januari 2018
Storting in 2018 bij de gemeente
Saldo per 31 december 2018

11.840.650
7.205.000
19.045.650

Vlottende Activa
Voorraden
Boekwaarde per 1-1-2018
Mutaties 2018:

Restgronden 's-Gravendijck
Restgronden 's-Gravendijck ivm afsluiten
Losplaatskade (vh Losplaatsweg)
Losplaatskade (vh Losplaatsweg) ivm afsluiten
Space Business Park
Maarten Kruytstraat
Offem-Zuid
Restgronden Boechorst
Duineveld (vh Centraal Park 1e fase)
Joh. Van Hoornstr e.o. van Materiele Vaste Activa
Joh. Van Hoornstr e.o.
Verhoging Voorzienbaar verlies Offem Zuid

20.481.605

251.048
-37.629
700.583
213.363
125.400
56.842
-9.278.324
679.341
1.233.738
285.613
67.321
-2.565.000
-8.267.705

Boekwaarde complexen per 31-12-2018

12.213.900

Totaal Balans

31.259.550
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Passiva
Eigen Vermogen
Reserves
Reserve winst uit grondbedrijf
Saldo per 1-1-2018
Stortingen:
Klei-Oost restkavel
Tussentijdse Winstneming 's Gravendijck
Tussentijdse Winstneming Losplaatskade
Tussentijdse Winstneming Space Business Park
Tussentijdse Winstneming Duineveld

3.550.047
293.700
800.000
1.110.000
2.160.000
8.210.000
12.280.000
213.363

Afsluiten Losplaatskade
Totaal Stortingen
Onttrek k ingen:
Verhoging Voorziening Maarten Kruytstraat
Verhoging Voorziening Offem-Zuid
Rekeningresultaat 2017
Afsluiten 's Gravendijck
Fiscaal onderzoek BTW realisatie
Rente 2017 voormalige Nieggs
Offem-Zuid, (groenonderhoud) Raad 18-05-2017
Uren P249
Rente 2018 voormalige Nieggs
Vennootschapsbelasting 2018
Bijdrage RIF

12.787.063

-98.000
-891.000
-989.000
-37.629
-43.791
-119.770
-20.000
-158.201
-135.771
-334.150
-93.148
-1.931.460

Saldo per 31-12-2018

14.405.650

Onverdeeld jaarresultaat
Saldo per 31-12-2018
Voorzieningen
Saldo voorziening uit te voeren werken per 1-1-2018
Onttrekking / Stortingen
Saldo per 31-12-2018

Vaste Schuld
Saldo kapitaalschuld algemene dienst per 1-1-2018
Mutatie boekwaarde complexen
Mutatie saldo vlottende Activa/Passiva
Mutatie Vlottende Schuld
Saldo per 31-12-2018

-2.565.000
-2.565.000

0
0
0

25.121.605
-5.702.705
0
0
19.418.900

Vlottende Passiva
Vlottende Schuld
geen mutaties
Totaal balans

31.259.550
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Programmarekening 2018

Omschrijving der lasten
Rente

Grondkosten, w.o. verwervingen
Slopen en saneringen
Planontwikkeling en VTU
Kosten van bouwrijp maken
Kosten van woonrijp maken
Planstructuur/ Bijdragen en Diversen

Dotaties in voorzieningen
Bijdrage aan de algemene dienst

Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

438.252

598.531

153.166

24.898
551.122
1.405.179
1.341.292
101.688
807.671

2.012.773
244.092
1.336.490
1.287.198
1.273.698
681.254

29.828
28.327
1.294.342
1.905.246
674.836
917.794

989.000

2.565.000

Mutaties voorraden

18.945.961

5.702.705

Totaal saldo van baten en lasten

12.991.000

987.001

-1.483.651

37.596.063

8.421.037

11.787.593

Totaal - generaal
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Betreft onderdeel van het programma economische ontwikkeling

Omschrijving der baten

Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

Ontvangen rentevergoeding grondtransacties

0

0

59.040

Huren en pachten van woningen en gronden
Grondverkopen
Grondverkopen 10% aanbetaling
Bijdrage derden

22.613
37.004.677
0
568.772

0
24.294.358
0
3.252.355

30.334
11.391.060
0
307.159

Bijdrage subsidie van het min. v. Ec. Zaken
Bijdrage subsidie van de provincie
Bijdr. Algemene Dienst
Bijdr vanuit Reserve Bodemsanering
Bijdr vanuit voorziening

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

Onttrekking voorz voorzienbare verliezen

0

0

0

Mutaties voorraden

Totaal - generaal

-19.125.676

37.596.063

8.421.037

11.787.593
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Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
Onvoorzien
Totaal saldo baten en lasten
Mutaties in de reserves

Resultaat

Realisatie
2017
37.596.063
24.605.063
12.991.000
0
12.991.000
-461.349

Begroting
2018
8.421.037
7.434.036
987.001
0
987.001
0

Realisatie
2017
11.787.593
13.271.244
-1.483.651
0
-1.483.651
-461.349

12.529.651

987.001

-1.945.000

Toelichtingen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het ´Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten´ daarvoor geeft.
‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’
Met ingang van februari 2012 is het `Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten´ (BBV) aangepast, met name voor de Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG’s)
en de voorraden grond. In 2016 is de BBV weer aangepast. Na deze laatste aanpassing is een
complex in het Grondbedrijf altijd een Bouwgrond in Exploitatie (BIE) met grondexploitatie.
Voorheen bestonden binnen het grondbedrijf ook nog de NIEGGS’s en de zogenaamde “Voorraden
Grond”, maar deze worden m.i.v. 01-01-2016 geadministreerd onder de algemene dienst.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële vaste activa
Onder het kopje financiële vaste activa zijn opgenomen de belegde reserves en voorzieningen bij
de algemene dienst.
Vlottende activa
Voorraden
De bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de getaxeerde
marktwaarde.
De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede de door de
BBV toegestane rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
In paragraaf G Grondbeleid wordt hier verder op ingegaan.
Vorderingen en overlopende activa
De activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs
te schatten.
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b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang
redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
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. Onder dit
hoofdstuk is opgenomen de kapitaalverstrekking van de algemene dienst t.b.v. de boekwaarde van
de complexen.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

151

Toelichting bij de programmarekening 2018
Lasten
Rente
Dit betreft de kapitaalrente zoals deze verschuldigd was over de boekwaarde per
1-1-2018 van Bouwgronden in Exploitaties (BIE's)
De uiteindelijk geboekte rente in 2018 is 0,6097 % van € 25.121.604

Grondkosten, w.o. verwervingen
Offem Zuid, betreft voornamelijk Onroerende Zaakbelasting
Duineveld, betreft een erfpacht canon
Diverse kosten grondverwerving

153.166

10.760
10.555
8.514
29.828

Slopen en Saneringen
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het complex Offem-Zuid

28.327

Planontwikkeling en VTU
Dit betreft naast alle uren die geschreven zijn op het Grondbedrijf kosten die betrekking
hebben op Projectbegeleiding, Verkeersadviezen, Milieutechnische,- juridische,
-planologische, -en Civieltechnische adviezen

1.294.342

Kosten van Bouwrijp maken
De kosten van bouwrijp maken hebben voornamelijk betrekking op de complexen
Offem-Zuid, Restgronden Boechorst en Duineveld

1.905.246

Kosten van Woonrijp maken
De kosten van woonrijp maken hebben met name betrekking op de complexen
Losplaatskade, Offem-Zuid en Duineveld

Planstructuur/Bijdragen en Diversen
s Gravendijck
Losplaatskade
Restgronden Boechorst
Duineveld

674.836

244.050
47.750
287.722
338.271
917.794

Dotaties in voorzieningen
Verhoging van de voorziening Voorzienbaar verlies Offem-Zuid

2.565.000
2.565.000

Mutaties voorraden
Mutatie van de boekwaarde van alle in beheer zijnde complexen

5.702.705

Totaal saldo van baten en lasten

-1.483.651

Totaal Lasten

11.787.593
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Baten
Ontvangen rentevergoeding grondtransacties
Dit betreft het complex Duineveld

59.040

Huren en pachten van woningen en gronden
Dit betreft de complexen Offem-Zuid en Duineveld

30.334

Grondverkopen
Voor een specificatie van de verkopen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage.

Bijdrage van derden
Bijdrage inzake Maarten Kruijtstraat
Bijdrage inzake Duineveld

11.391.060

34.000
273.159
307.159

Bijdrage van de provincie Zuid Holland
In 2018 zijn er geen bijdragen van de Provincie ontvangen

0

Onttrekkingen voorziening voorzienbare verliezen
Er zijn geen mutaties op de voorziening Voorzienbaar verlies

0

Totaal baten

11.787.593
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Staat van grondverkopen
Com plex

Besluit tot Oppervlakte
verkoop
in (m 2)

Klei-Oost
tgv de Alg. Dienst
Klei-Oost

22-1-2013
29-9-2015
4-7-2017 en
16-01-2018
Rd 28-4-2016
10-1-2017
10-1-2017
20-2-2018
17-4-2018
29-11-2016

Offem-Zuid
Duineveld
Duineveld
Duineveld
tgv de Alg. Dienst
tgv de Alg. Dienst

Totaal

Opbrengst in
boekjaar 2018

Aanbetaling Ontvangen in
10%
boekjaar 2018

4.865
44
1.189

0
225

0
0
0

1.607.055
225
293.700

18.512
11.934
5.927
30
37
334

11.380.470
in 2017
in 2017
6.600
12.210
160.230

0
0
0
0
0
0

11.380.470

42.872

11.559.735

0

13.460.490

6.600
12.210
160.230

Staat van grondaankopen
Nadere aanduiding

Besluit tot Oppervlakte
aankoop
in (m 2)

tlv een investering
tlv een investering
Offem-Zuid

14-11-2017
Rd 05-07-2018
9-10-2018

Totaal
1) Betreft appartementsrechten

Aankoopbedrag

Bijkom ende
Betaald in
kosten
boekjaar 2018

212
nvt 1)
14

1.060
293.136
0

1.374
2.059
717

2.434
295.195
717

226

294.196

4.149

298.345

Staat van ruilingen
Nadere aanduiding

Duineveld

Totaal

Verkregen
Besluit tot oppervlakte
ruiling
in (m 2)
26-9-2017

Afgestane
oppervlakte in
(m 2)

Opbrengst
in boekjaar
Kosten in
2018
boekjaar 2018

21

42

3.990

1.815

21

42

3.990

1.815
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Toelichting op de programmarekening product Grondbedrijf
Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie
begrotingsjaar
2018

Lasten

€

7.434.036

€

6.213.719

€

8.725.145

-2.511.426

Baten

€

8.421.037

€

6.683.152

€

7.249.579

566.427

Saldo Product P252 grondbedrijf

€

987.001

€

469.433

€

-1.475.566

-1.944.999

€

12.787.063

€

12.787.063

0

€

1.684.689

€

1.931.460

246.771

€ -10.632.941

€ -12.331.169

-1.698.228

Lasten

Voordeel/
Nadeel

Mutaties Reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen

€

494.499

Resultaat

€

1.481.500

Verschil

Analyse verschillen programma:

Omschrijving
In eerste instantie worden de baten en lasten op het product
Grondbedrijf meerjarig geraamd. Daarna wordt op deze baten en
lasten een fasering toegepast. Deze fasering is gebaseerd op
bepaalde aannames die in de loop der tijd kunnen wijzigen.
Bijvoorbeeld een aankoop of verkoop is een jaar later dan was
verwacht. Zo een verschuiving in tijd heeft geen invloed op het
totaalresultaat van een grondexploitatie, maar geeft wel een verschil
in de baten en lasten per jaar. Daarnaast hebben we te maken met
de grilligheid van de ontwikkelingen.
Door bovenstaande kunnen er grote verschillen ontstaan in jaarlijkse
baten en lasten op het product grondbedrijf, deze verschillen zijn
onderdeel van de totale grondexploitatie.
De mutaties op de resultaten van alle complexen worden afzonderlijk
via het Boek Grondbedrijf aan de Raad voorgelegd.
Complex Bronsgeest
De verwachting was dat voor dit complex een grex zou worden
gemaakt in 2018. Nu dit niet is gebeurd zijn de kosten ook niet hier
geboekt.

€

167.795

V

Complex Maarten Kruytstraat
Door extra doorlooptijd van de planologische procedure is in 2018 ng
niet gestart met het bouwrijp maken

€

251.976

V

Complex Offem-Zuid
Bij Offem-Zuid is de 2e fase naar voren getrokken. Werkzaamheden
die gepland waren in 2019 zijn in 2018 uitgevoerd

€

-2.030.376

N

Restgronden Boechorst
Door extra doorlooptijd van de planologische procedure is in 2018
nog niet gestart met de werkzaamheden van het woonrijp maken

€

241.072

V

Complex Duineveld (vh Centraal Park 1e Fase)
Onder andere was er geen rekening gehouden met een negatieve
rente

€

132.069

V

Complex Joh. van Hoornstr e.o. (vh Northgohal)
Hier hebben werkzaamheden in 2018 plaatsgevonden die gepland
waren voor 2019

€

-214.206

N

Strategische aankopen
In 2018 is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
strategische aankopen.

€

2.000.000

V
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Kosten wegens spoedonderzoek en advies- en accoutantskosten
Deze kosten worden jaarlijks begroot, maar de eventuele werkelijke
kosten worden op het desbetreffende complex geboekt.

€

200.000

De mutatie met betrekking tot de Tussentijdse Winstneming wordt
hierop verantwoord.

€

-620.000

Verhoging voorzienbare Verliezen
Offem-Zuid: Dit wordt veroorzaakt doordat de onderhandelingen
met één van de grondeigenaren niet resulteerde in een
grondverwerving en de Gemeente Noordwijk hier geen resultaat kan
realiseren.
Hiernaast zijn de lasten hoger voor de Gemeente Noordwijk door de
herziening van het exploitatieplan.

€

-2.565.000

N

Overige verschillen < € 100.000,-

€

-74.756

N

2.511.426-

N

Totaal lasten

€

Omschrijving

Baten

V

Voordeel/
Nadeel

Complex Restgronden Boechorst
De geplande grondverkoop in 2018 wordt pas in 2019 overgedragen.

€

3.463.485-

N

Complex Duineveld (vh Centraal Park 1e fase)
Door een kleine aanpassing is een verschuiving in de facturering van
de kosten bouwrijp maken iets doorgeschoven

€

249.865-

N

Mutatie boekwaarden
Het totale bedrag van de mutaties op de boekwaarden van de
complexen wordt in dit product verantwoord.

€

3.311.789

V

Complex Losplaatskade
Dit betreft een mutatie in de Reserve winst uit Grondbedrijf, welke
wel begroot is, maar niet meer werkelijk geboekt hoefte te worden

€

987.001

V

Overige verschillen < € 100.000,-

€

19.013-

N

Totaal baten

€

566.427

V
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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