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 1 Voorwoord

Voor u ligt de publieksversie van het jaarverslag over 2020. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons over de uitvoering 
van ons beleid en onze ambities. En we geven inzicht in behaalde resultaten. 

Uitvoering van beleid en ambities en een degelijk financieel beleid is voor ons het uitgangspunt. Wij hebben daaraan in 
2020 inhoud gegeven. 

We zijn dankbaar dat de dienstverlening aan en contacten met onze inwoners konden doorgaan, ondanks de 
beperkingen die het gevolg waren van de coronacrisis. We zijn trots op de ambities die we hebben gerealiseerd. 

Graag blijven wij met de raad gezamenlijk werken aan de leefomgeving, de goede voorzieningen, het rijke 
verenigingsleven en het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.

In deze publieksversie vatten we het jaarverslag 2020 samen. De volledige tekst van het jaarverslag en de bijbehorende 
jaarrekening bieden wij aan de gemeenteraad aan. U vindt deze documenten op www.gemeenteraadhardenberg.nl. 

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk bespreken we enkele aansprekende resultaten die in 2020 zijn behaald. Ook vertellen we over 
de stappen die we in 2020 hebben gezet om de ambities uit het coalitieakkoord te concretiseren. Daarnaast schetsen 
wij een aantal ontwikkelingen die in 2020 relevant waren. Daarna volgt een financieel verslag. Daarin geven we op 
hoofdlijnen inzicht in de financiële ontwikkelingen in 2020. Vervolgens behandelen we de resultaten in 2020 langs de 
volgende thema’s.

• Vitaal Hardenberg - We zorgen voor een gezonde leefomgeving met passende voorzieningen voor iedereen.
• Duurzaam Hardenberg - We willen de wereld goed achterlaten voor onze kinderen.
• Landelijk Hardenberg - We bouwen aan een toekomstbestendig en leefbaar landelijk gebied.
• Ondernemend Hardenberg - Alle mensen hebben de kans te werken en zich te ontwikkelen.
• Zo doen we dat in Hardenberg - We bedenken en doen het samen met de inwoners.

Tenslotte gaan we in op de lokale heffingen. 

Hardenberg, 8 juni 2021

College van Burgemeester en Wethouders

1 - Voorwoord
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 2 2020 in Vogelvlucht

Impact coronacrisis

Nadat op 27 februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld, hield het virus het hele land en in 
z’n greep. Vanaf maart 2020 werden voortdurend maatregelen afgekondigd om het coronavirus in bedwang te krijgen. 
De maatregelen werden telkens beperkender en daarmee ingrijpender voor de samenleving. Na een versoepeling 
gedurende de zomerperiode van 2020 overspoelde een tweede coronagolf vanaf de tweede helft van 2020 ons land en 
waren nog strengere maatregelen het devies.

Tegen deze achtergrond is een terugblik op 2020 ook voor Hardenberg bijzonder. Vanaf maart stond namelijk ook voor 
de gemeente Hardenberg zo goed als alles in het teken van de coronacrisis. Het besturen van de gemeente Hardenberg 
werd een overwegend digitale aangelegenheid. De gemeentelijke dienstverlening kon alleen in aangepaste vorm 
worden voortgezet. 

Ter beperking van de impact van de noodzakelijke coronamaatregelen nam de Rijksoverheid compenserende 
maatregelen voor ondernemers. Deze maatregelen worden door de Rijksoverheid gefinancierd, maar zijn deels door 
gemeenten uitgevoerd. Aanvullend op de landelijk maatregelen heeft de gemeente Hardenberg ook een lokaal 
pakket met maatregelen vastgesteld. Zo is er een noodloket voor ondernemers ingericht en kregen ondernemers een 
korting van 50% op de BIZ-belasting over 2020. Ondernemers en (sport)verenigingen konden uitstel van betaling van 
gemeentelijke belastingen vragen, zoals dat ook werd ingevoerd voor de toeristenbelasting. Huurders van gemeentelijke 
gebouwen kregen huuruitstel en voor verenigingen en organisatoren van evenementen is tijdelijke financiële 
ondersteuning beschikbaar gesteld. 

Waar de zorgverlening werd belemmerd door de coronacrisis, zijn met zorgaanbieders afspraken gemaakt over het (niet) 
leveren van de zorg en de financiële gevolgen. In lijn met de landelijke richtlijnen is het uitgangspunt om de financiering 
aan aanbieders onverminderd door te laten gaan, omdat hun kosten ook vaak doorlopen. 

Om inwoners die vanwege de coronacrisis thuis zijn komen te zitten enige ondersteuning te bieden, heeft Hardenberg 
gratis online-trainingen via RegioOpleiders aangeboden. Vanwege het grote succes van dit aanbod, is de mogelijkheid 
om hiervan gebruik te maken, uitgebreid.

Om lokale ondernemers een extra steun in de rug te bieden, besloot de gemeenteraad in juni 2020 om de herinrichting 
van drie gedateerde woonstraten in de gemeente versneld uit te voeren. De voorzitter van MKB Nederland heeft in 
december 2020 zijn waardering uitgesproken voor deze aanpak, tijdens een werkbezoek aan Hardenberg.

Om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, heeft de gemeente Hardenberg 5,2 miljoen euro 
gereserveerd vanuit het rekeningresultaat over 2019. In 2020 heeft het Rijk bijdragen gegeven voor het opvangen van de 
gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor was het in 2020 niet nodig om genoemde 5,2 miljoen in te zetten. We willen dit 
bedrag wel beschikbaar houden voor 2021. Er is namelijk een gerede kans dat in 2021 een inhaalslag plaatsvindt en een 
extra beroep wordt gedaan op Bijstand, Jeugdhulp en WMO.

Wij realiseren ons terdege dat Nederland – en daarmee ook Hardenberg – momenteel nog midden in de coronacrisis zit. 
En dat de geboden steun vaak maar een druppel op de gloeiende plaat is. Tegelijkertijd worden wij telkens aangenaam 
verrast door de kracht, de wendbaarheid en de weerbaarheid van onze samenleving en door de initiatieven die ook in 
2020 tot ontplooiing kwamen. Dat geeft ons het vertrouwen dat de gemeente Hardenberg uiteindelijk sterker uit deze 
crisis zal komen. Regio Hardenberg is en blijft tenslotte met <1,5 meter> afstand de leukste!

2 - 2020 in vogelvlucht
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Inhoudelijke terugblik 2020

Graag behandelen wij enkele onderwerpen, die in 2020 in het bijzonder de aandacht hebben gehad en met de raad zijn 
besproken. 

Erven met kwaliteit
Eind januari 2020 stelde de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vast. Dit was de opvolger van de 
‘Rood voor Rood-regeling’. Met deze regeling krijgen agrarische ondernemers veel meer mogelijkheden om een 
andere invulling te geven aan schuren of stallen die leeg komen te staan. Net als bij de Rood-voor-Rood-regeling kan 
men ervoor kiezen om op het erf in plaats van de agrarische gebouwen een nieuwe woning te bouwen. Maar ook het 
bouwen van een bedrijfsgebouw is een mogelijkheid. Verder biedt de regeling de mogelijkheid om in een leegstaande 
stal of schuur een bedrijf te starten. Het sloopbewijs is onderdeel van de nieuwe regeling.

Evaluatie parkeren
Op basis van een uitgebreide evaluatie nam de gemeenteraad in februari 2020 een besluit over de actualisatie van het 
parkeerbeleid. De insteek is om een verbeterde versie van betaald parkeren te combineren met de voordelen van gratis 
parkeren (drie uur gratis parkeren achter de slagboom). Zo komen de juiste parkeerplaatsen beschikbaar voor de juiste 
parkeerders. Het college heeft de opdracht gekregen om dit scenario verder uit te werken in een nieuw parkeerbeleid, 
dit te implementeren en in te voeren na de zomer van 2021.

Een eerlijke kans voor iedereen
In februari 2020 stelde de gemeenteraad het beleidsplan minima 2020-2024 vast. Dit moet ertoe leiden dat er meer 
zekerheid komt voor inwoners met een minimuminkomen. Dat beleid richt zich niet alleen op de gevolgen, maar ook 
op de oorzaken van armoede. Dat betekent dat met de betreffende huishoudens een plan op maat wordt gemaakt om 
zo te zorgen voor inkomenszekerheid. Daarbij wordt gekeken waar de behoefte ligt en wordt daar dan ondersteuning 
bij geboden. Dat kan gaan van inkomensondersteuning tot schuldhulpverlening, en van het pak-je-kans-fonds tot 
begeleiding op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht is er in het beleidsplan voor kinderen.

Duurzaam Hardenberg
In maart stemde de gemeenteraad in met het meerjarenprogramma duurzaamheid 2020-2024. In dit vierde 
meerjarenprogramma legt de gemeente de aanpak voor het verduurzamen van de gemeente vast. De gemeente 
volgt daarbij de (inter)nationale afspraken en het klimaatakkoord. In het meerjarenprogramma staan drie kernopgaven 
centraal:

• De energietransitie: minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken.
• Aan de slag met klimaatadaptatie.
• Werken aan circulariteit.

Ook is dit meerjarenprogramma het kader voor de inbreng van de gemeente Hardenberg in de Regionale 
Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Eind april 2020 stemde het college in met het indienen van de concept-RES 
West Overijssel. Het Rijk beoordeelt of alle plannen van de 30 regio’s bij elkaar opgeteld voldoende zijn. Het concept 
wordt verder uitgewerkt tot een RES 1.0 die op 1 juli 2021 vastgesteld moet zijn door de gemeenteraad.

Woningbouw
Gezien de huidige woningmarkt is de woningbouw een topprioriteit van het college. Daarom wordt alles in het werk 
gesteld om de uitgifte van woningen te verhogen. In 2020 zijn maar liefst 325 woningen opgeleverd. Daarmee hebben 
we 325 huishoudens aan Hardenberg gebonden. Het doel is om tot en met 2025 circa 2.000 woningen toe te voegen.
Ook in 2020 zijn er weer diverse plannen voorbereid die het mogelijk maken om woningen te blijven bouwen in de 
verschillende kernen van de gemeente Hardenberg. Zo heeft het college in februari het uitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 
2’ vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van circa 95 woningen mogelijk in Dedemsvaart. Ook heeft de gemeenteraad in 
april het bestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van maximaal  
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14 woningen mogelijk. In juni 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden I, 
woningbouw Van Sytzamahof’ vast. Dit plan maakt de bouw van maximaal 12 woningen mogelijk. Eveneens in juni 
stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Gramsbergen, Garstlanden IV’ vast. Dit plan maakt de bouw van 150 
woningen mogelijk. Daarnaast zijn in 2020 diverse ontwerp-bestemmingplannen in procedure gebracht die de bouw 
van nieuwe woningen mogelijk maken: het plan voor het woongebied De Meerstal II in Kloosterhaar maakt de bouw van 
maximaal 36 woningen mogelijk, het plan voor het woongebied De Wieken II in Lutten maakt de bouw van maximaal  
49 woningen mogelijk en het plan voor de Havezathe Es in Marslanden II in Hardenberg maakt de bouw van maximaal 
90 woningen mogelijk.

Sport- en Beweegakkoord
In 2020 is het lokale Sport- en Beweegakkoord in Hardenberg gesloten. Het akkoord is ondertekend door een groot 
aantal organisaties en (sport)verenigingen en markeert zowel een einde als een begin. Het einde van een interactief 
traject met als eindpunt de ondertekening, maar vooral een begin om samen uitvoering te geven aan de actiepunten 
om de gestelde ambities en doelen op het gebied van sport en bewegen te realiseren. Er gebeurt in Hardenberg al veel 
op het terrein van sport en bewegen, zowel in relatie met zorg, welzijn en het onderwijs als ook gericht op ‘de’ sport zelf. 
Het akkoord zorgt voor een impuls aan bestaande en nieuwe initiatieven om sport en bewegen te versterken en haar 
maatschappelijke functie optimaal te benutten. Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit dit akkoord heeft 
de Rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Hardenberg is dat € 40.000 per jaar voor de 
periode 2020-2022.

Laaggeletterdheid
Hardenberg heeft het thema ‘laaggeletterdheid’ in 2020 actief op de agenda gezet. Zo’n 10% van de inwoners van 
Hardenberg kan niet goed lezen en schrijven. Dit is veel meer dan gedacht. Het is vaak ook niet bekend. Mensen praten 
er niet over. Ze verbergen het. En ze schamen zich ervoor. Alle organisaties in Hardenberg die bezig zijn met de aanpak 
van laaggeletterdheid, zitten in de werkgroep ‘Hardenberg taalt naar laaggeletterden’. Vanuit een gezamenlijke visie 
worden de activiteiten op elkaar afgestemd. In de werkgroep zitten de Bibliotheek/Taalpunt, het Alfa-college, de Stuw, 
Pro Hardenberg en de gemeente Hardenberg. Inmiddels zijn er gemeentelijke taalambassadeurs aangesteld, is er een 
webinar georganiseerd over het herkennen van laaggeletterdheid en is binnen de gemeente het programma ‘Direct 
Duidelijk Doen’ gestart.

75 jaar vrijheid
2020 had hét jaar van 75 jaar vrijheid moeten worden, nu het in 2020 75 jaar geleden was dat er een einde kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog. Door de beperkende coronamaatregelen konden echter diverse hiervoor georganiseerde 
activiteiten geen doorgang vinden. Een deel van deze activiteiten zal in 2021 alsnog plaatsvinden. Op 27 januari 
2020 was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de 
Holocaust, werd bevrijd. In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is door kunstenaar Daan Roosegaarde het 
tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ ontworpen. Meer dan 170 Nederlandse gemeenten deden aan dit mee, 
waaronder ook Hardenberg. De 104.000 stenen bij de Levenslicht-monumenten (verdeeld over de deelnemende 
gemeenten) vormden een herinnering aan de 104.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers. Om de paar seconden 
lichten de stenen op waardoor het lijkt op een ademhaling in licht. De stenen symboliseren zo het leven dat nu in de 
gemeenschap gemist wordt. Het monument was te bezoeken van 24 januari tot en met 1 februari 2020.

Pak je kans-fonds
Vanaf 2020 is het Pak je kans-fonds operationeel. Uitgangspunt van het fonds is dat iedereen in de gemeente 
Hardenberg een kans moet krijgen om mee te doen in de samenleving. Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot 
mogelijke (financiële) zelfredzaamheid van onze inwoners. Om dit voor elkaar te krijgen wordt inwoners de mogelijkheid 
en ruimte geboden om zichzelf te ontwikkelen om mee te kunnen groeien met de veranderende arbeidsmarkt. Het 
fonds richt zicht op ontwikkeling in de richting van betaald werk en/of participatie voor mensen met een laag- tot 
middeninkomen. Armoede mag ontwikkelingskansen niet in de weg staan. Het fonds kent een plafond van € 400.000 en 
aanvragen kennen een bijdrage van maximaal € 8.000.

2 - 2020 in vogelvlucht
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Nieuwe burgemeester
In januari 2021 werd bekend dat twintig sollicitanten hun belangstelling bij de Commissaris van de Koning kenbaar 
hadden gemaakt voor het burgemeestersambt van Hardenberg. Eind maart werd vanwege het coronavirus echter door 
de Minister besloten om alle lopende benoemingsprocedures van burgemeesters uit te stellen. Dit gold dus ook voor 
de gemeente Hardenberg. Nadat de procedure weer kon worden hervat, werd op 25 juni Maarten Offinga door de 
vertrouwenscommissie voorgedragen voor benoeming als burgemeester van Hardenberg. De installatie van Maarten 
Offinga als burgemeester van Hardenberg vond op 25 september onder beperkende coronamaatregelen plaats tijdens 
een bijzondere raadsvergadering in theater De Voorveghter, nadat Jan-Willem Wiggers op 22 september afscheid nam na 
bijna een jaar waarnemend burgemeester van Hardenberg te zijn geweest na het vertrek van Peter Snijders naar Zwolle.

Programma mobiliteit
In november 2020 stelde de gemeenteraad het programma mobiliteit vast. Met het programma mobiliteit wordt beoogd 
dat de hele gemeente goed bereikbaar, veilig en leefbaar is en blijft. Dit wordt gedaan door onder andere in te zetten op:

• een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, met Hardenberg als belangrijk knooppunt;
• de aanpak van knooppunten voor autoverkeer;
• goede en veilige fietsverbindingen;
• het aantrekkelijk maken van fietsen en reizen met het openbaar vervoer;
• het stimuleren, aanjagen en faciliteren van lokale initiatieven.

In de voorbereiding op het programma mobiliteit zijn inwoners opgeroepen om mee te denken over het 
conceptprogramma. Normaal gesproken zou daarvoor een inloopavond worden georganiseerd, maar vanwege het 
coronavirus gebeurde dit nu digitaal.

Visie op jongerenwerk
Met de vaststelling door de gemeenteraad in december 2020 van de visie op jongerenwerk, maakt Hardenberg voor 
de periode 2020-2023 werk van jongerenwerk. De visie geeft de richting aan voor het jongerenwerk in de komende 
jaren. De belangrijkste focus hierbij is dat het jongerenwerk zicht houdt op jongeren die risicogedrag ontwikkelen, en 
hen waar mogelijk ondersteunt om keuzes te maken die positief zijn voor hun ontwikkeling en toekomst. Verder is het 
jongerenwerk betrokken bij overlast gevende jeugdgroepen en het jeugdoverleg. Ze helpt de overlast te beperken en 
de positieve ontwikkeling te bevorderen van de jongeren die in deze groepen zitten. Hiervoor zet het jongerenwerk 
individueel en groepsgericht aanbod in, in de verschillende kernen in de gemeente Hardenberg. De Stuw verzorgt 
het jongerenwerk in de gemeente Hardenberg. De jongerenwerkers leggen contact met jongeren op straat, bij 
activiteiten of op plaatsen waar jongeren bij elkaar komen. Het jongerenwerk sluit aan bij de jongere, individueel of 
in groepsverband. Het jongerenwerk werkt samen met een groot aantal inwoners, maatschappelijke organisaties en 
professionele organisaties die in de gemeente actief zijn. Zoals plaatselijk belangen, de bibliotheek, jeugdagenten, 
leerplichtambtenaren van de gemeente en Samen Doen.

Ouderenakkoord
In 2020 hebben we het Ouderenakkoord in samenwerking met een groot aantal partners opgesteld. In het 
Ouderenakkoord wordt aandacht geschonken aan diverse thema’s: Vitaliteit, Wonen, Mobiliteit, Veiligheid, Eenzaamheid 
en Werk/Activiteiten. Het doel van dit akkoord is dat mensen waardig en vitaal ouder kunnen worden in de gemeente 
Hardenberg en dat we met elkaar de kracht van ouderen kunnen zien en benutten. Samen zorgen we ervoor 
dat belemmeringen die het waardig ouder worden in de weg staan zoveel mogelijk worden weggenomen. Het 
Ouderenakkoord is in januari 2021 door ons college ondertekend.

Samen Door
In 2020 is verder ingezet op het programma ‘Samen Door’. Dit programma zet in op een transformatie van het sociaal 
domein, door meer oplossingen in het voorveld te bieden en minder maatwerkvoorzieningen noodzakelijk te maken. 
Deze doelstelling sluit aan op de ambities die in het coalitieakkoord ‘verbindingen van betekenis’ zijn geformuleerd.  
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Met deze transformatie wordt mede beoogd om het structureel tekort binnen het sociaal domein aanzienlijk terug te 
dringen maar is vooral ook bedoeld om nog meer aansluiting te krijgen bij de oorspronkelijke uitgangspunten voor 
het sociaal domein, zoals kernachtig samengevat in het coalitieakkoord: “Uitgangspunt is dat mensen zelf primair 
verantwoordelijk zijn voor hoe het met hen gaat. Onze inwoners zien ook om naar elkaar. (…) Pas als zelfredzaamheid en 
omzien naar een ander (tijdelijk) niet mogelijk is, springt de overheid bij.” 

Nieuwe economische koers
De gemeenteraad heeft in december 2020 de nieuwe economische koers voor Hardenberg vastgesteld. De nieuwe 
koers richt zich op kwantitatieve én kwalitatieve groei. Met meer banen voor de inwoners van Hardenberg. En met 
economische activiteiten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners. In hoofdzaak schetst de visie een 
viertal majeure opgaven: 

1. het verder verhogen van de arbeidsproductiviteit en het aantrekken van talent van buiten;
2. het vergroten van wendbaarheid en weerbaarheid van de Hardenbergse beroepsbevolking;
3. een grotere wendbaarheid en weerbaarheid geldt ook voor de ondernemers;
4. blijvende aandacht voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat.

De bijbehorende economische actieagenda kent drie lijnen:
• het versterken van de economische basis;
• thema’s die van wezenlijk belang zijn voor de Hardenbergse economie op lange termijn;
• het uitbouwen van de kracht van Hardenberg.

Regio Deal Regio Zwolle
Medio 2020 is de Regio Deal Regio Zwolle ondertekend, waar ook de gemeente Hardenberg aan deelneemt. De Regio 
Deal is een groot investeringsprogramma met € 22,5 miljoen aan Rijksmiddelen en een cofinanciering van bijna € 65 
miljoen vanuit de provincie en de aan de Regio Zwolle deelnemende gemeenten. Met de Regio Deal wordt geïnvesteerd 
in achttien projecten vanuit vier actielijnen die – elk afzonderlijk én in samenhang met elkaar – de Regio Zwolle 
versterken als een sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Enkele van deze projecten 
hebben een specifiek Hardenbergse identiteit, zoals de Kennis & Innovatiehub ‘Future Farm’, het project ‘Brede welvaart in 
het Vechtdal’ (bestaande uit 23 deelprojecten) en ‘Ruimte voor de Vecht’, waarvan ook het project ‘Vechtrijk Gramsbergen’ 
onderdeel is.

2 - 2020 in vogelvlucht
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 3 Financieel verslag

Rekeningresultaat

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 5.070.000. 

De begroting 2020 liet voor 2020 nog een structureel tekort zien, maar voor de jaren daarna werden structurele 
overschotten voorzien. Incidenteel werd voor 2020 een tekort voorzien van € 3.365.000. 
Na de 2e bestuursrapportage 2020 werd voor 2020 een nadelig resultaat begroot van € 3.824.000.

De afgelopen jaren hebben we ingezet op de verbetering van de voorspellende waarde van de begroting. We streven 
er naar om de afwijking tussen het begrote en geprognosticeerde resultaat maximaal 3% van het totaal van de lasten te 
laten zijn. In het jaarverslag 2019 constateerden we dat we deze norm dicht waren genaderd.

Dit jaar is de coronacrisis is van grote invloed is geweest op de uitkomst van deze jaarrekening. Corona vroeg om extra 
maatregelen, waardoor diverse voorgenomen activiteiten zijn uitgesteld. Inkomsten zijn lager uitgevallen, maar het 
nadeel hieruit kon vaak - voor een groot deel - worden opgevangen door kostenbesparingen. De steunmaatregelen 
van het rijk voor ondernemingen, zelfstandigen en verenigingen, hebben er toe geleid dat het beroep op de gemeente 
om financiële ondersteuning beperkt is gebleven. Verder hebben we ook extra inkomsten ontvangen als gevolg van de 
steunpakketten van het rijk. 

3 - Financieel verslag
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Verklaring van het rekeningresultaat op hoofdlijnen 

Net als in voorgaande jaren zijn in de begroting budgetten opgenomen voor diverse projecten, waarvan de uitvoering 
niet in 2020 is afgerond, maar ook door loopt in 2021. In totaal gaat het dan om een bedrag van € 2,9 miljoen aan 
budgetten dat dit jaar niet is besteed. Wij stellen voor om deze in 2021 weer beschikbaar te stellen.

Andere - grotere - afwijkingen (na resultaatbestemming) doen zich voor bij:

Omschrijving Bedrag afgerond op duizend euro

Ruimtelijke ordening 546.000 voordeel

Sport en accommodaties 690.000 voordeel

BBZ -285.000 nadeel

Vergoeding uitvoering TOZO-regeling 135.000 voordeel

WMO beschermd wonen en maatschappelijke opvang 333.000 voordeel

WMO vervoer immaterieel 260.000 voordeel

WMO begeleiding -189.000 nadeel

Samen Doen 238.000 voordeel

Jeugdgezondheidszorg 785.000 voordeel

Beheer en exploitatie overige gebouwen en gronden 875.000 voordeel

Algemene uitgaven en inkomsten 220.000 voordeel

Taakstelling personeel/saldo bedrijfsvoering 828.000 voordeel

Bestuur (APPA) -737.000 nadeel

Algemene uitkering gemeentefonds 1.936.000 voordeel

OZB 162.000 voordeel

Rente -224.000 nadeel

Onvoorzien 204.000 voordeel

Overige 247.000 voordeel

6.024.000 voordeel
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Ruimtelijke ordening
Er zijn meer (complexe) aanvragen gedaan, waardoor meer leges zijn ontvangen. De extra uitvoeringskosten konden 
binnen de beschikbare middelen worden opgevangen.

Sport en accommodaties
Sinds 2019 is het voor de gemeenten door nieuwe fiscale wetgeving niet meer mogelijk om de BTW op investeringen 
en uitgaven met betrekking tot sport te compenseren of terug te vragen. Hiervoor in de plaats moet de gemeente 
ieder jaar een Specifieke Uitkering (SPUK) aanvragen. Dit gebeurt op basis van de begroting van het boekjaar waarop 
een voorlopige uitkering volgt. Op basis van de werkelijke bedragen volgt een afrekening. Eind 2020 is de afrekening 
over 2019 geweest waardoor we een extra bedrag van € 240.000 hebben ontvangen over 2019. Daarnaast zijn de SPUK 
ontvangsten over 2020 € 100.000 hoger dan verwacht.
In verband met de beperkte openstelling en deels sluiting door Corona zijn de inkomsten zwembaden € 135.000 minder 
dan begroot. Daar staat onder andere tegenover dat minder kosten hoefden te worden gemaakt voor inhuur personeel  
€ 181.000, schoonmaak € 95.000 en overige kosten beheer en onderhoud € 86.000.
Ook is sprake van een voordeel van € 100.000 op de rijksbijdrage combinatiefunctionarissen. Jaarlijks wordt een 
rijksbijdrage ontvangen die deels wordt uitbetaald aan externe partners en deels wordt aangewend voor de kosten van 
onze “eigen” combinatiefunctionarissen. Het bedrag dat nog is overgebleven op het gemeentelijk deel valt nu vrij het 
rekeningresultaat.

BBZ
Op de uitvoering van de BBZ is een nadeel ontstaan van € 285.000. Er is minder aan uitkeringen verstrekt (€ 87.000) en 
meer ontvangen uit aflossingen (€ 70.000). Hier staat tegenover dat de rijksbijdrage lager is uitgevallen dan begroot  
(€ 442.000). 

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) 
In totaal is aan zo’n 840 zelfstandigen voor ruim € 3,6 miljoen aan ondersteuning uitbetaald. De TOZO verloopt voor 
de gemeente budgettair neutraal, d.w.z. dat de gemeente voor de uitvoering van de TOZO-regeling een vergoeding 
ontvangt. Na aftrek van de extra gemaakte kosten resteert van deze vergoeding nog € 135.000.

Wmo beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Het voordeel betreft vooral een overschot beschermd wonen (€ 281.000). Dit overschot is ontstaan als gevolg van 
de toegevoegde middelen in de septembercirculaire 2020 gemeentefonds en een aanvullende incidentele vrijval 
Maatschappelijke Opvang 2019. Verder zijn in 2020 de subsidies niet geïndexeerd. De bijdrage vanuit Hardenberg is 
daarom € 52.000 lager dan begroot. Indexering zal vanaf 2021 weer worden toegepast.

Wmo vervoer immaterieel
Door corona en de aanverwante maatregelen zien we een terugloop van het aantal aangevraagde en verreden 
kilometers. Dit is te verklaren doordat het WMO-vervoer grotendeels wordt toegewezen aan een groep inwoners 
die in de risicogroep vallen. Bij het begin van de corona crisis in maart tot en met juni is de continuïteitsbijdrage 
overeengekomen met een percentage van 80%. Hierbij is tevens een uitsparing gebleken.

Wmo Begeleiding
Per 2020 is gestart met de nieuwe raamovereenkomst Wmo voorzieningen. Hierbij liet de prognose zien dat een 
verhoging van budgetten in 2020 te verwachten was, dit is destijds niet toegekend in de daadwerkelijk hoogte van de 
budgetten Wmo. We zien door de corona een lichte daling van het gebruik en daarmee de kosten, waardoor er geen 
aanzienlijke overschrijdingen zijn ontstaan. Ook rondom de PGB zien we hetzelfde gebeuren. Doordat er minder inzet 
vanuit maatwerk geleverd kon worden en inwoners terughoudend zijn geweest zijn deze beide minder aangevraagd en 
ingezet dan in eerste instantie werd gedacht. Door de corona crisis hebben we een continuïteitsbijdrage opengesteld en 
is hier aanvraag op gedaan door aanbieders. Daarnaast mogen aanbieders ook beroep doen op een vergoeding voor de 
meerkosten. Deze kosten zijn zoveel mogelijk in de jaarrekening 2020 verwerkt. Aanbieders hebben nog de tijd tot eind 
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april de kans om een verzoek in te dienen. Daarnaast zien we een stijging in het laatste kwartaal van 2020 omdat er weer 
meer ruimte werd geboden voor de inzet van voorzieningen. Een deel van die stijging zal inhaalzorg zijn. Door de corona 
hebben mensen moeten wachten op hulp of ze zijn zelf terughoudend geweest. 

Samen Doen
Samen Doen Hardenberg BV heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat vloeit, conform de 
raamovereenkomst, terug naar de gemeente.

Jeugdgezondheidszorg
Door de coronacrisis zien we dat de instroom in de jeugdhulp in 2020 is achtergebleven. Hierdoor is € 445.000 minder 
besteed dan begroot. Verder is een voordeel van € 164.000 ontstaan op de jeugdhulp die gefinancierd wordt uit het 
landelijk transitiearrangement Jeugd. Dit betreft een contract tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en landelijk werkende jeugdhulpaanbieders met zeer specialistische functies (ernstige psychose, levensbedreigende 
eetstoornissen, eergerelateerd geweld).
Het Rijk heeft in de loop van 2020 besloten om te investeren in de Veilig Thuis-organisaties, omdat de trend van meer 
meldingen en onderzoeken landelijk zichtbaar was. Voor de regio IJsselland betekende dit een extra bijdrage op de 
rijksuitkering van ongeveer een miljoen. Als gevolg hiervan hoefde de begrote gemeentelijk extra incidentele bijdrage 
ad € 176.000 niet betaald te worden. 

Beheer en exploitatie overige gebouwen en gronden
In 2020 is een aantal gemeentelijke objecten verkocht. Dit leidde tot een boekwinst van rond € 463.000. Verder leidt 
de andere wijze van waardering deelneming LOC er toe dat geen bijdrage in het exploitatieresultaat LOC 2019/2020 
hoeft te worden betaald.  Deze wordt - binnen het LOC - ten laste van het eigen vermogen van het LOC gedekt. Voor de 
jaarrekening 2020 van de gemeente leidt e.e.a. tot het vervallen begrote bijdrage 2019 ad € 116.000 en begrote bijdrage 
2020 ad €  90.000. Daarnaast vervalt de noodzaak om in 2020 de boekwaarde LOC te corrigeren, waardoor een voordeel 
in 2020 ontstaat van € 185.000.

Algemene uitgaven en inkomsten
In de jaarrekening 2019 is een stelpost opgenomen van € 470.000 voor “kleine” facturen (tussen € 2.000 en € 10.000), 
die als last in 2019 moest worden opgenomen. Bij screening van deze facturen in 2020 bleek dat sprake was van een 
dubbeling. Hierdoor ontstaat nu een voordeel van € 220.000.

Taakstelling personeel/saldo bedrijfsvoeringskosten
In de begroting 2020 is een bezuinigingsopdracht opgenomen om de personeelskosten te verlagen. Deze opdracht vloeit 
voort uit de opheffing van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, waarbij het personeel en materieel zijn “overgenomen” 
door Hardenberg. In het vervolg van dit financiële hoofdstuk wordt deze taakstelling nader toegelicht. De taakstelling 
voor 2020 bedraagt € 1,7 miljoen. Dekking van dit bedrag vindt plaats vanuit de totale bedrijfsvoering budgetten. In 2020 
is een voordeel op de totale bedrijfsvoeringsbudgetten gerealiseerd van € 2.528.000. Dit voordeel bestaat voor de helft 
uit een besparing op de loonkosten. In 2019 is aan teams – waarvoor geen dienstverleningsovereenkomst met Ommen 
is gesloten – een 25% taakstelling opgelegd. De “opbrengst” van deze 25% taakstelling is gereserveerd in de vorm van 
een stelpost. Het bedrag dat eind 2020 nog op deze stelpost resteerde bedraagt € 1.237.000. Daarnaast is sprake van 
onderuitputting van de loonsom en inhuur derden van € 530.000. Andere besparingen op de bedrijfsvoeringskosten 
betreffen onder andere de lagere uitgaven voor overige personeelskosten € 373.000 (reis- en verblijfkosten, dienstreizen, 
opleidingskosten enz.), huisvestingskosten (€ 118.000); ICT (€ 144.000) en tractie (€ 134.000). 

Voorziening APPA (pensioenvoorziening (ex)wethouders)
Op grond van actuariële berekeningen en rekening houdende met het verloop (toevoegingen / onttrekkingen) van de 
voorziening in 2020 is € 737.000 in de voorziening gestort.
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Algemene uitkering gemeentefonds
Het begrote bedrag is nog gebaseerd op de zogenaamde meicirculaire gemeentefonds. Nadien zijn nog twee circulaires 
gepubliceerd, de september- en decembercirculaire. De informatie in de ze circulaires kwam te laat om nog te worden 
verwerkt in de begroting. De hogere gemeentefondsuitkering betreft voor een groot deel (€ 1,1 miljoen) de uitwerking 
van het 2e steunpakket corona-maatregelen.

OZB 
In 2020 is meer OZB ontvangen. Dit betreft dan zowel de opbrengst OZB woningen (€ 58.000) als de niet-woningen  
€ 104.000).

Renteresultaat
Het nadelig (rente)resultaat vloeit voort uit de lagere doorberekening van rente aan grondexploitatie (€ 224.000).

Onvoorzien 
Na de tweede bestuursrapportage 2020 resteerde nog een bedrag van € 204.000 op deze stelpost. Dit bedrag hoefde in 
2020 niet te worden ingezet en valt nu incidenteel vrij in het rekeningresultaat.

Overige 
Dit is het saldo van diverse kleinere voor- en nadelen (kleiner dan € 100.000). Voorbeelden hiervan zijn een nadeel van 
€ 73.000 op overige onderwijs en voordelen op maatschappelijke begeleiding (€ 53.000); hogere subsidie doelgroepers 
openbaar groen (€ 57.000); bedrijven en ondernemers (€ 58.000); onderwijshuisvesting (€ 83.000) en bestuur en 
ondersteuning (€ 42.000). Voor de toelichting op deze - en andere kleinere - verschillen verwijzen wij hier naar de 
toelichting in de jaarrekening 2020.

Resultaatbestemming 2020

Overeenkomstig de lijn in voorgaande jaren stellen wij u voor om de restant budgetten van jaargrensoverschrijdende 
projecten in 2021 weer beschikbaar te stellen. 

Algemene reserve

De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit, dat nodig is als financiële buffer voor het 
opvangen van risico’s. Aan het begin van dit jaar bedroeg de algemene reserve € 44.902.000. Aan het eind van 2020 is de 
algemene reserve toegenomen tot € 53.554.000.

stand per 1-1-2020 € 44.902.000

toevoeging resultaat 2019 € 6.767.000

onttrekking t.b.v. WMO -/- € 315.000

stand 31-12-2020 € 51.354.000

rekeningresultaat 2020 € 7.128.000

voorstel resultaatbestemming 2020 -/- € 2.870.000

per saldo toevoeging aan algemene reserve €   2.200.000

€ 53.554.000

3 - Financieel verslag
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De algemene reserve vormt samen met de onbenutte belastingcapaciteit (€ 1,0 miljoen) de financiële buffer om risico’s 
op te kunnen vangen. Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen hanteert Hardenberg een norm van 1,4 keer 
de som van de ingeschatte risico’s.

In 2018 is begonnen met het op een gestructureerde wijze in beeld brengen van risico’s. Deze risico’s zijn vervolgens 
op geld gewaardeerd en aan de hand van een statistische methode is bepaald welke financiële buffer nodig is om deze 
risico’s af te kunnen dekken. 

Onlangs is de risicoscan geactualiseerd. Voor de toelichting op de resultaten van deze scan verwijzen wij hier naar de 
paragraaf weerstandsvermogen van dit jaarverslag. De actualisatie heeft geleid tot een bijstelling van de som van de 
risico’s. Deze is nu berekend op € 20,2 miljoen (2019: € 19 miljoen).

De verhouding tussen de omvang van het beschikbare weerstandsvermogen in relatie tot het benodigde 
weerstandsvermogen (de som van de risico’s) is 2,34. Deze ratio ligt ruim boven de door de raad vastgestelde factor van 
1,4. Voor de toelichting op de berekening van deze ratio verwijzen wij hier naar de paragraaf weerstandsvermogen van 
dit jaarverslag.

Dienstverlening aan de gemeente Ommen

Nadat de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) is beëindigd, zijn we op 1 januari 2019 gestart met een nieuwe 
ambtelijke organisatie. Daarbij is gekozen voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten 
uitvoert. 
Wij hebben het merendeel van het personeel van de Bestuursdienst in dienst genomen. Om te zorgen dat 
al het personeel nog steeds kon worden ingezet en om gedwongen ontslagen te voorkomen, is de afspraak 
gemaakt dat Hardenberg tot en met 2024 diensten uitvoert voor de gemeente Ommen. Daarvoor zijn 
dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke uitvoeringscontracten afgesloten. Ommen betaald voor de dienstverlening 
een bijdrage op basis van een kostprijsberekening. 
In 2020 was de bijdrage van Ommen rond € 6,7 miljoen. 

In oktober 2020 heeft het college, na een evaluatie en na het horen van de raad, besloten de dienstverlening aan/
samenwerking met de gemeente Ommen niet te verlengen na afloop van de afgesproken termijnen. Tijdens de 
evaluatie is gekeken naar de oorspronkelijke doelstellingen, met name kansen, verminderen kwetsbaarheid, kosten, 
kwaliteit. De conclusie is dat de dienstverlening aan Ommen in het algemeen niet bijdraagt aan deze doelstellingen.
Met dit besluit is er duidelijkheid over de afloop van de dienstverlening aan de gemeente Ommen. Samen met 
Ommen kijken we naar scenario’s met het oog op de afbouw van de dienstverlening uiterlijk per de einddatum van 
de overeenkomst. Beide besturen en organisaties treffen gezamenlijk voorbereidingen voor het afhechten van de 
dienstverlening en het - waar nodig - overdragen van taken, data en materieel. Dat doen we in goed overleg met elkaar. 
De taakstelling om de kosten terug te brengen naar Hardenbergs niveau bij beëindiging van de tijdelijke 
uitvoeringsovereenkomsten wordt gerealiseerd. Voor dezelfde taakstelling bij beëindiging van de 
dienstverleningsovereenkomsten (eind 2024) zijn en worden inmiddels ook de nodige maatregelen genomen (zoals niet 
structureel invullen van vacatures). 
Er zijn financiële risico’s bij de beëindiging van de dienstverlening aan Ommen. Wij verwachten dat er eenmalige 
frictiekosten zullen zijn. Als voorbeeld noemen we ICT en tractiemiddelen, waar systemen nauw met elkaar verbonden 
zijn / dezelfde systemen worden gebruikt. In de berekening van het weerstandsvermogen hebben we een risico 
opgenomen van 20% van de bijdrage van Ommen.
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Taakstelling 2020

Per 1 januari 2019, bij de beëindiging van de Bestuursdienst, hebben Ommen en Hardenberg afgesproken een deel van 
de werkzaamheden zelfstandig te doen. Voor die werkzaamheden verlenen wij dus geen diensten aan Ommen. Omdat 
Hardenberg het personeel en de bedrijfsvoeringsmiddelen van de Bestuursdienst heeft overgenomen, was voor die 
werkzaamheden de personele capaciteit groter dan voor de eigen dienstverlening nodig is. Dit is aanleiding geweest 
voor het opnemen van een aantal taakstellingen in de begroting:

Bedrage x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 2025

taakstelling (besparing TUC facilitair/financiën) -100 -100 -100 -100 -100

taakstelling (besparing TUC facilitair/financiën) -100 -100 -100 -100 -100

taakstelling algemeen -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

verlaging personeelskosten door natuurlijk verloop -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

TUC publieksdienst 668 668 668

Verlaging kosten DVO’s -5.879

totaal aan taakstellingen -1.700 -2.300 -2.800 -3.468 -3.468 -9.347

De taakstelling 2020 is gerealiseerd/ingevuld door besparingen op de bedrijfsvoeringskosten.
De uitvoering van de taakstelling 2021 ligt op koers.

We zien dat de situatie per 1 januari 2019 geen blijvende situatie is. Werkzaamheden veranderen en nemen toe door 
wet- en regelgeving en voor de uitvoering van bestuurlijke ambities en het verbeteren van de dienstverlenings- en 
bedrijfsvoeringsprocessen. We ervaren dat de druk op de beschikbare personele capaciteit toeneemt. Het realiseren van 
de taakstellingen betekent niet dat daarmee capaciteit en werkzaamheden in balans zijn. In 2020 is een formatiescan 
door adviesbureau BMC uitgevoerd. Uit die scan blijkt dat de totale formatie kleiner is dan die van vergelijkbare 
gemeenten. Ook blijkt dat we meer taken in eigen beheer doen. Er is sprake van meer inhuur van personeel dan in 
vergelijkbare gemeenten. 
De uitkomsten van deze scan worden betrokken in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

3 - Financieel verslag
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In Hardenberg zorgen we voor een gezonde leefomgeving en passende voorzieningen, zowel in de twee 
stedelijke centra als in de kleinere kernen. Onze inwoners voelen zich veilig en vitaal. We komen in beweging 
voor een gezonde leefstijl. We hebben aandacht voor elkaar en zorgen voor elkaar. Als het niet lukt, bieden 
we een (tijdelijk) vangnet.

Ruimtelijke ordening

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. We zijn volop bezig met de voorbereiding hierop, onder meer door de 
ontwikkeling van een omgevingsvisie met strategische keuzes en het opstellen van een omgevingsplan met de regels 
voor de fysieke leefomgeving. Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 
werking. Deze wet regelt dat de bouwtechnische toets voor minder complexe bouwaanvragen naar private partijen over 
gaat.
Bij projecten in de openbare ruimte proberen we zoveel mogelijk de verschillende doelen te combineren of in de 
uitvoering mee te nemen. Het gaat dan onder meer om ambities op het gebied van mobiliteit, klimaat, inclusieve 
samenleving, biodiversiteit en duurzaamheid. 

Onze ambitie
We faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen waarmee de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving wordt benut en versterkt en 
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een vitale, dynamische en leefbare samenleving en een aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Bij de invoering van de Omgevingswet richten we ons vooral op informatievoorziening, communicatie en juridische 

besluitvorming. In 2020 stellen we ook de Omgevingsvisie Hardenberg vast. 
· Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet 

regelt dat de bouwtechnische toets voor minder complexe bouwaanvragen naar private partijen over gaat. In 
2020 onderzoeken we welke impact deze wet op de formatiegrootte van dit taakveld heeft. Om hierop in te spelen 
hebben we vrijkomende vacatures ingevuld met tijdelijk personeel. De huidige formatie is te klein om de totale 
werkvoorraad te kunnen behandelen. We willen extra tijdelijk personeel inhuren om de aanvragen op tijd te kunnen 
behandelen. De kosten hiervan worden voor 2020 begroot op € 300.000. Dit wordt gedekt uit de legesopbrengsten. 

· We werken op verschillende plekken aan de herinrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in de Vechtzone, 
het gebied langs de Vecht tussen de Lage Doelen en de Amaliabrug. In dit gebied staat een aantal ontwikkelingen 
op stapel, zoals de ontwikkeling van de kavel naast de Troubadour en ‘Blok 4’ aan de Havenweg. We verwachten 
dat de potentie van de Vecht steeds meer benut zal worden voor recreatie en pleziervaart en we willen dat 
de uitstraling van de openbare ruimte hierbij aansluit. Dit biedt bovendien kansen om de openbare ruimte 
klimaatrobuust en levensloopbestendig te maken. Daarnaast worden de Admiraal Helfrichstraat en het Ismael 
Emanuelplein in het centrum van Hardenberg opnieuw ingericht en werken we onder andere aan de invulling van 
de oude zwembadlocatie, het stationsgebied en Marslanden II.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2020 is gewerkt aan een adequate voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2022. Halverwege  

2020 heeft het rijk de invoering doorgeschoven van 2021 naar 2022. Er is gewerkt aan de voorbereidingen om 
te komen tot een Omgevingsplan Hardenberg. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan 
maar dan met verbrede reikwijdte. Daarvoor zijn diverse bouwstenen ontwikkeld.  Dat betreft een richtlijn 
omgevingsplan Hardenberg. Deze is bedoeld als (technische) gids voor de behandeling van ruimtelijke initiatieven. 
Verder is er gewerkt aan de bouwsteen integratie verordeningen in het Omgevingsplan Hardenberg. Ook is er 
een Plan van Aanpak Omgevingsplan Hardenberg opgesteld. Daarnaast heeft een inventarisatie en aanbesteding 
plaatsgevonden van de ICT-applicaties die van belang zijn voor de digitale aansluiting op het nieuwe rijks-ICT-
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stelsel (DSO). Verder is het nieuwe bedrijfsproces voor een omgevingsvergunning uitgewerkt vooral omdat de 
Omgevingswet een versnelling beoogt, naast andere relevante aspecten. De procedure wordt omgezet van 26 naar 
8 weken. Daarnaast hebben er in 2020 twee voortgangsberichten over de Omgevingswet en het Omgevingsplan 
Hardenberg plaatsgevonden bij raadsbrief van juni en november 2020.In 2020 is er eveneens gewerkt aan de 
omgevingsvisie. Het vaststellingsproces is doorgeschoven naar 2021. Met de inhuur zijn de vergunningverlenings- 
en toezichttaken binnen de begrote kosten uitgevoerd.

· In de uitbreidingswijk Marslanden zijn ook het afgelopen jaar veel nieuwe woningen gerealiseerd. In de woonwijk 
De Cirkel zijn nog enkele woningen te koop bij de ontwikkelaars die daar actief zijn. Er is al een aanvang gemaakt 
met het woonrijp maken van de wijk. Dit zal gefaseerd verder worden uitgevoerd. Het volgende deelgebied (De 
Marshoogte) wordt inmiddels bouwrijp gemaakt. Ook is er door de gemeente gestart met het aanbieden van de 
kavels in dit deelgebied en door de ontwikkelaars met het aanbieden van de woningen. Vechtdal Wonen heeft de 
bouw van een tiental huurwoningen in dit deelgebied aanbesteed. Daarmee wordt er ook in het segment huur 
voorzien in het deelgebied. Na het afronden van het deelgebied Marshoogte is fase 1 van Marslanden II voltooid. 
Om er voor te zorgen dat er een doorlopende bouwstroom is in het uitbreidingsgebied Marslanden, zijn de 
onderhandelingen met Roosdom Tijhuis Planontwikkeling gestart om  ook voor de deelgebieden Ydenhoogte en 
De Velden tot samenwerking te komen.

· In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum. Zo is het concept plan voor 
de herontwikkeling van De Spinde verder uitgewerkt en is de inspraakprocedure van het bestemmingsplan 
gestart. Een groot aantal gemeentelijke ambities wordt ingevuld met deze herontwikkeling. Denk hierbij aan het 
compacter maken van het winkelgebied, het opwaarderen van de openbare ruimte, toevoegen van een divers 
woonprogramma en klimaatadaptieve maatregelen. Ook de provincie ondersteunt de ambitie van dit plan. 
Omdat wijzelf als gemeente actief het plan oppakken en durven te investeren heeft de provincie ook een fraai 
subsidiebedrag (650.000 euro) beschikbaar gesteld .

· Door middel van een participatietraject met omwonenden en stakeholders is gewerkt aan een nieuw ontwerp 
voor het Badhuisplein. Eind 2020 is het schetsplan vastgesteld. Het herinrichtingsplan voorziet in de volgende 
aspecten: het plein wordt beter ingepast in de (nieuwgebouwde) omgeving, de hoofdfietsroute Marslanden- LOC-
Stationsgebied wordt afgerond, het plein wordt groener en er komt ruimte voor speeltoestellen en de entrees naar 
de bioscoop en het theater worden beter ingericht. 

· De invulling van de zwembadlocatie vordert gestaag. Zo zijn de 32 grondgebonden woningen (Marschhoek) 
opgeleverd en zal in januari 2021 het gebouw CPO De Marsch opgeleverd worden. Het betreft het 
appartementengebouw op de plek van de voormalige kanovereniging. Dit appartementencomplex geeft samen 
met de twee vorig jaar opgeleverde gebouwen vanaf de Vecht een geheel nieuw aanzien op de stad. Ontwikkelaar 
DLH uit Zwolle heeft momenteel het project Vechthorst in de verkoop. Het betreft twee gebouwen met elk 18 
appartementen.

· Intern is gestart met trajecten om te komen tot de herinrichting Helfrichstraat, Emanuelplein en een visie op de 
zuidzijde van het centrum. 

· In 2020 zijn diverse ruimtelijk initiatieven in en door de gemeente mogelijk gemaakt. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van bestemmingsplannen, bestemmingsplanherzieningen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen. 
Onderdeel daarvan maken ook uit de vrijwel wekelijkse welstandsadviezen voor bouwplannen en ruimtelijke 
kwaliteitsadviezen. Ongeveer ca 200  voorstellen over ruimtelijke plannen en projecten hebben de bestuurstafels 
gepasseerd. De initiatieven hebben betrekking op zowel ontwikkelingen in het stedelijk gebied, in de diverse 
kernen en het buitengebied. Dat strekt zich uit van zonneparken, nieuwe woonplannen voor centrum Hardenberg 
tot woonbestemmingen voor voormalige agrarische bedrijven.
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Volkshuisvesting en woningbouw

Hardenberg is een van de weinige grensgemeenten die niet te maken heeft met bevolkingskrimp. Volgens de 
geactualiseerde prognoses is er in de gemeente Hardenberg de komende 10 jaar behoefte aan ruim 2.500 tot 3000 
nieuwe woningen. Per kern verschilt de woonbehoefte. Hardenberg en Dedemsvaart zijn in trek als woonlocatie, ook 
voor huishoudens van buiten onze gemeente. De dorpen en buurtschappen zijn vooral gewild bij de lokale bevolking en 
rustzoekers van buitenaf. Ons vorige woonbeleid is opgesteld tijdens de economische crisis. De laatste jaren is de markt 
aangetrokken. We hebben ons beleid aangepast aan de huidige situatie in het Programma Wonen 2019-2025

Onze ambitie
Onze inwoners wonen in een voor hen passende woning, in een omgeving met rust en ruimte, met oog voor elkaar, ook in de 
toekomst.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We streven ernaar om 200 tot 250 nieuwe woningen op te leveren in 2020. Het bouwprogramma wordt zo veel 
mogelijk afgestemd op de lokale situatie. 
Bij het bouwen van nieuwe woningen hebben we nadrukkelijk aandacht voor starters, senioren en huishoudens 
die zijn aangewezen op sociale huur. Het aantal sociale huurwoningen wordt in de periode tot 2022 uitgebreid met 
tenminste 150 woningen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
In 2020 zijn in totaal 325 woningen opgeleverd, waarvan 59 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn gerealiseerd 
in verschillende grote projecten in Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Slagharen, Bergentheim, Gramsbergen en 
kleine kernen.

Onze ambitie
We maken werk van de energietransitie.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Vanuit het Duurzaamheidsprogramma willen we de bestaande woningvoorraad verduurzamen. In 2020 informeren 

we onze inwoners over duurzaamheidsmaatregelen en de bijbehorende financieringsmogelijkheden. 
· We maken afspraken met de woningcorporatie over het verduurzamen van corporatiewoningen.

Wat hebben we daarvoor in 202 gedaan? 
Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk Duurzaam Hardenberg.

4 - Vitaal Hardenberg
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Infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid 

Wij willen een bereikbare, verkeersveilige en leefbare gemeente zijn. Daarvoor is er een programma Mobiliteit en 
een Meerjareonderhoudsprogramma wegen opgesteld. Het programma Mobiliteit maakt onderdeel uit van de 
omgevingsvisie en wordt verder uitgewerkt in onder andere een Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). 
In het programma Mobiliteit leggen we onze ambities vast op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. We kijken daarbij verder dan de gemeentegrenzen: hoe houden we samen met onze partners de 
regio Hardenberg bereikbaar? Het programma geeft richting voor de uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid voor 
de komende jaren. Aangezien automobiliteit tegen de fysieke grenzen aan loopt, zetten we meer in op de fiets en het 
openbaar vervoer. Daarnaast zetten we ons in om mobiliteit meer te verduurzamen. 

Het Meerjaren onderhoudsprogramma wegen wordt periodiek geactualiseerd mede in samenwerking met de 
Plaatselijke belangen in de gemeente.

Onze ambitie
We streven naar een goede bereikbaarheid, het optimaliseren van de regionale stroomwegen en de fietsverbindingen tussen 
kernen, woonwijken en voorzieningen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We werken het programma mobiliteit uit in een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan waarin we de verschillende 

vervoersmogelijkheden verder uitwerken. Om de bereikbaarheid van Hardenberg te verbeteren, moeten we 
investeren in projecten die de totale regio beter bereikbaar maken. We lobbyen bij de provincie, het Rijk en in en 
met verschillende samenwerkingsverbanden om de bereikbaarheid van Hardenberg en de regio te verbeteren. 

· We onderzoeken de mogelijkheden om met nieuwe technieken de doorstroming van de Haardijk in Hardenberg 
te verbeteren. We leggen veilige oversteekplaatsen aan voor fietsers en voetgangers en zorgen voor extra groen. 
Hiermee wordt de entree van Hardenberg mooier, veiliger en klimaatbestendiger. We verwachten dat de totale 
reconstructie € 2,35 miljoen kost. Dit komt deels uit de post groot onderhoud verharding (€ 350.000) en deels uit 
de post vervangingsinvesteringen Haardijk (€ 1.100.000). Daarnaast willen wij dit project aanmelden voor subsidie 
bij de provincie Overijssel (verwachting: € 250.000). Voor de resterende dekking (€ 650.000) stellen we voor om dit 
bedrag op te nemen voor de jaarschijf 2020. 

· De provincie Overijssel heeft de Vechtdalverbinding (de opwaardering van de N340, N377 en N48) eind 2018 
aanbesteed. Inmiddels is het steeds duidelijker hoe de werkgrenzen aansluiten op de gemeentelijke infrastructuur 
en of aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goede aansluiting. We zien kansen door bij het definitief 
ontwerp net wat verder te kijken dan de projectgrenzen en daar ‘werk met werk’ te maken. Hiervoor reserveren we 
een bedrag van € 50.000. 

· In het centrum van Balkbrug legt de provincie een tunnel aan voor de N377. Boven de tunnel komt een 
verbindingsweg en verblijfsgebied. Samen met de Coalitie Balkbrug en andere betrokkenen wordt hiervoor 
een herinrichtingsplan opgesteld. Hierbij kijken we ook hoe we ambities uit het collegeakkoord zoals 
levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen realiseren. Voor het ontwerp- en 
participatietraject is een bedrag van € 75.000 opgenomen. Voor de realisatie gaan we uit van een bedrag  
€ 600.000. De gemeenteraad heeft al eerder een bedrag gereserveerd voor het klimaatrobuust inrichten van de 
tunnelbak. Hiervan kan € 125.000 worden gebruikt voor deze herinrichting. We stellen voor het resterende bedrag 
van € 475.000 in de begroting op te nemen bij de jaren 2021 (€ 200.000) en 2022 (€ 275.000). We onderzoeken de 
komende tijd de mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor dit project. 

· Op initiatief van Plaatselijk Belang wordt de Broekdijk in de bebouwde kom van Bruchterveld ingericht als fietsstraat. 
Samen met Plaatselijk Belang en andere betrokkenen is in 2020 gezocht naar de mogelijkheden om ook de 
Wijkstraat, de Schoolstraat en de Hoopsteeweg op te waarderen. We verwachten dat dit project in aanmerking 
komt voor subsidie van de provincie Overijssel. Voor de realisatie van de fietsstraat aan de Broekdijk is al eerder een 
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bedrag van € 450.000 gereserveerd. In 2020 is hier € 140.000 voor gereserveerd voor planvoorbereiding (€ 40.000) 
en realisatie (€ 100.000) van de opwaardering van de andere drie straten. In 2021 reserveren we hiervoor € 160.000 
uit de onderhoudsbegroting wegen en € 80.000 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. 

· In De Krim staat een aantal ontwikkelingen op de agenda. Er komt een nieuw MFA en op een aantal vrijkomende 
locaties ontstaat ruimte voor nieuwe functies, met name woningbouw. In het Onderhoudsprogramma Wegen 2020-
2022 zijn de wegen in het centrum rondom de herontwikkellocaties opgenomen voor groot onderhoud en kleine 
aanpassingen. 

· De Gramsbergerweg ter hoogte van de Prof. Waterinkschool in Hardenberg is aangepast. We maken het kruispunt 
met de Parkweg kleiner en overzichtelijker en bieden meer ruimte voor groen. De bestaande bushaltes en de 
openbare ruimte worden toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hiermee willen we de verkeersveiligheid voor de 
leerlingen van de school verbeteren. We verwachten dat de kosten € 380.000 bedragen. De verwachting is dat we 
voor dit project een subsidie kunnen krijgen van ongeveer € 80.000. Daarom stellen we voor om in de begroting 
voor 2020 een bedrag van € 300.000 te reserveren.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· We hebben het programma mobiliteit opgesteld waarna de raad dit heeft vastgesteld.
· De herinrichting van de Gramsbergerweg ter hoogte van De Oase (Professor Waterink school) is in samenwerking 

met de omgeving en met stakeholders afgerond.
· De verkeersregelinstallatie op de kruising Gramsbergerweg/Floralaan is vervangen. 
· In Bruchterveld zijn meerdere bijeenkomsten geweest om de herinrichting van de Broekdijk en omgeving rondom 

het multifunctionele centrum te bespreken. In gezamenlijkheid is er een gedragen plan opgesteld en is de 
financiering hiervoor gevonden. De herinrichting van de Broekdijk wordt begin 2021 uitgevoerd. 

· Er is onderzoek gedaan naar de verbetering van de doorstroming van de Haardijk in combinatie met het verbeteren 
van de ruimtelijke uitstraling van deze route. Er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met de diverse 
stakeholders. Op basis van het vastgestelde programma mobiliteit ,waarin de snelfietsroute Zwolle - Hardenberg 
prioriteit heeft gekregen, is dit project uitgebreid met de ongelijkvloerse kruising voor het fietsverkeer dat de 
Haardijk kruist. De gemeente heeft hiervoor een subsidie aanvraag lopen bij de provincie. De raad heeft voor dit 
project al eerder middelen vrijgemaakt.

• In de kernen Marienberg, Gramsbergen en Dedemsvaart zijn drie herinrichtingsprojecten opgepakt uit economisch 
oogpunt. Het college gebruikt deze projecten voor het stimuleren van de plaatselijke economie welke te lijden 
heeft onder de coronacrisis. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn daarom naar voren gehaald.

Onze ambitie
Er is voldoende parkeerruimte op de juiste plaats en voor de juiste prijs voor alle doelgroepen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
In 2019 hebben we het parkeerbeleid voor het centrum van Hardenberg met alle betrokken partijen geëvalueerd. 
In 2020 voeren we het nieuwe beleid in. In 2021 moet een groot deel van de bestaande parkeerautomaten worden 
vervangen. De nieuwe apparatuur moet aansluiten bij het nieuwe parkeerbeleid en klantvriendelijk zijn.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Het parkeerbeleid is opgesteld voor het centrum van Hardenberg en vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van 
het nieuwe beleid is er nu een uitwerking van een programma van eisen voor de parkeerapparatuur die vervangen 
dient te worden. Voor de uitwerking van dit beleid is een participatietraject doorlopen. Daarbij is naar oplossingen 
gezocht om het parkeren in het centrum nog klantvriendelijker te maken. Als gevolg van de coronacrisis heeft het 
college het tijdelijke besluit genomen om de parkeerautomaten met het oog op het voorkomen van besmettingen 
buiten werking te stellen. Dit vond in het voorjaar plaats waarna de automaten in de zomer weer permanent in 
gebruik zijn genomen.

4 - Vitaal Hardenberg
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Onze ambitie
De bereikbaarheid per openbaar vervoer verbetert en sluit aan op de regionale ov-hoofdinfrastructuur.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
In het programma mobiliteit leggen we de ambities vast voor het openbaar vervoer. Deze OV visie zullen we de 
komende jaren verder uitdragen bij provincie en vervoerders. In 2020 start een nieuwe concessie, hierin zal de OV visie 
nog niet verwerkt zijn.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
De gemeentelijke visie op het gebied van openbaar vervoer hebben we vastgelegd in het programma mobiliteit. 
Daarin hebben we nadrukkelijk aandacht voor de verbeteringen van verbindingen via het spoor, met als lange 
termijn visie de realisatie van de Nedersaksenlijn. Vanuit de gemeente Hardenberg hebben we, samen met de overige 
gemeenten langs de toekomstige Nedersaksenlijn, een gezamenlijk document opgesteld. Hierin is, naast de puur 
verkeerskundige waarde van een dergelijke lijn, vooral gekeken naar het maatschappelijke en economische impact 
van een dergelijke spoorlijn in onze grensregio. In de regio is de spoorlijn door de gemeente Hardenberg ambtelijk 
en bestuurlijk onder de aandacht gebracht en hebben daar ook met persberichten op verschillende momenten 
aandacht voor gevraagd. Middels de gemeentelijke netwerken hebben we het belang van de Nedersaksenlijn onder 
de aandacht gebracht van de (landelijke) politiek.
In 2020 hebben we het programma mobiliteit al gebruikt bij het beoordelen van de lijnvoering van de nieuwe 
concessie.

Onze ambitie
De verkeersveiligheid verbetert, waarbij het aantal verkeersslachtoffers met lichamelijk letsel op gemeentelijke wegen de 
komende vijf jaar daalt.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
Als uitvloeisel van het programma mobiliteit stellen we een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) op. In 
dit GVVP schenken we nadrukkelijk aandacht aan de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen en maken we een 
aanpak van onveilige situaties. Daarnaast zetten we in op verkeerseducatie, met name bij kwetsbare groepen zoals 
jongeren en ouderen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
We hebben het programma verkeerseducatie als gevolg van de coronacrisis in 2020 beperkt kunnen uitvoeren. 
Op verschillende locaties zijn infrastructurele verkeersmaatregelen aangelegd welke meehelpen bij het verder 
verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is onder meer gebeurd bij de afsluiting van de tunnel bij de Hessenweg, de 
aanpak bij de Gramsbergerweg en ook de inzet van snelheids-smileys. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 
kader van het reguliere wegenonderhoudsprogramma.

Onze ambitie
We houden het onderhoud van wegen, kunstwerken en viaducten op orde met het budget dat hiervoor beschikbaar is en 
nemen daarin verkeersveiligheidsmaatregelen zo mogelijk mee.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We voeren de werkzaamheden uit binnen het meerjarig onderhoudsprogramma voor wegen, bermen en sloten. 
· We gaan verder met het verduurzamen van onze openbare verlichting door LED-verlichting toe te passen.
· Op basis van het beleidsplan civieltechnische kunstwerken voeren we onderhoud uit aan kunstwerken zoals 

bruggen en sluizen.
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Wat hebben we daarvoor in 2o20 gedaan?
· De werkzaamheden van het meerjarig onderhoudsprogramma 2020 voor wegen, bermen en sloten zijn uitgevoerd.
·  Het verduurzamen van onze openbare verlichting door LED-verlichting heeft plaats gevonden binnen het daarvoor 

bestaande programma. Met dit programma hebben we inmiddels een energie reductie behaald van 35% (ten 
opzichte van verbruik 2012) met navenante CO2 reductie.

·  De brug aan de Toeslagweg vraagt groot onderhoud. De gemeente heeft samen met de aannemer een plan 
opgesteld waarin met een innovatieve onderhoudsmaatregel de brug ook de komende jaren weer geschikt is voor 
het verkeer dat dagelijks van deze brug gebruik maakt.

· Er blijkt als gevolg van eerdere werkzaamheden aan het Kanaal Almelo-De Haandrik schade te zijn ontstaan aan 
woningen. De gemeente volgt het proces waarbij de Provincie in overleg is met inwoners. De Provincie gaat daarbij 
na in welke omvang gedupeerde inwoners langs het kanaal schadeloos gesteld gaan worden door de Provincie.

4 - Vitaal Hardenberg
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Onderwijs en educatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom werken we samen met 
de verschillende onderwijs- en educatiepartners aan de opleiding voor onze kinderen. Dat begint al jong op de 
peuteropvang en voorschoolse educatie. Met ingang van 2020 is de voorschoolse educatie voor peuters met het 
risico op een ontwikkelingsachterstand uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. We hebben afspraken gemaakt met 
de peuteropvang zodat ze hier voldoende aanbod voor ontwikkelen. Onze ambitie is dat alle peuters uit de doelgroep 
gebruik maken van de voorschoolse educatie om zo goed voorbereid te starten op de basisschool. 

Onze ambitie
We bieden een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod aan voorschoolse educatie waar onze peuters volop gebruik van maken 
zodat ze goed voorbereid beginnen aan de basisschool.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We stellen subsidie beschikbaar aan voorschoolse voorzieningen om het aanbod uit te breiden voor peuters in 

de doelgroep, en om het basisaanbod peuteropvang uit te breiden voor kinderen waarvan de ouders geen recht 
hebben op kinderopvangtoeslag. 

· We gaan voor 100% deelname van peuters in de doelgroep aan voorschoolse educatie. Daarom werken we samen 
met de voorschoolse voorzieningen en de Jeugdgezondheidszorg aan een goede organisatie van de indicatie voor 
en toeleiding naar de voorschoolse educatie.

· Samen met voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs stellen we een nieuw beleidskader op voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) voor de periode 2020-2021. 

· Om de kwaliteit van de VVE verder te verhogen continueren we ons scholingsaanbod voor pedagogisch 
medewerkers.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Vanaf 1 januari 2020 is zonder noemenswaardige problemen het hele voorschoolse ontwikkelingsgerichte aanbod 

peuteropvang uitgebreid van 2,5 uur naar 4 uur per dagdeel. Daarmee krijgen alle peuters van 2 tot 4 jaar die 
deelnemen een aanbod van minimaal 8 uur per week en doelgroeppeuters met ontwikkelingsachterstand (vanaf 
2,5 jaar) 16 uur per week.

· Voor 2020 is voor 93 plaatsen subsidie verleend voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Op 1 september 2020 waren daarvan 62 plaatsen bezet. Bij de subsidieverantwoording 2020 
kan de definitieve realisatie van het aantal plaatsen worden vastgesteld. 

· Op basis van gegevens over 2019 kon worden vastgesteld dat het bereik van alle peuters door voorschoolse 
voorzieningen ten opzichte van de laatste meting in 2016 van 87% is toegenomen naar 94% in 2019.

· Voor 2020 is voor 131 plaatsen subsidie verleend voor doelgroepkinderen met ontwikkelingsachterstanden. Op  
1 september 2020 waren daarvan 102 plaatsen bezet. Bij de subsidieverantwoording 2020 kan de definitieve 
realisatie van het aantal plaatsen worden vastgesteld. 

· Het bereik van doelgroeppeuters met ontwikkelingsachterstanden kan worden vastgesteld op 99%.
· Naar verwachting zullen niet alle voor 2020 gesubsidieerde plaatsen gerealiseerd worden. Vanaf 2020 kunnen 

ook peuters van 2 tot 2,5 jaar deelnemen aan het gesubsidieerde aanbod voorschools. De deelname van 
deze groep is nog beperkt waardoor het aantal gerealiseerde plaatsen wat achter blijft. Dit geldt voor beide 
categorieën gesubsidieerde plaatsen dus zowel voor kinderen van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag als 
doelgroeppeuters met een ontwikkelingsachterstand.

· Begin 2020 is in overleg met de voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs het uitvoeringsdocument 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2020-2021 vastgesteld. In 2020 is weer een scholingsprogramma VVE 
gerealiseerd. Dit jaar ontvingen ca. 50 pedagogisch medewerkers van voorschoolse voorzieningen hun VVE 
certificaat.
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Onze ambitie
We geven uitvoering aan de gemeentelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· Het grootste project voor 2020 is de gezamenlijke nieuwbouw voor GBS Albertus Risaeus en OBS Baalder in 

Hardenberg. Daarnaast staan dit jaar renovaties gepland bij CBS De Ark en CBS De Groen in Dedemsvaart en bij GBS 
De Regenboog in Mariënberg. 

· Ondertussen lopen de voorbereidingen voor projecten die voor 2021 en volgende jaren op de rol staan.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
• In 2020 is het Integraal huisvestingsplan geactualiseerd. Daarvoor zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Op 

basis van die prognoses zijn de projectkaders voor de gezamenlijke nieuwbouw van GBS Albertus Risaeus en OBS 
Baalder aangepast. Het project kan nu verder.

• In 2020 is de onderwijskundige visie voor CBS de Ark opnieuw vastgesteld. Het ruimtelijk programma van eisen is 
klaar, waarbij rekening is gehouden met toekomstige IKC-vorming. De renovatie zelf wordt in 2021 uitgevoerd.

• Bij de voorbereiding van de renovatie van CBS De Groen is gebleken dat een deugdelijke renovatie onevenredig 
veel geld zou gaan kosten. Daarom is de renovatie uit het IHP geschrapt en nieuwbouw ingepland voor over enkele 
jaren.

• De renovatie van GBS De Regenboog is in uitvoering. Medio 2021 zal de renovatie zijn afgerond.

Onze ambitie
Samen met onderwijs en Jeugdgezondheidszorg werken we aan de ondersteuning van jeugd.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Samen met onderwijs en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD werken we aan de ondersteuning van de jeugd op 

het gebied van onder andere leerplicht, zorgstructuur in en om school en leerlingenvervoer. 
· Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we met pilots op de scholen voor voortgezet onderwijs om te onderzoeken 

of een intensievere samenwerking de inzet van zwaardere jeugdhulp kan voorkomen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In het voorjaar van 2020 is de pilot “Onderwijs / Jeugdhulp” gestart op twee VO scholen. Twee arbeidskrachten bieden 
onder supervisie van een jeugdarts ondersteuning aan jeugdigen met angst en of depressieve klachten. Het effect van 
de pilot wordt gemeten door lagere scores op GGD onderzoeken, afname in het aantal kinderen dat verwezen wordt, 
minder tijd voor afstemming, eerder erbij, betere samenwerking en integratie van expertise. De coronamaatregelen 
hebben impact op deze pilot: het sluiten van scholen vraagt om een andere aanpak en inhoudelijk hebben de 
maatregelen ook impact op de jeugdigen en hun klachten. Naar verwachting kunnen de eerste resultaten medio 2021 
gerapporteerd worden. 

4 - Vitaal Hardenberg
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Onze ambitie
We dringen het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug. Jongeren moeten in principe een startkwalificatie (havo of mbo-
niveau 2 diploma) behalen.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
• Samen met onderwijsinstellingen, Samen Doen en partners op de arbeidsmarkt voeren we projecten uit om 

schooluitval te voorkomen. Waar nodig scherpen we ons beleid op schooluitval en thuiszitters aan. 
• Gemeente en onderwijs zijn in gesprek over een Programma Eerlijke Kansen Hardenberg.
• Samen met de arbeidsmarkt en het onderwijs zetten we in op technische ontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· Ook in 2020 heeft het team Leerplicht/RMC de ingezette lijn van vaste contact momenten met het onderwijs 

doorgezet. Vanwege de coronamaatregelen is het contact veelal digitaal geweest. Tijdens de lockdown zijn alle 
scholen actief benaderd door leerplicht/RMC. Er is er veel contact geweest met de directeuren van de scholen 
in Hardenberg. Vanwege deze korte lijnen zijn alle kinderen in beeld. En is er waar nodig maatwerk aangeboden. 
Het contact tussen team leerplicht/RMC en de scholen verloopt goed. Dit signaal ontvangen wij ook terug vanuit 
het onderwijs. Leerlingen die niet deelnamen aan het afstandsonderwijs zijn besproken met school en in vrijwel 
alle gevallen heeft contact plaatsgevonden met leerling en/of ouders. Insteek van de gesprekken met leerling/ 
ouders was vanuit zorg en betrokkenheid, niet vanuit handhaven van de Leerplichtwet. Leerplicht heeft nauw 
samengewerkt met JGZ als er sprake was van ‘Corona angst’. Alle leerlingen zijn na interventies, in samenwerking 
met school, JGZ en Samen Doen weer gestart met het onderwijs. Middels nieuwsbrieven werd het onderwijs 
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rondom Corona in relatie tot onderwijs en leerplicht.

· Lockdown periode 16 maart tot 11 mei. Aantal meldingen: Primair onderwijs 10 (oorzaak: Risicogroep leerling of 
familie 0; Spijbelen van digitaal onderwijs 2; WiFi/ inlogproblemen 2; Corona angst 0; Overige reden 6); Voorgezet 
onderwijs 4 (oorzaak: Risicogroep leerling of familie 0; Spijbelen van digitaal onderwijs 1; WiFi inlogproblemen 
1; Corona angst 0; Overige reden 2) ; MBO 15 ( oorzaak: Risicogroep leerling of familie 0; Spijbelen van digitaal 
onderwijs 10; WiFi/ inlogproblemen 1; Corona angst 0; Overige reden 4); Totaal 29. Tijdens deze periode waren alle 
scholen gesloten (met uitzondering van noodopvang).Scholen konden geen digitale verzuimmeldingen doen 
via het verzuimloket van Duo. Alle scholen zijn daarom actief benaderd door leerplicht/ RMC met vragen; Vindt er 
afstand onderwijs plaats? Doen leerlingen mee? Zijn er knelpunten?

· Lockdown periode 11 mei tot 4 juli. Aantal meldingen: Primair onderwijs 53 (oorzaak: Risicogroep leerling of familie 
24; Spijbelen van digitaal onderwijs 1; WiFi/ inlogproblemen 0; Corona angst 24; Overige reden 4); Voorgezet 
onderwijs 8(oorzaak: Risicogroep leerling of familie 1; Spijbelen van digitaal onderwijs 5; WiFi/ inlogproblemen 0; 
Corona angst 0; Overige reden 4); MBO 11 (oorzaak: Risicogroep leerling of familie 0; Spijbelen van digitaal onderwijs 
11; WiFi/ inlogproblemen 0; Corona angst 0; Overige reden 0) ; Totaal 72. Tijdens deze periode waren scholen 
gedeeltelijk gesloten. Basisscholen en speciaal onderwijs scholen waren open. Voorgezet onderwijs en MBO waren 
gedeeltelijk open. Scholen konden digitale verzuimmeldingen doen via het verzuimloket van Duo.Handhaving van 
de leerplichtwet was mogelijk. Gesprekken vanuit leerplicht met ouders/ leerlingen zijn desondanks veel gevoerd 
vanuit zorg en betrokkenheid. Het voortgezet onderwijs ging drie weken later open dan het basisonderwijs; 2 juni 
2020.

· In 2020 is samen met gemeenten in Regio IJssel-Vecht het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 RMC opgesteld en 
vastgesteld door de bestuurders. We zetten de samenwerkende lijn door waarin de RMC-regio verbinding met 
arbeidsmarkt en jeugdhulp versterkt.

· Gemeente Hardenberg is aangesloten bij de regiodeal Zuid Oost Drenthe, binnen de pijler Welzijn loopt het 
programma Kansen4Kinderen. In dit programma willen scholen van elkaar leren waardoor het recht op een 
eerlijke(r) kans wordt vergroot. Vanuit dat programma zijn scholen benaderd deel te nemen aan het project. Vanuit 
de gemeente en onderwijsbestuurders is de wens uitgesproken om hier een Hardenbergse plus op te zetten. 

· Samen met het primair onderwijs werken we aan een programma Eerlijke Kansen Hardenberg. School is de 
plek waar kinderen opgroeien, waar ze vrienden maken, hun blik verbreden en hun talenten ontwikkelen. De 
toenemende segregatie in het onderwijs staat dit in de weg en daarmee ook de bevordering van eerlijke kansen. 
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Dit wil het onderwijs graag samen met de gemeente aanpakken. Thema’s die centraal staan zijn: taalachterstand/ 
taalstimulering; versterking van het ‘gewone leven’; aansluiting en doorstroming po/vo; doorstroming anderstalige 
kinderen (NT2).

· Ook in 2020 loopt het programma Sterk Techniek Onderwijs STO waarin door het onderwijs en bedrijfsleven wordt 
samengewerkt aan de versterking van het technisch beroepsonderwijs. 

· Daarnaast hebben onderwijs en bedrijfsleven een Techniek Agenda opgezet waarin samenwerking tussen deze 
partijen wordt bevorderd.

Onze ambitie
We pakken laaggeletterdheid aan.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We werken plannen uit in het kader van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024, Samen aan de Slag voor een 
vaardig Nederland.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
We hebben samen met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle een meerjarenplan “Aan de slag met 
basisvaardigheden in de arbeidsmarktregio Zwolle” gemaakt, dat eind 2020 is vastgesteld. Het regioplan beschrijft wat 
we de komende 4 jaar willen bereiken en wat we regionaal en lokaal beleggen. Het regioplan werken we in 2021 uit in 
een lokaal plan van aanpak basisvaardigheden.

4 - Vitaal Hardenberg
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Sport en accommodaties

Onze manier van sporten en bewegen verandert. Steeds meer mensen zijn geen lid van een traditionele sportvereniging, 
maar sporten in de openbare ruimte. De vraag naar sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte neemt 
daarmee toe. Hier willen we op inspelen. 
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord tot stand gekomen met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te 
laten sporten en bewegen. We willen een Lokaal Sportakkoord opstellen om samen met de sport- en beweegaanbieders 
in Hardenberg te werken aan dit doel. 

Onze ambitie
We streven naar passende voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, zorg, winkelgebieden en onderwijs.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· We ondersteunen Turn- en Sportcentrum Hardenberg (TSH) in hun zoektocht naar een betere accommodatie. 

Voorwaarde voor gemeentelijke steun is dat TSH een vereniging wordt. Na het oprichten van de vereniging kijken 
we of de huidige turnhal gerenoveerd kan worden, of dat een nieuwe turnaccommodatie nodig is. 

· We evalueren de gevolgen van het sportbesluit en de inzet van personeel met de besturen van de 
beheersstichtingen van de openluchtbaden. Vervolgens stellen we samen een toekomstvisie op voor de 
openluchtbaden.

· De gemeentelijke zwembaden De Slag en De Kiefer hebben exploitatietekorten. We voeren een financiële analyse 
uit om te kijken wat de oorzaken zijn van deze tekorten. Vervolgens nemen we maatregelen om de tekorten terug 
te dringen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· De vereniging Turn-en sportcentrum Hardenberg is opgericht en heeft een gemeentelijke financiële bijdrage 

ontvangen voor de sportinventaris. In 2020 is een interne gemeentelijke werkgroep gevormd met het doel om in 
2021 een advies op te leveren over de mogelijkheden voor een volwaardige turnaccommodatie. 

· Openluchtbaden: er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de beheersvormen. De conclusie is dat de huidige 
beheersvormen zorgen voor een optimaal rendement waarbij er volop gebruik wordt gemaakt van inzet van 
vrijwilligers en de lokale bevolking.

· Exploitatie zwembaden: de activiteiten, personeelsinzet en inkomsten zijn op elkaar afgestemd tot een sluitende 
exploitatie.In de praktijk zien we dat we vanaf maart 2020 te maken hebben gehad met herhaaldelijke sluiting, 
beperkte openstelling en minimaal aanbod bij de doelgroepen als gevolg van de Corona maatregelen.

Onze ambitie
Onderhoud en exploitatie van de sport- en cultuur-accommodaties is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We reserveren jaarlijks € 250.000 voor de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden.
· Sportpark de Boshoek in Hardenberg heeft onvoldoende ruimte voor alle sporters. We onderzoeken daarom of 

Hockeyclub GZG naar de Marslanden kan verhuizen. 
· We onderzoeken de aanvraag van Fietscrossclub De Vaart in Dedemsvaart en Voltigevereniging TOP uit Hardenberg 

voor een eigen accommodatie.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· In 2020 is de toplaag van het kunstgrasveld van korfbalvereniging Juventa vervangen. Daarnaast is ook alvast in het 

kader van de herinrichting van de Boshoek en gedeeltelijk oplossen van het capaciteitsprobleem op de Boshoek 
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een natuurgrasveld van voetbalvereniging HHC omgebouwd naar een kunstgrasveld.
· Voor de verhuizing van de hockeyverenigng naar Marslanden liggen de eerste schetsen op tafel. Er is een geschikte 

lokatie gevonden in de Marslanden en de eerste resultaten en schetsen zijn gedeeld met de hockeyvereniging.
· Fietscrosslcub De Vaart en Voltigevereniging TOP hebben inmiddels met behulp van een gemeentelijke bijdrage de 

eigen accommodatie kunnen realiseren.
· De privatisering van de kleedruimten op de sportparken de Boekweit (Dedemsvaart) en de Balk (Balkbrug) is 

nog niet afgerond. De verenigingen in Balkbrug besloten tot nieuwbouw van de kleedruimtes plus de overname 
van de kantine van de sporthal. Hiervoor stelde de raad extra financiële middelen ter beschikking. Gemeente 
en verenigingen streven naar overdracht en uitvoering in 2021. Voor de Boekweit geldt dat verenigingen een 
visie ontwikkelden waarbij verplaatsing van het sportpark naar de Kotermeerstal tot meerwaarde zou leiden 
voor Dedemsvaart. Het bestaande sportpark zou daarin ontwikkeld moeten worden voor woningbouw. De raad 
omarmde de visie en besloot via een motie tot de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Oplevering daarvan 
is 1 april 2021. 

Onze ambitie
Meer sportverenigingen vervullen een actieve, maatschappelijke rol. Daarmee leveren zij een positieve bijdrage aan de 
leefbaarheid in de wijk, buurt, dorp of stad.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· In overleg met lokale sport- en beweegaanbieders en andere partners stellen we een Lokaal Sportakkoord op. 

Hierin spreken we af hoe we op lokaal niveau werken aan de ambities op het gebied van sport en bewegen uit het 
Nationaal Sportakkoord. Hiervoor krijgen we van het Rijk een extra bijdrage van € 40.000 per jaar voor 2020 en 2021. 
Dit bedrag zetten we in om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, of bestaande succesvolle initiatieven uit te bouwen. 

· We stellen nieuwe subsidieregelingen op om ons beleid te ondersteunen. Het sportbeleid en het Lokaal 
Sportakkoord is hierbij leidend.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Na de plenaire sessies in 2019 zijn vanwege de Coronacrisis kleinschalige lokale bijeenkomsten georganiseerd 

om te komen tot een lokaal sportakkoord. Tijdens de bijeenkomsten werden akkoorden gesloten.Ruim vijftig 
maatschappelijke organisaties, verenigingen, private partijen en inwoners verbonden zich aan het akkoord. 
In het akkoord zijn initiatieven opgenomen die bij kunnen dragen aan een de ambities op het gebied van 
sport&bewegen, inclusie en het versterken van de sportinfrastructuur. In december zijn een tiental van de 
ingediende initiatieven beoordeeld door de (onafhankelijke) kerngroep en is uitvoeringsbudget beschikbaar 
gesteld.

· De subsidieregeling wordt begin 2021 opgeleverd.

4 - Vitaal Hardenberg
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Kunst, cultuur en monumentenzorg

Kunst en cultuur maken deel uit van onze samenleving en horen zichtbaar te zijn op verschillende plekken in de 
gemeente. We hebben zes programma’s waarmee we onze inwoners verleiden om actief deel te nemen aan kunst en 
cultuur. Jongeren vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Daarnaast willen we onze inwoners kennis laten maken met 
verschillende culturele activiteiten, en ze uitnodigen om deel te nemen aan een bloeiend verenigingsleven. 

De Zeven Koloniën van Weldadigheid werken samen aan het uitdragen van het gezamenlijke verhaal van 
armoedebestrijding door sociale verheffing en het werk in de landbouw. Delen van vier koloniën komen mogelijk 
in aanmerking om erkend te worden als werelderfgoed. Helaas is de Ommerschans door het adviesorgaan van het 
werelderfgoedcomité als onvoldoende bijzonder beoordeeld om aangedragen te worden. Ondertussen blijven de zeven 
koloniën wel samen werken aan hun geschiedenis en het beleefbaar maken van de koloniën. De vier bezoekerscentra 
(waaronder het bezoekerscentrum in oprichting in Ommerschans) hebben zich aangemeld voor het Europees 
erfgoedlabel. Hierover zal begin 2020 meer bekend zijn.

Onze ambitie
Aan de hand van zes thema’s willen we de actieve deelname aan culturele activiteiten en evenementen vergroten waarbij we 
aansluiten bij vragen en behoeften vanuit de verschillende kernen en wijken.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We zetten de ontwikkeling van jonge en nieuwe organisaties voort. Hierbij zetten we onder andere in op de 

verbinding tussen creativiteit en techniek, onderwijs en ondernemers. 
· We werken verder aan de verandering van de traditionele bibliotheek naar de maatschappelijk educatieve 

bibliotheek.
· Samen met lokale partijen werken we het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 uit tot een 

lokaal convenant. Hierin maken we concrete afspraken over inhoud, tijd en budget voor cultuuronderwijs. 
· We organiseren een culturele activiteit of project onder leiding van een kunstenaar op basis van sociale of 

ruimtelijke vraagstukken. Door hierbij inwoners te betrekken draagt kunst en cultuur bij aan de verbinding in de 
samenleving en de beleving van de omgeving.

· We intensiveren de samenwerking tussen de partijen in het culturele veld. Dit doen we op basis van de 
inventarisatie die de cultuurmakelaar in 2019 heeft uitgevoerd. Waar mogelijk zetten we in op gezamenlijke 
programmering van activiteiten. 

· Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden zetten we kunst en cultuur in om de levendigheid in het centrum 
van Hardenberg en Dedemsvaart te versterken. 

· In de voorbereiding naar de Cultuurvisie voor de nieuwe beleidsperiode oriënteren we ons op de mogelijkheden 
voor een opdrachtenbeleid beeldende kunst.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· De Ommerschans (en het bezoekerscentrum in oprichting) heeft het Europees erfgoedlabel gekregen, en blijft met 

de andere zeven koloniën samenwerken om gezamenlijk hun geschiedenis, de zeven verhalen en het beleefbaar 
maken van de koloniën uit te dragen en te stimuleren.

· Met het beleidsplan Lezen, leren, ontwikkelen en meedoen (2018-2021 ) als basis zet de bibliotheek zich in op het 
versterken van de samenwerking met het onderwijs en kinderopvang. De bibliotheek biedt - middels een concreet 
aanbod- maatwerk in het ondersteunen van organisaties die direct met (jonge) kinderen en ouders werken. Om 
de participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen biedt de bibliotheek diverse programma’s 
aan op het terrein van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Daarnaast zijn samen met partners programma’s 
ontwikkeld waarin de bibliotheek zich richt op het gebied van werk, inkomen en gezondheid. De bibliotheek wordt 
steeds toegankelijker en staat steeds meer op de kaart als een ontmoetingsplek waarbij de studie- en werkplekken 
steeds meer worden benut door verschillende doelgroepen: jong en oud en allochtonen en autochtonen. Helaas 
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stond 2020 vooral in het teken van de corona uitbraak. Als gevolg daarvan heeft de bibliotheek ingezet op digitale 
activiteiten en op moment dat dat mogelijk was op fysieke afhaal service. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt.

· Cultuurkoepel Vechtdal biedt als organisatieonderdeel van de Bibliotheek cultuureducatie aan lokale jeugd aan 
in samenwerking met organisaties en aanbieders. Basisschooljeugd neemt daarin deel aan een buitenschools 
programma dat in alle wijken en dorpen uitgerold wordt, jongeren volgen onder schooltijd activiteiten. Als cultureel 
netwerkpartner verbindt Cultuurkoepel Vechtdal in toenemende mate maatschappelijke vragen aan cultuur. Door 
de eerste lockdown lag de uitvoering van de kindercursussen stil vanaf maart en werd er een vervangend online 
programma gestart, maar na de zomer 2020 werd het complete programma weer corona-proof hervat.

· FabLab Hardenberg is een nieuwe afdeling van Bibliotheek en laat lokale jeugd kennis maken en bekend raken met 
innovatieve technologische en digitale ontwikkelingen. Middels een uitdagend educatieprogramma verzorgt het 
FabLab binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, die onder andere gelinkt zijn aan het lokale Sterk Techniek 
Onderwijs en de Regiodeal Zuid Oost Drenthe.

· Om bij de provincie subsidie te kunnen aanvragen voor ondersteuning bij het opstellen van een lokaal convenant 
cultuuronderwijs, is aan verschillende geledingen binnen het onderwijs (besturen, directies, ICC-ers) input gevraagd 
voor het projectplan dat bij de aanvraag moet worden ingediend. Als gevolg van Corona heeft dit traject vertraging 
opgelopen. 

· In Slagharen heeft een lokale kunstenaar in samenwerking met de gemeente een legale graffitimuur gemaakt. In 
dit project wordt samengewerkt met omwonenden en de basisschool. Het is de bedoeling om ook workshops te 
organiseren, wanneer dit weer mogelijk is.

· In november 2019 presenteerde de cultuurmakelaar de inventarisatie van het culturele klimaat en de samenwerking 
tussen de culturele partners in de gemeente Hardenberg aan het culturele veld en de portefeuillehouder cultuur. 
Deze documentaire is ook aan de Raad gepresenteerd. De cultuurmakelaar heeft een vervolgopdracht gekregen om 
ook de jongeren in relatie tot cultuur in beeld te krijgen: waar bevinden de jongeren zich, waar zit de behoefte en 
waar liggen kansen en verbindingen

4 - Vitaal Hardenberg
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Theater De Voorveghter

Onze ambitie
Verdere groei van het aantal bezoekers bij professionele voorstellingen en verdere uitbreiding van het aantal (maatschappelijke) 
verhuringen.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· Om aan de groeiende vraag van de bezoekers te voldoen worden er ruim 10% meer voorstellingen geboekt.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Na een drukke eerste seizoenshelft werden op 12 maart de deuren van De Voorveghter gesloten i.v.m. corona, 

met als gevolg dat heel veel voorstellingen en (maatschappelijke) verhuringen moesten worden verplaatst en/of 
geannuleerd. In eerste instantie is er verplaatst naar april en mei, vervolgens naar juni en juli, naar het najaar, het 
voorjaar van ‘21, seizoen 21/22 en zelfs nog later. Voorstellingen van amateurverenigingen moesten veelal worden 
geannuleerd omdat er vanwege de maatregelen alleen met een beperkte capaciteit gedraaid mocht worden, 
omdat verenigingen simpelweg niet mochten repeteren voor hun uitvoeringen of wegens sluiting van theaters.

· Theater De Voorveghter is aangesloten bij de branchevereniging VSCD (De Vereniging van Schouwburgen en 
Concertgebouwdirecties). Omdat theaters en producenten/artiesten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zijn 
de VSCD en de VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten) snel om tafel gegaan om de gezamenlijke problematiek 
te bespreken en is er een Commissie van Wijzen opgericht. Deze commissie heeft theaters en theatermakers 
meerdere malen geadviseerd hoe gezamenlijk deze uitdagende tijd te overleven. De Voorveghter heeft uit 
verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit naar de sector in alle stappen het advies van deze commissie gevolgd. 
De Voorveghter heeft door deze lijn te volgen haar goede relaties met impresariaten/producenten weten te 
behouden. Er is zoveel mogelijk in het belang gehandeld van artiesten, (maatschappelijke) huurders, alle zzp’ers die 
werkzaam zijn voor De Voorveghter en het Hardenbergse publiek. 

· Van de mensen die werkzaam zijn in de podiumsector zijn 70% zzp’er (technici, acteurs, regisseurs, chauffeurs, 
cateraars etc.). Door geannuleerde voorstellingen te verplaatsen werd zoveel mogelijk in het belang van 
theatermakers en publiek gediend. Heel veel voorstellingen zijn inmiddels verschoven naar het voorjaar van 2021 en 
het seizoen 21/22. Het is op dit moment moeilijk in te schatten of theaterproducenten om gaan vallen, zzp’ers zich 
om gaan scholen en hoe snel het vertrouwen van het publiek terug komt.

Ondanks de beperkingen is het volgende gerealiseerd.
· Er hebben in juni en juli 16 basisscholen uit de hele gemeente Hardenberg hun groep 8 musical in De Voorveghter 

uitgevoerd. De musical is live via internet uitgezonden voor familie, vrienden en medescholieren. Na afloop is er een 
download-link beschikbaar gemaakt, zodat de musical op ieder ander moment terug te kijken is. Dit Hardenbergse 
idee heeft navolging gehad op veel plekken in Nederland.

· Er is een aangepast programma - op basis van de 1.5 meter capaciteit - gepresenteerd voor het najaar. Dit heeft 
helaas alleen in september en oktober tot uitvoering kunnen komen.

· Er is voor elke inwoner van de gemeente Hardenberg een (symbolische) sleutel gemaakt van De Voorveghter, die 
ze konden gebruiken om hun eigen ‘sleutelvoorstelling’ te geven. Inmiddels zijn er al ca. 15 inwoners geweest die 
gebruik willen maken van dit aanbod. Ook dit idee heeft navolging gekregen op andere plekken in het land. De 
meeste ‘sleutelvoorstellingen’ zijn, i.v.m. de sluiting van theaters, inmiddels verplaatst naar het voorjaar van 2021.

· Er zijn (i.v.m. de 1.5 meter maatregel) dit najaar veel vergaderingen en bijeenkomsten van andere teams binnen de 
gemeente Hardenberg, het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven gehuisvest in De Voorveghter. 

· Theatercollega’s hebben waar mogelijk andere teams binnen de gemeente Hardenberg ondersteund.
· Er is begin juni, tezamen met een aantal enthousiaste Hardenbergers en fotograaf Bertil van Wieren een 

quarantaineshow ontwikkeld voor RTV Oost. Deze is opgenomen in het toen nog te openen Hardenberg Medisch 
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Centrum en gaf een goed beeld van de Hardenbergse samenleving in tijden van Corona. 
· Bij verplaatste voorstellingen zijn bijna alle bezoekers meeverhuisd naar de nieuwe speeldatum.
· Bij geannuleerde voorstellingen hadden bezoekers de keuze om hun geld terug te ontvangen, het kaartje om te 

zetten in digitaal tegoed of om te doneren. In vergelijking met andere theaters hebben relatief veel bezoekers hun 
kaartje gedoneerd. Met deze donatie hebben we o.a. artiesten en zzp’ers ondersteund.

· 80% van de Vrienden van De Voorveghter zijn Vriend gebleven, ondanks het feit dat De Voorveghter ze geen 
tegenprestatie kon bieden. Een bijzonder hoog percentage ‘echte’ Vrienden in vergelijk met collega theaters. 

· Met circa 200 (oudere en/of alleenstaande) vaste bezoekers is regelmatig contact onderhouden.
· Er is een samenwerkingsverband opgezet met de regio Zwolle theaters.

4 - Vitaal Hardenberg
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Sociaal domein

We richten ons verder op het vormgeven van de transformatie van het brede sociale domein. Dit doen we samen met 
verschillende partijen: inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers, professionals in zorg en ondersteuning, medewerkers van 
Samen Doen, beleid, bestuur en politiek. Met de verdere vormgeving willen we bereiken dat: 

- senioren waardig ouder worden;
- vitaliteit en solidariteit optimaal benut worden; 
- jongeren gezond opgroeien en minder beroep hoeven doen op jeugdhulp;
- het wendbaar en weerbaar maken van schoolgaande jongeren;
- mensen sneller geholpen worden bij zorg- of ondersteuningsvragen;
- mensen zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke (thuis)situatie, 

mogelijkheden en sociale netwerk;
- mensen die anderen zorg of hulp (willen) bieden, daarvoor alle ruimte en steun krijgen;
- goede zorg te leveren is binnen de beschikbare budgetten. 

Hoewel de zelfredzaamheid voorop staat, blijven we aandacht geven aan die mensen voor wie het (om welke reden dan 
ook) niet vanzelfsprekend is dat ze mee kunnen doen.

Om de transformatie van het brede sociale domein verder vorm te geven vinden we het noodzakelijk de inzet op 
preventieve en collectieve activiteiten te verhogen. We zetten in op het versterken van de sociale netwerken in 
Hardenberg en op het eenvoudig en op gewone plekken organiseren van steuntjes in de rug wanneer dat nodig is. 
Tegelijkertijd zien we financiële tekorten ontstaan op het sociaal domein waarbij er, gelet op diverse ontwikkelingen, 
sprake zal zijn van een trendmatige groei van de kosten. Om nu en in de toekomst op een verantwoordelijk en duurzame 
manier invulling te kunnen geven aan de wettelijke zorgtaak van de gemeente nemen we maatregelen voor de korte en 
de langere termijn. 

Onze ambitie
We zorgen voor jongerenwerk.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We zetten in op ontschotting en goed opdrachtgeverschap en gaan samen met de welzijnspartner(s) voor 1 maart 
2020 een gezamenlijke visie ontwikkelen op jongerenwerk.
De opdracht van extra inzet jongerenwerk vanuit collectieve voorzieningen in 2020 is uitsluitend gericht op uitvoering 
(ogen en oren op straat). Organisatieontwikkeling en positionering van het welzijnswerk zijn geen onderdeel van de 
opdracht.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In 2020 zijn extra middelen toegekend aan De Stuw voor de extra inzet van 1fte. Hiervoor is specifiek de opdracht 
gegeven de formatie jongerenwerk uit te breiden met de focus op het straathoekwerk. Op 1 december 2020 is de visie 
op het jongerenwerk ‘De kracht van gewoon doen: Samen werken aan sterk jongerenwerk in Hardenberg’ vastgesteld 
door de gemeenteraad voor de periode van 2020 tot 2023. 
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Doorontwikkeling Samen Doen

Samen Doen heeft als doel het versterken van de samenleving en het vergroten van de eigen kracht van de inwoners. 
De kracht van Samen Doen ligt in de integrale aanpak waarbij inwoners ondersteuning krijgen bij vragen op het gebied 
van inkomen, welzijn, wonen en zorg.
In 2020 staat de definitieve organisatievorm. De inhoudelijke doorontwikkeling in 2020 en verder is gericht op het 
vroegtijdig signaleren waarbij er voor de inwoners geen schotten zitten tussen werk, inkomen, onderwijs, zorg of 
opvoeden. Samen Doen werkt als netwerkorganisatie integraal waarbij de samenstelling van het team wordt gebaseerd 
op het wijkprofiel. Door de resultaten te monitoren werken we toe naar gebiedsgerichte opgaven.
De beleidsvisie en de werkwijze binnen Samen Doen gaan uit van één gezin, één plan. Wij zetten maatwerk hiervoor in 
vanuit gescheiden budgetten, zoals jeugdzorg en Wmo. Dit levert een administratieve last op. 

Onze ambitie
Doorontwikkeling Samen Doen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om budgetten meer ‘ontschot’ en integraal te kunnen inzetten.
· We willen de te behalen maatschappelijke resultaten nauwlettend monitoren.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
Om problemen van inwoners vroegtijdig te signaleren zijn de preventienetwerken in 2020 - door het gebruik maken 
van beeldbellen en telefonische contacten- voortgezet. In de preventienetwerken is speciaal aandacht gegeven 
aan signalen van inwoners die vanwege de Corona in problemen dreigen te raken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om oplopende spanningen in gezinnen waarbij ook zorgen zijn over de veiligheid van gezinsleden, schulden 
problematiek of signalen van overbelaste mantelzorgers. Waar nodig is met deze inwoners telefonisch contact 
opgenomen of is het interventieteam op bezoek gegaan. 
In het integrale team vindt afstemming plaats wanneer vanuit meerdere beleidsvelden ondersteuning aan de inwoner 
nodig is. Waar nodig zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die de integrale samenwerking verder bevorderen. Het 
integrale team heeft in 11 gevallen gebruik gemaakt van het gezins- en calamiteitenbudget. 
Om de monitoring te verbeteren is in 2020 de administratieve werkwijze gewijzigd en is het geautomatiseerde 
systeem hierop aangepast. Door deze aanpassingen hebben we meer zicht op de problematiek in de verschillende 
gebieden en is het mogelijk om in de monitoring een kwaliteitsslag te maken. De nieuwe werkwijze is in september 
ingegaan. Begin 2021 is de eerste informatie beschikbaar. 

4 - Vitaal Hardenberg
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Bijstand en gemeentelijk minimabeleid

In 2020 starten we met een nieuw beleidsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2020-2024. We zetten erop in 
dat onze inwoners financieel zelfredzaam worden en blijven. Wij zetten ons in om schulden actief te voorkomen door 
de samenwerking aan te gaan met woningcorporaties, schuldhulpverlening, Samen Doen teams, kerken, banken en 
organisaties als de Voedselbank.
Door schulden bespreekbaar te maken, hopen we dat we het taboe verbreken zodat mensen eerder hulp zoeken. Door 
de stress die schulden met zich mee brengen, kunnen inwoners niet altijd de goede keuzes maken. Om inwoners te 
versterken, werken we sinds 2018 met stress-sensitieve dienstverlening (Mobility Mentoring). Hierbij spelen we met onze 
dienstverlening in op de stress bij inwoners met schulden. 
 

Onze ambitie
We willen experimenteren met regelluwe bijstand. 

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We starten met een eigen experiment in de vorm van het ‘Pak je kans fonds’ waarin eigen regie en vertrouwen voorop 
staan.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
In 2020 is gestart met het Pak je kans-fonds. Met het Pak je kans-fonds kunnen inwoners een aanvraag doen om een 
bijdrage te krijgen voor het behalen van hun ontwikkeldoel. Dit experiment hebben we opgezet om te ontdekken wat 
het doet met mensen en hun ontwikkeling als zij aan de slag kunnen met hun eigen plan om hun doel te bereiken, 
zowel als het gaat om betaald werk, als om maatschappelijke participatie. Totaal zijn er 110 aanvragen gedaan voor 
het fonds. Vrijwel de meeste aanvragen worden gedaan voor opleidingen en/of cursussen en rijbewijzen en de meeste 
aanvragers hebben als doel om betaald werk te krijgen. Overige aanvragen zijn divers en zijn bijvoorbeeld het nemen 
van een kunstgebit, het verkrijgen van een gezondheidsverklaring of het opzetten van een eigen bedrijf. Om te meten 
wat het effect is van dit fonds vindt in 2021 een evaluatie plaats.

Onze ambitie
We zorgen voor adequate schulddienstverlening, gericht op preventie en het voorkomen van terugval.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
In 2020 willen we onze manier van werken in de schulddienstverlening veranderen. We willen meer grip krijgen op de 
diensten die op dit gebied worden geleverd, en zo onze inwoners beter helpen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In 2020 is onze schulddienstverlening volledig opnieuw vormgegeven. Wij hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld, 
waardoor wij inwoners in beeld houden, grip houden en terugval voorkomen. Deze nieuwe werkwijze is gestart met 
een aanbesteding. Vanaf juni 2020 gaat alle nieuwe instroom van schulddienstverlening naar KRedietbank Nederland. 
De GKB in Assen rond de komende jaren de lopende dossiers af. 
Onze eigen consulenten voeren een intake middels de Mesis screening, hebben een half jaar na instroom opnieuw 
contact met de inwoner en blijven daarna jaarlijks in contact. Een half jaar voor uitstroom vindt er een gesprek plaats 
met de inwoner over de benodigdheden voor uitstroom, om terugval te voorkomen. 
De samenwerking met Kredietbank Nederland verloopt goed, er zijn korte lijntjes en inwoners worden snel geholpen.



39

Onze ambitie
Met onze ketenpartners ondersteunen wij onze inwoners en geven wij hen handvatten om financieel gezonde(re) keuzes te 
maken. Wij willen de inwoners de vaardigheden leren die noodzakelijk zijn financieel zelfredzaam te worden en te blijven.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We blijven activiteiten uitvoeren zoals Voor Elkaar, Startpunt Geldzaken, 1 loket jeugdfondsen. In samenwerking met 

de scholen geven we leerlingen voorlichting over omgaan met geld.
· Vanaf 2020 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleid ‘Armoede en Schuldhulpverlening’ waarin nieuwe 

doelstellingen en nieuwe interventies zijn opgenomen.
· Ook zzp’ers zijn een doelgroep binnen ons minimabeleid. Hierbij zetten we in op inkomensondersteuning en 

schulddienstverlening.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
We hebben uitvoering gegeven aan het minimabeleidsplan ‘Een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’. In dit plan 
zijndiverse actiepunten gepresenteerd voor 2020. De ontwikkelingen zijn als volgt: 
· Voor Elkaar, Startpunt Geldzaken en 1 loket voor jeugdfondsen (Sam&Overijssel) zijn gecontinueerd. In 2020 is er 

tevens een evaluatie gedaan van Voor Elkaar. Omdat de aanpak goed werkt en inwoners hier tevreden over zijn, 
zetten we vanaf 2021 structureel in op Voor Elkaar.

·  In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een communicatieplan voor minimaregelingen. Een 
conceptplan is gereed. In 2021 gaan we verder met de doorontwikkeling en uitvoering hiervan.

· Er is een aanpak opgesteld om intergenerationele armoede intensief en structureel aan te pakken. Dit doen wij 
door met +/- 5 gezinnen gedurende drie jaren intensief aan de slag te gaan om patronen te doorbreken en zo de 
intergenerationele armoede te doorbreken. Begin 2021 wordt deze aanpak geïmplementeerd en start de uitvoering 
door de Samen Doen Teams.

· Samen met Raad en Recht, Startershuis Doen en Ondernemershuis Vechtdal zijn we in gesprek over wat 
ondernemers nodig hebben aan ondersteuning op het gebied van inkomen en/of schulddienstverlening. De 
behoeften van ondernemers zijn geïnventariseerd. Hierdoor kunnen we in 2021 kijken hoe we onze dienstverlening 
en die van onze partners beter kunnen afstemmen op de behoeftes van ondernemers in de gemeente.

· Veel ondernemers zijn door de Corona-crisis geraakt. Voor ZZP-ers is er de zogenaamde TOZO-regeling. De 
uitvoering van deze regeling gis neergelegd bij gemeenten. In 2020 is deze regeling 2 keer verlengd. Vooral van de 
eerste regeling is veel gebruik gemaakt (631 keer). Van de tweede en derde regeling veel minder (121 voor TOZO-2 
en 89 voor TOZO-3). Het minder gebruik van Tozo-2 en -3 komt waarschijnlijk omdat bij TOZO-2 en -3 ook wordt 
gekeken naar de inkomsten van de partner. Door binnen een week na aanvang van de regeling middelen voor 
benodigd levensonderhoud beschikbaar te stellen zijn op deze manier veel huishoudens uit de directe financiële 
problemen gehouden.

· We hebben het voor inwoners met een krappe beurs mogelijk gemaakt om een gedenkvlinder voor de troostboom 
in het Vlinderhofje gratis te verstrekken. Tot op heden is hier geen gebruik van gemaakt.

· We zijn gestart met een convenant in samenwerking met bewindvoerders. Elf bewindvoerderskantoren hebben 
zich aangemeld om hierin mee te denken. Samen met uitvoerende medewerkers van de gemeente bespreken 
zij waar zij tegenaan lopen en welke afspraken er in een convenant opgenomen kunnen worden. Op dit moment 
wordt er onder andere gesproken over de ‘in- uit- en doorstroom’ en ‘samenwerking om inwoners de juiste hulp te 
kunnen bieden’. 

· We zijn met alle organisaties die financiële ondersteuning/begeleiding bieden aan statushouders, zoals 
Vluchtelingenwerk, Raad&Recht, Humanitas, Samen Doen, In Beeld de onderlinge samenwerking aan het 
verbeteren. Daarnaast laten we het aanbod beter op elkaar aansluiten. Zo gaan we we in gezamenlijkheid 
bijeenkomsten organiseren waarbij de statushouders uitgenodigd worden om met hun dossier te komen voor 
ondersteuning. Dit wordt in 2021 (na de corona crisis) verder uitgewerkt.

4 - Vitaal Hardenberg
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ons uitgangspunt is dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hoe het met hen gaat. Als 
zelfredzaamheid en omzien naar een ander (tijdelijk) niet meer mogelijk is, bieden we ondersteuning. We hebben 
aandacht voor mensen voor wie het (om welke reden dan ook) niet vanzelfsprekend is dat ze mee kunnen doen. 
We zijn trots op de betrokken en vitale samenleving van de gemeente Hardenberg. Inwoners zien naar elkaar om en 
noaberschap is ons niet vreemd. Veel mensen zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger. Dat willen we ondersteunen 
en verder uitbouwen. Hierbij zetten we in samenwerking met de partners in het veld in op de 4V’s (vinden, verbinden, 
verlichten en versterken).

We ondersteunen inwoners zo goed mogelijk met de middelen die ons daarvoor ter beschikking staan. De Samen Doen 
teams zijn een belangrijk onderdeel van die ondersteuning en daarom bouwen wij daarop verder. We zorgen ervoor 
dat mensen die een beroep doen op de Samen Doen teams zo min mogelijk last hebben van regels, administratie 
en bureaucratie. Daarom krijgen de Samen Doen teams een gezins- en calamiteitenbudget voor kleine uitgaven in 
schrijnende gevallen.

Wij hebben aandacht voor de hulpbehoevende vluchtelingen. Sinds eind 2016 hebben wij een AZC in de buurtschap 
Heemserveen in de gemeente Hardenberg voor een periode van vijf jaar (tot oktober 2021). Op basis van de 
onderliggende bestuursovereenkomst kan deze termijn na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig 
worden verlengd met nog eens maximaal vijf jaar.

Onze ambitie
Versterken van de samenleving door inzet op sociaal ondernemen (participerende overheid).

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Waar nodig ondersteunen we initiatieven, bijvoorbeeld door een 
bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Met dit fonds investeren we in lokale initiatieven van inwoners 
met voldoende draagvlak. Voor deze initiatieven is structureel € 50.000 beschikbaar. Met de vaststelling van de 
begroting 2019 heeft de raad besloten dit budget voor de periode 2019-2022 incidenteel met € 50.000 te verhogen 
tot € 100.000 per jaar. Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad met een motie eenmalig € 1 miljoen toegevoegd aan 
dit fonds. Hiermee wil de raad initiatieven vanuit de samenleving een incidentele impuls geven om de leefbaarheid 
zichtbaar te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Op initiatief vanuit de raad is een nieuwe regeling van het Fonds maatschappelijke initiatieven tot stand gebracht. 
Met de regeling wordt beoogd om ook de extra beschikbaar gestelde middelen zo doelmatig mogelijk in te kunnen 
zetten. De regeling treedt in werking met ingang van 21 januari 2021. Vanwege de Corona zijn in 2020 beduidend 
minder aanvragen voor maatschappelijke initiatieven geweest. Buurt- en dorpshuizen kregen vanuit het fonds een 
gedeeltelijke compensatie voor de inkomstenderving ten gevolge van de coronacrisis.

Onze ambitie
Door integraal werken en het bieden van maatwerk zorgen we voor betere ondersteuning van kwetsbare inwoners.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We zetten in op de doorontwikkeling van Samen Doen. Daarbij kijken we onder andere naar integrale 

werkprocessen en het ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning, zoals het gezins-en calamiteitenbudget. 
· Jaarlijks houden we een cliëntervaringsonderzoek. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het aanpassen van 

beleid en uitvoering. 
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· We zetten meer in op preventie en het gebruik van collectieve voorzieningen. Zo willen we dat er minder vaak 
onnodig een beroep wordt gedaan op individuele voorzieningen. In deze lijn ontwikkelen we een voorstel voor 
2020-2023.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• In 11 gevallen is het gezins- en calamiteitenbudget ingezet. Het betreft situaties waarbij het niet goed mogelijk is 

om tot een oplossing te komen binnen de bestaande regelgeving maar waarbij het idee bestaat dat de inzet van 
het gezins- en calamiteitenbudget leidt tot een duidelijke verbetering in de situatie van de inwoner waarbij naar 
verwachting ook escalatie en hogere kosten worden voorkomen. 

• Door onder andere corona is er besloten om in 2020 onze inwoners niet te vragen voor dit onderzoek, over de 
geleverde zorg in 2019. Een advies om inwoners in deze bijzondere tijd en de uitdagingen die het kent hier niet 
mee te belasten. Het kan ook een vertekend beeld opleveren, aangezien zij een enquête invullen in deze periode 
over iets wat een jaar ervoor heeft plaatsgevonden in een geheel andere realiteit. Daarom gaan we begin 2021 aan 
de slag met een uitvraag en nemen hierbij de mogelijke inzichten en invloeden die COVID-19 heeft gehad op de 
ondersteuning en begeleiding van onze inwoners.

• Samen Door heeft een doel en aantal uitgangspunten die zijn afgeleid van het vastgestelde beleid voor het 
sociaal Domein. Het gemeenschappelijke doel voor de onderliggende projecten die onderdeel vormen van het 
programma is: Alle inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen naast het melden bij Samen Doen ook dichtbij 
en laagdrempelig informatie en een collectief aanbod vinden dat hen helpt bij het oplossen van hun vraag. 
Daarmee is er minder afhankelijkheid van een indicatie, krijgen de wijkteams meer ruimte voor het toepassen van 
hun expertise en wordt er meer gebruik gemaakt van talenten van inwoners en organisaties. Dit is niet nieuw, wel 
willen we de kracht hiervan opnieuw in beeld brengen het verder ontwikkelen ervan faciliteren. Dat vraagt een 
andere rol van de gemeente. We willen dit ontwerp met de samenleving en met de inzichten vanuit de praktijk 
helpen bouwen en organiseren. Niet de regels van de gemeente of instellingen bepalen het gedrag van de 
professionals, maar de vraag van de samenleving. Controle, concurrentie en verantwoording maken plaats voor 
vertrouwen, verbinden, faciliteren en leren. We willen maatschappelijke partners verleiden om kennis te delen, 
samen te werken en ruimte te geven aan de professionals, waarbij de gemeenschappelijke opgave en waarde-
creatie voorop staan. Cruciaal hierin is het erkennen van de mogelijkheden van samen redzaamheid en wat er op 
dat gebied al gebeurt. 

• We maken gebruik van de goede voorbeelden en ervaringen die elders al zijn opgedaan, zoals inzet van de 
praktijkondersteuning is samenwerking met huisartsen en Samen doen. Of het anders oplossen van complexe 
situaties met de doorbraakmethode en een gemandateerd integraal team. 

• Om deze aanpak en projecten gericht te kunnen organiseren en tussentijds in beeld te hebben of we de goede 
dingen doen wordt er een dashboard op maat gebouwd, die de deskundigen en professionals de informatie geven 
over de voortgang van de aanpak en de gewenste effecten, of we op koers zijn met de uitgezette strategie. 

• Een aantal goede voorbeelden vanuit de uitgangspunten Samen Door zijn; Thuis Support en 
ondersteuningsvouchers. In 2020 heeft Thuis Support een mooie doorontwikkeling laten zien. We hebben in alle 
teams Thuis Support lopen. Daarmee wordt voorzien in een voorliggend aanbod. Thuis Support is gericht op 
praktische, breed inzetbare, laagdrempelige ondersteuning. De ondersteuning is toegankelijk, efficiënt en flexibel 
inzetbaar. In Thuis Support wordt casuïstiek opgepakt waarvan het zeer aannemelijk is dat zonder inzet van Thuis 
Support een maatwerkvoorziening wordt ingezet. Uit de business case blijkt dat 81% van de casuïstiek de inwoner 
óf op eigen kracht, óf verder kan met behulp van een voorliggende voorziening, zonder beroep te doen op een 
maatwerkvoorziening Jeugd of Wmo. Er komen positieve terugkoppelingen van inwoners die gebruik hebben 
gemaakt van Thuis Support.

• De andere is ondersteuningsvouchers. Om inwoners nog meer ondersteuning op maat te geven, ook in de 
nazorgfase, kunnen ondersteuningsvouchers worden ingezet. De inwoner bepaalt zelf wanneer hij/zij de 
ondersteuning wil gebruiken zodat dat de ondersteuning op een adequate en efficiënte manier afgebouwd wordt. 
De inwoner heeft zelf regie over de in te zetten ondersteuning. Hij/zij wordt gestimuleerd om goed na te denken 
over de inzet van deze begeleiding, hierdoor wordt de eigen kracht en de eigen regie van de inwoner vergroot. De 
ondersteuningsvouchers worden in de vorm van een algemene voorziening uitgevoerd, waardoor geen indicatie en 
beschikking nodig is.

4 - Vitaal Hardenberg
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Onze ambitie
We ontwikkelen een lokale aanpak Beschermd Wonen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Vanaf 2022 wordt Beschermd Wonen geleidelijk een lokale verantwoordelijkheid. We gaan ons hier de komende 
jaren op voorbereiden, in nauwe samenwerking met onze partners en buurgemeenten. In de begroting hebben we 
rekening gehouden met de financiële berekeningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang zoals die 
nu bij ons bekend zijn. Voor de begroting 2021 kijken we op basis van de actuele ontwikkelingen opnieuw naar de 
begrote bedragen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
Het voornemen van het Rijk was om in 2020 duidelijkheid te verschaffen over het nieuwe verdeelmodel voor 
beschermd wonen ingaande 1 januari 2022. Dit is niet gerealiseerd. Het nieuwe verdeelmodel gaat niet eerder in 
dan 1 januari 2023. Vanwege het ontbreken van het financiële kader en de hiermee samenhangende onduidelijkheid 
over de voortgang van de decentralisatie van beschermd wonen is besloten om in 2020 nog geen lokaal plan ter 
besluitvorming voor te leggen. Het Rijk en de VNG hebben in december 2020 uitgesproken dat zij binnen de huidige 
wettelijke en financiële kaders wel door willen gaan met decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2022. Dit 
vraagt zowel lokaal als regionaal een nieuwe oriëntatie op de mogelijkheden en de financiële consequenties hierbij. 

Onze ambitie
Alle inwoners, jong en oud - voor zover die ertoe in staat zijn - leveren op vrijwillige basis een bijdrage aan de maatschappij.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
De ondersteuning van vrijwilligers geven we de komende jaren vorm langs de lijnen stimuleren, faciliteren en 
waarderen; we willen vrijwilligers werven (stimuleren) en de vrijwilligers en hun organisaties ondersteunen (faciliteren). 
Ook verdient het werk van de vrijwilligers een compliment (waardering).

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Op 16 januari 2020 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties. 

Tijdens deze bijeenkomst konden vrijwilligersorganisaties terecht bij informatiestands over het servicepunt 
vrijwilligerswerk van de Stuw, de Beursvloer en de Hardenbergse Uitdaging. Daarnaast werd er een presentatie 
gehouden over de vrijwilligersverzekering en konden organisaties hier vragen over stellen. Ongeveer 120 
vrijwilligers van 79 verschillende organisaties waren bij de bijeenkomst aanwezig.

· Op 24 februari 2020 heeft de vijfde beursvloer plaatsgevonden in de Heemserhoek. Hier vinden 
vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven elkaar. In totaal zijn er 107 matches afgesloten met een waarde van  
€ 92.460.

· Het vrijwilligerswerk hebben we gestimuleerd via Stichting Present en de Hardenbergse Uitdaging.
· Bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk van De Stuw konden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties o.a. terecht voor 

ondersteuning, informatie, advies, deskundigheidsbevordering, bemiddeling en de digitale vacaturebank. 
· In het najaar hebben 102 vrijwilligers een waardebon voor het theater ontvangen in het kader van de waardering 

van de vrijwilligers.
· Noodlijdende vrijwilligersorganisaties die door de corona maatregelen in de financiële problemen kwamen hebben 

wij tijdelijk financiële ondersteuning geboden om de continuïteit te waarborgen.
· Als onderdeel van het integrale plan van diverse (vrijwilligers)organisaties voor het organiseren van activiteiten voor 

asielzoekers (en statushouders) is er een Loket Doen op het AZC ingericht en een Participatiebalie bij In Beeld, om 
deze doelgroep te activeren, te laten integreren en een bijdrage te laten leveren aan de samenleving in Hardenberg.
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Onze ambitie
We bevorderen participatie en zelfredzaamheid.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We willen dat mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel 

mogelijk zelfstandig kunnen leven. Daarom analyseren we in 2020 welke relevante organisaties, diensten en 
voorzieningen per kern aanwezig zijn en kijken we waar het nodig is om dit aanbod te verbeteren. We doen dit 
samen met de doelgroep.

· Gemeenten worden vanaf 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Om ons hierop voor te 
bereiden, ontwikkelen we een nieuw werkproces rondom statushouders en stellen we een regisseur aan op het 
thema inburgering. In 2020 starten we met de inkoopprocedure voor inburgeringstrajecten. 

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2019 is het rapport ‘Huisvestingsopgave wonen met zorg’ opgeleverd. Dit geeft een goed inzicht in de behoefte 

van verschillende doelgroepen aan huisvesting in combinatie met zorg in de komende jaren. In het afgelopen 
jaar zijn er diverse initiatieven geweest voor het realiseren of aanpassen van wonen en zorg. Waar gewenst en 
nodig, ondersteunt de gemeente de initiatieven. Een lokaal plan voor beschermd wonen is in voorbereiding. De 
decentralisatie is echter uitgesteld naar 1 januari 2023, het lokale plan verschijnt nu in 2021.

· We hebben in 2020 een uitgebreide evaluatie gehouden over de aanwezigheid van het AZC. Op basis van 
de uitkomst van deze evaluatie heeft de gemeenteraad besloten (onder voorwaarden) tot verlenging van de 
vestigingsperiode tot maart 2026 over te gaan. 

· We hebben de samenwerking tussen de diverse lokale (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren voor de 
asielzoekers, verbeterd. Op basis van een integraal plan hebben we deze organisaties gesubsidieerd om de huidige 
en nieuwe acties uit te voeren.

· In 2020 hebben we de voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering voortgezet. In 2020 is het Plan van Aanpak 
2020-2021 ‘Laat integratie van statushouders werken! vastgesteld. In 2020 hebben we invulling gegeven aan de 
acties in dit plan waaronder het werven van de regisseur/consulent Inburgering en zijn we met de aanbesteding 
voor de inkoop van de inburgeringstrajecten gestart. 

· Vanuit de visie van de nieuwe wet (inwerkingtreding is uitgesteld naar januari 2022) en onze ambitie in het plan van 
aanpak zetten we de begeleiding van statushouders al zo veel mogelijk Sociaal domein breed (onderwijs en taal, 
participatie en werk en gezondheid) in.

Onze ambitie
We ondersteunen mensen met een chronische ziekte of beperking.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We ontwikkelen integrale arrangementen voor de ondersteuning van mensen met een chronische ziekte of 
beperking. Hierin combineren we maatwerkvoorzieningen met algemene en collectieve voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
Ondersteuning van mensen met chronisch ziekte of beperking is geïntegreerd in de verschillende vormen van 
ondersteuning die wij als gemeente kennen. Zorg of ondersteuning leveren wij vanuit het maatwerkdeel Wmo, 
op het gebied van inkomensondersteuning is er diverse mogelijkheden als bijvoorbeeld het ‘pak je kans fonds’; 
individuele inkomenstoeslag of het Sociaal Culturele Fonds. In individuele situaties gaan we met de inwoner na welke 
ondersteuning of combinatie van ondersteuningsmogelijkheden kan bijdragen aan het oplossen van het probleem 
dat wordt ervaren. 

4 - Vitaal Hardenberg
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Onze ambitie
We bieden waar nodig ondersteuning bij het huishouden.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Waar nodig ondersteunen wij inwoners die hulp nodig hebben bij het schoonhouden van hun huis. Wie gebruik 
maakt van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp betaalt het landelijke abonnementstarief van € 19 per 4 
weken. In 2020 houden we bij wat het aantal gebruikers hiervan is, en of sprake is van een aanzuigende werking.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In 2020 zagen wij opnieuw het aantal gebruikers van de huishoudelijke hulp toenemen, mede door de invoering 
van het abonnementstarief. Daarom is er gestart met het veranderen van de huishoudelijke hulp, door zowel een 
algemene als een maatwerkvoorziening aan te bieden. Daarnaast is er besloten om de ‘open house’ constructie 
los te laten en een aanbesteding uit te voeren voor drie organisaties, zodat wij een nauwe samenwerking kunnen 
opbouwen. Ook is er besloten om de toegang van de huishoudelijke hulp bij ons zelf te beleggen in plaats van bij de 
aanbieders. Dit alles met als doel om meer grip te hebben op de inzet van deze voorziening en daarmee alle inwoners 
de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben. 
De aanbesteding is in 2020 afgerond, vanaf 1 april 2021 volgt er een contract met de volgende drie aanbieders; 
Carinova, Beter Thuis Wonen en Tzorg.

Onze ambitie
We kopen maatwerkvoorzieningen in.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
• In 2020 werken we met een nieuwe raamovereenkomst Sociaal Contracteren. Dit is een ‘open house systeem’, 

gericht op resultaatfinanciering en op keuzevrijheid voor de inwoner. ‘Open house’ betekent dat zowel grote 
als kleine zorgaanbieders op elk moment een contract kunnen aangaan als zij voldoen aan de vereisten in de 
raamovereenkomst. Naast de raamovereenkomst werken we met een transformatieagenda, die we samen met de 
zorgaanbieders hebben ontwikkeld. 

• In 2020 werken we met een nieuw contract voor de inkoop van hulpmiddelen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• De nieuwe raamovereenkomst die gestart is per 1 januari 2020 loopt. We zien geen wijzigingen die moeten 

plaatsvinden omdat deze niet passend waren of niet onze gehele gemeente bedienen. 
• Er is een groot aanbod aan gecontracteerde aanbieders, ruim 55. Daarnaast is er een flexibel aanbod door het 

mogelijk tussentijds toetreden van mogelijk andere aanbieders. Met de invoering van de nieuwe overeenkomst 
hebben we een concrete rol vanuit contractmanagement. Met een groot deel van alle aanbieders zijn er 
contractgesprekken geweest. Onder andere kennismaking, stand van zaken rondom corona, administratieve en 
financiële kant, SOI en transformatieopgave. Daarnaast hebben we veel tijd gestoken in de vraagstukken rondom 
corona, de meerkosten en de omzetgarantie. En hebben we gesprekken gevoerd met aanbieders die in deze 
bijzondere periode flexibele zorg hebben ingezet en tot nieuwe alternatieve inzichten zijn gekomen. Die weer 
een basis kunnen vormen voor onze transformatieagenda. We hebben in het begin van 2020 een bijeenkomst 
georganiseerd vanuit de gemeente met alle aanbieders van de raamovereenkomst Wmo voorzieningen. De 
aftrap ging over het nieuwe contract, een nieuwe samenwerking en een nieuwe opgave van de transformatie. 
We hebben ondanks de corona een eerste stap kunnen maken en zijn begonnen met de uitvraag voor deze 
transformatieagenda en zullen deze meer vorm gaan geven in 2021. We willen dat onze partners/aanbieders 
meer de specialistische kennis die zij hebben met elkaar gaan delen. Het komt voor dat het delen van kennis 
geen automatisme is, omdat er sprake is van marktwerking en bv pxq. Dat maakt het ook minder aantrekkelijk 
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voor aanbieders om de directe focus voor preventie te hebben. We willen faciliteren om preventie en het delen 
van kennis aantrekkelijk te maken. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, leren en ontwikkelen vanuit de 
opgave en ons programma Samen Door.

• Na een aanbestedingsproces is een nieuw contract gesloten voor de WMO-hulpmiddelen met RSR 
Revalidatieservice. Na een periode van voorbereiding en implementatie op het contract samen met RSR, is het 
nieuwe contract ingegaan op 1 juni 2020. Ter voorbereiding hierop zijn alle inwoners met een WMO-hulpmiddel 
aangeschreven over de wijziging van de oude aanbieder, Medipoint, naar de nieuwe aanbieder RSR. Met het 
ingaan met het nieuwe contract is er een wijziging gemaakt van een koop- naar een huurconstructie. Het 
WMO-hulpmiddelenbestand van de gemeente Hardenberg is verkocht en overgegaan naar RSR. Dit heeft geen 
consequenties voor de dienstverlening richting onze inwoners. De implementatie van het nieuwe contract is soepel 
verlopen. In 2021 geven we verder vervolg aan de ingezette transformatie en innovatiegedachte die we ook op het 
gebied van WMO-hulpmiddelen willen bewerkstelligen, samen met RSR en Samen Doen. 

Onze ambitie
We regelen efficiënt en effectief doelgroepenvervoer (Wmo en leerlingenvervoer).

Wat wilden we in 2020 bereiken?
• Vervoer vanuit de Wmo en leerlingenvervoer worden aangeboden door één vervoerder. We werken aan het 

versterken van de onderlinge samenhang tussen beide vormen van vervoer.  
• We ontwikkelen lokale en regionale vervoersoplossingen die zonder indicatie kunnen worden gebruikt. 

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• We geven uitvoering aan vervoer vanuit de Wmo en leerlingenvervoer welke worden aangeboden door één 

vervoerder. Hierdoor is de onderlinge samenhang tussen beide vormen van vervoer versterkt. In 2020 is frequent 
afstemming geweest tussen alle betrokken partijen om de realisatie van 1 breed doelgroepenvervoer te 
bestendigen.

• Door corona en als gevolg daarvan de Lockdown is het vervoer in de regio voor het grootste deel stilgevallen, 
waardoor dit niet het juiste tijdstip was om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 

Onze ambitie
We streven naar een inclusieve samenleving.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· Wij willen een samenleving waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen, ongeacht leeftijd, 

opleiding, beperkingen, (seksuele) voorkeuren, afkomst of sociale positie. In de gemeente Hardenberg moet 
iedereen een eerlijke kans krijgen om zijn of haar leven zelf vorm te geven en eigen idealen of ambities na 
te streven. Barrières die maatschappelijke deelname in de weg staan, willen wij slechten: of het gaat om 
laaggeletterdheid, eenzaamheid, etnische of gender-discriminatie of mobiliteit. 

· We geven uitvoering aan de Lokale Inclusie Agenda en we hebben de ambitie om de meest toegankelijke 
gemeente te blijven. 

· We zetten ons in voor een betere signalering van laaggeletterdheid, het doorbreken van het taboe op 
laaggeletterdheid en voor meer aandacht voor laaggeletterdheid in onder andere armoede-, inclusie- en 
gezondheidsbeleid. Als inwoners zich melden voor een uitkering, kijken we met behulp van de Taalmeter of er 
mogelijk sprake is van een lage taalvaardigheid. We bekijken of we de taalontwikkeling van kinderen in taalarme 
gezinnen kunnen stimuleren.

4 - Vitaal Hardenberg
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Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2020 hebben we het beleidsstuk inclusieve samenleving verder ontwikkeld. Op 12 januari 2021 is hij vastgesteld 

door de raad. Met dit beleidsstuk is een lokale agenda opgesteld die zich naast de fysieke toegankelijkheid richt op 
toegankelijkheid van informatie, duidelijke overheidscommunicatie, diversiteit en discriminatie.

· We hebben een nieuw beeldmerk gelanceerd. Door dit nieuwe beeldmerk wordt inclusie een herkenbaar begrip. 
· Er is gestart met een speeltuinbende van de gemeente Hardenberg. Helaas hebben zij nog geen speeltuin kunnen 

testen op toegankelijkheid vanwege het coronavirus. 
· In de week van de toegankelijk zijn er gesprekken geweest met jongeren over inclusie, websites getoetst op 

toegankelijkheid en is er een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor vrouwen. Helaas konden activiteiten zoals 
een blinde lunch, een gesprek met Interakt Contour en de VR-sessie om een licht verstandelijke beperking te 
ervaren niet doorgaan vanwege het coronavirus. 

· We hebben gewerkt aan bewustwording, onder andere met een themapagina in de toren, waarin 
ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen. Ook de regenboog- en de orange the worldvlag zijn gehesen op 
de daarvoor bestemde dagen. Voor orange the world zijn ook het gemeentehuis en de Gashouder in Dedemsvaart 
oranje uitgelicht. 

· Met de uitgezette enquête over discriminatie hebben we meer inzicht gekregen in het onderwerp. De acties die 
hieruit voortkomen zijn opgenomen in het beleidsstuk inclusie “met z’n allen, heel gewoon”. 

· Inclusie en toegankelijkheid hebben een plek gekregen in meerdere projecten en beleidsdocumenten waaronder 
het integraal huisvestingsplan en de mobiliteitsvisie. 

· Consulenten van team Werk verwijzen nieuwe cliënten door naar het Taalpunt als er mogelijk sprake is van een lage 
taalvaardigheid. De taalpuntdocent doet daarna de screening van de taalvaardigheid en begeleidt mensen naar een 
cursus of koppelt hen aan een vrijwillige taalcoach.

· In de week van Lezen en Schrijven in september zijn er activiteiten georganiseerd om laaggeletterdheid onder 
de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Er is o.a. een themapagina in de Toren uitgebracht, een 
workshop herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid georganiseerd en een ludieke actie in de 
raadsvergadering gehouden.

· De activiteiten m.b.t. taalontwikkeling in taalarme gezinnen zijn door corona vertraagd. Een cursus voor 
pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om met ouders te spreken over taal- en laaggeletterdheid is 
verschoven naar 2021.

· We zijn in 2020 gestart met de gesprekken met het onderwijs om in 2021 een ‘proeftuin’ in te richten in 
samenwerking met de basisschool De Vlinder de kinderopvang Welluswijs met als doel de taalvaardigheid van 
de NT2 leerlingen te vergroten en de samenwerking met de statushouders ouders om betere kansen voor hun 
kinderen te creëren. 

Onze ambitie
In Hardenberg kun je waardig en vitaal ouder worden.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Samen met inwoners en samenwerkingspartners werken we eraan om de juiste voorwaarden te scheppen zodat onze 
inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden. Er gebeurt al veel rondom ouderen, we willen de verschillende 
activiteiten beter op elkaar afstemmen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In 2020 hebben we het Ouderenakkoord in samenwerking met een groot aantal partners opgesteld. In het 
Ouderenakkoord wordt aandacht geschonken aan diverse thema’s: Vitaliteit, Wonen, Mobiliteit, Veiligheid, 
Eenzaamheid en Werk/Activiteiten. Het doel van dit akkoord is dat mensen waardig en vitaal ouder kunnen worden in 
de gemeente Hardenberg en dat we met elkaar de kracht van ouderen kunnen zien en benutten. Samen zorgen we 
ervoor dat belemmeringen die het waardig ouder worden in de weg staan zoveel mogelijk worden weggenomen.
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Onze ambitie
De bestaande woningvoorraad van levensloopbestendige (of levensloopbestendig te maken) woningen wordt vergroot, zodat 
inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We stimuleren de bouw van levensloopgeschikte woningen in en rond de centra van de kernen.
· We blijven onze inwoners ondersteunen om zelf aanpassingen te doen in hun woning door bewustwordings-

campagnes zoals Lang zult u Wonen.
· In 2019 onderzoeken we de haalbaarheid van de introductie van de verzilverlening. Hiermee kunnen senioren de 

overwaarde van hun woning gebruiken om aanpassingen in het huis te doen. Bij een positieve uitkomst voeren we 
de verzilverlening in 2020 in.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· In en rond de centra van Hardenberg en Dedemsvaart zijn en worden levensloopgeschikte woningen gebouwd. 

Ook in de kernen Balkburg, Slagharen, Gramsbergen en Bergentheim zijn voorbereidingen getroffen. In een enkele 
kleine kern wordt afhankelijk van de concrete vraag voorbereidingen getroffen. 

· In 2020 is het Ouderenakkoord opgesteld om er voor te zorgen dat mensen waardig en vitaal ouder kunnen worden 
in de gemeente. Onderdeel daarvan is een campagne gericht op positief ouder worden en voorbereiden op ouder 
worden. Het langer zelfstandig wonen past daar ook bij.

· De Verzilverlening is eind 2020 geïntroduceerd.

Onze ambitie
We stimuleren en bevorderen het bouwen boven de wettelijke norm op het gebied van zorg en duurzaamheid.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We maken prestatieafspraken met de woningcorporatie en ontwikkelaars over zorg en duurzaamheid bij 
woningbouw. 

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
De afspraken voor 2021 met Vechtdal Wonen zijn weer gemaakt. Hierin is aandacht voor duurzaamheid en wonen met 
zorg. Met ontwikkelaars maken we hierover afspraken op projectniveau. 

4 - Vitaal Hardenberg
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Openbare gezondheidszorg

Onder gezondheid verstaan wij ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht 
van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Machteld Huber, 2012). Deze definitie laat de samenhang 
zien tussen de gezondheid zoals iemand die zelf ervaart en de verschillende domeinen die daar invloed op hebben. Die 
samenhang is het uitgangspunt voor ons gezondheidsbeleid dat we ontwikkelen voor de periode 2020-2023. We zetten 
in op het stimuleren van gezond gedrag om zo ziekte en zorg te voorkomen en we werken aan een omgeving waar de 
gezonde keuze de logische keuze is. 
Dit beleid staat in verbinding met het sociaal- en ruimtelijk domein dat is gericht op vitaliteit van inwoners. 
Ter stimulering van een gezonde leefstijl op scholen, bij werkgevers en thuis zetten we onder andere 
combinatiefunctionarissen in en stimuleren we sport en bewegen voor ouderen. 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend tussen 40 verschillende partners waaronder de gemeenten. 
Gemeenten gaan voor een lokale inzet op het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In 
Hardenberg werken we hieraan binnen de programma’s Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezond In De Stad (GIDS) 
en de aanpak via het IJslandse model.
De GGD IJsselland is onze uitvoerder voor de publieke gezondheid. Naast de uitvoering van onze wettelijke taken 
ondersteunt de GGD ons bij lokale vraagstukken op het gebied van gezondheid. Dit hebben we samen met de 11 
gemeenten in het IJsselland in een agenda Publieke Gezondheid vastgesteld voor de periode 2019-2023 volgens vijf 
programmalijnen. In 2020 actualiseren we de huidige nota en stellen we ons beleid voor de komende vier jaar vast.

Binnen het samenwerkingsverband van Vitaal Vechtdal blijven wij ons met onze partners inzetten voor een gezonde en 
actieve regio. Daarbij stimuleren wij onze inwoners om ook zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid.

Onze ambitie
De gezondheid en vitaliteit van de inwoners neemt toe. Inwoners doen minder snel een beroep op zorg en ondersteuning. We 
bevorderen een gezonde leefstijl.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
• In mei verscheen de landelijke gezondheidsnota met daarin veel aandacht voor preventie en de rol van Positieve 

Gezondheid. Het rijk stelde een subsidie ter beschikking voor het sluiten van lokale preventieakkoorden (vanaf 
2021). Mede daardoor besloten we de actualisatie van de lokale gezondheidsnota te faseren. Een tweede reden was 
de coronacrisis. Door de crisis was de focus van veel partijen in gezondheid en zorg gericht op de directe effecten 
van de crisis en niet op een beleidsvormend traject. De partijen hebben we nodig en de lessen die zij leren tijdens 
de crisis kunnen we gebruiken om ons gezondheidsbeleid inhoud te geven. Een goed voorbeeld van een les is 
het belang van een gezonde leefstijl. Een andere les is het beroep dat de coronacrisis deed op onze veerkracht. 
Veerkracht is de kern van Positieve Gezondheid. 

• In het kader van de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe startten we met interne sessies Positieve Gezondheid om 
de integrale benadering van ons gezondheidsbeleid te versterken. Daarmee slaan we een betere brug naar onze 
directe partners GGD IJsselland en Vitaal Vechtdal alsmede naar onze welzijnsorganisatie de Stuw en private 
organisaties die Positieve Gezondheid als uitgangspunt van hun denken en handelen nemen. Daarmee biedt 
Positieve Gezondheid een handelingsperspectief voor de transformatie van zorg naar gezondheid. 

• Onder de vlag van Gewoon Gezond werken we in kernen, wijken en buurten samen met inwoners en lokale 
professionals aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving; dat is waar we voor gaan in de gemeente Hardenberg. In 2020 

had corona impact op onze activiteiten. Maar 2020 bracht ons ook weer mooie dingen. Denk hierbij aan de 
kinderopvang; in 2020 zijn 3 locaties aan de slag gegaan met ‘’coach gezonde kinderopvang’’. Ook is het 3-jarig 
project ‘’Smakelijke Moestuinen’’ geëvalueerd en krijgt dit naar verwachting in 2021 weer een vervolg. Op de 
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basisscholen zijn verschillende themaweken georganiseerd zoals ‘’de week van de gezonde pauzehap’’. Twee 
scholen gingen aan de slag met de ‘’gezonde school’’ aanpak. Dat brengt het totaal in Hardenberg op 20 scholen. De 
subsidie ‘’watertappunten voor scholen’’ werd door 2 locaties aangevraagd en 3 scholen ontvingen de subsidie Jong 
Leren Eten. 

• Ook in de vrije tijd werd zoveel mogelijk georganiseerd. Zo was er voor de basisschooljeugd het jaarlijkse 
trefbaltoernooi. De sportmarkt in Dedemsvaart is inmiddels ook een jaarlijks terugkerende activiteiten geworden 
waar kinderen van jong tot oud kennis maken met verschillende sporten. Ook werden er meerdere spelmiddagen 
georganiseerd in Zwembad de Kiefer en kwam het definitieve akkoord voor een multisportveld in Dedemsvaart. 
Voor het tweede jaar op rij werden de naschoolse activiteiten georganiseerd in Kloosterhaar, een samenwerking 
met de basisschool, Halt en de Stuw. Eind december werden aan 70 straten de sport- en spelpakketten uitgereikt 
want buiten spelen blijft belangrijk; juist nu in het coronatijdperk! 

Onze ambitie
We zetten het alcoholmatigingsbeleid gericht op jongeren voort.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· We zijn in 2018 gestart met een beleidsvormend leertraject volgens het IJslandse model. In IJsland was deze aanpak 

zeer succesvol en we onderzoeken of de Hardenbergse variant dezelfde resultaten geeft. In 2020 zetten we (nieuwe) 
interventies in. In oktober houden we een tweede meting onder de leerlingen van de scholen in Dedemsvaart. 

· In 2020 stellen we een actueel Handhavings- en preventieplan op, gekoppeld aan de Nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• Naar aanleiding van de meting in 2018 is afgelopen jaar vooral ingestoken op het uitwerken en het uitvoeren van 

activiteiten: denk aan het opzetten van het vrije tijds team, de online alcohol campagnes en ouderavonden over 
gebruik van middelen, en het vergroten van kennis van ouders. Ook hebben wij het afgelopen jaar ingezet op het 
uitbreiden van de werkwijze naar de stad Hardenberg. Met als resultaat dat wij gegroeid zijn van 2 naar 4 scholen. 
Hierbij hebben wij voldoende informatie om een zelfde werkwijze in Hardenberg stad te kunnen oppakken. 

• Op dit moment worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om het lokale gezondheidsbeleid vorm te 
geven. Het preventie plan ligt daarbij in het verlengde. Door de deelname van twee extra scholen krijgen we een 
completer beeld van Hardenberg. Daarmee is de data betrouwbaar genoeg om de werkende punten van het 
IJslandse model mee te nemen in het plan.

Onze ambitie
We werken samen met lokale partners in de brede school aan het versterken van de ontwikkelkansen van kinderen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· In de brede school werken kinderopvang en primair onderwijs samen aan het versterken van de ontwikkelkansen 

van kinderen. Afhankelijk van de wens in de diverse kernen schuiven sportverenigingen, culturele instellingen, 
plaatselijke belangen of welzijnsorganisaties aan. 

· We onderzoeken de haalbaarheid van de wens vanuit diverse kernen, onderwijsstichtingen en 
kinderopvangorganisaties voor een IKC (Integraal Kindcentrum).

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Vanwege Covid-19 hebben de brede school overleggen veelal digitaal plaatsgevonden, partijen weten elkaar te 

vinden. De nadruk lag in 2020 op het aanbieden van onderwijs op afstand.
· In het Integraal Huisvestingsplan is een passage over IKC-vorming opgenomen, in afstemming met de 

onderwijsbestuurders.

4 - Vitaal Hardenberg
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Onze ambitie
We bevorderen de gezondheid door activiteiten van de combinatiefunctionarissen op scholen en in de wijken en kernen.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
De combinatiefunctionarissen organiseren sport- en cultuuractiviteiten op het primair en voortgezet onderwijs en in 
de wijk of buurt. Doel van de activiteiten is om de gezondheid te bevorderen via de thema’s Bewegen, Roken, Alcohol, 
Voeding en Ontmoeting, (BRAVO).

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
De externe combinatiefunctionarissen dienen jaarlijks een werkplan in. De Corona crisis leidde tot beperking van de 
mogelijkheden om de reguliere activiteiten uit te voeren. Daar waar de maatregelen het toelieten zijn alternatieven 
aangeboden zoals de “Summer” en “Herfst “ challenge.in de vakanties.Deze werden ontsloten door een nieuwe 
website: gewoonactief.nl. Op deze website kunnen onze inwoners een overzicht vinden van beweegactiviteiten in 
Hardenberg. In de kerstvakantie kon de “challenge” op het laatste moment niet doorgaan en is omgeschakeld naar de 
verstrekking van “straatspeelpakketten”. 

Onze ambitie
We voorkomen overgewicht bij jongeren.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Ook de komende drie jaren maken we gebruik van het JOGG-programma (Jongeren Op Gezond Gewicht) om 
overgewicht bij jongeren te voorkomen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
JOGG staat inmiddels voor “Gezonde Jeugd – Gezonde Toekomst” en is niet alleen meer gericht op overgewicht. 
Wat betreft het thema “kinderen met overgewicht” zien we uit de cijfers van de GGD jeugdmonitor en de 
Jeugdsportmonitor van Sportservice Overijssel dat 12 to 14% van de jongeren kampt met overgewicht. Dat zijn 
nog altijd 75 kinderen per leeftijdsjaar. Omdat we ook aan hen aandacht willen schenken (en niet alleen preventief/
collectief ) zijn we in 2020 gestart met een twee nieuwe sporen.
1. Spoor 1 - Curatief: De voorbereidingen zijn gestart om in 2021 het programma Cool2Bfit uit te gaan voeren. Dit 
programma is specifiek gericht op kinderen met ernstig overgewicht. Een aantal partijen in de gemeente Hardenberg 
gaat hier de uitvoering van doen. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen diëtisten, fysiotherapeuten, 
kinderartsen ziekenhuis en de GGD (orthopedagoog). Inzet is om een programma te hebben voor kinderen met 
ernstig overgewicht. Van belang is wel dat er kritisch gekeken gaat worden naar de instroom. 
2. Spoor 2 - Preventief/curatief: In 2020 zijn er diverse gesprekken geweest om de ketenaanpak rondom overgewicht 
vorm te geven. Doel is om een heldere lijn te creëren op het moment dat er overgewicht wordt gesignaleerd bij een 
kind. Wat zijn dan de stappen die je kunt ondernemen. Bijvoorbeeld via de inzet van een verpleegkundig specialist 
die doorverwijst naar Samen Doen, maatschappelijk werk, sportclub, kinderarts, etc. De verwachting is dat de 
ketenaanpak begin 2021 is gerealiseerd.
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Onze ambitie
We zorgen voor voldoende uitdagende speelmogelijkheden in de wijken en kernen.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
We investeren in de vernieuwing van speel- en sportmogelijkheden in de openbare ruimte door bewonersinitiatieven 
te ondersteunen, onder meer via het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Dit jaar hebben we het initiatief van Gewoon Gezond Slagharen ondersteund met gemeentelijke bijdrage voor de 
aanleg van “Beweeg je buiten” in Slagharen.

Onze ambitie
We hebben een goed netwerk van AED’s.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
De Stichting Hartveilig Hardenberg zet zich in voor de instandhouding en gewenste uitbreiding van het netwerk AED’s 
in de gemeente Hardenberg. De gemeente verstrekt subsidie aan de stichting voor de exploitatie van het netwerk en 
de inzet van de vrijwilligers.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In Hardenberg streven we naar een 100% dekking. Dat betekent dat er binnen 6 minuten een AED binnen handbereik 
is Hiervoor zijn 140 AED’s gewenst. In 2020 was de uitbreiding 29 waardoor er nu 130 AED’s hangen in Hardenberg. 
Echter, de Stichting Hartveilig Hardenberg werd geconfronteerd met de vervangingsvraag van 50 tot 60 AED’s die 
10 jaar geleden werden geplaatst en waarvan het eigenaarschap niet is vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat het een 
éénmalige schenking was. (De technische levensduur van een AED is 10 jaar) Voor een deel is het eigenaarschap 
wel belegd maar ontbreekt het bij de nieuwe eigenaar aan geld om de AED te vervangen. Voor een deel moet een 
nieuwe eigenaar worden gevonden om te voorkomen dat de dekkingsgraad achteruit gaat. De Stichting Hartveilig 
Hardenberg stelde eind 2020 een actieplan op om dat laatste te voorkomen. De gemeentelijke subsidie is verhoogd 
van €20.000 naar €30.000 per jaar om het plan uit te kunnen voeren. 
Met de inzet van een groot deel van het budget voor de omwonenden van het AZC hebben we in 2020 diverse AED’s 
vervangen in de omgeving van het AZC en een uitbreiding doorgevoerd (Haardijk, Marslanden).

4 - Vitaal Hardenberg
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Jeugdgezondheidszorg 

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. We zetten ons bestaande 
beleid voor jeugdgezondheidszorg voort. We geven prioriteit aan het beantwoorden van opvoedingsvragen en het 
tijdig signaleren van knelpunten waarvoor extra ondersteuning nodig is. We werken hierbij nauw samen met de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD IJsselland. We zetten meer in op preventie. We geven voorlichting over het 
gebruik van sociale media en stimuleren de weerbaarheid van kinderen en jongeren. We onderzoeken de mogelijkheid 
om relatietherapie aan te bieden aan ouders die willen scheiden. 

Onze ambitie
Alle kinderen hebben vanaf de geboorte dezelfde kansen, in welke wijk of dorp ze ook geboren worden.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Met de programma’s Kansrijke Start en VoorZorg versterken we de preventieve zorg in de periode rond de geboorte.
· In samenwerking met Veilig Thuis zetten we in op het voorkomen van kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gewijzigd. Aanvankelijk werd een stijging van 5% van het aantal 
meldingen verwacht, maar deze stijging ligt eerder rond de 32%. Om deze meldingen goed te kunnen verwerken, 
heeft Veilig Thuis IJsselland maatregelen genomen. Veilig Thuis heeft extra ingezet op de Veiligheidsbeoordeling 
om zo goed mogelijk het zicht op Veiligheid op orde te hebben en geen wachtlijst te krijgen. Verder zijn diverse 
maatregelen in gang gezet in samenwerking met de gemeenten. Voor 2020 is een aanvullende bijdrage nodig. De 
hoogte van deze bijdrage staat op dit moment nog niet vast, maar uitgegaan wordt van een extra personele inzet 
van 10 fte. Bij de eerste bestuursrapportage 2020 komen wij hierop terug.

· Samen met de JGZ werken we aan het beter signaleren van armoede bij kinderen. 
· We treden op als verbinder tussen leerling, ouders en school om schoolverzuim te voorkomen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2020 zijn 3 kwetsbare zwangeren begeleid bij hun zwangerschap Waar nodig is doorgeleid naar verder 

noodzakelijke ondersteuning. De JGZ heeft 22 preventieve huisbezoeken afgelegd. Bij meerdere zwangeren was al 
hulpverlening betrokken. Waar nodig is doorgeleid naar verder noodzakelijke ondersteuning.

· Vroeg Erbij heeft in 2020 in 2 aparte werkgroepen gewerkt aan de onderwerpen ‘prenatale voorlichting’ en 
‘leefstijl’. Bij de werkgroep leefstijl is ook Vitaal Vechtdal aangesloten. Zo is het beweegaanbod voor zwangeren 
geïnventariseerd en is gezorgd voor een link naar beweegaanbod specifiek voor zwangeren op www.gewoonactief.
nl. De werkgroep voorlichting heeft een eerste concept van het stroomschema leefstijl ontwikkeld. Dit is bedoeld 
voor de professionals, met info en tips voor het hele proces, van signaleren en bespreekbaar maken (vanuit de 
aanpak van positieve gezondheid) tot informatie en interventies. Een deel hiervan (informatie en interventies) gaat 
de werkgroep aanpassen voor zwangeren zelf. De info zal uiteindelijk geplaatst worden op de website van het VSV: 
https://geboortezorg-vechtdal.nl/.

· Vanuit de werkgroep prenatale voorlichting is een voorstel gemaakt voor de onderwerpen en is de werkgroep nu 
bezig met de concrete invulling. “Voorzorg” en “Vroeg Erbij” zijn onderdeel van “Kansrijke Start”, zorg voor de eerste 
1000 dagen van het kind. Samen met GGD en Samen Doen oriënteerden we ons op het onderdeel/programma 
“Nu Niet Zwanger” dat mogelijk regionaal ingevoerd wordt.De landelijke en lokale communicatie campagne ter 
ondersteuning van “Kansrijke Start” moest wegens de Coronacrisis worden verschoven naar 2021.

· Door de invoering van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is het aantal meldingen bij Veilig Thuis 
gestegen. Deze trend heeft zich doorgezet in 2020. Bij de eerste bestuursrapportage is daarom een extra bijdrage 
opgenomen, zodat Veilig Thuis haar capaciteit in het doen van onderzoek naar deze meldingen kon uitbreiden. Het 
Rijk heeft echter in 2020 besloten om fors te investeren in de Veilig Thuis-organisaties, omdat deze trend landelijk 
zichtbaar was. Voor de regio IJsselland betekent dit een extra bijdrage op de rijksuitkering van ongeveer een 
miljoen. De extra lokale bijdrage komt valt daarmee vrij. 

· In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen van het traject rondom complexe scheidingen. Hier wordt in 2021 
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praktische uitvoering aangegeven. Onze ambitie is om (blijvende) schade te voorkomen bij minderjarige kinderen 
wanneer zij betrokken zijn bij een (complexe) echtscheidingssituatie.

Onze ambitie
Ouders en jongeren zijn in staat om problemen zo veel mogelijk te normaliseren en hiervoor zelf oplossingen te vinden 
(eventueel met begeleiding van de JGZ professionals).

Wat wilden we in 2020 bereiken?
De medewerkers van de JGZ hebben nadrukkelijk aandacht voor het welzijn van de ouders, hun beleving van het 
ouderschap en het vertrouwen dat zij zelf in hun opvoeding hebben.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In 2020 besteden de medewerkers van de JGZ aandacht aan gezond opgroeien en opvoeden, problemen 
normaliseren en het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling te verkleinen door ouderschap 
te stimuleren en een steuntje in de rug te geven. De rol van ouderschap staat centraal bij contactmomenten zoals 
reguliere consulten en vaccinaties. 

Onze ambitie
Jongeren zijn weerbaar genoeg om gezond door het leven te gaan, met speciale aandacht voor het voorkomen van 
problematisch alcohol- en middelengebruik.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· De JGZ ondersteunt jongeren op het vmbo bij de versterking van hun weerbaarheid.
· De JGZ inventariseert de problematiek rond overmatig alcohol- en drugsgebruik en kijkt met welke partijen ze een 

preventief ondersteuningsaanbod kan ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• Door de komst van corona hebben wij op vmbo scholen geen inzet gepleegd op het versterken van de 

weerbaarheid. De focus van de scholen lag voornamelijk op het welzijn van de jongeren en op de juiste manier 
om kunnen omgaan met de corona regels. Hierdoor hebben wij ons voornamelijk gericht op de vrije tijd. In de 
vakantieperiodes hebben is een aanbod gedaan waarin jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Het aanbod 
was divers; onder andere cultuur en sport en werd aangeboden via gewoonactief.nl.

• Op basis van cijfers uit o.a. het GGD onderzoek hebben verschillende partijen gekeken welke mogelijkheden 
er liggen op gebied van preventie. Samen met samendoen, Tactus, Halt, Vitaal Vechtdal, de Stuw en Politie is er 
gedurende het jaar aandacht besteed aan preventie van middelengebruik. Zo hebben er online voorstellingen 
plaats gevonden (o.a. scherm de baas, oudjaarsavond). Ook hebben er drie bewustwordingscampagnes plaats 
gevonden, waarvan twee gericht op ouderbetrokkenheid. Corona heeft in de uitvoering nodige beperkingen 
opgeworpen. 

Onze ambitie
We bieden toegang tot alle vormen van ondersteuning en hulp via de Samen Doen teams.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
De gemeente ziet toe op de nieuwe manier van werken (meer risicogericht) van de JGZ in samenwerking met de 
vindplaatsen (onder andere de voorschoolse voorzieningen de scholen).

4 - Vitaal Hardenberg
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Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• In 2020 zijn we gestart met het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp door actief in te zetten op het versterken 

van de samenwerking in de jeugdketen, waaronder onderwijs als vindplaats. Samen met de scholen worden kansen 
van de verbetering van de dienstverlening binnen de JGZ doorgevoerd. Tussen de JGZ, Samen Doen en de scholen 
vindt afstemming plaats omtrent de opvoeding van de jeugdigen. 

• Tijdens de eerste en tweede lockdown in de Covid-19 pandemie heeft Samen Doen de coördinatie voor kwetsbare 
kinderen in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs opgenomen. Op basis van een beleidskader werd er 
een afweging gemaakt welke kinderen in aanmerking kwamen voor noodopvang. 

• Alle SMI-kinderen zijn per direct naar de kinderopvang gegaan evenals kwetsbare kinderen en kinderen met ouders 
in vitale en cruciale beroepen. Door korte lijnen tussen leerplicht, JGZ en Samen Doen, kinderopvang en de scholen 
waren kinderen snel in beeld. Er werd daarbij gekeken naar de behoeften en omgeving van het kind. 

• Digitaal zijn de overleggen tussen Samen Doen, JGZ, Jeugdaanbieders en Veilig Thuis voortgezet, proactief per kind. 
• In samenwerking zijn we blijven doen wat we altijd al doen, waarnodig bij de mensen thuis en op gepaste afstand. 
• We werken vanuit huis, als een situatie er om vraagt zijn we er voor het kind of het gezin.

Onze ambitie
De informatie over en hulp bij het opvoeden en opgroeien is laagdrempelig aanwezig voor de kinderen, jongeren, hun ouders en 
professional.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We zorgen dat informatie voor ouders en opvoeders met kinderen in elke leeftijdsfase beschikbaar is, bijvoorbeeld 

via het consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, scholen maatschappelijk werk en jongerenwerk. 
· We verstevigen de samenwerking tussen verschillende toegangen voor de jeugdhulp, zoals Samen Doen, 

huisartsen en kinderartsen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
• De voorbereidingen van de implementatie van praktijkondersteuners bij de huisartsen zijn in een vergevorderd 

stadium. Naar verwachting kunnen we met de inzet van de praktijkondersteuner starten in het tweede kwartaal van 
2021. Daarnaast is er een ‘leernetwerk’ ingericht met partijen uit het voorliggend veld en jeugdhulpaanbieders om 
met elkaar te spreken over de thema’s die spelen en voor casuïstiekbespreking. 

• Eind 2020 is een eerste analyse gemaakt van de zorgintensieve jongeren. Dit zijn jongeren die in het jaar 2019 meer 
dan € 50.000 aan jeugdhulp hebben ontvangen. Het betrof in totaal 71 casussen. Deze casussen zijn beoordeeld 
op de mogelijkheid om door te stromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Uit deze eerste analyse bleek dat voor 
9 jongeren (13 procent) doorstroming naar de Wlz kansrijk wordt geacht. Bij vijf jongeren is de indicatie voor de Wlz 
ondertussen toegekend. In totaal gaat het hier om een bedrag van meer dan een half miljoen.

Onze ambitie
De signalering van zorgen en problemen is zodanig georganiseerd, dat in een vroeg stadium hulp kan worden gegeven. Hierbij 
gaan we uit van de eigen kracht, de inzet van de hulp in de directe leefomgeving van het gezin en een integrale benadering.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· Preventie blijft een belangrijke kernwaarde in 2020. Met de uitwerking van de Visie Onderwijs - Jeugdhulp willen we 

hier een bijdrage aan leveren. 
· De samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en onderwijs wordt verder versterkt. Hierbij richten we 

ons vooral op het vroegtijdig signaleren van problemen.
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Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In het voorjaar van 2020 is de pilot “Onderwijs/ Jeugdhulp” gestart op twee VO scholen. Twee arbeidskrachten 

bieden onder supervisie van een jeugdarts ondersteuning aan jeugdigen met angst en of depressieve klachten. 
Het effect van de pilot wordt gemeten door lagere scores op GGD onderzoeken, afname in het aantal kinderen 
dat verwezen wordt, minder tijd voor afstemming, eerder erbij, betere samenwerking en integratie van expertise. 
De coronamaatregelen hebben impact op deze pilot: het sluiten van scholen vraagt om een andere aanpak en 
inhoudelijk hebben de maatregelen ook impact op de jeugdigen en hun klachten. Naar verwachting kunnen de 
eerste resultaten medio 2021 gerapporteerd worden. 

· Op basis van afspraken tussen de voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs worden peuters warm 
overgedragen. Dit betekent dat er sprake is van een doorgaande zorglijn.

Onze ambitie
We ontwikkelen het resultaatgericht inkopen van de jeugdhulp op regionaal niveau verder door.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
De regionale inkoop van de Jeugdhulp wordt verder doorontwikkeld naar een model waar resultaatgericht hulp kan 
worden verleend, maar dat volgens een PxQ-systematiek wordt bekostigd. Dit betekent dat zorgverleners worden 
betaald voor bijvoorbeeld het aantal behandelingen. Hierbij maken we onder andere gebruik van een cliëntgebonden 
budgetplafond. Zo kunnen we volledig maatwerk leveren voor de cliënt en houden we meer grip op de kosten van de 
Jeugdhulp.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
De doorontwikkeling van het regionale inkoopmodel is vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld. De 
doorontwikkeling is nu voorzien per 1 januari 2022. In 2020 is er regionaal hard gewerkt aan het opstellen van 
uitvoeringsplannen, een inkoopstrategie en onderzoek naar tarieven en de financiële impact van de doorontwikkeling. 
Lokaal zijn we gestart met een oriëntatie op eventuele lokale inkoop van ambulante jeugdhulp. Naar verwachting 
zal in februari/maart 2021 een definitief bestuurlijk besluit worden genomen over de wijze van de inkoop van de 
jeugdhulp per 2022.

Onze ambitie
We bieden extra zorg vanuit de JGZ voor nareizigers van statushouders.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· We zien dat nareizende gezinnen van statushouders vaak nauwelijks zijn voorbereid op een leven in Nederland. De 

kinderen hebben geen jeugdgezondheidszorg ontvangen op een asielzoekerscentrum. JGZ is de partner om zicht 
te houden op een gezonde ontwikkeling van deze kinderen. Om hier gericht extra zorg aan te kunnen verlenen, 
gaan we de gezondheidsrisico’s minderjarige statushouders in beeld brengen.

· We werken met de inzet van tolken en sleutelpersonen om de doelgroep goed te bereiken. 
· We investeren in zorg in de in periode van zwangerschap en geboorte. 
· We geven voorlichting over het voorkomen van belangrijke gezondheidsrisico’s.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
• We hebben ook in 2020 samen met de GGD ingezet op extra zorg van de jeugdige nareizigers die jaarlijks naar 

Hardenberg komen. Dit is vanaf 2020 structureel ingebed in de jeugdgezondheidstaken van de GGD.

4 - Vitaal Hardenberg
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Middelen

Bedragen x € 1.000
Begroting 

primitief
Begroting na 

wijziging
Jaarrekening Verschil

Baten

1.1  Ruimtelijke ordening 1.564 1.624 2.224 600

1.2  Volkshuisvesting en woningbouw 59 330 140 -189

1.3  Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. 1.804 1.584 1.572 -12

1.4  Overige onderwijs en educatie 293 1.778 991 -787

1.5  Sport en accommodaties 1.567 1.758 1.952 194

1.6  Kunst, cultuur en monumentenzorg 853 897 465 -432

1.7  Bijstand/gemeentelijk minimabeleid 14.083 13.101 16.929 3.828

1.8  WMO Welzijn 1.043 3.258 3.572 -314

1.9  WMO-woonvoorzieningen 0 0 0 0

1.10  Welzijnswerk 0 0 0 0

1.11  Maatsch.begeleiding en advies 0 0 0 0

1.12  Openbare gezondheidszorg 538 533 494 -39

1.13  Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0

Totaal Baten 21.805 24.864 28.340 3.476

Lasten

1.1  Ruimtelijke ordening -1.355 -1.413 -1.467 -54

1.2  Volkshuisvesting en woningbouw -1.648 -1.950 -1.679 271

1.3  Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. -9.444 -9.559 -9.359 201

1.4  Overige onderwijs en educatie -4.688 -5.834 -5.120 714

1.5 Sport en accommodaties -6.722 -8.206 -7.186 1.021

1.6  Kunst, cultuur en monumentenzorg -2.023 -2.270 -1.812 458

1.7  Bijstand/gemeentelijk minimabeleid -19.160 -18.270 -22.114 -3.844

1.8  WMO Welzijn -16.212 -19.402 -18.942 460

1.9  WMO-woonvoorzieningen -430 -430 -476 -46

1.10  Welzijnswerk -2.185 -2.199 -2.173 26

1.11  Maatsch.begeleiding en advies -668 -787 -734 53

1.12  Openbare gezondheidszorg -1.471 -1.519 -1.356 163

1.13  Jeugdgezondheidszorg -19.000 -19.732 -19.023 709

Totaal Lasten -85.007 -91.573 -91.442 132
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Bedragen x € 1.000
Begroting 

primitief
Begroting na 

wijziging
Jaarrekening Verschil

Saldo

1.1  Ruimtelijke ordening 210 211 757 546

1.2  Volkshuisvesting en woningbouw -1.589 -1.620 -1.538 81

1.3  Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. -7.640 -7.975 -7.787 188

1.4  Overige onderwijs en educatie -4.395 -4.056 -4.129 -73

1.5  Sport en accommodaties -5.155 -6.448 -5.233 1.214

1.6  Kunst, cultuur en monumentenzorg -1.170 -1.374 -1.347 27

1.7  Bijstand/gemeentelijk minimabeleid -5.077 -5.169 -5.185 -16

1.8  WMO Welzijn -15.169 -16.144 -15.370 774

1.9  WMO-woonvoorzieningen -430 -430 -476 -46

1.10  Welzijnswerk -2.185 -2.199 -2.173 26

1.11  Maatsch.begeleiding en advies -668 -787 -734 53

1.12  Openbare gezondheidszorg -933 -986 -862 124

1.13  Jeugdgezondheidszorg -19.000 -19.732 -19.023 709

Totaal Saldo -63.202 -66.709 -63.100 3.609

4 - Vitaal Hardenberg
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 5 Duurzaam Hardenberg

In Hardenberg willen we de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. We gaan bewust om met 
energie. Daarnaast wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op. We spelen in op de gevolgen van 
klimaatverandering. Onze inwoners laten Hardenberg leven en we hebben aandacht voor planten en dieren. 

Duurzaamheid en milieu

We werken volgens een duurzaamheidsprogramma. Vanaf 2017 zijn we aan de slag met vijf pilots rond duurzame 
energie en zullen hier ook in 2020 actief bij betrokken blijven. We zien dat het bedrijfsleven steeds actiever wordt op het 
gebied van duurzaamheid. Dat juichen we toe. We stellen ons actief op om ondernemers hierbij te ondersteunen. 
De sanering van asbestdaken verkeert in een impasse nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft verworpen. 
We wachten de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af. Zodra de nieuwe regelgeving rond 
asbestdaken duidelijk is, maken we een plan van aanpak en informeren we onze inwoners.

Onze ambitie
We streven naar een duurzame leefomgeving voor alle inwoners en bedrijven met voldoende energiebronnen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We gaan door met acties uit het Meerjarenprogramma Duurzaamheid, zoals het Energieloket West-Overijssel, de 

gemeentelijke aanpak zon op dak en de duurzaamheidsaanpak bij bedrijven. We stimuleren het opzetten van 
energiecoöperaties en ondersteunen deze initiatieven als daar behoefte aan is. 

· We zetten ook in 2020 volop in op duurzame energie. We blijven betrokken bij pilots rond zonneparken, 
windenergie en warmtenetten. 

· We stellen een nieuw Meerjarenprogramma Duurzaamheid vast voor de periode 2020-2024, en starten direct met 
de uitvoering. In dit nieuwe programma maken we duidelijk wat hiervan de financiële impact is voor de periode 
2020-2024. 

· Samen met andere gemeenten stellen we een Regionale Energie Strategie (RES) op. In 2020 werken we de opgave 
uit die hierin is opgenomen voor Hardenberg en starten we met de uitvoering.

· We stellen een warmtevisie op om duidelijk te maken hoe we werken naar een klimaatneutrale gemeente. 

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Samen met inwoners, ondernemers en partners bouwt de gemeente al jarenlang aan een duurzame gemeente. We 
zijn goed op weg om vanuit onze eigen gemeentelijke ambities ons aandeel te leveren aan de landelijke doelstelling 
uit de Klimaatwet en om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Maar we zijn er nog lang niet. 

Op 10 maart 2020 is het nieuwe meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 vastgesteld door de raad. 
Inwoners zijn actief betrokken bij de opstelling van dit nieuwe meerjarenprogramma, waarin drie kernopgaven centraal 
zijn:

· De energietransitie: minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken
· Aan de slag met klimaatadaptatie
· Werken aan circulariteit

Met de maatregelen uit het meerjarenprogramma geven we gelijktijdig invulling aan de afspraken met onze partners in 
de regio (inbreng in de RES) en de eisen die vanuit het Rijk worden gesteld inzake de energie- en warmtetransitie vanuit 
onder meer de Klimaatwet. Hardenberg heeft haar inbreng geleverd voor de concept RES West-Overijssel en werkt actief 
mee aan de verdere uitwerking van de RES West-Overijssel in 2021.
 

5 - Duurzaam Hardenberg
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In 2020 is (vanuit het plan van aanpak zon op dak) het stimuleren van zon op daken van woningen, bedrijven en eigen 
gebouwen verder gestimuleerd. Bij agrarische bedrijven is door Stimuland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 
beperking om zon op agrarische daken op te wekken. In 2020 zijn meerdere vergunningen afgegeven voor zonneparken 
op land en water, zijn er maatschappelijke meerwaarde overeenkomsten met deze initiatiefnemers vastgelegd. In het 
meerjarenprogramma is aangegeven dat aan nieuwe initiatieven voor zon op land geen medewerking meer wordt 
verleend, met uitzondering van initiatieven vanuit een lokale coöperatie. Er is meermaals overleg met de netbeheerders 
geweest over de beperkte capaciteit van het net.
 
In 2020 is samen met Omgevings Advies Groep, bewonersplatform, grondeigenaren platform gewerkt aan de verkenning 
van de mogelijkheden voor wind in het pilotgebied Kloosterhaar-Bergentheim-Sibculo. De gemeente heeft aan haar 
Duitse buren gevraagd pas op de plaats te maken met de ontwikkeling van windmolens op de grens bij Kloosterhaar. 
Eind 2020 is gestart de voorbereiding om te komen tot een startnotitie voor de verkenning van de mogelijkheden van 
wind in het pilotgebied N36/Witte Paal.
 
Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe is een kwartiermaker gestart met het uitwerken van een stimuleringsaanpak 
gericht op energiemaatregelen in een pilotgebied voor mensen met een smalle beurs. 
Er is een kwartiermaker aangesteld om de vorming van een of meerdere energiecoöperatie(s) in onze gemeente te 
realiseren.
 
In samenwerking met de netwerkbedrijven is een start gemaakt met de uitwerking van de transitievisie warmte welke 
in de loop van 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Met de netwerkbedrijven wordt gewerkt aan een 
strategie voor de productie en toepassing van duurzaam gas (inclusief waterstofgas) in Hardenberg. In het kader van 
de transitievisie warmte zijn onderzoeken uitgezet gericht op het uitwerken van een routekaart naar een aardgasvrij 
Hardenberg door het in beeld brengen van de mogelijke maatregelen per woningtype/gebied en verkennen van de 
mogelijkheden voor warmtenetten. Voor de nieuwbouwwijk Marslanden bleek dat er geen haalbare businesscase 
mogelijk was voor het ontwikkelen van een laagtemperatuur warmtenet, waarbij gebruik werd gemaakt van industriële 
restwarmte. Verkend wordt of het nieuwe ziekenhuis aangesloten kan worden op de industriële restwarmte Wavin.
 
In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie zijn afspraken gemaakt over te treffen 
duurzaamheidsmaatregelen. De woningcorporatie is betrokken bij de uitwerking van de transitievisie warmte en de 
verkenning naar de ontwikkeling van warmtenetten.
 

Onze ambitie
Hardenberg blijft voorloper op het gebied van duurzaamheid, met name bij de ontwikkeling van de aanpak voor de bestaande 
woningvoorraad.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We stimuleren inwoners om energie te besparen. Dat doen we onder meer vanuit het Energieloket. We ontwikkelen 

nieuwe duurzame energieprojecten. 
· Verbouwingen en renovatie zijn een goed moment om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarom zetten 

we extra in op energieneutraal renoveren.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Vanuit het energieloket worden inwoners geïnformeerd over maatregelen in het kader van de energietransitie 

en verduurzaming van de woningen, waaronder ook het energieneutraal renoveren en treffen van 
duurzaamheidsmaatregelen bij verbouw of renovatie van de woning. Inwoners kunnen aanspraak maken op 
energieadviezen en ondersteuning vanuit energiecoaches (door corona zijn deze activiteiten deels tijdelijk 
gestaakt). Het energieloket wordt in 2021 in een nieuwe vorm, als energieloket 3.0 gecontinueerd en de 
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voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 gestart. Daarnaast konden inwoners met een eigen woning aanspraak maken 
op een voucher en adviesmogelijkheden vanuit de RRE-subsidie (deze mogelijkheid loopt door tot en met het 1e 
kwartaal 2021). 

· Om inwoners goed te informeren over het onderwerp duurzaamheid en in contact te brengen met de organisaties 
die de energietransitie vormgeven zijn er met de Koppel afspraken gemaakt over het inrichten van een 
Informatiepunt Duurzaamheid.

Onze ambitie
We geven zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door duurzaamheidsmaatregelen in de eigen gebouwen te nemen en het 
gemeentelijk vastgoed zo te verduurzamen. Nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn met duurzame materialen gebouwd en zijn 
energieneutraal.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We kijken waar we onze gebouwen nog energiezuiniger kunnen maken. Bij gebouwen die onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zoals scholen en dorpshuizen, stimuleren we de gebruikers van de 
gebouwen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· De gemeente heeft in 2020 ruim 1.000 zonnepanelen op haar gebouwen bijgeplaatst. In het vastgoedbeleid is 

duurzaamheid een van de pijlers en in dat kader is onder meer aangehaakt op het provinciale Startup in Residence 
traject om de mogelijkheden tot energie-innovaties in monumentale gemeentelijke gebouwen en in het 
buitengebied te verkennen. 

· Voor gebouwen in beheer bij derden waar de gemeente wel verantwoordelijkheid voor draagt is gestart met 
de onderwijsgebouwen. Er is een bijeenkomst belegd over de verduurzaming van de onderwijsgebouwen 
(basisscholen) met alle gebouwbeheerders, provincie en externe deskundigen. Voorafgaand is een quick scan 
naar de mogelijkheden en beperkingen rond het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en het plaatsen van 
zonnepanelen op daken uitgevoerd. Verdere uitwerking verloopt vanuit IHP-basisonderwijs. Voor VO-scholen geldt 
een maatwerkbenadering. Andere gemeentelijke gebouwen in beheer bij derden (dorpshuizen, ed.) komen later 
aan bod.

5 - Duurzaam Hardenberg
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Afvalverwijdering en afvalverwerking

We zetten in op het nog beter scheiden van het afval, om zo waardevolle grondstoffen te besparen. We zien dat het 
lastig wordt om het bedrag dat onze inwoners betalen voor de afvalstoffenheffing op een aanvaardbaar niveau te 
houden. In 2021 verwachten we een kostenstijging omdat de gemeente afvalstoffenbelasting moet betalen. Daarnaast 
zien we dat de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval hoger worden, terwijl de vergoeding voor de 
ingezamelde grondstoffen afneemt. 

Onze ambitie
Duurzaam gebruik van grondstoffen door maximale scheiding van waardevolle grondstoffen en verdere reductie van de 
hoeveelheid huishoudelijk restafval. De doelstelling voor 2020 is een hergebruikspercentage van 75%. De doelstelling voor het 
jaar 2025 is een hergebruikspercentage van 90%.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Eind 2019 evalueren we onze werkwijze bij de inzameling van afval. De uitkomsten van de evaluatie gebruiken we om 
ons beleid bij te stellen en zo nodig aan te vullen. We doen mee aan het ROVA-brede Programma Aanpak Kwaliteit 
Grondstoffen om de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
We hebben het evaluatierapport opgesteld en op basis daarvan een voorstel aan de Raad aangeboden. Besloten is 
om dit voorstel verder uit te werken, rekening houdend met de motie van de Raad en medio april 2021 een nieuw 
voorstel aan de Raad te presenteren. 
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Riolering en water

De gemeente speelt in op klimaatverandering wat nu dé opgave is op het gebied van riolering en water. We moeten 
rekening houden met extreme regenval, en droogte. Om deze opgave inhoud te geven voeren we gesprekken met 
inwoners en bedrijven. Daarvoor gebruiken we de klimaatstresstesten die al eerder zijn uitgevoerd. Komend jaar 
werken we dit uit in concrete maatregelen.In regioverband (Samenwerking Noordelijke Vechtstromen) vindt de nodige 
kennisoverdracht plaats over de verschillende maatregelen welke door deelnemers worden voorbereid. 
 

Onze ambitie
Met de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschermen we de volksgezondheid, beperken we overlast en 
hinder, voorkomen we schade en sparen we het milieu.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We brengen in beeld welke maatregelen we nemen om in te spelen op klimaatverandering. Voor knelpunten die 

nu al bekend zijn, zoals de wateroverlast in Balkbrug, ondernemen we al eerder actie. Jaarlijks is een bedrag van 
€ 500.000 gereserveerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan voor het klimaatrobuust maken van het riolering- en 
watersysteem. 

· De bouw van de laatste fase van de wijk Marsch-Kruserbrink in Hardenberg biedt kansen om de openbare ruimte 
klimaat-proef te maken. We nemen maatregelen om voorbereid te zijn op extreme regenbuien en droogteperioden 
en planten extra groen om hittestress tegen te gaan. Hiervoor nemen we een bedrag van € 250.000 op vanuit het 
Gemeentelijk Rioleringsplan. 

· We gaan in overleg met inwoners van het buitengebied over het afkoppelen van het regenwater van de 
drukriolering.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· Wegens de corona crisis was het niet mogelijk om klimaatdialogen te voeren met inwoners en stakeholders. Wel is 

de website www.laatunietverrassen.nl live gegaan. 
· Het college heeft een eerste concept van de klimaatagenda opgesteld, met een voorstel voor een koers. waarin 3 

onderdelen staan genoemd, nm:: klimaatdialogen, uitvoeringsprogramma en een stimuleringsregeling.
· Als opmaat voor het uitvoeringsprogramma zijn de meest kwetsbare locaties in beeld gebracht en vindt daar nu 

nog verder onderzoek plaats om vast te stellen of en zo ja welke maatregelen daar in aanmerking kunnen komen ter 
voorkoming van eventuele overlast. Daarvoor is ook overleg met direct betrokkenen nodig. Dit is de zogenaamde 
risicodialoog.

· Het klimaat-proef maken van de gemeente gebeurt onder andere in Marsch-Kruserbrink en loopt samen met de 
ontwikkeling van de woonwijk. Hierbij is de gemeente ook in gesprek met andere partijen, zoals ontwikkelaars.

· Rondom de nieuwe tunnel in Balkbrug is een hemelwaterriool gelegd.
· Het afkoppelen van het regenwater van de drukriolering is onderdeel van de klimaatagenda.
Voor het buitengebied hebben we ons dit jaar gericht op het inzichtelijk maken van het functioneren van het 
bestaande drukrioolsysteem. Hiervoor zijn de eerste gebieden doorgerekend
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Middelen

Bedragen x € 1.000
Begroting 

primitief
Begroting na 

wijziging
Jaarrekening Verschil

Baten

2.1  Duurzaamheid en milieu 1 1.001 445 556

2.2  Afvalverwijdering/verwerking 6.452 6.277 6.660 -382

2.3  Riolering en waterzuivering 6.689 6.894 7.651 -756

Totaal Baten 13.142 14.173 14.755 -582

Lasten

2.1  Duurzaamheid en milieu -2.047 -3.139 -2.323 -816

2.2  Afvalverwijdering/verwerking -5.215 -5.126 -5.181 55

2.3  Riolering en waterzuivering -5.383 -5.366 -5.719 353

Totaal Lasten -12.645 -13.631 -13.223 -408

Saldo

2.1  Duurzaamheid en milieu -2.046 -2.138 -1.878 -260

2.2 Afvalverwijdering/verwerking 1.237 1.151 1.479 -327

2.3  Riolering en waterzuivering 1.306 1.528 1.932 -403

Totaal saldo 497 541 1.532 991
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 6 Landelijk Hardenberg

In Hardenberg willen we de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. We gaan bewust om met 
energie. Daarnaast wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op. We spelen in op de gevolgen van 
klimaatverandering. Onze inwoners laten Hardenberg leven en we hebben aandacht voor planten en dieren. 

Landbouw en agribusiness

De agrarische sector bevindt zich in een transitie waarbij het denken in termen van groei geleidelijk schuift naar een 
denken over verbetering van kwaliteit, oriëntatie op de markt en het voldoen aan maatschappelijke vraagstukken. Voor 
deze transitie is het van belang dat de netwerken, toegang tot kennis, talent, financiële middelen en hardware op orde 
zijn. 
Ondernemers worden daarnaast geconfronteerd met vragen naar lokaal geproduceerd voedsel en authentieke 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Lokaal draagvlak voor de agrarische bedrijfsvoering is niet meer altijd 
vanzelfsprekend. We stimuleren de dialoog tussen ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties en dragen bij 
aan de ontwikkeling van verdienmodellen en regionale samenwerkingsprojecten. 
We besteden specifieke aandacht aan de mogelijkheden die vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing biedt voor het 
vestigen van nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Met de aanleg van glasvezel is dit kansrijker geworden. Dit biedt 
de mogelijkheid om, als tegenprestatie, oude schuren te laten slopen en andere investeringen te doen in de ruimtelijke 
kwaliteit.

Onze ambitie
We stimuleren een innovatieve en omgevingsgerichte agro- en foodsector, in samenwerking met partners.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· Wij faciliteren innovatie en het tot stand komen van cross-overs met andere sectoren en partijen, onder meer door 

de samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal en innovatiecluster Agro & Food van de regio Zwolle.
· We ondersteunen innovatieve projecten en kennisuitwisseling op het gebied van mestverwerking, 

bodemgezondheid en biomassa, precisielandbouw en diergezondheid.
· We stimuleren verbreding van de agrarische sector door innovatieve projecten en kennisontwikkeling te 

ondersteunen op het gebied van eiwittransitie en van regionale ketens voor de productie, verwerking en 
consumptie van voedsel.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Om productvernieuwing op het gebied van streekproducten te stimuleren, is het project Smaakmakers uitgevoerd 

waarbij 14 ondernemers uit het Vechtdal intensief begeleid zijn. 
· Om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de Corona pandemie op de agrarische sector, is met de drie 

Vechtdalgemeenten een enquête uitgevoerd. Uitkomst is onder andere dat de omzetdaling door een groot deel van 
de agrarische ondernemers wordt gevoeld, waardoor de investeringsmogelijkheden beperkt zijn. 

· Een onderzoek naar klimaatneutrale agrarische bedrijven is afgerond, waarbij onder andere de aanbeveling is 
overgenomen om de mogelijkheden voor kleine windmolens te verruimen. 

· In 2020 is de ervencoach gestart, waardoor erfeigenaren onafhankelijk advies krijgen bij de oriëntatie op aanpassing 
of beëindiging van het agrarisch bedrijf. 

· Om de dialoog tussen agrarische sector en maatschappij te versterken is de Leader aanvraag Vechtdal boert bewust 
ondersteund. 

· Om innovatie binnen de agrarische sector te bevorderen is de totstandkoming van een agro-hub, de Future Farm, 
ondersteund.

· Om een goed beeld van de ontwikkelingen in de agrarische sector te hebben, is een landbouwanalyse opgesteld en 
besproken met vertegenwoordigers van de sector. Deze wordt in 2021 verder uitgewerkt.

6- Landelijk Hardenberg
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Onze ambitie
We streven naar behoud van een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en voeren een actief beleid om de zorg en waardering 
voor onze natuur te vergroten.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We onderzoeken hoe agrarische ondernemers binnen hun bedrijfsvoering de zorg voor biodiversiteit en landschap 

kunnen versterken.
· We spelen in op de mogelijkheden voor agrarisch of particulier landschapsbeheer.
· Met het Actieprogramma Natuur stimuleren we de zorg en waardering voor natuur.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2020 is een pilot akkervogelbeheer uitgevoerd, die in 2021 wordt voortgezet. In dit kader zijn akkerranden en 

voerakkers aangelegd. 
· In 2020 is een extra budget ingebracht in het fonds voor groene diensten, om in 2021 nieuwe overeenkomsten te 

kunnen afsluiten. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel.
· 17 initiatieven van ondernemers, bewonersorganisaties en groene groepen zijn door middel van een subsidie 

ondersteund bij de zorg voor biodiversiteit.

Onze ambitie
We spelen in op burgerinitiatieven voor versterking van de vitaliteit van de kleine kernen en het versterken van de 
plattelandseconomie.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Om het buitengebied leefbaar te houden, zijn initiatieven van ondernemers en inwoners essentieel. Daarom nemen 
we deel aan het Europese Leader programma. Daarbinnen zijn bijdragen aan lokale initiatieven mogelijk met behulp 
van Europese en provinciale middelen, als de initiatiefnemers en de lokale overheid ook bijdragen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
In 2020 zijn diverse Leader projecten ondersteund, waaronder Idyllisch Reestdal.
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Openbaar groen en openluchtrecreatie

We beheren en onderhouden het openbaar groen op een ecologisch verantwoorde manier, met aandacht voor 
biodiversiteit. 
Bij de afdeling Openbaar Gebied werken op dit moment ruim 110 medewerkers met een SW-status (Sociale 
Werkvoorziening), voornamelijk in het beheer van het openbaar groen. Door de invoering van de Participatiewet in 
2015 worden geen nieuwe mensen meer toegelaten tot de SW. We vervangen de vertrekkende SW-medewerkers 
door mensen met een doelgroepenregistratie. Met de uitstroom vanuit de SW wordt ook de SW-subsidie vanuit de 
Rijksoverheid beëindigd. Voor het inzetten van mensen met een doelgroepenregistratie krijgen we loonkostensubsidie, 
die deels de kosten dekt. 

Onze ambitie
We zorgen voor ecologisch bermbeheer en maken van bermmaaisel een grondstof.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We gaan door met de pilot Berm zoekt Boer.
· We overwegen om mee te blijven doen met het vervolg van het project Verwaarden Bermgras in de regio Zuid West 

Drenthe.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
De pilot Berm zoekt Boer is het afgelopen jaar voortgezet. Een groot deel van het bermmaaisel en van het slootmaaisel 
is via deze pilot verwerkt tot bodemverbeteraar bij de deelnemende bedrijven. Met de deelnemende bedrijven is 
tweemaal een bijeenkomst gehouden om de kennis en ervaringen uit de pilot onderling te delen.
Onze deelname aan het project verwaarden bermmaaisel van de Gebiedscooperatie Zuid West Drenthe is het 
afgelopen jaar voortgezet. Dit project bevindt zich nog in de onderzoeksfase, waarbij er in het afgelopen jaar stappen 
zijn gezet richting het gezamenlijk inzamelen van bermgras en richting samenwerking met het bedrijven voor 
verwerking tot duurzame producten.

Onze ambitie
We bevorderen de biodiversiteit van openbaar groen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We maaien de bermen selectief.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
Op diverse plaatsen zijn in het afgelopen jaar wilde bloemenmengsels ingezaaid in bermen en in openbaar groen. 
Dit is in de eerste plaats gebeurd in de buurt van eikenbomen met als doel de bestrijding van de eikenprocessierups 
langs natuurlijke weg - meer biodiversiteit - te stimuleren.
Tevens is het maairegime opnieuw op meerdere plaatsen aangepast door minder frequent te maaien. Ook hiernee 
verwachten we de biodiversiteit in de bermen verder te verbeteren.

6- Landelijk Hardenberg
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Onze ambitie
We behouden een groene omgeving.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
We leggen een Tiny Forest aan.

Wat hebben daarvoor in 2020 gedaan? 
Een Tiny Forest is aangelegd bij het schoolpein van de Oase in Hardenberg. Van de vier toegezegde Tiny Forests zijn er 
nu drie gerealiseerd.

Onze ambitie
We beheersen de overlast van de eikenprocessierups.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We willen de preventieve bestrijding intensiveren.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
De bestrijding van eikenprocessierups heeft een belangrijk deel van het jaar beheerst. Ten opzichte van voorgaande 
jaren is veel werk gestoken in preventieve bestrijding maar daarnaast ook in curatieve bestrijding en in een 
interactieve kaart waarmee de meldingen en bestrijding in beeld gebracht en beter gevolgd konden worden. 
Daarnaast zijn op verschillende plaatsen maatregelen uitgevoerd om de biodiversiteit te verbeteren, waardoor de 
eikenprocessierups ook langs natuurlijke weg wordt bestreden. 
Inmiddels zijn door onze inwoners al meer als 1300 nestkastjes opgehangen welke door de gemeente beschikbaar zijn 
gesteld.

Onze ambitie
Bij het beheer en onderhoud van openbaar groen zetten we mensen met een SW-status of doelgroepenregistratie in.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We onderzoeken de financiële consequenties en mogelijkheden van het vervangen van vertrekkende SW-
medewerkers door mensen met een doelgroepenregistratie.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
De uitstroom van de SW collega’s voor de komende jaren op basis van pensioenleeftijd is in beeld. Uitstroom 
door andere redenen (waaronder gezondheid en verhuizing) zijn uiteraard lastiger in te schatten. Op basis van de 
verwachte uitstroom, hebben we in de begroting voor de komende jaren een cumulatieve bijdrage opgenomen. 
Door de afdelingen OG en MD is samen gekeken naar andere financieringsmogelijkheden en slimme combinaties 
met andere regelingen. Ook zijn 3 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol voorgedragen voor een 
doelgroepenregistratie. 
Met de voor 2020 beschikbare gelden hebben we 7 nieuwe mensen met een doelgroepenregistratie een contract 
aangeboden als vervanging van de uitgestroomde collega’s met een SW-status. (aanvullend op de 5 die vanaf 2019 bij 
ons werkzaam zijn). 
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Onze ambitie
We beheren de gemeentelijke begraafplaatsen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We verzorgen het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen dat er voldoende grafruimte 

beschikbaar is. 
· We gaan door met bovengronds ruimen: als het grafrecht is vervallen wordt de grafsteen verwijderd. 
· We zetten in op meer mogelijkheden voor maatwerk bij de uitgifte van graven en bieden meer verschillende 

mogelijkheden aan in de termijnen van grafrecht.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
We hebben de beheerverordening van de begraafplaatsen geactualiseerd. Daarin is onder andere de mogelijkheid van 
verschillende termijnen verruimd.
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Recreatie en toerisme

Vrijetijdseconomie is hét visitekaartje voor de gemeente Hardenberg. Het zorgt voor een economische impuls en is een 
middel bij bredere vraagstukken zoals vestigingsklimaat, imago, leefbaarheid en voorzieningen. 
De economische vooruitzichten voor de vrijetijdssector zijn gunstig. Wel verandert de omgeving; er is sprake van 
verzadigingsverschijnselen, sterke concurrentie van andere toeristische gebieden, leegstand en veroudering op 
recreatieterreinen en een krappe arbeidsmarkt. We zien kansen in het aanboren van nieuwe doelgroepen en de 
verbindingen met andere sectoren. 

De gemeente Hardenberg heeft de afgelopen periode ingezet op een nieuwe langetermijnagenda voor de 
vrijetijdseconomie. Om de gewenste resultaten te stimuleren en de activiteiten beter te organiseren is het platform 
Gastvrij Hardenberg opgericht. In 2020 gaan we hiermee verder om onze economisch geformuleerde ambitie te 
bereiken: meer overnachtingen, meer bestedingen en meer werkgelegenheid.

Onze ambitie
We versterken de (verblijfs-)recreatieve functie van onze gemeente door te investeren in ondernemerschap, innovatie en 
internationalisering.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We voeren activiteiten uit binnen het jaarprogramma ‘Lange Termijn Agenda Gastvrij Hardenberg’. 
· We voeren de bestuurlijke agenda Vechtdal uit met onder andere de programma-aanpak Verblijf (naar aanleiding 

van het onderzoek Vitale Verblijfsrecreatie), Zorgeloos Genieten Vechtdal, Verrukkelijk Vechtdal next level en het 
opzetten van het vervolgonderzoek dagrecreatie Vechtdal. 

· Vanuit vrijetijdseconomie sluiten we aan op de Regio Deal Zwolle: Human Capital Agenda.
· We zetten het project Digitalisering Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe op.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· We hebben in dit coronajaar actief ingezet op accountmanagement/communicatie als onderdeel van het 

ondernemersloket.
· Het platform Gastvrij Hardenberg heeft het afgelopen jaar vooral ingestoken op communicatie en gastvrijheid 

rondom corona. 
· In 2020 is door de Stuurgroep Vrijetijdseconomie Vechtdal de Vechtdal Visie 3.0 vastgesteld en een 

uitvoeringsprogramma opgesteld. 
· Voor het project Zorgeloos Genieten Vechtdal is verlenging aangevraagd (en gekregen t/m 2021). 
· Binnen het project Verrukkelijk Vechtdal zijn in 2020 diverse campagnes uitgevoerd, waaronder extra aandacht voor 

lokale producten. Verder is er een beleefkaart gelanceerd en is het smaakmakerstraject afgerond.
· Met een LEADER bijdrage is een businesscase uitgewerkt voor een programma voor koplopers en middenmoters 

in de verblijf- en dagrecreatie. Ondernemers hebben aangegeven, gezien de pandemie, eerst alleen met urgente 
vraagstukken (w.o. personeel en digitalisering) aan de slag te willen. Daarvoor wordt in eerste instantie aangesloten 
bij bestaande initiatieven.

· In het actieplan Werk is een actielijn Vakopleiding voor het behoud van onderwijs op gebied van vrijetijdseconomie 
vastgesteld. Diverse activiteiten zijn in 2020 ondernomen om onderwijs op gebied van vrijetijdseconomie in 
Hardenberg te behouden.

· Het project Digitalisering Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is in 2020 gestart met 12 deelnemers en in 2021 vindt 
verdere uitrol plaats.
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Onze ambitie
We zetten in op het versterken van de toeristische gastvrijheid, ons imago en promotie

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
· Ondersteuning Informatiepunt (IP) vanuit Gastvrij Hardenberg.
· We bieden actuele en toegankelijke informatie voor (potentiële) bezoekers van Hardenberg via de website Visit 

Hardenberg.
· Binnen het Vechtdal/Visit Oost voeren we de citymarketingstrategie Hardenberg uit.
· We zetten Hardenberg in de markt binnen de Vechtdal-campagnes.
· We gaan aan de slag met de Visie op Gastheerschap (onder andere toeristische informatievoorzieningen, 

ambassadeurschap).

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Met de inachtneming van de voorzorgsmaatregelen Covid-19 is de informatieve functie door het IP vormgegeven.
· De website Visit Hardenberg is aangepast naar de (om)mogelijkheden van Covid-19.
· De citymarketingstrategie en de vechtdalcampagnes zijn uitgevoerd binnen de mogelijkheden en de visie op 

gastheerschap is vooral gebaseerd op communicatie rondom Covid-19.

Onze ambitie
We bevorderen de recreatieve mogelijkheden.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We verbeteren de recreatieve mogelijkheden op en langs de Vecht en de Reest binnen de pijler Water Vechtdal 

Kompas en de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht (inzet op projecten). Voor Ruimte voor de Vecht maken de 
gemeenten in het Vechtdal samen met provincie, waterschap en andere betrokken partijen een Masterplan met 
een uitvoeringsprogramma tot 2022, waarin de thema’s gebruik van de Vecht, landbouw, versterken marketing en 
kwaliteitsbeeld landschap terugkomen.

· Revisie van het fiets- en wandelnetwerk in Vechtdalverband (Hardenberg-Ommen-Dalfsen).
· Recreatieve ontsluiting vormgeven bij gebiedsontwikkelingen zoals Rheezermaten, Engbertsdijkvenen en 

Gramsbergen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht is het vaarrecreatiebeleid opgesteld. In 2020 is de Regiodeal 

Regio Zwolle binnengehaald onder andere op het gebied van ruimte voor de Vecht, waarin onder andere vrije tijd 
een belangrijk onderdeel is.

· De uitvoering van de revisie van het fiets- en wandelnetwerk in het Vechtdal start in 2021. In 2020 is het 
offertetraject en de gunning afgerond. 

· In 2020 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van het gebied de Rheezermaten en met het project 
Koppelkansen Engbertsdijkvenen zijn o.a. de recreatieve kansen geïnventariseerd.

Onze ambitie
We stimuleren crossovers.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Uitvoering van de bestuurlijke agenda Vechtdal, thema’s voeding/smaak, water en zorg.
· We zetten verhaallijnen in om ons cultureel erfgoed tot leven te brengen. 
· We stimuleren nieuwe product-markt-partner combinaties.
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Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2020 is voor zover mogelijk uitvoering gegeven aan de Leader projecten Zorgeloos genieten Vechtdal en 

Verrukkelijk Vechtdal (zie hierboven). Belangrijkste prioriteit in de lokale agenda van de Ommerschans is de 
ontwikkeling en opzet van een bezoekerscentrum. Er zal nog een nadere oriëntatie plaatsvinden over de mogelijke 
locatie. Er wordt gewerkt aan productontwikkeling en tot slot is er een plan van aanpak opgesteld voor de 
samenwerking en de marketing.

· Voor recreatieve samenwerkingsprojecten zijn diverse leaderaanvragen opgesteld en aangevraagd.
· De stimuleringsregeling van Gastvrij Hardenberg is ingezet voor de projectaanvraag Rheezermaten komt tot leven.

Onze ambitie
We pakken de recreatief slecht functionerende bungalowparken effectief aan door vitalisering of transformatie,

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Na alle onderzoeken in 2019, wordt in 2020 het toekomstscenario per park in zo goed mogelijk overleg met de 
vertegenwoordigers van het park opgesteld.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Met alle vier parken is gewerkt aan de toekomst scenario’s. Deze overleggen zitten elk in een andere fase. De eerste 
toekomst scenario wordt in 2021 voorgelegd aan de raad. 

Onze ambitie
We werken samen met waterschap Vechtstromen en bewoners aan het project Vechtrijk Gramsbergen, met als doel 
herinrichting van de Vecht en de uiterwaarden bij Gramsbergen en met waterschap Vechtstromen en bewoners aan het project 
Vechtrijk Gramsbergen, met als doel herinrichting van de Vecht en de uiterwaarden bij Gramsbergen.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
In 2019 is de concept visie voor Vechtrijk Gramsbergen opgesteld. We willen hiermee de ruimtelijke kwaliteit 
verbeteren, het gebied toegankelijker en aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme, aanlegplekken voor boten 
realiseren en een impuls geven aan biodiversiteit in de landbouw. In 2020 vindt besluitvorming plaats. Vervolgens 
starten de ruimtelijke procedures, de voorbereiding van de eerste deelprojecten en de subsidieverwerving. Waar 
nodig start ook het proces van grondverwerving of grondruil. De provincie heeft al een subsidie beschikbaar gesteld 
voor noodzakelijke grondtransacties.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
In 2020 werd door de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht met succes een gezamenlijke subsidieaanvraag 
gedaan voor middelen uit de Regiodeal Regio Zwolle. Vechtrijk Gramsbergen maakt onderdeel uit van deze aanvraag 
en kan rekenen op een substantiële bijdrage uit deze subsidie met Rijks- en provinciale middelen. Deze aanvraag 
was meebepalend voor de verdere afronding van de concept-visie. Deze visie wordt nu naar verwachting medio 
maart 2021 door ons vastgesteld en bij uw raad onder de aandacht gebracht. Eerder zijn door uw raad al middelen 
beschikbaar gesteld. Met deze (financiële) impuls voor zowel het gemeentelijk, als het waterschapsdeel kan uitvoering 
worden gegeven aan de eerste fase van het project.
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Middelen

Bedragen x € 1.000
Begroting 

primitief
Begroting na 

wijziging
Jaarrekening Verschil

Baten

3.1  Langbouw en agribusiness 0 22 0 -22

3.2  Openbaar groen en openluchtrecreatie 189 602 788 186

3.3  Recreatie en Toerisme 7 120 26 -95

Totaal Baten 195 744 814 70

Lasten

3.1  Langbouw en agribusiness -341 -527 -427 100

3.2  Openbaar groen en openluchtrecreatie -2.417 -3.240 -3.269 -29

3.3  Recreatie en Toerisme -189 -327 -188 139

Totaal Lasten -2.947 -4.094 -3.884 210

Saldo

3.1  Langbouw en agribusiness -341 -505 -426 78

3.2  Openbaar groen en openluchtrecreatie -2.228 -2.638 -2.481 157

3.3  Recreatie en Toerisme -183 -207 -162 45

Totaal saldo -2.752 -3.350 -3.070 280
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 7 Ondernemend Hardenberg

In Hardenberg kunnen alle mensen de kans pakken om te werken en zich te ontwikkelen. We zetten ons 
ervoor in dat opleidingen aansluiten op de vraag van werkgevers. Ondernemers krijgen ruimte voor 
innovatie en groei. Daarbij hoort een uitstekende (digitale) bereikbaarheid.

Hier staan wij nog steeds voor en zetten ons daar vol voor in, maar 2020 heeft anders uitgepakt dan vooraf gedacht 
en gehoopt. De wereld is hard getroffen door de COVID 19 pandemie, zo ook Hardenberg. De contactbeperkende 
maatregelen, genomen om verspreiding van het virus te beteugelen, hebben er vanaf maart tot en met december dat 
veel levens zijn gereed. het heeft er echter ook toe geleid dat veel bedrijven in zwaar weer terecht zijn gekomen en 
afhankelijk zijn van overheidssteun en dat de werkloosheid, begin januari met 2,7%) nog historisch laag, weer opliep. 
Vanuit de gemeente is, samen met een keur aan partners, waaronder het Ondernemershuis voor het Vechtdal en het 
Startershuis Doen, hard gewerkt om de korte termijn noden van ondernemers en inwoners te ledigen. Ondertussen is 
doorgewerkt aan economische structuurversterking en een lange termijn perspectief voor ondernemers en werknemers. 
Dit perspectief is omschreven in de Nieuwe economische koers die op 1 december 2020 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Daarin wordt gewerkt aan de volgende opgaven:

1. het omgaan met demografische ontwikkelingen en de gevolgen van de vergrijzing: verhogen van de 
arbeidsproductiviteit, aantrekken van talent

2. Het verbeteren van de wendbaarheid en weerbaarheid van ondernemers
3. Het verbeteren van de wendbaarheid en weerbaarheid van het menselijk kapitaal
4. Het verbeteren van de attractiviteit van het vestigingsklimaat. 

Daaraan wordt gewerkt langs drie lijnen:
1. Versterken van de basis: vestigingsklimaat, ondersteuningsinfrastructuur en positionering in de omliggende regio’s.
2. Investeren in thema’s: circulair, digitalisering en human capital.
3. Investeren in de speerpunten: realiseren van hub’s voor agro, maakindustrie en de vrijetijdssector.

Participatie en werkgelegenheid

Begin 2020 werd ook Nederland getroffen door het coronavirus. Dit had effect op de economie en daarmee ook de 
werkgelegenheid. Het aantal banen van mensen in loondienst is landelijk tussen februari en juli met 125.000 (-1,5%) 
gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, 
sport & recreatie nam het aantal banen af. Door overheidssteun (o.a. NOW en TOZO) zijn ook veel banen behouden. Ook 
regionaal is ingezet op behoudt van banen, omscholing, kijken naar wat nog wel kan etc. Echter, m.n. veel jongeren en 
flexwerkers kregen te maken met ontslag of het moeilijk vinden van werk. 
Mensen die werken en te maken krijgen met ontslag zijn eerst aangewezen op de WW. Pas na afloop- van de WW kan 
een beroep worden gedaan op een gemeentelijke uitkering. Alhoewel landelijk het aantal WW-uitkeringen steeg met 
21% (cijfers nov. 2020 t.o.v. 2019) is voor de Regio Zwolle en minder somber scenario te zien (stijging van 11%). Binnen de 
regio is vervolgens Hardenberg weer een positieve uitzondering: stijging van WW-uitkeringen van 5%. 

Begin 2020 bestond ons uitkeringsbestand vooral uit mensen die moeilijk plaatsbaar zijn bij een werkgever. Nagenoeg 
iedereen die kon werken had een baan. Alhoewel we ook te maken kregen met Corona vertaalde dat zich nauwelijks 
door in ons uitkeringsbestand (stijging van 2,2 % t.o.v. dec. 2019 tot ca. 890 uitkeringen). We blijven er dan ook op 
inzetten om iedere inwoner die kan werken te begeleiden naar werk. 
We hebben in beeld wie onze uitkeringsgerechtigden zijn en het lukt het steeds beter om een match te maken tussen 
baan en werknemer. Dit is een erg arbeidsintensieve manier van werken, zeker omdat deze mensen vaak structurele 
begeleiding nodig hebben. Door de Corona-crisis zien we dat het aantal vacatures sterk is gedaald. Dit maakt plaatsing 
van werkzoekenden moeilijker.
Naar aanleiding van de ervaringen met onze tweejarige pilot Beschut Werk, hebben we besloten om alle inwoners 
die wel arbeidscapaciteit hebben, maar door hun intensieve begeleidingsbehoefte niet bij een reguliere werkgever 
plaatsbaar zijn, toe te laten tot Nieuw Beschut Werk. Voor mensen die niet kunnen werken, kijken we naar andere vormen 
van maatschappelijke participatie.

7 - Ondernemend Hardenberg



78

We werken regionaal en lokaal samen met onderwijs en bedrijfsleven om te zorgen dat onze inwoners mee kunnen in de 
laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We bereiden leerlingen en studenten voor op de toekomstige arbeidsmarkt 
en bieden om- en bijscholing om te zorgen dat de huidige werknemer up to date blijft. De gemeente heeft hierin een 
faciliterende en verbindende rol.

· We blijven vanuit het regionaal werkbedrijf Zwolle in gesprek met werkgevers om te kijken hoe we kansen op het 
plaatsen van werknemers kunnen verzilveren.

· We zorgen er voor dat we onze uitkeringscliënten goed in beeld hebben zodat we weten wie bij welke vacature 
past.

· We kijken, samen met het VSO en praktijkonderwijs, welke leerlingen zijn aangewezen op beschut werk zodat we 
leerlingen na hun schooltijd direct kunnen plaatsen bij een werkgever.

· Vanwege de coronacrisis is wendbaarheid (je als werknemer kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden) 
nog belangrijker geworden. Daarom hebben we op regionaal niveau het ontwikkelfonds opgericht. Met dit fonds 
worden om- en bijscholingstrajecten gefinancierd. Zowel werknemers als werkgevers kunnen een beroep doen op 
het fonds. Tevens wordt loopbaanadvies gegeven.

Onze ambitie
We bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Zo vinden meer mensen zonder werk een betere aansluiting tot de 
arbeidsmarkt.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Inwoners die kunnen werken, helpen we aan werk (Nieuw beschut werk, garantiebaan of regulier werk) en daarmee 

aan financiële zelfredzaamheid. 
· Met het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda werken we aan een leven lang leren.
· Statushouders vormen een groot deel van onze bijstandspopulatie. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving die op 1 

januari 2022 van kracht wordt, nemen we als gemeente vast de regie. Daarbij begeleiden we statushouders naar 
fulltime-trajecten waarbij zij inburgeringslessen krijgen of werkzaam zijn.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· We hebben 22 mensen in beschut werk waarvan er 6 in 2020 zijn bijgekomen. Alhoewel we daarmee nog niet 

voldoen aan onze taakstelling van 26 personen lopen we onze achterstand langzaam in. Om plaatsingen bij 
organisaties met 50% of meer werknemers met een arbeidsbeperking financieel mogelijk te maken hebben we de 
vergoeding aan werkgevers verhoogd tot 100% van de loonkosten.

· We hebben totaal 113 mensen met een arbeidsbeperking (doelgroepregister) bij werkgevers aan het werk. Voor 
hen betalen we de werkgever maandelijks loonkostensubsidie en waar nodig zorgen we voor een jobcoach. In 2020 
zijn er 36 nieuwe plaatsingen gerealiseerd. 

· We hebben 132 reguliere plaatsingen (van mensen die niet tot het doelgroepregister behoren) en 5 plaatsingen 
vanuit de WW bij werkgevers gerealiseerd. 

· Er zijn 82 mensen op een werkervaringsplek gezet.
· Circa 10 bedrijven en circa 30 werknemers uit Hardenberg hebben een beroep gedaan op het ontwikkelfonds. 

Werkgevers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die het fonds biedt. Daarnaast is twee maal in de Toren een 
advertentie geplaatst om alle inwoners van Hardenberg te wijzen op de mogelijkheden die het fonds biedt.

· We hebben samen met het Alfa-College, Moderna en met Larcom diverse duale trajecten (taal en werkervaring) 
voor statushouders ingezet om hen te laten participeren en zo mogelijk naar betaald werk te begeleiden.

· Voor een groep vrouwelijke statushouders zijn we het project SSTP gestart waarin deze vrouwen op alle facetten 
(financiën, zorg, netwerk opbouwen, Nederlandse taal beter beheersen) worden begeleid om hen beter te laten 
integreren en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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Onze ambitie
We willen een eenduidige benadering van werkgevers. Daarom geven we onder andere via het team Werk en Participatie, het 
Werkbedrijf Regio Zwolle en de één-werkgeversbenadering uitvoering aan de Participatiewet.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We continuering onze dienstverlening in het regionaal Werkbedrijf Zwolle. Waar mogelijk zetten we in op 
doorontwikkeling om beter te voldoen aan de vraag van de werkgever en de mogelijkheden van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
We hebben actief deelgenomen binnen het Regionaal Werkbedrijf. Concreet betekent dit dat we er voor zogen dat we 
onze werkzoekenden goed in beeld hebben zodat we kansen op een plaatsing maximaal benutten. Bestuurlijk zitten 
we in het DB en ambtelijk zijn we vertegenwoordigd bij alle relevante projecten en acties.
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Bedrijven en ondernemers

Een vitale economie is een voorwaarde voor het welzijn van onze inwoners. Economisch perspectief leidt tot grotere 
financiële zelfredzaamheid en eigenwaarde en is daarmee een belangrijke factor als het gaat om het geluk van mensen. 
Door in te zetten op toekomstbestendige werkgelegenheid willen we dit veiligstellen, ook voor volgende generaties. Een 
vitale economie draagt bovendien bij aan levendige centra en wijken, aan een bloeiend verenigingsleven, aan ruimtelijke 
kwaliteit en biedt een oplossing voor een keur aan maatschappelijke vraagstukken. Wij willen bijdragen aan een economie 
waar de samenleving beter van wordt. Dit doen we in samenwerking met partners op lokaal en regionaal niveau. 

Onze ambitie
De gemeente Hardenberg versterkt haar economische structuur en verhoogt de ambitie.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Met de Regio Zwolle werken we aan projecten die van belang zijn voor de regio, zoals het Ontwikkelfonds 

(uitwerking van Regio Deal Regio Zwolle: Human Capital Agenda) en projecten op het gebied van bereikbaarheid, 
logistiek, E-commerce en internationalisering.

· Binnen Dutch Techzone werken de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Emmen en Hardenberg samen aan het 
versterken van de economische structuur. Dit doen we in vier sectoren: HTSM (maakindustrie), nieuwe energie, 
chemie/biobased en logistiek. Als rode draad door de samenwerking loopt onderwijs en doorlopende leerlijnen. In 
2020 is een project ter versterking van de regiobranding (marketing) opgestart.

· Voor de periode 2020-2023 werken we samen met het Rijk, de provincie Drenthe en vijf andere gemeenten in de 
Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe. Doel van de Regio Deal is het versterken van de sociaal economische structuur 
van de regio. Hiervoor voeren we projecten uit binnen de pijlers werken, wonen en welzijn. De projecten worden 
gefinancierd met co-financiering door het Rijk (€ 20 miljoen), de provincie Drenthe (€ 10 miljoen) en de deelnemende 
zes gemeenten eveneens voor € 10 miljoen, zodat een gezamenlijk investeringsbudget ontstaat van € 40 miljoen.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· In 2020 is de Regio Deal Regio Zwolle binnengehaald: door het rijk is € 22,5 mln. toegezegd voor projecten in Regio 

Zwolle die tot en met 2023 worden uitgevoerd. Projecten die gericht zijn op economische structuurversterking, 
duurzaam groeien, circulair MKB, toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt, evenwichtige groei van stad en 
land, en oplossingen voor de klimaatopgave. Hardenberg neemt substantieel deel in projecten in het kader van de 
Human Capital Agenda, en de het project “Brede Welvaart in het Vechtdal”.

 Tevens is in 2020 de strategische inzet in Regio Zwolle versterkt. Regio Zwolle werkt aan een Verstedelijkingsstrategie 
en een Strategisch Investerings- en Ontwikkelprogramma, waarover afspraken worden gemaakt tussen regio, 
provincie en het rijk. De ambities van Hardenberg waar het gaat om wonen, werken, mobiliteit en leefomgeving 
brengen wij in, zodat de kracht van de regio kan worden benut in aanloop naar het verkrijgen van toekomstige 
middelen van het rijk - zoals het Groeifonds- en de Europese middelen die voor de jaren 2021-2027 beschikbaar 
komen.

· In 2020 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een Human Capital Agenda (HCA) voor de 
gemeente Hardenberg. Deze is aanvullend op de regionale HCA regio Zwolle. 

· In de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe wordt in drie pijlers geïnvesteerd: Werken, Wonen en Welzijn. De tweede 
tranche van de Regio Deal ZOD omvatte in mei 2020, ruim € 4,5 miljoen. De derde tranche omvatte € 1.5 miljoen. 
Er zijn tot nu toe ruim dertig projecten in de regio gehonoreerd. In oktober is de Raad middels een raadsbrief 
geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten, eind november is een informatiebijeenkomst georganiseerd 
om de raad nader te informeren. Van de Regio Deal is een bedrag van ruim 400.000 euro ontvangen voor projecten 
waarvan de gemeente Hardenberg penvoerder is.

· In 2020 is een nieuwe economische koers voor de komende jaren opgesteld, door de raad vastgesteld op 1 
december 2020. In het kader van deze nieuwe koers is gewerkt aan de totstandkoming van enkele hub’s. De eerste 
van de drie beoogde hub’s, de Future Farm, is in 2020 in een publiek-private samenwerking gelanceerd en door de 
gemeente is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld.
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Onze ambitie
De gemeente streeft naar een ontwikkeling met oog voor (verbetering van) kwaliteit op de lange termijn. Het ondersteunen en 
begeleiden van de ondernemers blijft een speerpunt. Daarnaast is de opgave het verleiden en aantrekken van (jong) talent en 
het verkrijgen van goed, gekwalificeerd personeel.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· We werken samen met onder andere Startershuis Doen, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten, 

Projectbureau Doen, het Regionaal Techniek Centrum en regionale kennis- en innovatie-instellingen aan het 
versterken van het ondernemersklimaat en de economische structuur en het verkrijgen van goed, gekwalificeerd 
personeel.

· Binnen de Regio Zwolle is een Ontwikkelfonds (uitwerking van Regio Deal Regio Zwolle: Human Capital agenda) 
opgericht. Voor de komende vier jaar worden hieruit tenders opengesteld om met opleidingen de regionale 
arbeidsmarkt wendbaar en weerbaar te maken. De gemeentelijke bijdrage (€ 1,80 per inwoner voor de periode van 
5 jaar) wordt gedekt vanuit de middelen Economie. 

· We stellen samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een actieplan werk op met als doel het aantrekken 
en behouden van jong arbeidspotentieel. In 2020 gaan we aan de slag met de uitvoering van het actieplan.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 
· We hebben in 2020 aan zowel Startershuis Doen als het Ondernemershuis voor het Vechtdal subsidie verleend 

en intensief samengewerkt om starters te helpen met de oprichting en ontwikkeling van een eigen bedrijf en 
het MKB met de ondersteuning bij vraagstukken rond ondernemerschap, innovatie en internationalisering. Deze 
ondersteuningsstructuur is bovendien van grote toegevoegde waarde gebleken nadat de lockdown in werking trad 
en veel ondernemers afhankelijk werden van overheidssteun.

· Ongeveer 10 bedrijven en ongeveer 30 werknemers uit Hardenberg hebben een beroep gedaan op het 
ontwikkelfonds. Werkgevers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die het fonds biedt. Daarnaast is twee maal in 
de Toren een advertentie geplaatst om alle inwoners van Hardenberg te wijzen op de mogelijkheden die het fonds 
biedt.

· In 2020 is samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een actieplan Werk opgesteld. Een plan waarin 7 acties 
zijn opgenomen. In 2020 zijn we gestart met de uitvoering (mede onderzoeken of de acties haalbaar zijn) van 3 
van de 7 acties. Het gaat hierbij om de projecten ‘Werknemershuis’, ‘Hardenberg op LinkedIn’ en de ‘Vakschool 100% 
Gastvrij’. 

Onze ambitie
De kern Hardenberg behoudt haar regionale streekfunctie.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
We voeren de sociaal- en ruimtelijk economische ontwikkelagenda uit ter versterking van de streekfunctie van de kern 
Hardenberg

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· We hebben in 2020 ingezet op het versterken van de functie van Hardenberg als Streekcentrum. 
 Met de provincie investeren we om onze positie van vitaal regionaal centrum voor ruim 100.000 inwoners in 

Noordoost Overijssel te versterken. Om dit mogelijk te maken, moeten we blijven groeien. Zowel in bevolking als in 
economie. Alleen dan blijven onze voorzieningen rendabel. 

· In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg. Hierin komen onze 
ambities op het gebied van werken, wonen, mobiliteit en duurzaamheid bij elkaar. We geven hierin aan dat we de 
centrale positie van Hardenberg tussen Zwolle, Drenthe, Duitsland en Twente meer willen benutten. Door deze 
knooppuntfunctie is Hardenberg in staat zijn positie te versterken tot een “Streekcentrum 3.0”.

· Daarom brengen we ook onze ambities als verwoord in de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg voor het voetlicht 
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in het traject van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, dat in 2020 is gestart, samen met rijk en provincie en 
regionale partners. In dit traject worden scenario’s uitgewerkt voor wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid, om 
te bezien in hoeverre Regio Zwolle kan bijdragen aan de door het rijk aangegeven ambitie om in Nederland 1.1 mln. 
woningen te bouwen om het woningtekort op te lossen. Dit kan bijdragen aan de versterking van de functie van 
Hardenberg als Streekcentrum.

· Om de bovenlokale positie van Hardenberg verder te versterken hebben we in 2020 de samenwerking met de 
partners in de Regio’s Zwolle en Zuid- en Oost Drenthe geïntensiveerd. Samenwerking met deze regio’s biedt 
concrete mogelijkheden onze ambities breder kenbaar te maken én te realiseren. In beide regio’s participeren we 
in 2020 in de Regio Deal, een envelop met middelen van rijk en provincie gericht op het versterken van de brede 
welvaart. (Zie ook de passage hiervoor: de ambitie m.b.t. het versterken van de economische structuur, met meer 
informatie over de Regio Deals in 2020). 

· Als vervolgstap op de Regio Deals trekken we met Regio Zwolle samen op, om een Strategisch Investerings- en 
Ontwikkelprogramma voor de regio te ontwikkelen, zodat we ook in de toekomst goed voorgesorteerd staan om te 
participeren in programma’s en fondsen van rijk en Europa.

Onze ambitie
We zorgen voor vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor Hardenberg en Dedemsvaart.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Binnen de regio West-Overijssel zijn in juni 2019 nieuwe regionale afspraken gemaakt over de programmering van 

de bedrijventerreinen. Deze afspraken hebben geleid tot nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. 
· Eind 2019 leggen we de nieuwe Bedrijventerreinvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. In 2020 geven we 

verder uitvoering aan dit beleid.
· De gemeente faciliteert en ondersteunt nieuwe vestigingen en uitbreidingsplannen, onder andere door de inzet 

van het bedrijvenloket, het bedrijvenserviceteam, accountmanagement en nieuwe diensten zoals bereikbaarheid 
via Whatsapp.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· In 2020 is de voorbereiding gestart voor het in de toekomst kunnen aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. 

Hiervoor hebben we het volgende gedaan:
- Opstellen kwalitatieve onderbouwing programmeringsafspraken bedrijventerreinen West Overijssel;
- Voorbereiding bestemmingsplan Heemserpoort;
- Verwerving gelegenheidsaankoop gronden Heemserpoort;
- Onderzoek toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.

· Door actuele omstandigheden wordt het bedrijventerreinprogramma in 2021 voorgelegd aan de raad.
 Het accountmanagement heeft in 2020 invulling gegeven aan faciliteren van nieuwe en bestaande ondernemers. 

Gefaciliteerd en ondersteunt waar het kon en veel aandacht besteed aan de economische gevolgen van Covid-19.

Onze ambitie
We gaan structurele leegstand in de centra van de grote kernen gezamenlijk met andere partijen tegen, bijvoorbeeld door het 
gebruik van leegstaande panden voor andere functies mogelijk te maken. Verbetering blijkt uit afname van de leegstand.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Bedrijventerreinen: hergebruik van leegstand en vrijkomend vastgoed willen we stimuleren. Hiervoor willen we een 

vitaliteitsfonds inrichten. Dit werken we uit in de Bedrijventerreinvisie waar de raad eind 2019 over besluit. 
· Detailhandel: we voeren het uitvoeringsprogramma uit dat hoort bij de Detailhandelstructuurvisie. Hierin is 

specifieke aandacht voor Hardenberg, Dedemsvaart en de grotere kernen. Voor de centra van Hardenberg en 
Dedemsvaart voeren we de meerjarige actieprogramma’s uit.
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Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· We hebben in 2020 diverse subsidies verleend aan ondernemers in Hardenberg en Dedemsvaart vanuit 

de Stimuleringsregeling Detailhandel Hardenberg. Voor het opknappen van gevels of waar nodig een 
tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

· Daarnaast hebben we diverse winkelcentra in de grotere kernen ondersteund bij activiteiten die de 
aantrekkelijkheid van het centrum versterken. 

· Detailhandel - Voor de kernen Hardenberg, Dedemsvaart en de grotere kernen geldt het uitvoeringsprogramma dat 
hoort bij de Detailhandelsstructuurvisie. Voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart voeren we de meerjarige 
actieprogramma’s uit.

· Dedemsvaart centrum - Voor Dedemsvaart zijn er net als de voorgaande jaren, inspanningen gedaan om het 
centrum aantrekkelijker te maken. Onderdeel daarvan is de concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied. 
Daarbij is er ook aandacht voor de achterblijvende locatie, die met leegstand te maken krijgt. Samen met de 
eigenaren wordt er gezocht naar een passende invulling. Door de uitspraak van de Raad van State in het dossier 
Aldi/Mercator is er een einde gekomen aan de discussie of het mogelijk is om de detailhandel te vestigen op het 
bedrijfsterrein Mercator. Inmiddels zijn er gesprekken gestart met vertegenwoordigers van Aldi met als doel een 
oplossing te bedenken voor het ruimteprobleem van Aldi op de huidige locatie aan de Julianastraat.

· Hardenberg centrum - Actieplan Overleg-periodiek overleg Centrummanagement.
 Periodiek wordt overleg gevoerd met Stichting Centrummanagement en Kroonenberg Groep. Doel van deze 

overleggen is het monitoren van de uitvoering van het actieplan en afstemming over alles wat speelt in het 
centrum. 2020 is een jaar die veel ondernemers vanwege de Corona maatregelen hard heeft geraakt. Een 
aantal sectoren binnen de retail en horeca heeft het erg zwaar. Desondanks is het goed om te zien dat in tijden 
van crisis ondernemers ook creatief worden en elkaar opzoeken. Zo zijn diverse horeca ondernemers gestart 
met bezorgdiensten en zijn er diverse consumentenacties opgezet. Denk hierbij aan ‘support your locals’. Via 
zogenaamde crisisarrangementen hebben provincie en gemeente de ondernemersvereniging ondersteund.

 Ook is in 2020 door de raad besloten over de komst van het ‘parkeren’ in het centrum. Momenteel wordt gewerkt 
aan het implementatieplan om de uitvoering in te richten.

 Daarnaast wordt in overleg met Centrummanagement gewerkt aan een nieuw actieplan. Dit plan zal begin 2021 
worden bekrachtigd en zal opnieuw richting geven voor de komende 3 jaar.

· Communicatie - Omdat er actueel, maar ook zeker de komende jaren, veel speelt in het centrum hebben we de 
externe communicatie opnieuw vormgegeven. Door middel van het magazine Hallo Hardenberg proberen we 2x 
per jaar breed te communiceren over de plannen, projecten en andere relevante zaken die spelen in het centrum. 
Wij merken uit de hoeveelheid positieve reacties overigens dat deze manier van communiceren erg op prijs wordt 
gesteld.

Onze ambitie
Evenementen zorgen voor economische spin-off, beleving, levendigheid, reuring en dynamiek, en leveren een bijdrage aan de 
attractiviteit van de regio Hardenberg.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Voor de periode 2019-2022 is jaarlijks € 75.000 beschikbaar voor evenementen die zonder financiële ondersteuning 

niet door kunnen gaan.
· In de tweede helft van 2019 evalueren we onze evenementenvisie ‘Evenementenkompas 2019-2022’ met de 

betrokken partijen. Met de uitkomsten gaan we aan de slag om de impact van de subsidieregeling te vergroten.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Het jaar 2020 verliep door de corona crisis voor de evenementensector totaal anders dan gehoopt. Er was voor 2020 
in totaal voor € 103.000 subsidie voor evenementen beschikt, het aanbod aan goede evenementen voor 2020 was 
groter dan ooit. Maar van alle evenementen die voor 2020 subsidie toegezegd hebben gekregen, kon er slechts 1 
voor corona plaatsvinden, en 1 in coronaproof aangepaste vorm. We hebben de voorbereidingskosten die vaak al 
gemaakt waren voor alle evenementen die niet door konden gaan, verrekend met de subsidie. We hebben in 2020 
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ingezet op het stimulerend overbruggen van deze lastige periode: we hebben meegewerkt aan een inspiratiesessie 
georganiseerd door de Stichting Hardenberg Promotie, gericht op het organiseren van vernieuwende en coronaproof 
evenementen. We hebben de Subsidieregeling voor evenementen aangepast: organisatoren kunnen een subsidie 
aanvraag voor 2021 nog tot en met 31 december 2020 indienen en worden uitgedaagd ook coronaproof alternatieven 
in te dienen. We hebben de drie promotiestichtingen gestimuleerd zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het 
jaar 2021, zodat de evenementensector in Hardenberg zodra het kan ook weer volop kan opstarten. Per saldo zijn de 
beschikbare middelen voor evenementen en voor de drie promotiestichtingen hiermee volledig benut. Tegelijkertijd 
blijven de vooruitzichten voor 2021 nog erg onzeker. 

Onderwijshuisvesting

In 2020 is intensief overleg gevoerd met de besturen van de basisscholen. Dat heeft geleid tot een actualisatie van het 
Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs, die in december 2020 door de raad is vastgesteld. De actualisatie 
omvat een bijstelling van de planning en de investeringsramingen. Daarnaast zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd 
over IKC-vorming, duurzaamheid en bereikbaarheid. 

Wat gaan we daar voor doen?

Onze ambitie
We verbeteren de huisvesting van Praktijkschool Pro Hardenberg

Wat wilden we in 2020 bereiken?
Praktijkschool Pro Hardenberg heeft een verouderd en te klein gebouw. Het bestuur geeft aan dat het onderwijs onder 
druk staat en vraagt om spoedige verbetering van de huisvestingssituatie. Samen met de besturen van de voortgezet 
onderwijsscholen in de gemeente gaan we afwegen hoe we kunnen zorgen voor een betere huisvesting voor Pro 
Hardenberg. We hebben hiervoor een PM-post op de begroting geplaatst.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Bij het schoolgebouw van ProHardenberg is een tijdelijke huisvestingsvoorziening gerealiseerd om het 
acute ruimteprobleem van de school voor de korte termijn op te lossen. Parallel daaraan is het overleg met 
het schoolbestuur opgestart over de benodigde permanente huisvestingsvoorziening. Voor 2022 is in de 
meerjarenbegroting een investering geraamd van ruim €5,8 miljoen.
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Middelen

Bedragen x € 1.000
Begroting 

primitief
Begroting na 

wijziging
Jaarrekening Verschil

Baten

4.1  Bedrijven en ondernemers 313 706 345 -361

4.2  Onderwijshuisvesting 329 310 246 -65

4.3  Participatie en werkgelegenheid 549 418 490 72

4.4  Grondexploitatie 10.841 14.033 15.002 969

Totaal Baten 12.033 15.468 16.083 615

Lasten

4.1  Bedrijven en ondernemers -2.661 -4.381 -2.797 1.585

4.2  Onderwijshuisvesting -4.463 -4.348 -4.201 147

4.3  Participatie en werkgelegenheid -13.433 -12.838 -12.933 -94

4.4  Grondexploitatie -11.085 -12.825 -13.856 -1.031

Totaal Lasten -31.641 -34.393 -33.786 607

Lasten

4.1  Bedrijven en ondernemers -2.347 -3.675 -2.452 1.223

4.2  Onderwijshuisvesting -4.134 -4.038 -3.955 83

4.3  Participatie en werkgelegenheid -12.883 -12.420 -12.443 -22

4.4  Grondexploitatie -243 1.208 1.146 -62

Totaal Lasten -19.609 -18.925 -17.703 1.222
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 8 Zo doen we dat in Hardenberg

In Hardenberg bedenken en doen we het samen met onze inwoners. We hebben daarbij oog voor de 
verscheidenheid aan kernen. We zijn bestuurlijk vernieuwend en hebben het vertrouwen dat de samenleving 
zelf voldoende krachtig en vitaal is. Wij spelen in op ontwikkelingen binnen en buiten onze regio. 
Hardenberg is een inclusieve gemeente waar iedereen kan meedoen.

Bestuur en bestuursondersteuning

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘verbindingen van betekenis’ heeft de coalitie de wens uitgesproken dat de gehele 
gemeenteraad gezamenlijk tot de vorming van een raadsagenda komt. Een raadsagenda moet zorgen voor een meer 
initiërende en stimulerende rol voor de gemeenteraad. Op die manier plaatst de gemeenteraad zichzelf op enkele 
onderwerpen aan de voorkant van het proces in plaats van het college. Hierdoor kunnen alle partijen hun inbreng 
vergroten en meer ruimte bieden voor participatie van inwoners en/of overheid. Vanuit de raad is het onderwerp 
‘bestuurlijke vernieuwing’ naar voren gebracht ter gedeeltelijke invulling van deze raadsagenda. Het coalitieakkoord 
gaat uitvoerig in op het belang om na te denken over de toekomstige verhouding van de lokale overheid ten opzichte 
van de samenleving en daarbij te investeren in nieuwe vormen van bestuur. Tegen deze achtergrond is in 2019 vanuit 
de gemeenteraad een werkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’ opgericht, waarin iedere raadsfractie vertegenwoordigd 
is. Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van deze werkgroep, aangezien de portefeuille ‘bestuurlijke 
vernieuwing’ bij de burgemeester is belegd. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund.

Onze ambitie
We investeren in nieuwe vormen van bestuur.

Wat wilden we in 2020 bereiken? 
De werkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’ komt in 2020 met concrete initiatieven op het gebied van bestuurlijke 
vernieuwing.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Mede vanwege de coronabeperkingen die sinds medio maart 2020 van kracht zijn, kon de raadswerkgroep 
‘bestuurlijke vernieuwing’ in 2020 slechts zeer beperkt bijeen komen. Dit betekent onder andere dat het voor de 
werkgroep niet mogelijk was bij andere gemeentes inspiratie over dit onderwerp op te doen. Vanuit het college wordt 
de raadswerkgroep inmiddels ondersteund door burgemeester Offinga (die op 25 september 2020 is geïnstalleerd) 
en door wethouder Ten Kate (die vanaf medio 2020 lid is van de landelijke VNG-commissie Bestuur en Veiligheid). De 
werkgroep beraadt zich inmiddels over deelname door Hardenberg aan het landelijke programma “Democratie in 
Actie”. Dit is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, 
wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het samenwerkingsprogramma helpt de lokale democratie te 
versterken, te vernieuwen en te verbinden. Onderdeel van dit programma is een quickscan Lokale Democratie.
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Openbare orde en veiligheid 

Binnen het veiligheidsdomein kennen we een aantal vaste onderdelen zoals inzet op high impact crimes 
(geweldsdelicten en woninginbraken), jeugd, overlast, handel in en gebruik van middelen en verkeersveiligheid. 
Daarnaast is er blijvend aandacht voor crises en calamiteiten; in de fysieke sfeer, maar ook zeker voor wat betreft 
incidenten binnen het sociaal-maatschappelijk domein. Naast de reguliere werkzaamheden wordt in 2020 
extra aandacht besteed aan problematische jeugdgroepen, ondermijning, personen met verward gedrag en de 
crisisbeheersingsorganisatie.  

Onze ambitie
Inwoners ervaren een verbetering in de beleving en de veiligheid van hun woon- en leefomgeving.

Wat wilden we in 2020 bereiken?
· Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz van kracht. Dit vraagt om extra aandacht vanuit het 

veiligheidsdomein. We werken hierbij samen met het sociaal domein en de verschillende partijen die bij een casus 
betrokken zijn.

· We voeren het nieuwe crisisplan in en versterken de bewustwording en kennis van onze medewerkers met een rol 
in de crisisbeheersing. 

· Binnen de gemeente zien we enkele problematische jeugdgroepen waar sprake is van toenemend crimineel 
gedrag (drugshandel en vermogensdelicten). Om dit aan te pakken werken we samen met verschillende partijen. In 
2019 is een tijdelijk projectregisseur aangesteld die de samenwerking en informatievoorziening tussen de betrokken 
partijen coördineert. Het door hem opgestelde plan van aanpak wordt in 2020 uitgevoerd.

· Vanuit het in 2019 opgeleverde gemeentelijke ondermijningsbeeld en vanuit de regionale samenwerking binnen 
IJsselland werken we aan een concretere aanpak van ondermijning. We onderzoeken de mogelijkheid van het 
aanscherpen van de APV en actualisatie van de beleidslijn wet Bibob. Ook blijven we werken aan het versterken van 
bewustwording en kennis van medewerkers. Hiervoor richten we een integrale werkgroep op. Daarnaast zetten we 
in op het vergroten van bewustwording en kennis van inwoners van de gemeente, met name in het buitengebied.

· We leggen de gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken vast in het Vergunningverlening, Toezicht en 
handhaving Uitvoeringsplan 2020 (VTH-UP 2020). Deze baseren we op de Hardenbergse ambitie (VTH-beleid) en de 
beschikbare capaciteit. We zetten structureel in op de handhaving op recreatieparken. 

· Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) moeten een verplichte her- en bijscholingscyclus volgen om hun 
bevoegdheden te houden. Om structurele overschrijding van het VTO-budget te voorkomen, hebben we een 
structureel bedrag van €15.000 opgenomen voor de dekking van deze wettelijk verplichte opleidingscyclus.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
· Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz van kracht. Dit is opgepakt met het maatschappelijk domein 

en Samen Doen Hardenberg. In de loop van het jaar is de aanzet gegeven voor een evaluatie van de implementatie 
van de wet en het gekozen werkproces. Daarnaast is de beleidsregel wet woonoverlast vastgesteld waardoor een 
extra instrument kan worden ingezet in de aanpak van overlastgevers. We werken hierbij samen met het sociaal 
domein en de verschillende partijen die bij een casus betrokken zijn.

· Het nieuwe regionale crisisplan is ingevoerd. Hiertoe is zijn enkele bijeenkomsten gehouden. Als gevolg echter 
van de corona-pandemie kon het plan niet nader geïmplementeerd en beoefend worden zoals was beoogd.Waar 
mogelijk zijn reguliere oefeningen vervangen door een digitale variant. 

· Er is een overlegstructuur georganiseerd met verschillende partners in Hardenberg Kern, Dedemsvaart en De Krim 
waarbij informatie over problematische jeugdgroepen wordt gedeeld en gezamenlijke interventies worden ingezet. 
In genoemde woonkernen is daarnaast RE-ACT! van start gegaan. Dit is een plan, dat in oktober 2020 is vastgesteld, 
om binnen de gemeente problematische en overlastgevende jeugd(groepen) te voorkomen en terug te dringen. In 
2020 was sprake een vermindering van het aantal jongeren dat overlast veroorzaakt. 

· Op het gebied van de aanpak van ondermijning is een bewustwordingsbijeenkomst voor inwoners en 
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ondernemers in het buitengebied georganiseerd. Die kon helaas echter geen doorgang vinden als gevolg van 
de corona-pandemie. Ook is als gevolg van de pandemie en de inzet die daarmee gepaard ging, nog niet de 
gewenste organisatiestructuur voor de integrale aanpak ontwikkeld. Wel is casuïstiek integraal opgepakt, is er 
nieuwe beleidsregel voor de toepassing van de Opiumwet opgesteld en zijn er, in afstemming met de regio en de 
gezagsdriehoek Vechtdal, artikelen aan de APV toegevoegd die gericht zijn op de aanpak van ondermijning.  

· De vergunningverlening en de handhaving zijn overeenkomstig het VTH-UP 2020 uitgevoerd. Vanwege corona zijn 
er minder toezichtactiviteiten uitgevoerd voor bouwen en milieu. 

· De boa’s blijven bevoegd omdat zij de voor hen noodzakelijke her- en bijscholingsopleidingen hebben gevolgd.

8 - Zo doen we dat in Hardenberg
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Dienstverlening en burgerzaken

Op het terrein van de dienstverlening zijn er allerlei ontwikkelingen. De huidige taken veranderen in complexiteit en die 
complexiteit zal alleen nog maar toenemen. Zo moet het team Publieksdienst zich onder andere meer gaan specialiseren 
in fraudepreventie en het verstrekken van een digitale identiteit aan de burger.
Binnen een paar jaar krijgen burgers de mogelijkheid om naast het verplichte paspoort/identiteitskaart ook een soort 
digitale identiteitskaart aan te vragen als vervanger van
DigiD. In september zijn de voorbereidingen gestart voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Ook is het 
interventieteam (komt in actie bij calamiteiten) weer op volle sterkte en volledig getraind. 

Omdat de burger tegenwoordig zelf de eenvoudige aangiften digitaal regelt, blijven de moeilijke, complexe zaken over. 
De medewerker burgerzaken krijgt steeds meer een controlerende rol en er worden hogere eisen gesteld op het terrein 
van de kwaliteit van de dienstverlening. Denk hierbij aan identiteit- en documentfraude. 
Daarom hebben we het afgelopen jaar sterk ingezet op het opleiden van de medewerkers. Hier wordt in 2021 verder 
gevolg aan gegeven door middel van individuele opleidingsplannen en permanente educatie. 

Ondanks corona is de dienstverlening naar de inwoners gewoon doorgegaan. Er zijn landelijke maatregelen van kracht 
die wij uiteraard volgen. Wat betekent dat we zoveel mogelijk thuiswerken, de balies zijn ingericht op 1 ½ meter en er 
zijn kuchschermen geplaatst. De Publieksdienst werkt in groepen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Hierdoor was ook een , groot gedeelte van het jaar, de Publieksbalie in MFC de Baron gesloten. Medio december zijn 
we daar weer opgestart en werken we daar op aangepaste tijden om ook de inwoners van Dedemsvaart e.o. van een 
goede gemeentelijke dienstverlening te kunnen voorzien. Om de reisbewegingen van onze inwoners zoveel mogelijk te 
beperken bieden wij de mogelijkheid om een aangevraagd reisdocument gratis thuis te bezorgen. Zo hoeft een inwoner 
maar een keer naar het gemeentehuis voor een reisdocument.

Door alle coronamaatregelen zijn we het afgelopen jaar vooral bezig geweest met “going concern” in plaats van “growing 
concern”. Gelukkig hebben we wel een groot aantal doelstellingen uit ons jaarplan 2020 kunnen verwezenlijken. Denk 
hierbij o.a. het faciliteren van het thuiswerken, het opleidingsplan, de mogelijkheid om te chatten met de gemeente, de 
kennisbank is geoptimaliseerd en het klachten- en complimenten management heeft verder vorm gekregen. In 2021 
gaan we verder vorm geven aan deze ontwikkelingen.
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Middelen

Bedragen x € 1.000
Begroting 

primitief
Begroting na 

wijziging
Jaarrekening Verschil

Baten

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning 0 0 10 10

5.2 Openbare orde en veiligheid 412 224 332 108

5.3 Dienstverlening en burgerzaken 649 624 636 12

5.4 Algemene baten en lasten 174 1.264 1.729 465

Totaal Baten 1.235 2.112 2.707 595

Lasten

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning -4.056 -4.080 -4.753 -673

5.2 Openbare orde en veiligheid -5.274 -5.234 -5.379 -145

5.3 Dienstverlening en burgerzaken -1.656 -1.562 -1.601 -39

5.4 Algemene baten en lasten -25.623 -25.815 -23.907 1.908

Totaal Lasten -36.609 -36.691 -35.639 1.052

Saldo

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning -4.056 -4.080 -4.743 663

5.2 Openbare orde en veiligheid -4.861 -5.010 -5.047 37

5.3 Dienstverlening en burgerzaken -1.007 -938 -965 27

5.4 Algemene baten en lasten -25.449 -24.551 -22.178 -2.373

Totaal saldo -35.374 -34.580 -32.932 -1.647

8 - Zo doen we dat in Hardenberg
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 9 Programmaverantwoording 2020

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo

Programma

Vitaal Hardenberg 28.340 -91.441 -63.100

Duurzaam Hardenberg 14.755 -13.223 1.532

Landelijk Hardenberg 814 -3.884 -3.070

Ondernemend Hardenberg 16.083 -33.786 -17.703

Zo doen we het in Hardenberg 2.697 -13.260 -10.564

Totaal van de programma's 62.688 -155.593 -92.905

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene Uitkering 100.778 100.778

Dividend 2.294 -33 2.262

Lokale heffingen 16.364 16.364

Saldo financierings functie -188 -2 -190

Onvoorzien

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 119.249 -35 119.214

Overhead 10 -22.379 -22.369

Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo van baten en lasten 181.947 -178.007 3.940

Mutatie reserves 1.490 -360 1.130

Resultaat 183.437 -178.367 5.070

9 - Programmaverantwoording 2020
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 10 Lokale Heffingen

Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt voor haar 
uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale 
heffingen gebeurt door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. De belastingverordeningen 
2020 zijn vastgesteld op 3 december 2019.

De lokale heffingen kunnen worden ingedeeld in algemene belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies.

De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de 
opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. 
De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Onder de algemene belastingen vallen de onroerende-zaakbelastingen, de 
hondenbelasting, de parkeerbelasting, de forensenbelasting en toeristenbelasting.

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen 
met een duidelijk algemeen belang. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn bestemmingsbelastingen waarvoor 
geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. Ook 
de bedrijveninvesteringszone (BIZ) valt onder de bestemmingsbelastingen. De belastingopbrengst wordt als subsidie 
uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie.

Retributies worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent die voor die persoon 
een individueel voordeel oplevert. De belangrijkste retributies zijn de leges: vergoedingen voor een bij de gemeente 
aangevraagde dienst als het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij bestemmingsbelastingen 
mogen de retributies niet meer dan kostendekkend zijn. Hieronder vallen ook de marktgelden en lijkbezorgingsrechten.

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal 
onderdeel van het gemeentelijk beleid. De gemeente Hardenberg haalde in 2020 rond 18% van haar inkomsten uit 
lokale heffingen. 

10 - Lokale Heffingen
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De opbrengsten per heffing

In de gemeente Hardenberg werden in 2020 verschillende belastingen geheven. In onderstaande tabel staat de begrote 
opbrengst 2020 (primair en na wijzigingen via bestuursrapportages) en de werkelijke opbrengst 2020. 

 Soort heffing
Begrote baten 

2020
Begroot na 

wijziging
Werkelijk 

(incl. oninbaar)
Verschil

Onroerende-zaakbelastingen woningen -6.372.000 -6.472.000 -6.530.000 58.000 

Onroerende-zaakbelasting niet woningen -6.899.000 -7.799.000 -7.903.000 104.000 

Afvalstoffenheffing -5.345.000 -5.370.000 -5.602.000 231.000 

Hondenbelasting -223.000 -223.000 -215.000 -8.000 

Rioolheffing -6.632.000 -6.837.000 -6.884.000 47.000 

Forensenbelasting -379.000 -379.000 -402.000 23.000 

Toeristenbelasting -1.115.000 -1.332.000 -1.315.000 -17.000 

Parkeerbelasting -1.534.000 -1.264.000 -1.084.000 -180.000 

Leges -2.240.000 -2.290.000 -2.744.000 454.000 

Marktgelden -53.000 -53.000 -35.000 -18.000 

Lijkbezorgingsrechten -513.000 -513.000 -493.000 -20.000 

BIZ -255.000 -215.000 -199.000 -16.000 

Totaal -31.560.000 -32.747.000 -33.405.000 658.000 

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Het beleid met betrekking tot de tarieven van alle heffingen en daarmee de opbrengsten van de verschillende 
heffingen, is dat deze worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie bedroeg voor 2020 1,4%. Bij 
het voorstel bij de belastingverordeningen 2020 is aangeven dat bij de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, de 
toeristenbelasting, de parkeerbelasting en enkele legestarieven hiervan is afgeweken. In onderstaande tabel worden de 
meest voorkomende tarieven voor 2020 vermeld.
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Belastingtarieven 2020

Ozb-tarief eigenaar woning 0,1196%

Ozb-tarief eigenaar niet-woning 0,3382%

Ozb-tarief gebruiker niet-woning 0,2866%

Vastrecht afvalstoffenheffing standaard 161,00

Vastrecht afvalstoffenheffing 2.697

(hoogbouw en buitengebied i.v.m. ontbreken GFT-container) 140,00

Lediging 240 liter container restafval

Lediging 240 liter container GFT 10,60

Lediging 140 liter container restafval 2.294

Lediging 140 liter container GFT 6,50

Verzamelcontainer restafval 40 liter 1,55

Rioolheffing woning 250,00

Hondenbelasting

1e hond 0

2de en volgende hond 46,50

Toeristenbelasting 0,97

Forensenbelasting

12,5 -20m2 105,00

20 - 30m2 157,00

30 - 40m2 207,00

40 - 50m2 259,00

50 - 60m2 308,00

> 60 m2 406,00

Kwaliteit uitvoering Wet WOZ
De aanslag onroerende-zaakbelastingen en de aanslag bedrijveninvesteringszone (BIZ) zijn gebaseerd op de 
WOZ-waarde. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ) 
goed uitvoeren. Hiervoor vinden verschillende onderzoeken en inspecties plaats. Het algemene oordeel van de 
Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ in Hardenberg is ‘Goed’. Voor 2020 heeft de Waarderingskamer 
ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden. 

10 - Lokale Heffingen
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Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Hierna wordt ingegaan op de werkelijke opbrengsten uit algemene belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies 
die de gemeente heft. 

Algemene belastingen

Onroerende-zaakbelastingen
Er zijn drie verschillende OZB-tarieven. De tariefsaanpassing voor 2020 is opgebouwd uit twee verschillende onderdelen: 
de inflatiecorrectie en de correctie in verband met de waardeontwikkeling.

OZB woningen
In de jaarrekening is de opbrengst OZB woningen € 58.000 hoger dan de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er minder oninbare belastingen afgeboekt zijn dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. In 2020 
is er ruim € 5.000 oninbaar afgeboekt. Dit is bijna € 33.000 minder dan begroot. De looptijd van een faillissement en 
schuldsanering is gemiddeld 3 jaar. Oninbare bedragen kunnen daardoor per jaar fluctueren. 
Daarnaast is er voor meer woningen een aanslag opgelegd dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. 
Bezwaar en beroep tegen de vastgestelde WOZ-waarde kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. Dit komt ten laste van 
een volgend jaar. 

OZB niet-woningen
In de jaarrekening is de opbrengst OZB niet woningen € 104.000 hoger dan bij de begroting na wijziging. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er minder oninbare belastingen afgeboekt zijn dan waar met de begroting rekening mee is 
gehouden. In 2020 is er ruim € 6.000 oninbaar afgeboekt. Dit is bijna € 20.000 minder dan begroot. De looptijd van een 
faillissement en schuldsanering is gemiddeld 3 jaar. Oninbare bedragen kunnen daardoor per jaar fluctueren. 
Daarnaast is er voor meer niet-woningen een aanslag opgelegd dan waar in de begroting rekening mee is gehouden 
en is de definitieve waardeontwikkeling iets hoger geweest dan in de tariefsberekening rekening mee is gehouden. 
Bezwaar en beroep tegen de vastgestelde WOZ-waarde kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. Dit komt ten laste van 
een volgend jaar. 

De gemeente Hardenberg kent een compensatieregeling OZB voor vrijwilligersorganisaties. Eigenaren en gebruikers 
van maatschappelijke objecten krijgen op grond van vastgestelde subsidieverordening 50% van de aanslag OZB 
gecompenseerd. De subsidie is direct op het aanslagbiljet in mindering gebracht.

Hondenbelasting
Er zijn meer honden afgemeld dan aangemeld. Hierdoor zijn er minder honden belast in 2020 dan was geraamd. 
Inclusief oninbaar is er voor 2020 een klein nadeel van € 8.000.

Toeristenbelasting
Het werkelijk aantal belastbare overnachtingen is de grondslag voor de aanslag toeristenbelasting. Alleen 
seizoenplaatsen kunnen nog forfaitair worden afgerekend. Door de coronacrisis is er besloten om voor 2020 geen 
voorlopige aanslag toeristenbelasting op te leggen. De toeristenbelasting wordt volledig afgerekend in 2021. De 
definitieve aanslag over het belastingjaar 2020 wordt eind april 2021 opgelegd. 

In 2020 is de definitieve aanslag over 2019 opgelegd. Er zijn ruim 1,3 miljoen overnachtingen afgerekend. Controles en 
oninbare vorderingen hebben invloed gehad op de uiteindelijke opbrengst. Hierdoor is er een klein negatief saldo van 
€ 17.000 ontstaan waarvan €7.600 oninbaar. 
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In 2021 wordt de toeristenbelasting over 2020 definitief afgerekend. Dan wordt duidelijk wat de totale opbrengst 
toeristenbelasting over 2020 bedraagt. Door de coronacrisis is het voorseizoen 2020 voor de recreatieondernemers 
grotendeels komen te vervallen. Het lijkt erop dat het zomerseizoen dit grotendeels goedgemaakt heeft. Verwacht 
wordt dat de begrote opbrengst gerealiseerd kan worden en dat er voor 2020 € 1.212.500 opgelegd kan worden aan 
toeristenbelasting (1.250.000 overnachtingen). 
 
Forensenbelasting 
De tarieven voor de forensenbelasting zijn met de inflatiecorrectie verhoogd. De heffingssystematiek voor de 
forensenbelasting is ongewijzigd gebleven in 2020. Bepalend voor de hoogte van de aanslag is de oppervlakte 
van het object. Er is diverse keren gesproken met o.a. de RECRON over de toeristen- en forensenbelasting. Vanuit 
de ondernemers is verzocht om te onderzoeken of er ook een andere heffingssystematiek mogelijk is. In het 
coalitieakkoord is aangegeven dat er wordt gekeken naar de verhouding tussen de toeristen- en forensenbelasting. 
Hier zijn in 2018 en 2019 gesprekken over geweest met de RECRON. In het voorjaar van 2020 was hierover een gesprek 
gepland maar deze is door de coronacrisis niet doorgegaan. In januari 2021 is hier vervolg aan gegeven.   

Parkeerbelasting
De tarieven voor parkeren worden niet jaarlijks met de inflatiecorrectie verhoogd. Hiervoor gelden andere 
afspraken. De parkeertarieven in 2020 waren hierdoor gelijk aan 2019. Als gevolg van corona is besloten om de 
parkeerautomaten met het oog op het voorkomen van besmettingen buiten werking te stellen. In het programma 
Vitaal Hardenberg is de uitvoering van het parkeerbeleid in 2020 beschreven.
Als de parkeerbelasting niet wordt voldaan, kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd. In 2020 zijn er 243 
naheffingsaanslagen opgelegd. Dit zijn er minder dan voorgaande jaren omdat door corona de tijdelijke maatregel 
gold zoals hierboven beschreven.

Bestemmingsbelastingen

Afvalstoffenheffing
Met de afvalstoffenheffing bekostigt de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing en 
de wettelijke plicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen is geregeld in de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing 
bestaat uit twee soorten tarieven. Het vastrecht en een variabel tarief. Of een huishouden ook daadwerkelijk afval 
aanbiedt, is voor de heffing van het vastrecht niet van belang. Voor het variabele tarief is dat wel van belang. Per 
aanbieding van de restafvalcontainer moet een bedrag worden betaald. Na afloop van het belastingjaar wordt dit 
afgerekend op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. 

Het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is kostendekkende tarieven. In 2020 was het tarief voor het vast recht  
€ 161,-. In het tarief is een korting van € 10,- per aansluiting verwerkt die ten laste komt van de reserve. 

De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 231.000. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door het variabele deel. In 2020 zijn er aanzienlijk meer restafvalcontainers aangeboden dan begroot. 
Wellicht is er in de periode van de coronacrisis veel opgeruimd en is hierdoor meer afval aangeboden. Dit verklaart een 
meeropbrengst van bijna € 197.000. 
Jaarlijks zijn er aanslagen die oninbaar afgeboekt worden. In 2020 is er bijna € 9.000 oninbaar afgeboekt. Dit is 
€ 19.000 minder dan begroot. De looptijd van faillissementen en schuldsaneringen is gemiddeld 3 jaar. Oninbare 
bedragen kunnen daardoor per jaar fluctueren.  
Daarnaast is het aantal woningen meer gestegen dan verwacht. Bij de jaarrekening laat het vast recht 
afvalstoffenheffing nog een kleine meeropbrengst zien van € 15.000. 

10 - Lokale Heffingen
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Rioolheffing 
De rioolheffing hangt samen met de wettelijke zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water: De afvoer 
van afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd) en het beheer van het grondwaterpeil. Omdat 
het overgrote deel van de investeringen in deze zorgtaken gebruik maakt van het afvoerstelsel, spreekt men over de 
rioolheffing. In het Gemeentelijk rioleringsplan benoemt de gemeente de voorzieningen op het gebied van riolering, 
hoe deze voorzieningen functioneren, hoe het rioolstelsel beheerd wordt en hoe dit gefinancierd wordt. In 2017 is het 
geldende Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. 

In de jaarrekening is er een meeropbrengst van € 47.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder oninbare aanslagen 
afgeboekt zijn dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. In 2020 is er € 12.000 oninbaar afgeboekt. Dat 
is € 18.000 minder dan begroot. Daarnaast zijn er meer belastingplichtigen in de rioolheffing betrokken en waren de 
aanslagen van de grootverbruikers hoger dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)
Voor de periode 2017-2021 zijn er BIZ-verordeningen vastgesteld voor het centrum van Hardenberg en het centrum van 
Dedemsvaart. Het bijzondere aan deze heffingen is dat de gemeente belasting heft, maar de inkomsten overdraagt aan 
Stichting Centrummanagement Hardenberg en Stichting Centrummanagement Dedemsvaart. 
In verband met de coronacrisis kunnen ondernemers 50% korting krijgen op de BIZ. De omvang van de gemeentelijke 
afdracht aan Stichting Centrummanagement blijft voor 2020 gelijk. In 2020 is € 46.100 aan korting verleend.
Daarnaast zijn er aanslagen uit voorgaande jaren oninbaar verklaard. Omdat de gemeente deze aanslagen niet kan 
invorderen, wordt dit bedrag ook niet overgemaakt aan de stichtingen. Een negatief saldo op de BIZ leidt in deze 
gevallen dus niet tot een negatief saldo voor de gemeente.

Retributies

In 2020 heeft de gemeente de volgende retributies geheven; marktgelden, lijkbezorgingsrechten en leges.

Marktgelden zijn retributies voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de markt in Hardenberg of 
Dedemsvaart. In de jaarrekening is de opbrengst € 18.000 lager dan begroot.
De lijkbezorgingsrechten zijn retributies voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats. Naast een retributie voor 
de uitgifte van graven en urnenruimten, regelt de verordening ook de vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke 
diensten in verband met de begraafplaats. In de jaarrekening is de opbrengst € 20.000 lager dan begroot.
Leges zijn retributies voor diensten die door de gemeente worden verleend. Veel van de retributies gaan over het 
aanvragen van vergunningen of documenten. Te denken valt aan omgevingsvergunningen, paspoorten of een uittreksel 
uit het bevolkingsregister. Maar ook bijvoorbeeld activiteiten van het gemeentearchief worden in de legesverordening 
geregeld. In de jaarrekening is de opbrengst voor de diverse leges hoger dan begroot. 

Een aanduiding van de lokale lastendruk
Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten.
Onder de woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de gemeente betaalt 
aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Over het belastingjaar 2020 is dat volgens het Centrum voor Onderzoek van de 
Economie van de Lagere Overheden (COELO) in de gemeente Hardenberg een bedrag van € 764. In 2019 was dit  
€ 747. Hiermee staat onze gemeente nu op plaats 134 (in 2019: 168) van de gemeenten met de laagste woonlasten in 
Nederland (totaal 377 (deel)gemeenten). 
Het landelijke gemiddelde is een bedrag van € 776. In de Provincie Overijssel is het gemiddelde € 766. (Bron: Coelo, atlas 
van de lokale lasten 2020). 
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In onderstaande tabel worden de woonlasten van de omliggende gemeenten vermeld.

 Omliggende gemeenten
Woonlasten per 

huishouden

Landelijke rangorde 
(aantal (deel)  

gemeenten 377)

Zwolle 682 35

Dalfsen 694 42

Staphorst 708 63

Hoogeveen 742 102

Hardenberg 764 134

De Wolden 768 141

Twenterand 780 163

Ommen 781 165

Coevorden 862 290

De COELO gaat uit van een tarief afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in de gemeente Hardenberg € 243 
in 2020. COELO geeft aan dat gewerkt wordt met aannames omtrent de aangeboden hoeveelheid afval. Dit doen zij om 
de verschillende gemeenten goed met elkaar te kunnen vergelijken. 
In Hardenberg blijken de werkelijke cijfers echter te verschillen met de gedane aannames door COELO.
In 2020 betalen huishoudens aan vastrecht € 161,-. Daarbij komen de kosten per aanbieding van restafval. Het 
gemiddeld aantal aanbiedingen van de restafval 240 liter-container bedroeg in 2020 gemiddeld 6,5 aanbiedingen. Dit 
resulteert in een totale gemiddelde aanslag afvalstoffenheffing van € 229,90 (161 + 68,90). 

De werkelijke gemiddelde woonlasten bedroegen in 2020 in de gemeente Hardenberg voor een woning met een 
gemiddelde WOZ-waarde van € 226.331,- (bron: COELO) en 6,5 aanbiedingen van de 240 liter restafvalcontainer: 

Tarief 2020

Onroerende-zaakbelastingen 271

Afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel) 230

Rioolheffing 250

Totale gemiddelde aanslag 2020 751

10 - Lokale Heffingen
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Voor de woonlasten voor huurders met een meerpersoonshuishouden is de gemeente Hardenberg gestegen van plek 
311 naar 288. De woonlasten voor huurders zijn in 2020 dus lager dan in 2019.
Het verschil in ranking ten opzichte van eigenaren is te verklaren door de rioolheffing. Deze wordt in veel gemeenten 
(deels) aan de eigenaar opgelegd, waardoor de lasten voor huurders lager zijn. De door Coelo berekende woonlasten 
voor huurders van € 493,- liggen ruim boven het landelijk gemiddelde van € 389,-, ook als rekening wordt gehouden met 
het feit dat de meeste huishoudens in werkelijkheid gemiddeld € 13,- minder aan afvalstoffenheffing betalen. Wel is er in 
Hardenberg volledige kwijtschelding mogelijk van de woonlasten voor huurders. 

Kwijtscheldingsbeleid
Voor inwoners die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen, is kwijtschelding mogelijk. Dit 
was in 2020 mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onroerende zaakbelasting. Ook was het vanaf 
2020 weer mogelijk om kwijtschelding te verlenen voor de eerste hond. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af 
van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden we rekening met 100% van de 
kosten van levensonderhoud zoals opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Dit is in 
overeenstemming met het kwijtscheldingsbeleid dat door de raad is vastgesteld. 
In 2020 zijn er 1067 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn er 887 toegekend. Dit is minder dan vorig jaar. 
Er lopen nog een aantal beroepszaken. Eventuele toekenning komt ten laste van 2021. Er is minder kwijtschelding 
toegekend dan geraamd. Dit kan worden verklaard door de verplichte toepassing van de kostendelersnorm. Op 
kwijtscheldingsverzoeken is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. De normbedragen voor de 
bestaanskosten in de kwijtschelding sluiten daarmee aan bij de systematiek uit de Participatiewet. Naarmate er meer 
kostendelende medebewoners zijn wordt het bedrag van de kwijtscheldingsnorm lager. Het recht op kwijtschelding kan 
hierdoor (deels) komen te vervallen. 
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