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1. Aan de Raad

Een nieuwe raadsperiode is aangebroken 

Hierbij bieden wij u de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 aan. De begroting 2023 is de 

eerste die wij in de nieuwe raadsperiode 2022-2026 aan uw raad ter vaststelling aanbieden. Een nieuwe 

raadsperiode brengt per definitie veranderingen met zich. Niet alleen is in maart 2022 een nieuwe 

gemeenteraad aangetreden, maar na het bereiken van een coalitieakkoord in mei 2022 is ook een nieuw 

college geïnstalleerd. Daarbij merken wij op dat de ambities uit het coalitieakkoord niet per definitie leiden tot 

nieuw beleid. In belangrijke mate bestaan de ambities van de nieuwe coalitie namelijk ook uit het voortzetten 

van reeds gemaakte beleidskeuzes. 

We hebben "Oog voor elkaar, blik op de toekomst"  

Het zijn onzekere tijden. Tijden waarin het belangrijk is dat we oog voor elkaar hebben en de blik op de 

toekomst durven te richten. Dit is ook de titel die we bewust aan ons coalitieakkoord hebben gegeven, “Oog 

voor elkaar, blik op de toekomst”. Het akkoord gaat uit van brede welvaart voor iedereen en stelt de 

samenleving centraal. Nog meer dan voorheen willen we aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Het 

coalitieakkoord is opgebouwd uit 4 thema’s. 

• Hardenberg in ontwikkeling

• Knooppunt Hardenberg

• Hardenberg voor elkaar

• Energiek Hardenberg

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Zoals aangekondigd in de kaderbrief 2023 vindt een eerste 

concretisering plaats via deze begroting (en het voorstel nieuw beleid). De komende maanden zullen wij 

verder gaan met de uitwerking van het coalitieakkoord en in het voorjaar 2023 voorstellen aan uw raad doen. 

Wij presenteren u een begroting bestaand beleid 

De begroting 2023 – zoals die nu voor u ligt – is een begroting bestaand beleid. Deze begroting bevat met 

andere woorden, geen voorstellen nieuw beleid. Hiervoor doen wij u een afzonderlijk voorstel, dat u 

gelijktijdig met deze begroting kunt behandelen. 

Overigens merken wij hierbij op dat deze begroting nog is ingericht naar de programma’s, zoals die de laatste 

jaren zijn gebruikt. Onze ambitie is om toe te werken naar een begroting die meer aansluit bij thema’s en 

ambities uit het nieuwe coalitieakkoord en waarbij tevens wordt ingezet op verdere optimalisering van de 

planning- en control cyclus. 

De begroting 2023 sluit met een voordelig begrotingssaldo van € 5 miljoen en ook voor de jaren daarna 

worden voordelige begrotingssaldi geraamd. Daardoor zal ook de algemene reserve de komende jaren in 

omvang toenemen. Dit betekent dat er financiële ruimte is om uitvoering te geven aan onze ambities. 

Voor 2026 begroten wij een forse afname van het begrotingssaldo. Er is nog steeds sprake van een voordelig 

saldo. Dit saldo is echter aanmerkelijk lager dan het saldo 2025. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lagere 

uitkering  uit het Gemeentefonds. Zoals toegelicht in de kaderbrief 2023 wil het Kabinet met ingang van 2026 

komen tot een andere wijze van financiering van de gemeentelijke financiën. Concreet onderzoekt zij de 

mogelijkheden tot verruiming van het gemeentelijk belastinggebied, onder gelijktijdige verlaging van de 

gemeentefondsuitkering.  
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In deze begroting is het bestaande investeringsprogramma geactualiseerd en voor zoveel mogelijk aangepast 

voor de verwachte prijsstijgingen. Voor voortzetting programma’s met incidentele middelen hebben wij – 

conform het coalitieakkoord - € 9,0 miljoen opgenomen in deze meerjarenbegroting. Uiterlijk in 2025 

evalueren wij de inzet van deze middelen in relatie tot de behaalde resultaten.  Deze evaluatie doen we met 

het oog op de besluiten  over de mogelijke voortzetting van dit beleid vanaf 2026. 

In het coalitieakkoord is geschetst dat bij de ambities van de coalitie ook een ambitieus 

investeringsprogramma past. Daarbij werd ingeschat dat met de te verwachten ontwikkeling van de algemene 

reserve, een extra investeringsruimte van € 30 miljoen volstrekt verantwoord is. Uit deze begroting blijkt dat 

deze investeringsruimte binnen de algemene reserve daadwerkelijk aanwezig is. 

We streven naar een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners 

De gemeentelijke belastingen worden conform de uitgangspunten als vastgesteld bij de kaderbrief 2023 met 

3% (inflatoir) verhoogd. Wij realiseren ons, dat dit percentage (aanmerkelijk) lager is, dan het huidige 

inflatiepercentage. Wij vinden het echter - gelet op onze financiële positie niet nodig en - niet verantwoord om 

de tarieven voor onze inwoners verder te verhogen. 

In deze begroting geven wij uitvoering aan de motie van de raad van 21 juni 2022, dat wil zeggen dat 

Hardenberg met ingang van 2023 geen hondenbelasting meer heft. De uitgaven die ten laste van de 

opbrengst hondenbelasting werden gebracht, komen nu ten laste van de algemene middelen.  

Het zijn onzekere tijden 

De inflatie is hoog en aan de stijging van de energieprijzen lijkt maar geen einde te komen. 

We zien een prijsstijging op zowel materialen als uren, o.a. als gevolg van de corona crisis en de situatie in 

Oekraïne. De prijsstijging overstijgt op dit moment de reguliere indexatie. In 2022 zijn de effecten hiervan 

duidelijk geworden, veel aanbestedingen voor de uitvoering van groot onderhoud en renovatie laten – soms 

forse – overschrijdingen van budget zien. Welke effecten dit heeft voor 2023 is niet bekend. Het is de vraag of 

het prijspeil zich stabiliseert naar het oude niveau of juist verder aantrekt. Mogelijk effect hiervan kan zijn dat 

de begroting ontoereikend is en er gaandeweg het jaar bijgeraamd moet worden. 

De prijsstijging zien we ook op energietarieven. Op dit moment is er nog geen tarief vastgezet voor 2023. De 

uitvoering van sancties tegen Rusland en Russische bedrijven hebben ook gevolgen voor de inkoop van 

energie. Het inkoopcontract voor gas (Gazprom) moet als gevolg van het sanctiebeleid opgezegd worden per 

oktober 2022. Verwacht wordt dat een nieuwe overeenkomst gepaard gaat met hogere kosten. Ook het tarief 

voor elektriciteit is nog niet vastgesteld voor 2023 en hier is eveneens de verwachting dat dit hoger ligt dan de 

huidige tarieven.  

Het is lastig om de impact van deze ontwikkelingen op onze begroting concreet in te schatten. En dan gaat het 

niet alleen om de gevolgen voor onze eigen uitgaven en inkomsten, maar ook om de gevolgen voor onze 

inwoners en het beroep op de gemeentelijke voorzieningen.  

Deze ontwikkelingen noodzaken tot enige terughoudendheid bij de invulling van de financiële ruimte en het 

goed monitoren van de (gevolgen van deze) ontwikkelingen. Op de geijkte momenten in de planning- en 

control cyclus zullen wij hierop bij uw raad terugkomen. 

Wij prijzen ons gelukkig dat onze gemeente over een robuuste financiële positie beschikt, waardoor we in 

staat zijn om de eerste financiële gevolgen op te kunnen vangen en daar waar nodig onze inwoners te kunnen 

ondersteunen. 
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Wij voldoen aan de voorwaarden voor repressief toezicht door de provincie 

De gemeente streeft naar een duurzaam financieel evenwicht. Structurele lasten moeten gedekt worden door 

structurele baten en het weerstandsvermogen moet voldoende zijn. Dit zijn ook de belangrijkste 

voorwaarden, die de provinciaal toezichthouder stelt om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. 

Daarnaast is de tijdige vaststelling van de jaarstukken en van de begroting een voorwaarde. Naar onze mening 

voldoet de gemeente aan deze voorwaarden.  

Leeswijzer 

Na deze inleiding en het vaststellingsbesluit komt de financiële positie van de gemeente aan de orde. Daarbij 

gaan wij in op de geactualiseerde begrotingsuitkomsten 2023-2026. Ook wordt hier ingegaan op de 

ontwikkeling van de algemene reserve. Aansluitend op dit financiële hoofdstuk is het zogenaamde 

programmaplan opgenomen. Per programma geven we aan wat de ambities binnen het programma zijn en 

wat we daar in 2023 voor gaan doen. Aan het eind van het programmaplan geven we nog een korte toelichting 

op de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de toevoegingen en onttrekkingen 

aan reserves. 

Verder is een aantal verplichte paragrafen in deze begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ingegaan 

op zaken als lokale heffingen, bedrijfsvoering, het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de 

risico’s in relatie tot het beschikbare weerstandsvermogen. 

Nieuw is dit jaar de paragraaf Wet Open Overheid, waarin aandacht wordt besteed aan de stappen die wij 

willen zetten om te komen tot een meer transparant overheidshandelen. 

Ook nieuw is dat dit jaar – mede naar aanleiding van het verzoek van een aantal raadsleden – een lijst met 

afkortingen onder de bijlagen is opgenomen en op een aantal plekken in deze begroting zogenaamde 

“hyperlinks” zijn opgenomen, waardoor het raadplegen van bestanden vergemakkelijkt wordt. 

Verder hebben wij in het kader van het bevorderen van de transparante overheid in deze begroting een 

overzicht opgenomen van de samenstelling van ons college en de portefeuilleverdeling. 

Ten slotte merken wij op dat in deze begroting wordt gewerkt met bedragen die veelal zijn afgerond op een 

veelvoud van duizend euro. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Secretaris Burgemeester 
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Samenstelling gemeentebestuur Hardenberg 
 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk 

collegelid is verantwoordelijk voor een eigen portefeuille. De gemeentesecretaris is adviseur van het 

college. 

 

Het college van de gemeente Hardenberg bestaat uit de onderstaande personen. 

 

 

 
 

Maarten Offinga 

Burgemeester 

 

 

• Burgemeester 

• Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie 

• Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden 

• Openbare orde en veiligheid 

• Toezicht en handhaving 

• Externe vertegenwoordiging 
gemeente/representatie/ambassadeurschap 

• Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden 

• Communicatie en voorlichting 

• Burgerzaken 

• Mobiele Bereikbaarheid 

• Bestuurlijke vernieuwing 

• Personeel en organisatie (inclusief Ontvlechting BOH) 

• Informatieveiligheid 

 

 
 

Martijn Breukelman 

Wethouder (CDA) 

 

 

• 1e locoburgemeester 

• Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Omgevingswet, verstedelijking 
en centrum-ontwikkeling) 

• Volkshuisvesting, wonen en bouwzaken 

• Landbouw 

• Beheer openbare ruimte 

• Sport 

• Kernenbeleid (incl. Fonds Maatschappelijke Initiatieven) 

• Financiën 

 

 

 
 

Linda Verschuur 

Wethouder (OpKoers.nu) 

 

 

• 2e locoburgemeester 

• Wmo, zorg en welzijn (incl. coördinatie Samen Doen 
Hardenberg BV) 

• Werk en inkomen 

• Kunst, cultuur en monumentenbeleid 

• Minimabeleid 

• Inburgering (incl. AZC) 

• Inclusiebeleid 



11 
 

 

 
 

Alwin te Rietstap 

Wethouder (ChristenUnie) 

 

 

• 3e locoburgemeester 

• Economie 

• (Boven)lokale bereikbaarheid en mobiliteit 

• Verkeer en vervoer (incl. GVVP en fietsplan) 

• Jeugdbeleid en jeugdzorg 

• Gezondheid en preventie 

• Klimaat, natuur en water 

 

 
 

Werner ten Kater 

Wethouder (VVD) 

 

 

• 4e locoburgemeester 

• Vrijetijds-economie (incl. evenementen-beleid) 

• Onderwijs en educatie 

• Energietransitie en energie-innovatie 

• Milieu en grondstoffen 

• Grondbeleid en grondbedrijf 

• Gemeentelijke eigendommen 

 

 

 
 

Ida Oostmeijer 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

• secretaris van het bestuur 

• algemeen directeur van de ambtelijke organisatie 
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DE GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad van Hardenberg heeft 33 leden uit 9 politieke partijen (fracties). Inwoners kiezen de 

leden van de gemeenteraad rechtstreeks. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

In de raadsperiode 2022 - 2026 zijn de politieke partijen zo verdeeld: 

 

 
 

 

CDA: 9 zetels 

OpKoers.nu: 7 zetels 

ChristenUnie: 7 zetels 

VVD: 3 zetels 

PvdA: 2 zetels 

D66: 1 zetel 

GroenLinks: 1 zetel 

50Plus: 1 zetel 

Doen 22: 2 zetels 

 
 
  

aantal zetels

CDA OpKoers.nu ChristenUnie VVD PvdA

D66 GroenLinks 50Plus Doen 22



2. Vaststellingsbesluit 
 
Zaakkenmerk: 396297  
 
 
 
Onderwerp: Vaststellen begroting 2023  en meerjarenbegroting 2024-2026 
 
 
De raad van de gemeente Hardenberg; 
 
gelezen  het voorstel van burgemeester en wethouders  van 27 september 2022; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
 
gelet op de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet; 
 
besluit: 
 
1. de begroting 2023 vast te stellen; 
2. de kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de volgende investeringen 2023 van het 

investeringsprogramma 2023-2026: 
- grondexploitatie 2023      €      805.000 
- gefaseerde vervanging openbare verlichting   €     500.000 
- nieuwbouw De Bron    €  3.317.000 
- aanvulling kredieten diverse onderwijshuisvesting €  2.010.000  
- 1e inrichting Marsweide    €        19.000 
- verbeteren verkeersveiligheid (Twenteweg)  €      700.000 
- programma Mobiliteit    €      500.000 
- verduurzaming gemeentelijk vastgoed  €      246.000 

3. de kredieten ( totaal € 2.104.000) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 
vervangingsinvesteringen 2023 als opgenomen in bijlage A "overzicht vervangingsinvesteringen" bij deze 
begroting. 

4. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van                    
8 november 2022. 
 
De raad voornoemd, 
 

de griffier, 

 
F.G.S. Droste 

de voorzitter, 
 

 
M.W. Offinga 
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3. Financiële positie

Het financiële beleid 

De uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: 

• de (meerjaren)begroting dient structureel sluitend te zijn

• de algemene reserve dient op niveau te zijn

• de schuldpositie van de gemeente dient een houdbare schuld te zijn. Hiervan is sprake zolang de netto 

schuldquote niet meer bedraagt dan 130%

• de belastingen en leges worden alleen met  de inflatiecorrectie verhoogd.

Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 - 2026 

In aanvulling op de hiervoor genoemde kernpunten van het financieel beleid zijn bij het samenstellen van de 

begroting 2023-2026 de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a) de begroting wordt samengesteld op basis van bestaand beleid, inclusief de raadsbesluiten tot en met de 
1e bestuursrapportage 2022

b) de (financiële) gevolgen van de ambities in het coalitieakkoord worden afzonderlijk in beeld gebracht en
meegenomen in het proces van de begroting 2023.

c) de begroting geeft een reëel beeld van de te verwachten lasten en baten
d) voor de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de 

meicirculaire 2022
e) de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden geraamd conform de begroting 2023 van deze 

verbonden partij
f) de ramingen voor grondexploitaties (inclusief de raming voor plankosten) sluiten aan bij de nota

grondexploitatie 2023 en verdere jaren 
g) de begroting 2023 wordt opgesteld tegen lopende prijzen, dat wil zeggen:

a. voor ontwikkeling loonkosten 2023 wordt uitgegaan van de werkelijke loonkosten per 1 april 
2022 te verhogen met 4,3%

b. voor inhuur derden wordt gerekend met een prijsstijging van 3,3% 
c. voor overige prijsstijgingen 2023 wordt 2,3% gehanteerd

h) er wordt een inflatoire verhoging tarieven 2023 met 3,0% toegepast 
i) de ramingen 2024 en volgende worden opgesteld tegen constante prijzen
j) rente nieuw aan te trekken geldleningen 2,0%
k) rente door te berekenen in de grondexploitaties 2,25%
l) rente door te berekenen aan bestaande investeringen 1,5% (rente-omslag)
m) rente nieuwe investeringen 2,0% 

Begrotingsuitkomsten 2023 - 2026 

Hierna geven wij een overzicht van de geactualiseerde begrotingsuitkomsten c.q. de bijstellingen in deze 

begroting en een korte toelichting op deze bijstellingen. 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

structureel saldo na 1e bestuursrapportage 2022 5.097 5.087 5.711 5.723 

structurele bijstelling 6.631 9.949 11.959 4.534 

nieuw structureel begrotingssaldo 11.728 15.036 17.670 10.257 

incidenteel saldo na 1e bestuursrapportage 2022 -3.142 -1.051 

incidentele bijstelling -3.605 -3.368 -4.330 -372 

nieuw incidenteel begrotingssaldo -6.747 -4.419 -4.330 -372

totaal saldo na 1e bestuursrapportage 2022 1.955 4.036 5.711 5.723 

totaal bijstellingen 3.026 6.581 7.629 4.162 

nieuw totaal begrotingssaldo 4.981 10.617 13.340 9.885 
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Gevolgen voor de algemene reserve 

De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. 

Jaar Stand algemene 
reserve 
 per 1-1 

Begroot resultaat overige 

2022 59.446 

resultaatbestemming 2020 -75 

onttrekking WMO -502 

energiefonds -100

budgetoverheveling 2021 -1.369 

rekeningresultaat 2021 15.796 

resultaatbestemming 2021 -2.937 

Sustainable goals -50

begrotingssaldo 2022 1.634 

2023 71.843 

resultaatbestemming 2021 -740 

budgetoverheveling 2021 -507 

begrotingssaldo 2023 4.981 

2024 75.577 

resultaatbestemming 2021 -330 

begrotingssaldo 2024 10.617 

2025 85.864 

begrotingssaldo 2025 13.340 

2026 99.204 

begrotingssaldo 2026 9.885 

2027 109.089 

Bij een gezonde financiële huishouding hoort dat risico’s voldoende kunnen worden afgedekt met een 

adequaat weerstandsvermogen. Wij hanteren daarbij een factor tussen 1.0 en 1.4 om de som van de risico’s af 

te kunnen dekken. De niet-benutte belastingcapaciteit vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. 

De som van de risico's is € 21,5 miljoen, wat betekent dat voor de benodigde omvang van het 

weerstandsvermogen een ondergrens wordt gehanteerd van € 21,5 miljoen een bovengrens van € 30 miljoen. 

Het surplus hierboven kan in principe worden ingezet voor nieuwe investeringen/nieuw beleid. 

Voor de toelichting op deze risico’s verwijzen wij hier naar de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing verderop in deze begroting. 

Specificatie structurele bijstellingen 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

a. correctie meerjarenbegroting 2022-2026 -852 -997 -852 -852

1. Kapitaallasten 111 4 -102 68 

2. Loonsom -1.363 -1.363 -1.363 -1.363 

3. Prijsstijging -1.577 -1.577 -1.577 -1.577 

4. Prijsstijging WMO Jeugd -752 -752 -752 -752

5. Energiekosten -677 -677 -677 -677 

6. Opbrengst OZB woningen 273 273 273 273 

7. Opbrengst OZB niet-woningen 337 337 337 337 

8. Afschaffing hondenbelasting -186 -186 -186 -186

9. Overige belastingen en leges 73 73 73 73 
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10. Grondexploitatie 207 233 173 173 

11. Riool 118 118 118 118 

12. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 11.778 14.476 16.803 10.016 

13. Compensatie hogere kosten jeugdzorg 926 852 576 

14. Stelpost investeringsprogramma 2022-2026 75 10 -215 -786 

15. Bijdrage aan verbonden partijen -645 -645 -645 -645 

16. Overige stelposten -40 -39 -36 4 

17. Verdeling taakvelden 78 78 78 78 

18. ICT -195 -195 -195 -195

19. Taakstelling Gegevensbeheer -75 -75 -75 -75 

20. overige plus afrondingen -57 -73 -73 -74 

Totaal bijstelling begrotingsuitkomsten 6.631 9.949 11.959 4.534 

Toelichting 

a Bij het samenstellen van de begroting 2023 bleek dat een dubbeltelling heeft plaatsgevonden voor 

wat betreft de doorberekening uren grondexploitatie. Hierdoor geeft de bestaande 

meerjarenbegroting een verkeerd (te gunstig) beeld van de begrotingssaldi.  

Deze fout wordt nu hersteld. 

1 De raming van de kapitaallasten is geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten jaarrekening 2021 

en de begrotingswijzigingen tot en met de 1e bestuursrapportage 2022.  

2 De salarisramingen zijn gebaseerd op de werkelijke loonsom en de vastgestelde omvang van de 

personele formatie per 30 april 2022. Verder is de loonsom aangepast conform de hiervoor 

genoemde uitgangspunten. 

3 De overige uitgavenramingen zijn conform de uitgangspunten verhoogd ter compensatie van de te 

verwachten prijsstijgingen. Uitgaven waar een specifieke dekking (bijvoorbeeld, grondexploitatie en 

riolering) zijn hierin niet betrokken, evenals uitgaven waar bijvoorbeeld een rijksbijdrage tegenover 

staat.  

4 Op grond van contractuele verplichtingen valt de prijsstijging voor WMO en Jeugdhulp hoger uit 

dan het hiervoor onder de uitgangspunten genoemde algemene percentage van 2,3%. 

WMO begeleiding/maatwerk/ZIN  en Jeugd/ZIN 4,95% 

Hulpmiddelen WMO vervoer en materieel 8,6 %. 

5 De kosten voor inkoop van gas en elektriciteit blijven stijgen. Daarbij komt dat als gevolg van het 

sanctiebeleid van het ministerie van EZK de gemeente verplicht is om de overeenkomst voor inkoop 

gas bij Gazprom te beëindigen.  

Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de tarieven en elektriciteit in ieder geval tot en 

met 2023 hoog zullen blijven en begroten wij een kostenstijging van € 1.354.000, waarvan de helft 

structureel en de helft incidenteel. Incidenteel wil zeggen dat wij er vanuit gaan dat de tarieven in 

2024 lager zullen zijn. 

6 De meeropbrengst wordt vooral verklaard uit de inflatoire verhoging met 3% (€ 198.000). Daarnaast 

houden wij rekening met opbrengsten uit volumegroei (€ 75.000) 

7 De meeropbrengst wordt vooral verklaard uit de inflatoire verhoging met 3% (€ 247.000). Daarnaast 

houden wij rekening met opbrengsten uit volumegroei (€ 90.000). 

8 In deze begroting wordt uitvoering gegeven aan de motie van de raad van 21 juni 2022 tot 

afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2023. 

9 De hogere opbrengst betreft vooral de opbrengst leges voor kabels en leidingen (€ 136.000). Lagere 

opbrengsten worden begroot  voor o.a. leges burgerzaken (€ 26.000), vergunningen APV (€ 24.000) 

en WMO vervoer (€ 16.000). 
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Wij merken hierbij op dat wij verwachten dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet en de Wet 

kwaliteitsborging (Wkb) in werking gaan treden. Half november 2022 wordt hier een definitief 

besluit over genomen. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en 

beschermen van de fysieke leefomgeving. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit door 

privatisering van het bouwtoezicht te verbeteren. Ten opzichte van 2022 zullen de lasten omlaag 

gaan. De baten zullen minder hard dalen. Hierdoor is de kostendekkendheid hoger.  Gegeven de 

onzekerheid omtrent de invoering hebben wij de meeropbrengsten voorshands gereserveerd op 

een stelpost c.q. de gevolgen van de invoering van genoemde wetten budgetneutraal in deze 

begroting verwerkt. 

Voor een nadere toelichting op de belasting- en legesopbrengsten verwijzen wij hier naar de 

paragraaf  7.1 Lokale heffingen. 

10 De komende jaren verwachten wij meer uren/kosten te kunnen doorberekenen aan de 

grondexploitaties. Voor de toelichting op de verwachte ontwikkeling van de grondexploitatie 

verwijzen wij hier naar de nota grondexploitatie 2022. Deze wordt gelijk met de begroting door uw 

raad behandeld. 

11 Het voordeel betreft vooral een hogere doorberekening van kosten straatreiniging en de  BTW (die 

in het tarief mag worden doorberekend).  

12 Deze raming is gebaseerd op de uitkomsten mei circulaire 2021.  

De mutaties zijn vooral te verklaren door de ontwikkeling van het accres/de groei van het 

gemeentefonds.  Deze ontwikkeling hebben wij toegelicht in de raadsbrief van 14 juni 2022 

(zaaknummer 340436).  

Afslag onderuitputting 

In genoemde raadsbrief hebben wij voorgesteld om rekening te houden met onderuitputting van de 

rijksbegroting en daarmee een (mogelijke) verlaging van de gemeentefondsuitkering. Concreet 

hebben wij voorgesteld om een correctie toe te passen van 20% van het volumeaccres. Inmiddels 

heeft het Kabinet besloten om de volumeaccressen gemeentefonds voor 2022-2025 te bevriezen. 

Dat betekent dat een mogelijke onderuitputting van de rijksbegroting niet zal leiden tot een 

verlaging van de gemeentefondsuitkering.  

13 In de meerjarenbegroting zijn we er vanuit gegaan dat ook in 2024 en volgende jaren een 

compensatie wordt ontvangen voor de hogere kosten jeugdzorg. Hiervoor hebben we 75% 

genomen van de bedragen uit de uitspraak van de arbitragecommissie (van Wijzen) van vorig jaar. 

Zoals wij u onlangs bij de uitwerking van de meicirculaire meedeelden voegt het Kabinet in 2023 

100% aan het Gemeentefonds toe. Wij rekenen er op dat dit ook voor de komende jaren het geval 

zal zijn.    

14 We  hebben het bestaande investeringsprogramma geactualiseerd. Er is geschoven met het jaar van 

investeren, waar mogelijk is al rekening gehouden met prijsstijgingen en de jaarschijf 2026 is aan 

het investeringsprogramma toegevoegd. In dit financiële hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 

van het geactualiseerde investeringsprogramma. 

15 De gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst 

IJsselland zijn aangepast aan de begroting 2023 van de verbonden partij.  

De (relatief) forse verhoging van de gemeentelijke bijdragen is deels te verklaren uit loon- en 

prijsstijgingen. Daarnaast is voor wat betreft de bijdrage aan de Omgevingsdienst IJsselland sprake 

van een wijziging van de financiering, dat wil zeggen dat met ingang van 2023 wordt afgerekend op 

basis van werkelijk afgenomen uren.  

De verhoging van de bijdrage aan de verbonden partijen hebben wij reeds gemeld en toegelicht in 

de Kaderbrief 2023. 
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Verder is de bijdrage aan de VNG met € 42.000 verhoogd in verband met extra werkzaamheden die 

de VNG voor de gezamenlijke gemeenten uitvoert. 

16 De stelpost voor onvoorziene uitgaven is conform het bestaande financieel beleid verhoogd naar € 

200.000 structureel. 

17 Er worden in 2023 e.v. jaren meer bedrijfsvoeringskosten doorberekend aan riool en afval en 

investeringen. 

18 Voor hercontractering van software houden we rekening met een kostenstijging van € 75.000. Voor 

de aanbesteding van "PINK" wordt een geschat structureel bedrag opgenomen van € 120.000. 

19 Zie hierna "dienstverlening Ommen" 

Specificatie incidentele bijstellingen 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

1. Loonsom -110 -70 

2. Stelpost nieuw beleid -80 

3. Verbonden partijen (bijdrage aan ODIJ _ EED -63 

4. Energiekosten -677 0 0 

5. Aanvulling vanuit coalitieakkoord -2.213 -2.863 -3.963 

6. Fasering taakstelling publieksdienst -467 -440 -372 -372 

Overige 5 5 5 

totaal incidentele bijstellingen -3.605 -3.368 -4.330 -372

Toelichting 

1 Wachtgeld voormalig wethouders: 2023:  € 60.000/  2024: € 20.000 

Incidentele compensatie taakstelling Openbaar Gebied (2 x € 50.000) 

2 Dag invulling doelgroep dementie. 

3 Bijdrage in project Energie en Duurzaamheid. Deze uitzetting is toegelicht in de Kaderbrief 2023. 

4 Zie toelichting hiervoor onder de structurele bijstellingen. 

5 Aanvulling vanuit coalitieakkoord (zie afzonderlijk overzicht) 

6 Zie hierna "dienstverlening Ommen" 
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Investeringen 2023 - 2026 

Hierna hebben wij een overzicht opgenomen van de investeringen, waarvan wij de lasten reeds in deze 

begroting hebben verwerkt. De "nieuwe" investeringen, zijn overgenomen van het programma zoals dit 

eerder in de begroting 2022 is opgenomen.   

Onderaan dit overzicht zijn ook de lasten van de vervangingsinvesteringen 2023-2026 opgenomen. Voor zover 

van toepassing is hier al gerekend met een bijdrage van Ommen. Een specificatie van deze 

vervangingsinvesteringen is als bijlage bij deze begroting opgenomen. 

Investering Jaarlasten 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

GREX (verlichting) 157 125 97 42 3 13 22 27 

GREX (hoofdstructuur) 556 130 40 40 11 32 37 39 

GREX (brandkranen) 15 15 15 0 1 2 3 

GREX (riolering) 77 62 62 62 2 4 6 8 

- rioolrechten -2 -4 -6 -8

Stationsomgeving (wegaanleg) 2.200 600 44 129 148 

Stationsomgeving (tunnel) 3.900 78 

Gefaseerde vervanging openbare verlichting 500 10 35 35 34 

Nieuwbouw De Bron 3.317 67 152 147 146 

Nieuwbouw Groen v. Pinsterer 3.445 69 155 

aanvulling krediet Pro Hardenberg 580 12 26 26 26 

aanvulling krediet obs De Kern en gbs Doekes 513 10 23 23 23 

aanvulling krediet obs Regenboog en kbs Kwinkslag 477 10 21 21 21 

aanvulling krediet obs Prinses Margriet en 
cbs Balkbrug 440 9 20 20 19 

Doekes 1e inrichting 19 0 2 2 

Marsweide 1e inrichting 19 19 0 4 4 

Verbeteren verkeersveiligheid (Twenteweg) 700 14 37 37 36 

Programma mobiliteit (fietsverbindingen) 2023-2031 500 500 500 500 10 37 63 89 

GVVP 2023-2031 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 246 138 122 237 5 20 29 39 

Vervangingsinvesteringen

gebouwen 1.393 1.437 1.430 1.424 28 123 211 295 

tractie 539 1.115 1.317 943 11 99 244 428 

ICT 172 1.158 555 499 3 75 382 518 

bijdragen Ommen in kosten tractie/ICT -3 -30 -131 -175

Totaal 10.201 6.918 8.183 7.647 200 728 1.372 1.955 

Beschikbaar 275 738 1.157 1.169 

verschil 75 10 -215 -786 

Voortzetting programma's met incidentele  middelen 

In het coalitieakkoord is gemeld dat ten aanzien van bestaande programma's met een aflopende incidentele 

financiering geldt, dat het voortzetten van deze programma's een bedrag van circa € 9 miljoen voor de 

komende 3 jaren (2023-2025) vraagt. In 2025 kan dan bekeken worden of opnieuw continueren vanaf 2026 

gewenst, of noodzakelijk is. 
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Onderstaand hebben wij een specificatie van genoemde € 9 miljoen opgenomen. In een enkel geval stellen wij 

voor om het bestaande beleid tijdelijk te intensiveren, zoals voor het vitaal houden van winkelcentra, 

duurzaam en voor de strategische advisering. 

Het bedrag voor economisch beleid hebben wij verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit om reden dat 

wij voorstellen om de personele formatie voor deze taak structureel uit te breiden. Het voorstel hiertoe maakt 

deel uit van het raadsvoorstel tot 2e wijziging van deze begroting. Deze begrotingswijziging bieden wij u 

gelijktijdig met deze begroting aan. 

Omschrijving maatregel Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 Totaal 

Detailhandel structuurvisie (vitaal houden winkelcentra) 250 250 250 

aanvulling 250 250 500 1.000 

Economisch actieplan/Positionering gemeente in de regio 705 

aanvulling 483 483 483 1.449 

Agro en Food 75 

aanvulling 75 75 75 225 

Landbouw: plattelandsvernieuwing 75 

aanvulling 75 75 75 225 

eikenprocessierups 250 250 

aanvulling 250 250 500 

fonds maatschappelijke initiatieven 330 

aanvulling 330 330 330 990 

preventieve collectieve voorzieningen 200 200 

aanvulling 200 200 400 

Inclusiebeleid 70 

aanvulling 70 70 70 210 

Complexe scheidingen 50 

aanvulling 50 50 50 150 

Meerjarenplan duurzaamheid 500 250 250 

aanvulling 350 350 

Uitvoering Erven met Kwaliteit 100 

aanvulling 100 100 100 300 

Uitvoering actieplan Hardenberg Centrum 2021-2023 100 

aanvulling 100 100 100 300 

Wonen en werken in Hardenberg 500 500 500 

aanvulling 500 500 

programma sociale woningbouw 50 

aanvulling 50 50 50 150 

Strategische kwaliteit 90 

aanvulling 130 130 130 390 

strategische communicatie 75 75 

aanvulling 75 75 150 

Organisatieontwikkeling 625 

aanvulling 500 500 500 1.500 

Ruimtelijke opgaven 250 250 

aanvulling 125 125 250 

Totaal aanvullingen 2.213 2.863 3.963 9.039 
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Dienstverlening aan Ommen 

Met ingang van 2023 beperkt de dienstverlening Ommen zich tot het Openbaar Gebied, het Maatschappelijk 

Domein en ICT. Deze dienstverleningsovereenkomsten eindigen per 31 december 2024.  

Bijdrage Ommen voor 

(bedragen x € 1.000) 

2023 2024 

  Openbaar Gebied 2.925 2.925 

  Maatschappelijk Domein 842 842 

  ICT 2.024 2.024 

Totaal 5.791 5.791 

Verder betaalt Ommen gedurende de periode van de dienstverlening nog een jaarlijkse bijdrage in de overige 

personele kosten en facilitaire (o.a. huisvestings)kosten van ca. € 150.000 

Taakstellingen 

Vanuit de overdracht van de dienstverlening aan de gemeente Ommen zijn er twee actuele taakstellingen. 

Eén bij het cluster Gegevensmanagement (in verband met de overdracht van WOZ-taken per 1 januari 2022). 

En een tweede bij het team Publieksdienst (die dienstverlening stopt per 1 januari 2023). De taakstellingen 

hebben een totale omvang van € 850.000 (€ 680.000 + 170.000). Het grootste deel van deze taakstelling 

kunnen wij invullen, zonder dat de huidige dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen achteruit 

gaat. Een klein deel (1 fte) kunnen we niet realiseren. Dat heeft te maken met toenemende werkzaamheden 

en eisen van de toezichthouder (de Waarderingskamer) op het gebied van de WOZ. Daarnaast speelt dat bij de 

Publieksdienst de komende periode personeel vertrekt als gevolg van natuurlijk verloop en dat er bij de 

Publieksdienst veel geïnvesteerd moet worden in opleidingen om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke 

eisen.  

Per saldo lukt het om een bedrag € 775.000 (€ 851.000 – € 75.000) structureel in te vullen. Voor een soepel 

verloop van de personele taakstelling bij de Publieksdienst vragen wij tot en met 2026 incidenteel budget 

(€ 367.000 (2023), € 340.000 (2024) en € 272.000 (2025 en 2026) en voor de noodzakelijke opleidingen  

€ 100.000 per jaar.   

Verdere verloop taakstelling 

Overigens komen wij in een later stadium met een nadere uitwerking van de tot 2025 lopende dienstverlening 

aan Ommen: de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Openbaar Gebied, de DVO Backoffice MD en de DVO 

ICT. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van de gevolgen hiervan. Het gaat dan om het 

realiseren van de opgelegde taakstellingen, de benodigde desintegratiekosten en noodzakelijke frictiekosten. 

Met name rond het stap voor stap ‘ontwarren’ van alle samengevoegde software- en datasystemen moeten 

wij kosten maken. Dit moet zeer minutieus gebeuren, omdat de dienstverlening in beide gemeenten door 

moet gaan en alle systemen en databestanden zorgvuldig overgedragen moeten worden. Bijkomende en 

complicerende factor is dat nog niet in alle gevallen bekend is aan welke softwareleverancier(s) we de 

gegevens moeten overdragen.  

Overige taakstellingen 

Hiervoor zijn we ingegaan op de taakstellingen/opgaves die voortvloeien uit de – beëindiging – 

dienstverlening Ommen. Een andere taakstelling/opgave betreft de uitgaven sociaal domein. 

In 2020 is het programma Samen Door vastgesteld. Doel van dit programma is een houdbaar stelsel 

jeugdzorg, met minder middelen. Daarbij is rekening gehouden met een gefaseerde realisering.  

In 2022: € 650.000 oplopend naar € 2.650.000 met ingang van 2024. 

De jaarschijf 2022 is gerealiseerd.  
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Lokaal belastinggebied 

Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen streven wij een gelijkblijvende belastingdruk na voor onze 

inwoners. Gemeentelijke belastingen worden dan ook met niet meer dan een inflatiecorrectie verhoogd. Met 

betrekking tot de hondenbelasting merken wij op dat wij in deze begroting uitvoering geven aan de motie van 

de raad tot afschaffing van de hondenbelasting. Met ingang van 2023 heffen wij dus geen hondenbelasting 

meer. 

Tarieven meest voorkomende heffingen 

In onderstaande tabel staan de belastingtarieven van de meest voorkomende heffingen van 2022 en de 

verwachte tarieven voor 2023. De tarieven voor 2023 worden in december 2022 door de gemeenteraad 

vastgesteld, zodat ze in overeenstemming kunnen worden gebracht met de vastgestelde begroting voor 2023. 

Meest voorkomende belastingtarieven 2022 2023 

Ozb-tarief eigenaar woning 0,1042 nnb 

Ozb-tarief eigenaar niet-woning 0,3108 nnb 

Ozb-tarief gebruiker niet-woning 0,2634 nnb 

Vastrecht afvalstoffenheffing 166 168 

Vastrecht afvalstoffenheffing 

(hoogbouw en buitengebied t/m 2018) 

145 147 

Lediging 240 liter container RST 

Lediging 240 liter container GFT 

10,60 10,60 

0 0 

Lediging 140 liter container RST 

Lediging 140 liter container GFT 

6,50 6,50 

0 0 

Rioolheffing woning 269 277 

Hondenbelasting (1e hond) 41,50 0 

Toeristenbelasting 1,05 1,05 

Forensenbelasting  (tarief 30 - 40 m2) 225 232 

Voor een nadere toelichting op de gemeentelijke belastingen en heffingen verwijzen wij u naar de paragraaf 

7.1 Lokale heffingen in deze begroting. 

Kengetallen Depla 

Door de commissie DEPLA is een aantal indicatoren ontwikkeld, die de raad kunnen helpen in het verkrijgen 

van inzicht in de gemeentefinanciën, namelijk: 

• de netto schuldquote inclusief de quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

• solvabiliteitsratio

• kengetal grondexploitatie

• structurele exploitatieruimte

• belastingcapaciteit.

Voor een nadere toelichting op deze kengetallen verwijzen wij naar de paragraaf 7.2 Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing in deze begroting. 

De schuldquote ligt ruim onder de afgesproken norm. De ratio's voor  solvabiliteit  en grondexploitatie liggen 

stabiel in de buurt van het landelijke gemiddelde. Dit zijn kengetallen  die er op wijzen dat Hardenberg 

financieel gezond is.  



24 
 

Begroting 2023 Verslag Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Netto schuldquote 50% 72% 72% 65% 58% 53% 

Netto schuldquote  
gecorrigeerd voor verstrekte leningen 49% 70% 70% 63% 56% 51% 

Solvabiliteitsratio 42% 29% 40% 45% 50% 55% 

Structurele exploitatieruimte 0% 3% 6% 8% 9% 6% 

Grondexploitatie 5% 8% 3% 2% 2% 2% 

Belastingcapaciteit 93% 93% 94% 94% 94% 94% 

Weerstandsvermogen 2,76 2,24 3,39 3,56 4,04 4,66 
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 4. Programmaplan Zin in de Toekomst 
 

In dit programmaplan leest u wat onze meerjarendoelstellingen zijn en wat we daarvoor in 2023 gaan doen. 

Voorafgaand aan de doelstellingen en acties, schetsen we per beleidsveld waar nodig eerst kort de context.  

 

Het programmaplan in deze begroting bestaand beleid is opgebouwd naar de vier thema’s van Zin in de 

Toekomst: 

-  Vitaal Hardenberg  

-  Duurzaam Hardenberg 

-  Landelijk Hardenberg  

-  Ondernemend Hardenberg.  

 

In het vijfde programma "Zo doen we dat in Hardenberg"  is beschreven hoe wij in de samenleving staan en 

hoe wij met de samenleving willen samenwerken. 

 

Zin in de Toekomst is bedoeld om focus aan te brengen in het uitwerken van het coalitieprogramma en 

zichtbaar en herkenbaar naar buiten te zijn.  

 

Zoals in de inleiding reeds opgemerkt streven wij naar een naar een "upgrade" van de begroting die meer 

aansluiting heeft met (de ambities vanuit) het nieuwe coalitieakkoord, maar waarbij tevens wordt ingezet op 

verdere optimalisering van de planning- en control cyclus. 

 

 

Toelichting op de lasten en baten 

Bij de overzichten van baten en lasten geven wij ook aan, wat de verschillen ten opzichte van de begroting 

2022  zijn. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar het verschil, dat wordt verklaard uit de jaarschijf van de 

meerjarenbegroting 2023-2026 en de bijstellingen zoals deze nu in de begroting 2023 worden doorgevoerd. 

De bijstellingen 2023 zijn in het (voorgaande) “financieel hoofdstuk” toegelicht. De jaarschijf 

meerjarenbegroting 2023-2026 lichten wij toe in het hoofdstuk 6. Meerjaren perspectief in deze begroting. 
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 4.1 Vitaal Hardenberg 
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 ontwikkeling 
 

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg 

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg (juli 2021) geeft de visie voor het beleid voor de fysieke 

leefomgeving tot 2040. In de omgevingsvisie wordt beschreven hoe we veranderden van een 

plattelandsgemeente naar een sterk streekcentrum. De status van streekfunctie in het provinciaal beleid is 

noodzakelijk omdat andere steden in noordoost-Overijssel op grotere afstand liggen. De nabijheid van 

stedelijke voorzieningen is essentieel voor het tegengaan van sociaaleconomische achteruitgang en het 

behoud van het brede welvaartsniveau in zowel onze gemeente als omliggende gemeenten in Twente en 

zuidoost-Twente. Dat maakt dat Hardenberg een bijzondere, regionale, positie inneemt.  

 

Anno 2023 hebben we een aantrekkelijk buitengebied met bijzondere natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten en een sterke agrarische sector. De ontwikkeling van ons platteland is hand in 

hand gegaan met economische groei, vitale centra, een sterke maakindustrie, een omvangrijke vrijetijdssector 

en stedelijke voorzieningen met een regionaal verzorgingsgebied. De blik is gericht op het neerzetten van de 

as Zwolle-Hardenberg als een sterk en herkenbaar onderdeel van de Regio Zwolle en het verder ontwikkelen 

van Hardenberg als één van de economische en vervoersknooppunten voor noordoost Nederland. Hardenberg 

verbindt verschillende regio’s met elkaar.  

We weten dat stimuleren, ontwikkelen en investeren ook in de toekomst hard nodig blijft. Vier 

uitgangspunten staan daarbij voorop.  

1. De groei in bevolking en economie vasthouden en doortrekken.  

2. Kwaliteiten toevoegen wordt nog belangrijker.  

3. Ruimte als troefkaart. 

4. Bereikbaarheid en samenwerking als randvoorwaarden. 

Groei, het verder uitbouwen van de streekfunctie en de regionale samenwerking en bereikbaarheid zijn geen 

doel op zich. Het moet bijdragen aan het verder versterken van het woon-, leef- en werkklimaat en de brede 

welvaart van de inwoners van Hardenberg en omgeving.   

 

Versnellen Woningbouw 

De gemeente staat voor de opgave om de woningbouwproductie te versnellen, woningzoekenden beter te 

bedienen (o.a. starters, doorstromers en senioren) en doorstroming op onze woningmarkt te verbeteren. Het 

doel is om onze woningbouwproductie op te tillen naar gemiddeld 400 woningen per jaar voor de periode 

2022-2025. Tegelijkertijd zijn we ambitieus en wordt een groeiambitie uitgesproken van 1.000 woningen 

extra, bovenop de autonome groei. Met deze 1.000 woningen extra wordt een deel van regionale woonopgave 

Zwolle ingevuld. Om dit te bereiken is het programma Versnellen Woningbouw 2022- 2025 opgesteld, deze is 

door de raad op 8 februari jl. vastgesteld.  

 

Het programma is gestoeld op drie pijlers die samenhangend leiden tot een woningbouwproductie van 

gemiddeld 400 woningen per jaar in de periode 2022-2025. Het programma gaat voor 2022 uit van een 

woningbouwproductie van 300 woningen en ligt op koers. Vanaf 2023 kent het programma een doorgroei naar 

400 woningen per jaar.  
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Het realiseren van deze voorgenomen woningbouwproductie hangt nauw samen met het hebben van 

voldoende (harde) planvoorraad met de goede woonproducten en de marktomstandigheden (stijgende 

bouwkosten, oplopende rentes). Op het eerste aspect heeft de gemeente invloed en sturen wij ook op. Op het 

tweede aspect heeft de gemeente niet of nauwelijks invloed, maar monitoren we de ontwikkelingen 

nauwgezet voor de eventuele effecten op de woningbouwproductie. 

 

Invoering Omgevingswet 

De Omgevingswet treed in werking 0p 1 januari 2023 als de Eerste Kamer de wet heeft goedgekeurd. 

Goedkeuring is afhankelijk van de uitkomsten van een nieuw onderzoek naar de stabiliteit van de DSO 

(Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het DSO is mogelijk niet bedrijfsklaar voor de geplande invoeringsdatum. De 

Eerste kamer vreest daarom dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven in het geding komt en dat 

ruimtelijke ontwikkelingen flink vertragen. Voor een adequate invoering van de Omgevingswet richten wij ons 

vooral op informatievoorziening, communicatie en juridische besluitvorming. Als de Omgevingswet in 

werking is worden de noodzakelijke documenten digitaal tussen de verschillende betrokken partijen 

verstuurd. Gemeenten worden wettelijk verplicht op de landelijke voorziening DSO aan te sluiten. Na de 

inwerkingtreding van de wet moet ook rekening worden gehouden met het opstellen van nieuwe 

planinstrumenten, waaronder een gebied dekkend omgevingsplan. De gemeente moet dit omgevingsplan in 

2029 klaar hebben. 

 

Wet Kwaliteitsborging 

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen regelt dat de bouwtechnische toets voor de minder complexe 

bouwaanvragen over gaat naar private partijen. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en 

met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere 

bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten 

stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een vitale en dynamische 

samenleving en een aantrekkelijke woon en werkomgeving. Met deze ontwikkelingen worden de 

ruimtelijke kwaliteit en streekfunctie benut en versterkt. 

In 2023 en volgende jaren zetten we extra in op: 

• Het verhogen en versnellen van de woningbouwproductie. 

• Het tot stand brengen van een voldoende en adequaat aanbod van bedrijfskavels.  

• Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum Hardenberg en het centrum Dedemsvaart.  

• Onze bijdrage aan de verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle waarbij ook de investeringen in 

mobiliteit en locatieontwikkeling en het toevoegen van woon- en werklocaties worden geagendeerd. 

• Het uitdragen van de ambities in de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg met het oog op de 

herziening van de provinciale omgevingsvisie- en verordening. 

 

In samenhang daarmee blijven wij onverminderd hard werken aan onder meer passende voorzieningen 

voor de andere 27 kernen, de transformatie van het buitengebied, de energietransitie, een 

klimaatbestendige leefomgeving, het centrum- en het stationsgebied van Hardenberg en onze positie als 

streekcentrum. 
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Wij zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. 

 

We willen in onze autonome behoefte voorzien en in een deel van de groeiopgave voor de Regio Zwolle. En 

het is van groot belang voor het in stand houden van het voorzieningenniveau, en het aantrekken van 

nieuwe inwoners en (daarmee) de benodigde werknemers voor onze bedrijven. 

 

Om invulling te geven aan de opgaven voor wonen en werken (zoals beschreven in de Omgevingsvisie) 

gaan we: 

• Planologische procedures voorbereiden voor de ontwikkeling van gronden, die we in bezit hebben. 

• Gronden aankopen op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. 

• In 2023 een nieuwe bedrijventerreinenvisie / strategie afronden waarin de ambities voor het behoud en 

de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen is neergelegd en afgestemd met de 

provinciale bedrijventerreinenprogrammering. 

• De haalbaarheid van een versnelde ontwikkeling van bedrijfskavels op onze strategische 

grondvoorraad in Dedemsvaart onderzoeken. 

• Door met de verkoop van bedrijfskavels en Broeklanden en het verder ontwikkelen van Heemserpoort. 

• Onderzoeken of we de Boskamp in uitvoering kunnen nemen. 

• Door met het onderzoek naar een of meerdere nieuwe werklocaties in Hardenberg waarvoor het 

planproces in 2023 en 2024 kan worden opgestart. 

 

 

We investeren in zowel onze twee stedelijke centra als in passende(centrum) voorzieningen in de 

andere kernen.  

 

Centrum Hardenberg 

Vergroening van het centrum. 

In het Coalitieakkoord is aangegeven dat het centrum van Hardenberg een verdere kwaliteitspuls krijgt. 

Sfeer, beleving en ontmoeting moeten centraal staan. Vergroening is een manier om daar een bijdrage in te 

leveren. En het levert ook een bijdrage aan klimaatadaptatie. We zijn gestart met een participatief proces 

met ondernemers en Centrummanagement.  

 

Centrum (dorpshart) Balkbrug 

In 2021 is de nieuwe kruising in Balkbrug in gebruik genomen. De noord-zuidverbinding is daarmee 

aanmerkelijk verbeterd. De kruising blijkt een katalysator voor een bredere “stedelijke” vernieuwing van het 

centrum. In 2020 heeft de Focusgroep Dorpshart Balkbrug een visie opgesteld die als toetsingsdocument 

geldt voor initiatieven op- rondom de kruising, met name voor de openbare ruimte en de grotendeels in 

particulier eigendom zijnde kwadranten. De gemeente investeert in het aantrekkelijker maken van de 

openbare ruimte. De particuliere eigenaren van de vier kwadranten zetten zich actief in om op hun 

kwadranten plannen te ontwikkelen die aansluiten op de woningbouwambities en voorzieningen. De ene 

kwadrant is daarbij verder gevorderd dan de andere. Met name bij de zuidwestkwadrant ligt – mede door 

het versnipperd eigendom - een grote opgave om tot een integrale vernieuwing te komen. Eerder heeft de 

gemeente een budget beschikbaar gesteld voor centrumontwikkeling Balkbrug. Een belangrijk deel 

daarvan wordt ingezet voor de openbare ruimte. Om de stedelijke vernieuwing van het centrum succesvol 

uit te voeren, is mogelijk een extra (financiële) impuls vanuit de gemeente nodig. Een voorstel kan worden 

voorgelegd zodra de plannen nader geconcretiseerd zijn.  
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Centrumontwikkeling Slagharen                                                                                                 

De inwoners van Slagharen hebben op basis van de dorpsvisie zelf het initiatief genomen om 

ontwikkelingen rondom het centrum aan te jagen. De gemeente en de provincie zijn positief over dit 

inwonersinitiatief en over de ontwikkelingen in de kern van Slagharen in het algemeen. Om aan te sluiten 

bij lopende ontwikkelingen zijn de komende jaren investeringen nodig, enerzijds om de ontwikkelingen te 

helpen faciliteren en anderzijds om daadwerkelijk aan te sluiten bij noodzakelijk infrastructurele  

aanpassingen aan de openbare ruimte.  

Het college gaat ervan uit dat middels cofinanciering diverse ambities aan elkaar zijn te koppelen en waar 

nodig willen we door werk met werk te maken ook overige ambities een plek in het plan geven, w.o. 

verkeersveiligheid, klimadaptatie en vergroening. De eerste geplande werkzaamheden worden met ingang 

van 2023 uitgevoerd en deze sluiten aan bij de ontwikkeling om 16 appartementen te realiseren op de hoek 

Dr. Willemslaan / Herenstraat.   

 

 

We gaan structurele leegstand in de centra van de grote kernen gezamenlijk met andere partijen 

aanpakken.  De detailhandelsstructuurvisie speelt daar een belangrijke rol in.  

We kunnen de leegstand bijvoorbeeld aanpakken door het gebruik van leegstaande panden voor andere 

functies mogelijk te maken. Verbetering moet blijken uit afname van de leegstand. Daarvoor voeren we het 

uitvoeringsprogramma van de detailhandelsstructuurvisie uit. Hierin is specifiek aandacht voor Hardenberg, 

Dedemsvaart en de grotere kernen.  

 

 

We faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied 

wordt benut en versterkt. En een bijdrage wordt geleverd aan een vitale, dynamische en leefbare 

samenleving met een aantrekkelijke landelijk gebied. 

Het landelijk gebied maakt vanwege diverse ontwikkelingen een transformatie door. Het aantal 

boerenbedrijven neemt af, waardoor er voor veel agrarische bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming 

worden gezocht. De erfcoach ondersteunt eigenaren als onafhankelijk adviseur. In onze gemeente zijn 

twee erfcoaches actief. Het beleid Erven met kwaliteit vormt het ruimtelijke kader. Dit beleid is bedoeld om 

leegstand en verpaupering te voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. De 

website www.mijnlandschapid.nl biedt inspiratie en is bedoeld om erf eigenaren op een laagdrempelige 

manier met de gemeente in contact te brengen.  

Voor de komende jaren wordt een toename van het aantal vrijkomende bedrijfslocaties voorzien, onder 

andere door de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv). Hierdoor nemen het aantal 

overleggen met de erfcoaches, het aantal initiatieven via de website www.mijnlandschapid.nl en het aantal 

verzoeken om planologische medewerking aan nieuwe initiatieven (toepassing rood-voor-rood, nieuwe 

vervolgfuncties voor bestaande stallen, verbrede landbouw, verduurzaming van bedrijven, meer behoefte 

aan zorg) toe. Ook moeten we voortdurend monitoren of het huidige beleid nog voldoet of aanpassing 

behoeft.  

 

 

  

http://www.mijnlandschapid.nl/
http://www.mijnlandschapid.nl/
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 Volkshuisvesting en woningbouw 

 

We hebben ons woonbeleid vastgelegd in het Programma Wonen 2019-2025. Dit beleid is voor de jaren tot en 

met 2023 uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Wonen. Hierin worden de concrete acties en doelen benoemd.  

 

In de Omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ is een groeiambitie uitgesproken van zeker een extra 1.000 

woningen tot 2030. Met de autonome behoefte komt daarmee de opgave op ruim 3.000 woningen tot 2030. 

Hiervoor is een jaarlijkse toevoeging van gemiddeld 400 woningen per jaar noodzakelijk. De tweejaarlijkse 

uitvoeringsagenda (2021-2023) van het programma Wonen is hierop op aangepast.  

 

Met de realisatie van gemiddeld 400 woningen per jaar geeft Hardenberg de eigen bevolking, spijtoptanten en 

nieuwkomers zonder directe binding met Hardenberg de gelegenheid om zich in Hardenberg te vestigen en 

leveren wij een bijdrage aan de opvang van de grote groei waarvoor de regio Zwolle staat. Het is voor de 

gemeente een uitgelezen kans om de huishoudens groei vast te houden om draagvlak te houden voor 

voorzieningen in de kernen van Hardenberg. Het accent van de verhoging van het aantal woningen ligt in de 

periode 2023-2026.  

 

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. In 2022 is een woningbehoefte onderzoek uitgevoerd naar de 

verwachte vraagontwikkeling voor de verschillende doelgroepen in de gemeente. De resultaten daarvan 

vertalen we naar de woningbouwprogramma’s per kern. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

Onze inwoners wonen in een voor hen passende woning, in een omgeving met rust en ruimte, met oog 

voor elkaar, ook in de toekomst. 

• Uitvoeren van de acties uit de Uitvoeringsagenda  Wonen 2021-2023. 

• We bereiden ons voor op een hogere productie door meer harde plancapaciteit toe te voegen en 

lopende projecten te versnellen. 

• Met de woningbouwcorporatie maken we jaarlijkse afspraken voor de bouw en verduurzaming van de 

voorraad sociale huurwoningen.  

• Bij het bouwen van nieuwe woningen hebben we bij de woningbouwprogrammering in 2023 

nadrukkelijk aandacht voor starters, senioren en huishoudens die zijn aangewezen op sociale huur. 

Daarbij maken we gebruik van het in 2022 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek.  

• We ontwikkelen instrumentarium (juridisch, financieel, procesmatig) om de gewenste ontwikkeling van 

de doelgroepenaanpak en het vergoten van de betaalbare woningvoorraad te bevorderen. 

• Met de Plaatselijke Belangen verenigingen hebben we periodiek overleg over de woningbouwplanning 

in de kernen. 

• Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen (zie hieronder de plannen per kern) zetten wij in op een 

hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een inclusieve woonkwaliteit passend bij de behoefte en houden 

daarbij rekening met belangrijke thema’s als klimaatadaptatie, mobiliteit, energietransitie en 

circulariteit. 

 

Wonen Hardenberg 

Marslanden blijft de komende jaren de bouwlocatie voor Hardenberg en dat gaat met name op voor de 

deelgebieden Marshoogte, Havezate Es, Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden. Daarnaast werken we aan 

binnenstedelijke woningbouwlocaties die bij moeten dragen aan de vitaliteit van het centrum, zoals De 
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Spinde, Slotgraven en de Vechtzone en onderzoeken extra woningbouw mogelijkheden in de 

stationsomgeving.  

 

Wonen Dedemsvaart 

Als Bransveen II fase 2 is uitverkocht, wordt het laatste plandeel van dit omvangrijk woongebied ontwikkeld 

(Bransveen II, fase 3). Voor twee nieuwe locaties in Dedemsvaart en een nieuwe locatie in Balkbrug hebben 

wij het voorkeursrecht voor aankoop gevestigd (Wet voorkeursrecht gemeenten). Voor deze locaties 

worden vanaf het 3e kwartaal 2022 structuurvisies opgesteld als start van het planproces. Daarnaast wordt 

er onder meer gewerkt aan de binnenstedelijke woningbouwlocatie Gentiaanstraat Noord die bijdraagt aan 

een vitaal centrum.  

 

Wonen overige kernen 

Er wordt ook veel buiten Hardenberg en Dedemsvaart gebouwd. We werken aan plannen voor onder 

andere Garstlanden Gramsbergen, Mollincksvaart Bergentheim, Slagharen Onder de Eiken en ’t Refter 

Sibculo en verschillende plannen in de kleine kernen waar woningbouw voor eigen behoefte wordt 

gerealiseerd. Daarnaast voeren we locatieonderzoeken uit naar mogelijke nieuwe woningbouwlocaties.  

 

 

Infrastructuur, bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
 

Wij willen een bereikbare, verkeersveilige en leefbare gemeente zijn. Dat staat in onze omgevingsvisie 

Landstad Hardenberg. Voor het realiseren van die visie is het Programma mobiliteit en het Gemeentelijke 

verkeers- en vervoerplan (GVVP) vastgesteld.  

In het programma Mobiliteit staan onze ambities op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid. 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 verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren. 

We zetten in op het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer (spoor en bus). Daarnaast streven we er naar 

om mobiliteit meer te verduurzamen. In het GVVP ligt de focus vooral op verkeersveiligheid en leefbaarheid. 

Met beide plannen ligt er een ambitie om de komende jaren te investeren in de fietsinfrastructuur en het 

verbeteren van de verkeersveiligheid. Wij doen dit met infrastructurele aanpassingen en door middel van het 

aanmoedigen van gedragsverandering door educatie en handhaving.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We streven naar een goede bereikbaarheid, het optimaliseren van de regionale stroomwegen en de 

fietsverbindingen tussen kernen, woonwijken en voorzieningen. 

We geven uitvoering aan het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP) en fietspadenplan. 

• Onder andere de reconstructies van De Oostermaat in Gramsbergen en de rotonde Bruchterweg / 

Europaweg / Witte de Withstraat in Hardenberg.  

• We gaan verder met de voorbereidingen voor de snelfietsroute Zwolle-Hardenberg  

( fietsroute Heemse ) en de fietsroute Hardenberg-Slagharen.  

• Samen met de provincie en buurgemeenten werken we aan maatregelen voor verbetering van de 

verkeersveiligheid en doorstroming op de N36 / N48.  

• We blijven werken aan maatregelen voor de veiligheid in relatie tot landbouwverkeer op diverse 

provinciale wegen (onder andere Twenteweg / N343, N377). 
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Er is voldoende parkeerruimte op de juiste plaats en voor de juiste prijs voor alle doelgroepen. 

 

In 2023 bespreken we de evaluatie van het parkeerbeleid en doen zo nodig voorstellen voor aanpassing van 

het beleid.   

 

 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer verbetert en sluit goed aan op de regionale ov-

hoofdinfrastructuur. 

 

Visie op Openbaar vervoer 

In onze visie op Openbaar vervoer zijn de Vechtdallijnen de hoofdverbindingen waarop het andere 

openbaar vervoer zo veel mogelijk moet aansluiten. Daarvoor gaan we:  

• Samen met de provincie met pilots onderzoeken hoe we publieke mobiliteit optimaal kunnen 

vormgeven.  

• We gaan inzetten op onze stations. Op de stations Gramsbergen en Mariënberg gaan we maatregelen 

treffen om de overstap naar de trein ( incl. sociale veiligheid)  te verbeteren.  

• In Bergentheim een mobiliteitshub realiseren die op termijn ook als voorplein kan dienen van de te 

heropenen treinhalte.  

 

Nedersaksenlijn 

De komende jaren blijven wij ons nadrukkelijk inzetten voor (de lobby voor) de Nedersaksenlijn. Hiertoe 

hebben we samen met regionale partners medio 2022 een bidbook opgesteld. Afhankelijk van de reactie 

van het Rijk, wordt in 2023 gewerkt aan een MIRT-onderzoek. Vanuit de gemeente Hardenberg vervullen 

wij hierin een actieve rol. Voor de actieve inbreng vanuit de gemeente Hardenberg is voor 2023 € 130.000,- 

benodigd. De mate van inzet is sterk afhankelijk van het BO-Mirt overleg van eind 2022. Wanneer er groen 

licht wordt gegeven vanuit het ministerie is er mogelijk nog meer inzet (en dus kosten) vanuit de gemeente 

Hardenberg benodigd.  

 

 

We houden het onderhoud van wegen en kunstwerken op orde en nemen daarin 

verkeersveiligheidsmaatregelen zo mogelijk mee. 

• We voeren de werkzaamheden uit binnen het meerjarig onderhoudsprogramma voor wegen en sloten. 

Daarbij grijpen wij kansen aan om de verkeersveiligheid en ook de biodiversiteit te verbeteren. 

• Voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het buitengebied werken we aan de uitvoering van het 

bermenverbeteringsplan. 

• Groot onderhoud aan de wegverharding vindt plaats volgens het meerjarig onderhoudsprogramma 

2023-2025.  

• We vervangen de nog resterende verouderde energie- inefficiënte verlichting en armaturen door LED-

verlichting.   

• Voor de niet verouderde verlichting wordt nog een vervangingsplan opgesteld, om ook daar voor te 

sorteren op de overstap naar energiezuinige verlichting en armaturen. 

• We doen onderhoud aan kunstwerken volgens het beleidsplan kunstwerken. Het noodzakelijke 

onderhoud aan de kunstwerken staat hierin opgesomd en is ook geprioriteerd. Een van de grotere 

bruggen in Hardenberg wordt bijvoorbeeld de komende jaren grondig gerenoveerd c.q. vervangen. 

Aan de hand van nader gedetailleerd onderzoek wordt hier een afweging in gemaakt. 
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 Overige 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. Onze ambitie is dat alle peuters uit de doelgroep gebruik 

maken van de voorschoolse educatie om zo goed voorbereid te starten op de basisschool.  

 We werken samen met onderwijsinstellingen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden door uitvoering 

te geven aan het Programma Eerlijke Kansen.  

Ook werken we samen met het onderwijs en partners om leervertraging en problemen ontstaan door de 

Coronamaatregelen aan te pakken.   

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

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. 

• We geven subsidie aan voorschoolse voorzieningen voor peuters in de doelgroep.  

• We geven subsidie voor het basisaanbod peuteropvang 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. 

• Om de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verder te verhogen continueren we ons 

scholingsaanbod voor pedagogisch medewerkers.  

• In 2023 is een aanbod voorschoolse educatie bij het AZC beschikbaar voor de AZC-peuters met een 

indicatie voorschoolse educatie.  

 

 

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

 

•  De pilot om betere ondersteuning te bieden aan kinderen binnen de schoolcontext op twee VO-

scholen in Hardenberg wordt gecontinueerd. Deze pilot is onderdeel van het transformatieprogramma 

Samen Door. Hiermee beogen we jeugdigen binnen het onderwijs hulp te bieden.  

• We proberen het schoolverzuim te beperken door het inzetten van een leerplichtambtenaar, het 

aanbieden van leerlingenvervoer en een zorgstructuur in en om de school. 

• Vanuit de pijler Welzijn van de Regiodeal Zuid Oost Drenthe is gemeente Hardenberg partner in het 

project Kansen4Kinderen. Samen met het primair onderwijs willen wij onze leerlingen 'Eerlijke Kansen' 

en een goed opleidingsperspectief bieden, dat daadwerkelijk past bij niveau van leerling.  

 

 

We dringen het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug. Jongeren moeten in principe een 

startkwalificatie (havo of mbo-niveau 2 diploma) behalen. 

• Binnen de RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) IJssel-Vecht werken we met 11 gemeenten 

samen om zoveel mogelijk voortijdige schoolverlaters terug te leiden naar een opleiding of hen te 

helpen om op een andere manier een startkwalificatie te halen. Om hier maximaal resultaat op te 

behalen is een meerjarenbeleidsplan 2021 -2024 opgesteld. In 2023 is het thema 'integrale 

ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie' actueel.  

• Samen met onderwijsinstellingen, Samen Doen en andere partners op de arbeidsmarkt voeren we 

projecten uit om schooluitval te voorkomen.  
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We pakken laaggeletterdheid aan. 

 

We werken plannen uit in het kader van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024, Samen aan de 

Slag voor een vaardig Nederland en het Regioplan Aan de slag met basisvaardigheden in de 

Arbeidsmarktregio Zwolle. In de vervolgaanpak staat centraal dat de gemeente de aanpak stimuleer, 

faciliteert en coördineert. In de programmatische aanpak wordt  de verbinding gelegd met andere 

beleidsterreinen in het maatschappelijk domein zoals inclusie, armoedebeleid, onderwijsachterstandbeleid 

en gezondheidsbeleid.  

 

 

We willen kinderen gelijke kansen geven door het voorkomen van onderwijsachterstanden. 

 

Samen met onderwijsinstellingen: 

• Helpen we anderstalige kinderen om de Nederlandse taal te spreken. 

• Bieden we hulp om taalachterstand te verkleinen. 

• Bevorderen we de juiste, op de mogelijkheden van het kind afgestemde, doorstroom van primair naar 

voortgezet onderwijs met de inzet van de kansencoach. 

• Dragen we bij aan de ontwikkeling van talenten van de kinderen. 

 

 

We werken samen met het primair en voortgezet onderwijs aan het wegwerken van achterstanden 

ontstaan door Coronamaatregelen. 

Samen met het onderwijs en maatschappelijke partners is een lokale aanpak NPO uitgewerkt, gericht op 

realiseren van een kansrijke omgeving voor jongeren.   

Hierbij gaat het om integrale en duurzame inzet, die aansluit bij wat er lokaal al is of wordt ontwikkeld.  

In 2023 besteden we aandacht aan: 

• binnenschoolse- en buitenschoolse cultuureducatie 

• bibliotheek op school  

• de uitvoering van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO, een vervolg op het 

IJslands model) 

• de invulling van de vrijetijdsbesteding. 

 

 

Wij zorgen voor vergoeding van vervoerskosten voor leerlingen die niet zelfstandig naar school 

kunnen. 

 

 Onder de bekostiging van het leerlingenvervoer vallen een fietsvergoeding, een vergoeding voor het 

openbaar vervoer, een kilometervergoeding voor de auto en het vervoer van de kinderen in busjes naar 

school. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het busvervoer neemt toe. Er is ook een toename van 

individueel vervoer. Voor 2023 wordt een prijsindexatie verwacht van ongeveer 7%.  

In 2023 doen wij u voorstellen voor aanpassingen in de bekostiging van het leerlingenvervoer. Daarbij willen 

wij uitgaan van meer regie en verantwoordelijkheid van inwoners. Wij denken onder andere aan het 

stimuleren van het fietsgebruik en het gebruik van het openbaar vervoer. 
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 Sport en accommodaties 

 

Sport en bewegen zijn een belangrijk middel voor verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. Sport 

verbindt mensen! Daarom blijven wij (meer) sporten en bewegen in 2023 stimuleren. Dat doen we samen met 

sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. Het Sport- en Beweegakkoord, dat in 2020 is ondertekend 

door een groot aantal lokale maatschappelijke organisaties, vormt daarvoor de basis. 

Als we sporten en bewegen willen promoten, dan heeft dat een betere kans van slagen als goede 

sportvoorzieningen laagdrempelig toegankelijk zijn. Zowel ten behoeve van de georganiseerde als 

ongeorganiseerde sport. In kunnen spelen op trends in bewegen is daarin net zo belangrijk als het onderhoud 

en verbeteren van de bestaande sportinfrastructuur. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We streven naar passende voorzieningen op het gebied van sport. 

 

• We ondersteunen Turn- en Sportcentrum Hardenberg (TSH) en Gymvereniging Gramsbergen in hun 

zoektocht naar een volwaardige turnaccommodatie. In 2021 zijn een aantal scenario's onderzocht. In 

overleg met en op verzoek van de verenigingen is afgesproken om in 2023 een vervolg te geven aan  

onderzoek naar draagvlak en de uitwerking van één van de scenario's.  

• Samen met de Dedemsvaartse voetbal- en korfbalverenigingen werken we aan een plan voor een 

toekomstbestendig sportpark in Dedemsvaart. 

 

 

We willen zo veel mogelijk lokale initiatieven om meer te bewegen ondersteunen. 

De rijksregeling voor het Sport- en Beweegakkoord (SBA) geldt voor de jaren 2020 tot en met 2022. 

Wellicht wordt de regeling daarna voortgezet en blijft het Rijk middelen beschikbaar stellen. De werkwijze 

van het SBA is vruchtbaar gebleken; door sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties te 

faciliteren en te ondersteunen komen deze makkelijker tot initiatieven op het gebied van sport en 

bewegen. En dat terwijl  corona het soms best lastig maakte.  

Ongeacht of het Rijk al dan niet stopt met de regeling willen we ons dicht bij het maatschappelijk 

middenveld blijven opstellen om te ondersteunen waar we kunnen. Daarbij hebben we oog voor het 

karakter van vrijwilligersorganisaties en hun mogelijkheden en beperkingen.  

Door het SBA en het Preventieakkoord in samenhang uit te voeren voorkomen we onnodige verkokering 

van beleid. 

 

 

 Kunst, cultuur en monumentenzorg 
 

Kunst en cultuur bepalen mede het karakter, de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Ze 

geven de gemeente kleur en zijn van wezenlijk belang voor een goed verblijfs- en vestigingsklimaat, op het 

gebied van wonen, werken en recreëren.  Wij willen onze inwoners en bezoekers kennis laten maken met 

kunst en cultuur en ze stimuleren om actief deel te nemen aan culturele activiteiten. Jongeren vormen hierbij 

een belangrijke doelgroep.  

 

Kunst en cultuur zijn ook bij uitstek een middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De verbinding 

tussen kunst en cultuur en het sociale domein wordt steeds belangrijker. Werken met kunst en cultuur draagt 

bij aan de preventie van zorg, stimuleert participatie en helpt mensen bij zingeving. 
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Wat gaan we daar voor doen? 

 

Cultuurbeleid. 

 

Begin 2023 willen wij ons nieuwe cultuurbeleid voor de komende beleidsperiode (2023-2026)  vaststellen. In 

het nieuwe cultuurbeleid schenken wij aandacht aan het bibliotheekwerk, binnen- en buitenschoolse 

cultuureducatie, beeldende kunst, erfgoed en podia. Wij gaan de samenhang versterken met aandacht voor 

jeugd, gezondheid,  eenzaamheid, welzijn en onderwijs. Wij willen het nieuwe cultuurbeleid via een 

interactief proces tot stand laten komen.      

 

 

 

Theater De Voorveghter biedt voorstellingen en ruimte voor activiteiten. 

 

• Het theater biedt een afwisselend programma voor ouderen, jongeren, onderwijs en verenigingen. 

• Het theater De Voorveghter werkt samen met andere theaters, zoals bijvoorbeeld het Gashouder 

Podium in Dedemsvaart, De Reestkerk in Oud Avereest en het Bostheater in Gramsbergen.  

• We verzorgen de horeca in eigen beheer en intensiveren de samenwerking met de lokale horeca  bij 

(commerciële) verhuuractiviteiten en professionele voorstellingen in het theater.  

• We werken verder aan de voorbereiding van plannen voor een toekomstbestendig theater. 

• Op personeelsgebied wordt er een professionaliseringsslag gemaakt. Het team van De Voorveghter 

wordt uitgebreid/versterkt om beter 'in control' te raken en het afbreukrisico te beperken. 

 

 

 Bijstand/gemeentelijk minimabeleid 
 

We werken aan een inclusieve samenleving, waarin mensen zichzelf zoveel mogelijk  

kunnen redden en zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Lukt dat (even) niet, dan helpen we ze daarbij.  

We willen dat alle inwoners een eerlijke kans hebben om mee te doen. Armoede staat die kans in de  

weg. Het ontneemt mensen hun toekomstperspectief en zelfredzaamheid. Daarom gaan we als  

gemeente de strijd aan met armoede. We helpen mensen die door armoede in de problemen zijn  

gekomen weer op weg. Kinderen hebben daarbij onze bijzondere aandacht: geen kind mag buiten  

spel staan 

 

De prijsstijgingen maakt de toekomst voor veel mensen onzeker. En de gevolgen van de Corona maatregelen 

zijn nog niet volledig in beeld. Daarom evalueren we de minimaregelingen en onderzoeken we of de 

ondersteuning van ondernemers moet worden voortgezet. 
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Wat gaan we daar voor doen? 

 

We experimenteren met regelluwe bijstand. 

 

• Onder het motto ‘Genereus maar eenvoudig’ werken we aan eenvoudiger en minder regelingen in ons 

minimabeleid. Daarbij hebben wij aandacht voor calamiteiten en andere actuele ontwikkelingen zoals 

energiearmoede. 

• In 2023 voeren we een eindevaluatie uit van het Pak je kans-fonds en gaan we, waar mogelijk, de 

werkzame elementen inzetten in onze reguliere dienstverlening. Met het Pak je kans-fonds konden 

inwoners in 2020 en 2021 investeren in hun eigen ontwikkeling. De effecten van deze investeringen 

moeten in 2023 duidelijk worden. De regeling kende zo min mogelijk kaders waardoor inwoners veel 

vrijheid hebben om hun eigen plannen te realiseren. Met het experiment willen we erachter komen of 

de vrijheid, verantwoordelijkheid en het eigenaarschap zorgt voor meer uitstroom, welbevinden en 

nieuwe inzichten voor onze reguliere dienstverlening. In 2023 gaan we met de uitkomsten van dit 

experiment verder aan de slag. 

• In 2022 zijn we begonnen met het meerjarig project Sociale Coöperatie Hardenberg. In de coöperatie 

geven we mensen de ruimte om te ondernemen in een sociale coöperatie. Binnen een sociale 

coöperatie kunnen mensen met een bijstandsuitkering op een laagdrempelige manier een 

onderneming starten. Hierbij passen we een regelluwe zone binnen de Participatiewet toe. Gedacht 

kan worden aan ontheffing van de sollicitatieplicht gedurende deelname en/of het houden of 

investeren van eigen inkomsten. Het project loopt ook in 2023 door. 

 

 

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. 

• We blijven activiteiten uitvoeren zoals Voor Elkaar, Startpunt Geldzaken, Sam& Overijssel. In 

samenwerking met de scholen geven we leerlingen voorlichting over omgaan met geld.  

• We evalueren onze minimaregelingen. Deze evaluatie start in 2022, zodat inwoners de hulp krijgen die 

ze nodig hebben. Wij kijken bij de uitkomst naar de mogelijkheden voor eventuele ambtshalve 

toekenning, het voorkomen van een armoedeval en nazorg bij uitstroom uit de uitkering. Het 

Budgetloket wordt waar nodig en waar mogelijk verder ontwikkeld om de drempel naar financiële hulp 

voor inwoners zo laag mogelijk te maken.  

 

 

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

 

• Het project 'Voor Elkaar' (vroegsignalering) is structureel ingericht. Alle inwoners waarvan signalen bij 

ons binnenkomen ontvangen een hulpaanbod. Naast ons eigen aanbod zijn wij ook aangesloten bij de 

Nederlandse Schuldhulproute (NSR), waardoor onze inwoners gebruik kunnen maken van de website 

van Geldfit en een anoniem telefoonnummer kunnen bellen. Dit hulpaanbod wordt benoemd in de 

brieven van vroegsignalering.  

• Na het beëindigen van de TOZO en TONK is er een hulpaanbod gestart voor ondernemers. Dit 

hulpaanbod wordt eind 2022 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is verlenging mogelijk.  
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 WMO 

 

Vanuit het programma Samen Door gaan wij in 2024 de stap maken naar kosten georiënteerd begroting. Ter 

voorbereiding starten wij met het onderwerp WMO. De eerste stap hierin is het beleidsveld WMO Welzijn te 

splitsen in een beleidsveld WMO (algemeen) en WMO Welzijn. Hiermee vereenvoudigen we het genereren van 

rapportages en sluit dit beter aan bij de interne organisatie.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

Wij dragen bij aan voorzieningen voor daginvulling voor mensen met dementie .     

 

Samen met onze ketenpartners binnen het welzijn- en zorgdomein is, in de vorm van een pilot, een 

voorliggende voorziening voor de doelgroep met dementie ontwikkeld. Deze voorziening bevindt zich 

tussen het voorliggend veld en de geïndiceerde dagopvang. Door middel van de pilot willen we zorgdragen 

dat mensen met lichte dementie zoveel mogelijk in de ‘eigen’ omgeving en laagdrempelig ondersteund 

kunnen worden, zonder direct een volledige indicatie te krijgen waarbij eigen kracht en eigen regie wordt 

ingeperkt, daar waar het niet nodig is.  

De voorziening levert respijteffecten op voor hun mantelzorgers (verlichting van de zorgtaken).  

Het is een preventieve, algemene voorziening om de instroom naar (duurdere en soms onnodige) 

geïndiceerde daginvulling te verminderen of te beheersen. De voorziening sluit aan bij de ambitie uit het 

programma Samen Door, de integrale visie op daginvulling en het uitvoeringsplan respijtzorg en 

mantelzorgondersteuning.  

 

De pilot is in september 2022 van start gegaan in kern Dedemsvaart en Hardenberg. Gedurende de looptijd 

van de pilot, twee jaar, wordt onderzocht welke effecten worden behaald middels de voorziening. Hierbij is 

oog voor kwantitatieve effecten (instroom, uitstroom richting maatwerkvoorziening, verwijzingen, 

participatie in de voorziening) en voor kwalitatieve effecten (ervaringsverhalen inwoners en hun 

mantelzorgers, cto/ceo, onderzoekstools via Movisie). Na de pilotperiode wordt geëvalueerd of de 

voorziening structureel wordt geborgd en uitgebreid.  

 

Naar verwachting levert een dergelijke voorziening op termijn een besparing op in de instroom 

maatwerkvoorzieningen WMO.   

 

 

We streven naar een inclusieve samenleving. 

 

In 2023 geven we verder invulling aan de inclusieve samenleving met de uitvoering van het beleidsplan ‘met 

z’n allen, heel gewoon’. We continueren de acties en activiteiten rondom fysieke toegankelijkheid, 

toegankelijkheid van informatie en communicatie en de toegankelijkheid van dienstverlening. Er komt 

meer aandacht voor discriminatie, bijvoorbeeld door een lokale campagne. Met alle acties vanuit het 

beleidsplan inclusieve samenleving gaan we toe naar een samenleving waarin iedereen volwaardig en naar 

vermogen kan meedoen, ongeacht leeftijd, opleiding, beperkingen, (seksuele) voorkeuren, afkomst of 

sociale positie.  

 

 

In Hardenberg kun je waardig en vitaal ouder worden. 

In 2023 zetten we de campagne rondom fraude bij ouderen door. Met de ontwikkelgroep van het 

ouderenakkoord gaan we kijken of de doelstellingen die zijn benoemd in het ouderenakkoord nog actueel 

zijn. Waar nodig stellen we de plannen bij. We gaan meer data gestuurd werken. In plaats van elke 4 jaar 
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wordt er nu elke 2 jaar een monitor uitgevoerd. Aan de hand van de uitgangspunten van positieve 

gezondheid gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat ouderen waardig en vitaal oud kunnen worden in 

onze gemeente.  

 

Wat betreft het thema eenzaamheid gaan we in 2023 verder met de uitvoering van het actieplan één tegen 

eenzaamheid. Aan de hand van de 6 bouwstenen in dit plan gaan we samen met partners aan de slag om 

eenzaamheid terug te dringen. Dit doen we vanuit de coalitie één tegen eenzaamheid. Vanuit deze coalitie 

wordt eenduidig gecommuniceerd om de verbinding tussen organisaties te versterken. Het actieplan één 

tegen eenzaamheid omvat niet alleen ouderen.  

 

 

Alle inwoners, jong en oud - voor zover die ertoe in staat zijn - leveren op vrijwillige basis een bijdrage 

aan de maatschappij. 

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 onverminderd een compliment 

(waardering). 

 

 

De bestaande woningvoorraad van levensloopbestendige (of levensloopbestendig te maken) 

woningen wordt vergroot, zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

• 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. Ook kunnen inwoners gebruik maken van de 

Verzilverlening. 

• Met Vechtdal Wonen is afgesproken dat er in de periode 2022-2025  bij mutaties 75 reguliere woningen 

geschikt worden gemaakt voor senioren en huurders met een fysieke beperking. 

 

 

 Openbare gezondheidszorg 
 

De Corona pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk een goede gezondheid is voor zowel welzijn als 

welvaart. De gevolgen van de pandemie werden wereldwijd gevoeld, dus ook in Hardenberg. Onze 

verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid 

(WPG). In de Wet Publieke Gezondheid staat een aantal verplichtingen. De wet laat ons echter voldoende 

vrijheid om lokaal gezondheidsbeleid te maken. Dat hebben we gedaan door aansluitend op de Landelijke 

Nota onze eigen nota te actualiseren. We gaan vanaf 2023 uitvoering geven aan onze doelen op basis van het 

gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We kunnen dat niet alleen. We betrekken zowel onze partners in de 

zorg, het onderwijs en welzijn als ondernemers en verenigingen bij de uitwerking.  

 

De GGD IJsselland is de uitvoeringspartner voor een groot deel van ons gezondheidsbeleid. Samen met de 

GGD vormen we netwerken die bijdragen aan realisatie van onze gezondheidsopgave. We doen dat onder 

meer door gebruik te maken van de monitoring die de GGD ons aanreikt.  
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Wat gaan we daar voor doen? 

 

De gezondheid en vitaliteit van de inwoners neemt toe. Inwoners doen minder snel een beroep op zorg 

en ondersteuning. We bevorderen een gezonde leefstijl. 

In 2023 richten we ons op de uitvoering van de ambities die we vastgelegd hebben in onze Nota lokaal 

gezondheidsbeleid 2022-2026. De basis vormt de gezondheidstoestand van onze inwoners die we 

monitoren via de IJssellandscan (samenwerking GGD IJsselland en Proscoop).  

 

Onderzoek tijdens de Corona pandemie liet zien dat de pandemie naast ziekte ook welzijnsschade heeft 

opgeleverd bij inwoners. Het belang van een gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid vormen de basis 

van een veerkrachtige bevolking. Dankzij landelijke programma's zoals het Nationaal Programma 

Onderwijs zijn we in staat om extra te investeren in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. 

 

We werken samen met de partners binnen Vitaal Vechtdal op de scheiding van het gezondheids- en 

zorgdomein.  Eén van de middelen om partners te verbinden en te binden is het lokale preventieakkoord 

dat we in september 2021 sloten. Een tweede is het regionale convenant "naar een gezond gewicht in het 

vechtdal". Doel hiervan is om samen met de regionale partners het probleem van overgewicht op de 

zorglast en kosten te verlagen. Op basis van monitoring maken we afspraken met de partners over de 

interventies die werken. We ontsluiten de informatie over onze interventies op een vernieuwde website. 

 

Bij de ruimtelijke inrichting van het Gezondheidspark aan de Jan Weitkamplaan zoeken we partijen die hun 

dienstverlening richten op het snijvlak van zorg en gezondheid en die complementair aan elkaar zijn. 

 

 

We zetten het alcoholmatigingsbeleid gericht op jongeren voort.  

We werken aan een leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Met vijf 

andere Nederlandse gemeenten namen we deel aan een pilot waarmee ervaring werd opgedaan met het 

‘IJslandse preventiemodel’. Dit preventiemodel bewijst al ruim 20 jaar zijn waarde en zorgt voor een 

positieve leefomgeving.  Zonder middelengebruik. De ervaringen uit deze pilot zijn zo positief, dat wij de 

uitgangspunten van het IJslandse model voortzetten en verbreden binnen de gemeente Hardenberg. Dat 

doen wij vanuit de Nederlandse aanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’, die voortbouwt op het 

IJslandse model. Gezamenlijk met de scholen, welzijnswerk, uitvoerende sport- en cultuuraanbieders en de 

lokale inwoners werken we in 2023 volgens een activiteitenprogramma (gewoon actief) gericht op 

preventie. Bijvoorbeeld door het vergroten van het bewustzijn bij ouders en een zinvolle vrije 

tijdsbesteding. Daarnaast werken we in samenwerking met Tactus, Halt en het jongerenwerk aan de 

bewustwording en weerbaarheid bij jongeren via een aanbod op scholen. 

 

 

We werken samen met lokale partners in de brede school aan het versterken van de ontwikkelkansen 

van kinderen. 

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.  
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We bevorderen de gezondheid door activiteiten van de combinatiefunctionarissen op scholen en in de 

wijken en kernen. 

Binnen de gemeentelijke organisatie werken de combinatiefunctionarissen aan programma's binnen de 

BRAVO thema's  (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontmoeting). We doen dat samen met de 

inwoners en maatschappelijke organisaties in de kernen. Buiten de gemeentelijke organisatie zijn de 

functionarissen werkzaam bij welzijn- en culturele organisaties, in het primair en voortgezet onderwijs. Zij 

zetten sport en cultuur in om de doelstellingen te bereiken die aansluiten bij ons lokale gezondheidsbeleid. 

 

 

We voorkomen overgewicht bij jongeren. 

Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht schommelt tussen 14 en 18. We werken samen met 

maatschappelijke partijen en jeugdgezondheidszorg om overgewicht terug te dringen.  

Hardenberg is JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het JOGG programma helpt ons om 

gericht te werken aan interventies die gericht zijn op de omgeving van jongeren: gezin, school en 

vereniging. Omgevingen die verleiden tot  (over)consumptie van ongezonde voeding . We werken met 

scholen en sportverenigingen samen aan het aanbod in de gezonde kantines. Met scholen ontmoedigen we 

de loop van jongeren naar de supermarkt, bijvoorbeeld door schoolpleinen aantrekkelijk te maken en hen 

daar te vermaken. Aan de andere kant stimuleren we beweging en andere vormen van vrijetijdsinvulling 

omdat we geloven in de samenhang op deze thema's. Het veranderen van de omgeving kost echter tijd 

maar is vanuit preventie gezien lonend: hiermee voorkomen we dat we blijvend interventies moeten 

aanbieden om individueel gedrag van jongeren te veranderen. 

 

 

We zorgen voor voldoende uitdagende speelmogelijkheden in de wijken en kernen. 

In 2021 is een begin gemaakt met het opstellen van een integrale visie op buiten spelen en bewegen. In 

2023 werken we deze uit. Daarnaast ondersteunen en adviseren we bij bewonersinitiatieven om de buurt 

beweegvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld via het preventieakkoord en via het Fonds Maatschappelijke 

Initiatieven. Beweegprogramma's om spelen op straat te stimuleren zijn vast onderdeel van sport-, en 

beweegstimulering. Via de campagne "gewoon actief on tour" promoten we ter plaatse mogelijkheden 

voor  sporten en bewegen in de buitenruimte. Deze campagne ondersteunen we via (social) media. 

 

 

We hebben een goed netwerk van AED’s.  

De Stichting Hartveilig Hardenberg zet zich in voor de instandhouding van het netwerk AED’s in de 

gemeente Hardenberg. De stichting startte in 2020 met een inhaalslag om de eerste generatie AED's uit de 

periode rond 2010 te vervangen. Het gewenste aantal van minimaal 130 AED's in het gemeentelijk netwerk 

is inmiddels bereikt en de stichting gaat in 2023 verder met vervanging c.q. onderhoud van de AED's .  

 

 

 Jeugdgezondheidszorg 

 

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. 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 social media en 

stimuleren de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Binnen de jeugdhulp implementeren we het 

Hardenbergse Model voor Ondersteuning, waarin we toewerken naar een netwerkgerichte ketenaanpak voor 

ondersteuning en hulp aan jeugdigen en volwassenen. Uitgangspunt hierbij is 'normaliseren': kwetsbaarheid 
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hoort bij het leven en dat problemen bij het opvoeden en opgroeien hiervan niet zijn uitgesloten. We willen 

voor elk kind zo snel mogelijk herstel van het gewone leven.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

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

worden. 

 

• Met de programma’s Kansrijke Start en VoorZorg versterken we de preventieve zorg in de periode rond 

de geboorte. We faciliteren de GGD om deel te nemen in de ketenaanpak rondom de 

verloskundigenzorg. Vroeg ingrijpen en toeleiden naar de juiste begeleiding en ondersteuning moet 

resulteren in een betere start voor (kwetsbare) kinderen.  

• In samenwerking met Veilig Thuis zetten we in op het bestrijden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Door de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is het 

een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en 

structurele onveiligheid. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om 

vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing van kinderen. Samen 

Doen BV pakt in overleg met de collega's van Veilig Thuis veiligheidscasuïstiek zo lokaal mogelijk op.  

 

 

We versterken het opvoedkundig klimaat rondom een jongere, waarbij er lichtere jeugdhulp kan 

worden ingezet in de normale omgeving van het kind (normaliseren). 

• In de jeugdhulp is het uitgangspunt normaliseren. Dat betekent dat we het opvoedkundig klimaat 

rondom een jongere willen versterken, zodat er sneller lichtere jeugdhulp kan worden ingezet in de 

‘normale’ omgeving van het kind (thuis, op school, op de kinderopvang, etc.). Hulp wordt in principe 

niet meer buiten de sociale omgeving van een kind geboden in gespecialiseerde voorzieningen. Het 

versterken van het opvoedkundig klimaat past binnen het transformatieprogramma Samen Door.  

• We werken sinds 2022 met jeugdconsulenten bij de huisarts om een effectieve verbinding te maken 

tussen huisartsen, Samen Doen en de jeugdhulp rondom het vaststellen van de 

ondersteuningsbehoefte van een kind, jongere of een gezin. De tussenevaluatie heeft positieve 

resultaten laten zien. We streven er naar om deze succesvolle interventie in 2023 ongewijzigd voort te 

zetten. 

• Ons traject om - in samenwerking met deskundige partners - de schade bij kinderen te beperken als er 

sprake is van complexe scheidingen zetten we in 2023 voort. Vanuit de gezamenlijke visie realiseren we 

een informatieknooppunt waar ouders met vragen terecht kunnen. Dit knooppunt brengt de kennis en 

expertise bij elkaar over het lokale hulpaanbod, de mogelijkheden van juridische steun en andere 

voorzieningen als het gaat om complexe scheiding. In 2023 wordt het locatieonderzoek afgerond om 

een woonplek te realiseren voor ouders die gaan scheiden. Dit doen we in nauw overleg met de 

woningbouwcorporatie en het maatschappelijk werk. 

• In 2023 implementeren we het Hardenbergse Model voor Ondersteuning. In dit model wordt er 

gestreefd naar een netwerkgerichte ketenaanpak voor ondersteuning en hulp aan jeugdigen en 

volwassenen. Hardenberg kiest ervoor om de individuele hulp en ondersteuning te borgen in de al 

bestaande samenwerkingsketen en ondersteuningsstructuren van huisartsen, het lokale ziekenhuis, de 

(jeugd)gezondheidszorg, thuiszorg, kerken,  het maatschappelijk werk, het welzijnswerk, het 

verenigingsleven en het onderwijs. Het Hardenbergse Model voor Ondersteuning bevat specifieke 

arrangementen georganiseerd op het snijvlak van het voorliggend veld en de specialistische 

ondersteuning. De arrangementen sluiten aan op het belangrijkste uitgangspunt van het Hardenbergse 

Model voor Ondersteuning: normaliseren en het versterken van het (opvoedkundig) klimaat rondom 

een inwoner zodat er sneller lichtere hulp en ondersteuning kan worden ingezet in de ‘normale’ 
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omgeving van de inwoner. Deze arrangementen vormen het hart van de transformatieopgave van de 

gemeente Hardenberg: het voorliggend organiseren van ondersteuning in de reeds bestaande 

samenwerkingsketens. 

 

 

Jongeren zijn weerbaar genoeg om gezond door het leven te gaan, met speciale aandacht voor het 

voorkomen van problematisch alcohol- en middelengebruik. 

In 2018 startten we samen met GGD en scholen voor voortgezet onderwijs een pilot in Dedemsvaart 

volgens de IJslandse aanpak van middelengebruik. In 2020 sloten twee scholen in de kern Hardenberg aan 

en in 2022 wederom. We inventariseren de problematiek rond alcohol- en drugsgebruik via een vragenlijst 

onder 15/16 jarigen. Vervolgens  kijken we welke partijen een preventief ondersteuningsaanbod kunnen 

bieden. De focus ligt op vrije tijdsinvulling en ouderbetrokkenheid. 

 

 

Jongerenwerk. 

 

In de herfst van 2020 is de visie op jongerenwerk ontwikkeld. Deze visie is in 2021 in uitvoering gebracht. In 

2023 wordt bestaand beleid en werkwijze op jongerenwerk voortgezet.   

 

 

De informatie over en hulp bij het opvoeden en opgroeien is laagdrempelig aanwezig voor de kinderen, 

jongeren, hun ouders en professional. 

• 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. 

 

 

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. 

De samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en onderwijs wordt verder versterkt. Hierbij 

richten we ons vooral op het vroegtijdig signaleren van problemen.  

 

 

We kopen de ambulante jeugdhulp lokaal in. 

 

De afgelopen twee jaar is er in regionaal verband gewerkt aan de doorontwikkeling van het regionale 

inkoopmodel van de specialistische jeugdhulp. De implementatie van dit regionale inkoopmodel is voorzien 

vanaf 1 januari 2023. In deze regionale inkoopprocedure doet de gemeente Hardenberg mee in de percelen 

Crisis en Wonen/Verblijf. We zijn in 2022 parallel aan het regionale proces een lokaal traject opgestart om 

per 1 januari 2023 de ambulante jeugdhulpverlening volledig lokaal in te kopen. Dit lokale 

aanbestedingsproces sluit naadloos aan op het Hardenbergse Model voor Ondersteuning. Vanaf 2023 

wordt dit model geïmplementeerd.  
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We bieden extra zorg vanuit de JGZ voor nareizigers van statushouders.  

 

• 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. 

 

 Welzijn 

 

Algemeen landelijk 

Door onderstaande ontwikkelingen kunnen de vragen voor Wmo veranderen.  

- Stijging van kosten van grondstoffen t.a.v. hulpmiddelen en woningaanpassingen en tekort aan deze 

grondstoffen 

- De ontwikkelingen van het Corona virus 

- De tekorten op de arbeidsmarkt die steeds verder oplopen 

- Inflatie 

- Autonome groei van de hulpvragers door vergrijzing en het langer thuis blijven wonen 

- Abonnementstarief maakt dat de financiële prikkel voor inwoners minimaal is, waardoor het gebruik van 

voorzieningen van de Wmo blijft stijgen 

- Oplopende wachtlijsten (GGZ en CIZ (beoordeling Wlz)); 

- Mantelzorgers die onder druk staan. Eigen netwerk inwoner is vaak niet meer toereikend of bereid. 

(netwerk zelf al op leeftijd of hulpbehoevend, kinderen wonen niet dichtbij); 

- Schaarste op de woningmarkt, voor zowel huur- als koopwoningen. Dit zorgt ervoor dat er weinig 

doorstroom mogelijk is waardoor er meer woningaanpassingen nodig zijn.  

- Woningaanpassingen zijn (vaak) duur. Hierdoor kunnen één of twee aanpassingen meteen zorgen voor 

een overschrijding van het budget.  

 

Algemeen Hardenberg 

- Wij zetten in op het ontwikkelen van het voorliggend veld, waardoor er voorkomen kan worden dat 

inwoners een beroep moeten doen op de Wmo. Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om zoveel 

mogelijk in te zetten op (goedkopere) algemene voorzieningen.  De verwachting is dat met deze inzet de 

kosten voor Wmo afnemen. Er moet echter wel eerst geïnvesteerd worden in ontwikkelingen in het 

voorliggend veld om dit te realiseren.  

- Er wordt een nieuwe verordening gemaakt met beleidsregels. Hiermee willen wij een kwaliteitsslag 

realiseren bij Samen Doen, omdat zij betere handvatten krijgen voor de beoordeling van Wmo aanvragen. 

De verwachting is dat er hierdoor meer kan worden verwezen naar het  voorliggend veld.  
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Wat gaan we daar voor doen? 

 

Individuele en collectieve begeleiding. 

Met ingang van 2023 werken we volgens het model van een lokale netwerkgerichte aanpak en financiering 

op basis van prijs en hoeveelheid (P*Q). 

• Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe overeenkomsten individuele en collectieve begeleiding maatwerk 

Wmo en de ambulante jeugdhulp Jeugdwet in. Door met minder aanbieders een overeenkomst aan te 

gaan ontstaat er een directere samenwerking waarbij er meer sturingsmogelijkheden zijn op de 

resultaten. Met de nieuwe overeenkomsten vindt er een mogelijke verschuiving plaats naar andere 

aanbieders en het aantal aanbieders wordt minder (met gelijkblijvende capaciteit en voldoende 

keuzevrijheid). Daarnaast wordt de resultaatgerichte financiering (totaalbudget) en een 

resultaatgerichte indicatie in de nieuwe overeenkomsten omgezet naar PxQ financiering (declaratie 

per ingezet uur/eenheid) en een indicatie met concrete eenheden van inzet. Hierin zitten dan ook een 

aantal onzekerheden voor de begroting, er vindt een omzetting plaats van indicaties en aanbieders  

waardoor op voorhand niet exact aan te geven is of de kosten gelijk blijven.  

• Via Samen Doen, het voorliggende veld en arrangementen als algemene voorziening werken we aan 

mogelijkheden om ondersteuning zo licht, dichtbij en zo vroeg mogelijk in te zetten. Hierdoor denken 

we op termijn te kunnen besparen op de kosten voor maatwerk WMO.   

 

 

WMO hulpmiddelen. 

• De gestegen grondstofprijzen zorgen voor een directe prijsstijging voor hulpmiddelen, deze 

prijsstijging is nu al te zien.  

• In het contract met onze leverancier van Wmo-hulpmiddelen (RSR Revalidatieservice) zijn afspraken 

gemaakt over de jaarlijkse indexering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de CBS prijsindex van alles 

huishoudens. De indexering wordt ieder jaar in juni verwerkt, met als peildatum 1 juni van het 

voorgaande jaar. Gezien een forse verwachte stijging van de CBS prijsindex per 1 juni 2022, stijgt het 

indexatiepercentage per 1 juni 2023 naar verwachting ook fors. 

• Complexe aangepaste individuele Wmo-hulpmiddelen zijn relatief duur en bevinden zich niet altijd 

binnen het kernassortiment van de hulpmiddelenleverancier. Dit betekent dat een of twee ‘extra’ 

aanvragen van een complex hulpmiddel rechtstreeks kunnen leiden tot een overschrijding van het 

begrote budget. 

• Beheersmaatregelen worden ingezet door voorliggende maatregelen als het beschikbaar stellen van 

pool-hulpmiddelen en het voorsorteren op particuliere aanschaf van Wmo-hulpmiddelen waar 

mogelijk. 

 

 

We regelen efficiënt en effectief WMO vervoer.  

• Door corona is er een forse afname gezien van het aantal gebruikte WMO-ritten. Wij verwachtten dat 

wij structureel een vermindering van 20% van de ritten blijven zien.  

• In het vervoerscontract staat opgenomen dat wij werken met de NEA-index. Door de hoge 

brandstofprijzen en stijgende lonen wordt er een indexatie van 7% verwacht in 2023.  

• Door het verminderde gebruik is de verwachting dat er structureel geld overblijft, ondanks de 

indexatie. In 2023 blijven wij dit monitoren en waar nodig de begroting aanpassen.  
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De bestaande woningvoorraad van levensloopbestendige (of levensloopbestendig te maken) 

woningen wordt vergroot, zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  

• 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. Ook kunnen inwoners gebruik maken van de 

Verzilverlening. 

 

 

We bereiden ons voor op de decentralisatie beschermd wonen.  

• Vanaf 1 januari 2024 krijgen wij de werkzaamheden voor de toegang tot Beschermd Wonen 

overgedragen van de regio. In 2023 bereiden wij ons daarop voor met het opstellen van regelingen en 

het inrichten van de werkwijze. 

• Vanuit de regio willen we, onafhankelijk van het landelijke besluit tot decentralisatie, de beweging van 

Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis voortzetten. Dit moet nog verder vorm krijgen, maar gaat 

wellicht ook in 2023 iets betekenen in ons takenpakket.  
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Beschikbare middelen 
 

Bedragen x € 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Baten       

1.1 Ruimtelijke ordening -4.054 -1.950 -1.562 -1.562 -1.562 -1.562 

1.2 Volkshuisvesting en woningbouw -91 -226 -3 -3 -3 -3 

1.3 Infrastructuur bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid 

-2.099 -1.906 -2.054 -2.017 -2.017 -2.017 

1.4 Overige onderwijs en educatie -975 -269 -270 -270 -270 -270 

1.5 Sport en accommodaties -1.660 -1.990 -2.029 -2.029 -2.029 -2.029 

1.6 Kunst, cultuur en monumentenzorg -386 -1.049 -1.073 -1.073 -1.073 -1.073 

1.7 Bijstand / gemeentelijk minimabeleid -14.374 -14.021 -14.066 -14.066 -14.066 -14.066 

1.8 WMO Welzijn -1.458 -1.062 -989 -916 -916 -916 

1.9 Openbare gezondheidszorg -516 -463 -506 -506 -506 -506 

1.10 Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 

1.11 Welzijn -286 -47 -48 -48 -48 -48 

Totaal Baten -25.900 -22.982 -22.598 -22.489 -22.489 -22.489 

 
Lasten       

1.1 Ruimtelijke ordening 1.610 1.718 1.191 1.191 1.191 1.191 

1.2 Volkshuisvesting en woningbouw 2.002 2.881 2.606 2.131 1.631 1.631 

1.3 Infrastructuur bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid. 

9.733 10.035 11.377 10.796 10.735 10.702 

1.4 Overige onderwijs en educatie 5.027 4.421 4.470 4.466 4.463 4.463 

1.5 Sport en accommodaties 7.334 8.573 9.004 8.613 8.556 8.484 

1.6 Kunst, cultuur en monumentenzorg 1.725 2.354 2.436 2.398 2.392 2.357 

1.7 Bijstand / gemeentelijk minimabeleid 19.618 20.181 19.811 19.715 19.715 19.715 

1.8 WMO Welzijn 16.363 16.177 16.312 16.312 16.065 16.061 

1.9 Openbare gezondheidszorg 3.657 3.661 3.646 3.655 3.654 3.652 

1.10 Jeugdgezondheidszorg 17.428 17.688 17.281 17.281 17.281 17.160 

1.11 Welzijn 8.056 9.783 8.478 8.176 8.142 8.141 

Totaal Lasten 92.554 97.471 96.612 94.734 93.825 93.557 

 
Saldo       

1.1 Ruimtelijke ordening -2.445 -232 -371 -371 -371 -371 

1.2 Volkshuisvesting en woningbouw 1.910 2.655 2.604 2.129 1.629 1.629 

1.3 Infrastructuur bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid 

7.634 8.129 9.323 8.779 8.718 8.685 

1.4 Overige onderwijs en educatie 4.052 4.152 4.200 4.197 4.193 4.193 

1.5 Sport en accommodaties 5.674 6.583 6.976 6.584 6.528 6.456 

1.6 Kunst, cultuur en monumentenzorg 1.340 1.305 1.363 1.325 1.319 1.284 

1.7 Bijstand / gemeentelijk minimabeleid 5.244 6.160 5.744 5.648 5.648 5.648 

1.8 WMO Welzijn 14.906 15.115 15.324 15.397 15.150 15.146 

1.9 Openbare gezondheidszorg 3.141 3.197 3.140 3.149 3.148 3.145 

1.10 Jeugdgezondheidszorg 17.428 17.688 17.281 17.281 17.281 17.160 

1.11 Welzijn 7.770 9.736 8.430 8.128 8.094 8.093 

Totaal Saldo 66.654 74.489 74.014 72.245 71.336 71.069 
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Verschil t.o.v. begroting 2022       

1.1 Ruimtelijke ordening   -139 -139 -139 -139 

1.2 Volkshuisvesting en woningbouw   -51 -526 -1.026 -1.026 

1.3 Infrastructuur, bereikbaarheid  en 

verkeersveiligheid 

  1.194 650 589 556 

1.4 Overige onderwijs en educatie   48 45 41 41 

1.5 Sport en accommodaties   393 1 -55 -127 

1.6 Kunst, cultuur en 

monumentenzorg 

  58 20 14 -21 

1.7 Bijstand / gemeentelijk 

minimabeleid 

  -416 -512 -512 -512 

1.8 WMO Welzijn   209 282 35 31 

1.9 Openbare gezondheidszorg   -57 -49 -50 -52 

1.10 Jeugdgezondheidszorg   -408 -408 -408 -528 

1.11 Welzijn   -1.306 -1.608 -1.642 -1.643 

Totaal Verschil t.o.v. begroting 

2022 
 

  -475 -2.244 -3.152 -3.420 

       

waarvan jaarschijf 

meerjarenbegroting 

  -2.877 -4.196 -4.866 -5.011 

waarvan bijstellingen 2023   2.402 1.952 1.714 1.591 

       

Toelichting bijstellingen 2023       

Kapitaallasten   -61 -39 -30 -149 

Loonsom   886 886 886 886 

Belastingopbrengsten/leges (o.a. 

leges milieu toezicht en handhaving 

en parkeeropbrengsten) 

  -285 -248 -248 -248 

Bijdrage aan verbonden partij (GGD)   125 125 125 125 

WMO (inkomensafhankelijke 

bijdrage) 

    -247 -251 

Prijsstijgingen (generiek)   1.209 1.209 1.209 1.209 

Aanvulling prijsstijging WMO/Jeugd   752 752 752 752 

Energiekosten   1.017 508 508 508 

Voogdij 18+ (woonplaatsbeginsel)   -1.276 -1.276 -1.276 -1.276 

Overige en afrondingen   35 35 35 35 

Totaal bijstellingen 2023   2.402 1.952 1.714 1.591 
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 Relatie met verbonden partijen 
 

Stichting LOC 

De stichting LOC is de beherend vennoot van het LOC in Hardenberg waarin een verscheidenheid aan 

instellingen zijn gehuisvest op het gebied van cultuur, onderwijs en werk. De opzet van het gebouw is 

gericht op samen werken. 

 

Unit Sociale Recherche 

De Unit Sociale Recherche is belegd in een lichte gemeenschappelijke regeling en wordt uitgevoerd door 

de gemeente Zwolle. De sociale recherche voert in opdracht van onze handhavingsconsulenten 

langdurige en/of intensieve opsporingstrajecten uit die te maken hebben met name met 

bijstandsfraude. Door de sociale recherche op regionale schaal in te zetten binnen een 

samenwerkingsverband, wordt er preventief ingezet op fraude, is de regionale samenwerking met 

diverse partijen zoals de politie, Belastingdienst en UWV versterkt, is de risicospreiding relatief groot en 

wordt kennis regionaal verspreid en gedeeld. 

 

GGD IJsselland 

Gemeenten hebben volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) een taak in het bewaken, bevorderen 

en beschermen van de gezondheid van hun inwoners. De publieke gezondheidszorg richt zich op het 

bevorderen van gezond en vitaal leven van haar inwoners, het verminderen van risico’s, het bieden van 

zorg aan kwetsbare groepen en het bieden van bescherming, waar inwoners dat niet zelf kunnen.  

De 11 gemeenten in IJsselland hebben een gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) voor de 

uitvoering van de taken van de publieke gezondheidszorg. 

 

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) 

Sinds 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De 

Jeugdwet verplicht ons om in regionaal verband samen te werken indien dat voor een doeltreffende en 

doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is (artikel 2.8 lid 1 Jeugdwet). Hiervoor is een 

gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. Binnen 

het RSJ IJsselland wordt de inkoop, contractmanagement en monitoring van de jeugdhulp 

georganiseerd.  

 

Samen Doen Hardenberg bv.  

Op 11 juni 2019 is Samen Doen Hardenberg BV opgericht. De BV is op 1 november 2019 daadwerkelijk 

gestart. Samen Doen Hardenberg BV heeft als doelstelling het waarborgen van toegang tot en 

faciliteren van maatschappelijke participatie en ondersteuning in het kader van de geldende wetgeving 

voor inwoners van de Gemeente Hardenberg die niet in staat zijn de benodigde ondersteuning (met of 

zonder hulp van de basisvoorzieningen) in hun eigen sociale netwerk te organiseren en/of wier behoefte 

aan ondersteuning te complex is. De gemeente Hardenberg is de enige aandeelhouder van deze BV.  
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 Relatie met kaderstellende nota's 
 

• Nota Grondexploitatie  

• Bestemmingsplan Buitengebied  

• Welstandsnota's stedelijk gebied en Buitengebied  

• Landschapsontwikkelingsplan  

• Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsagenda  

• Programma Wonen 2018-2025  

• Kadernota Sociaal Domein  

• Beleidsplan Samen Doen  

• IHP primair onderwijs "Stippen op de horizon"  

• Lokaal gezondheidsbeleid 'Samen Gezond in Hardenberg' 

2016 - 2019  

• Structuurvisie Vechtpark  

• Visienota Landbouw  

• Landschapsontwikkelingsplan  

• Samen Doen, De kracht van cultuur 2017-2021  

• Mobiliteitsvisie 

• Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) 

• Meerjaren onderhoudsprogramma Wegen 

• Beleidsplan kunstwerken Hardenberg  herzien 2022 
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 4.2 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 
 

In Hardenberg gaan we bewust om  met energie. We wekken zoveel mogelijk duurzame energie op.  

Wij willen de landelijke doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 realiseren.  

Ook werken we aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.  

Daarbij betrekken we onze inwoners en ondernemers en stimuleren initiatieven uit de samenleving. We 

werken samen met een groot aantal partners, zoals de provincie, gemeenten, Vechtdal Wonen en de 

netwerkbedrijven. 

 

De aanpak voor de komende jaren is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-

2024. In dat programma staan drie kernopgaven centraal: 

▪ De energietransitie: minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken 

▪ Aan de slag met klimaatadaptatie 

▪ Werken aan circulariteit: behouden van waardevolle grondstoffen. 

Waar dat mogelijk is koppelen we dat aan onze opgaven op het terrein van wonen, werken, landbouw, natuur 

en landschap. 

 

Voor de energietransitie is onze ambitie: 

▪ We besparen de komende vier jaar minimaal 2% per jaar op het energieverbruik en daarna 1,5% per jaar 

tot 2030. 

▪ De energie die we in Hardenberg gebruiken wekken we duurzaam op in onze eigen gemeente. In 2030 

wekken we 30% van ons energiegebruik duurzaam op binnen de eigen gemeentegrens. In 2050 zijn we 

100% energieneutraal. 

 

De focus van het college ligt bij: 

1. Transitievisie warmte  

2. Duurzame opwek energie 

3. Energie innovatie 

4. Versnelling verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

 

Iedereen krijgt te maken met de energietransitie. Daarom vinden we het belangrijk om iedereen goed te 

informeren, mensen bewust te maken en inwoners en het bedrijfsleven te betrekken bij het doorvoeren van 

maatregelen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. In de 

Transitievisie Warmte is aangegeven hoe Hardenberg hieraan invulling gaat geven vanuit een woningtypen 

gerichte aanpak. Energiebesparing bij woningen helpt bij het behalen van de ambitie om zowel de uitstoot van 

broeikasgassen, als de energielasten van onze inwoners te verminderen. Uitgangspunt is dat de kosten voor 

de inwoners zo laag mogelijk zijn.  

 

Als gemeente zetten we in op het versnellen van verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. We gaan 

meer inzet leveren op het nemen van laagdrempelige maatregelen, zoals beter inregelen van installaties en 

gebruikers meer inzicht te geven in het energieverbruik en te voorzien van adviezen om te besparen. Ook 
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stellen we voor om verduurzamingsmaatregelen versneld uit te voeren. Samen met leveranciers en 

energiebedrijven zoeken we verder naar innovatieve manieren van verduurzamen van onze gebouwen.  

 

Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is in de investeringsbegroting 2023-2026 een bedrag 

van € 742.000 begroot. Voor de komende jaren verdubbelen we dit bedrag om een serieuze versnelling van de 

verduurzaming te realiseren en daarmee tevens de sterk stijgende energiekosten te drukken.  

 

Verduurzaming is niet vrijblijvend:  

1. Vanuit de milieuwetgeving bestaat de verplichting om verduurzamingsmaatregelen met een 

terugverdientijd van kleiner dan 5 jaar uit te voeren.  

2. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat wordt toegewerkt naar een CO2-reductie van 55% in 2030 en 

95% in 2050. Hiervoor is een sectorale routekaart “Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed” opgesteld. 

Iedere gemeente dient haar eigen routekaart op te stellen, ook dit is niet vrijblijvend. Gemeenten hebben 

zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is hier een 

onderdeel van. 

3. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor haar inwoners. Daarbij hoort ook dat de gemeente het 

voortouw neemt in verduurzaming van haar vastgoed. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in het 

vastgestelde MilieuBeleidsPlan van de gemeente.  

 

Als op basis van de nog uit te werken verduurzamingsvoorstellen extra budgetten nodig zijn zullen wij 

daarvoor een voorstel doen. 

 

In het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen onderzoeken we samen met het bedrijfsleven, de 

industrie(kring) en het Ondernemershuis Vechtdal innovatieve oplossingen voor het probleem van 

netcongestie. Daarbij gaat het zowel om technische oplossingen door toepassing van waterstof, groen gas of 

de opslag van elektriciteit als afspraken tussen bedrijven over slimme combinaties van opwekking en gebruik. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Duurzaam verwarmen woningen gericht op het verminderen van het aardgasverbruik in 2030 met 

circa 25%. 

• We bieden extra ondersteuning aan huishoudens die in een kwetsbare positie komen vanwege de 

hoge energielasten.  

• We helpen vanuit het Energieloket, het Startpunt Duurzaam en door onze energiecoaches inwoners 

bij het verduurzamen van hun woning. 

• We werken de transitievisie warmte uit waarbij we per woningtype een routekaart opstellen met de 

benodigde maatregelen om uiteindelijk de stap te kunnen maken naar een duurzame 

warmtevoorziening.  

• We onderzoeken de mogelijkheden van duurzame gassen (biogas en waterstofgas) voor het 

verwarmen van woningen. Dit doen we samen met onze netwerkbedrijven.  

• We verkennen de mogelijkheden van een warmtenet(ten) in 2023. 

• We maken prestatieafspraken met de woningcorporatie en ontwikkelaars over duurzaamheid bij 

woningbouw.  
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Stroom en warmte duurzaam opwekken. 

  
• We werken aan het uitwerken en realiseren van de pilotprojecten voor duurzame energieopwekking 

die de raad in 2017 heeft vastgesteld. 

• We stimuleren dat daken optimaal worden benut om zonne-energie op te wekken.  

• We evalueren het gebiedsproces rond de verkenning van de mogelijkheden voor windenergie in het 

gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo. 

• We onderzoeken met de provincie Overijssel en de gemeente Ommen de mogelijkheden voor 

windenergie in samenhang met bosontwikkeling.  

• We bevorderen de productie en het gebruik van duurzaam gas in samenwerking met 

(netwerk)bedrijven. 

• We ondersteunen lokale energiecoöperaties. 

• We participeren in de RES 2.0 

• We maken gebruik van subsidiemogelijkheden om de verduurzaming door onze inwoners, agrariërs en 

bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren.   
 

Goede voorbeeld geven met duurzaamheidsmaatregelen in onze eigen gebouwen en activiteiten. 

  
• We geven zelf het goede voorbeeld door op logische momenten, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of 

renovatie, duurzaamheidsmaatregelen in de eigen gebouwen te nemen.  

• In 2022 en 2023 inventariseren we op welke manier we de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed 

verder kunnen versnellen. Hiervoor werken we aanvullende voorstellen uit. 

• Nieuwe gemeentelijke gebouwen worden met duurzame materialen gebouwd en zijn energieneutraal.  

• We houden ons eigen energieverbruik scherp in de gaten en werken in 2023 toe naar een “real time” 

energiemonitor van onze gebouwen en activiteiten. 

• We helpen gebruikers van gemeentelijke gebouwen om energie te besparen.  

• We zoeken samen met leveranciers en energiebedrijven naar het toepassen van innovaties bij 

gemeentelijke gebouwen en activiteiten en maken de infrastructuur voor nieuwe energie mogelijk. 

  
 

Duurzaamheidsopgave ook na 2024 programmatisch oppakken 

 

• In 2023 evalueren wij de uitvoering van het meerjarenprogramma en komen we met aanbevelingen 

over de voortgang en eventuele aanpassingen op dit programma (Midtermreview). Daarbij betrekken 

we de ambities van het coalitieakkoord en ontwikkelingen in het landelijk beleid. 

• In 2023 starten we met het opstellen van een Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg voor de 

periode na 2024. 

• We inventariseren de benodigde financiële middelen en de personele capaciteit 

 

 

 

  

https://www.hardenberg.nl/gemeente/gemeente-vervolg/duurzaam-hardenberg/duurzame-energie
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 Afvalverwijdering/verwerking 

 

We zetten in op het nog beter scheiden van afval- en grondstoffen om zo waardevolle grondstoffen te 

besparen en zo min mogelijk restafval verbranden. Daarbij wordt het serviceniveau, milieurendement en de 

kosten nauwlettend gevolgd. Door het hybride werken wordt verwacht dat er nog steeds meer huishoudelijk 

afval wordt aangeboden dan voor de Covid periode. Niettemin wordt er voor 2023 geen kostenstijging 

verwacht.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

Duurzaam gebruik van grondstoffen door maximale scheiding van waardevolle grondstoffen en 

verdere reductie van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. De doelstelling voor het jaar 2025 is 30 kilo 

restafval per inwoner.  

In 2023 wordt een start gemaakt om te komen tot een Meerjaren Gemeentelijk Grondstoffenplan. Daarin 

staan de te nemen maatregelen om de doelstelling voor 2025 te realiseren. Om dit te realiseren beogen wij 

een interactief proces met onze inwoners en betrokkenheid van de gemeenteraad. 

 

 

 Riolering en waterzuivering 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg 2018-2022 is uitgewerkt hoe we ons riolering- en 

watersysteem onderhouden en optimaliseren. Ook de opgaven uit het door het Rijk geformuleerde Deltaplan 

Ruimtelijke adaptie (DPRA) maken onderdeel uit van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

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.  

Ons huidige GRP loopt eind 2022 af. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw plan. Dit 

plan wordt één van de programma's onder de omgevingsvisie 'Landstad Hardenberg'. Het plan krijgt de 

naam 'Programma Klimaat en Water 2023-2027'. Naast de zorgplicht voor rioolwater, regenwater en 

grondwater werken we in dit programma ook onze opgaven in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie voor de genoemde planperiode verder uit. 

 

We hebben er bewust voor gekozen om dit plan aan de nieuwe raad aan te bieden. Gezien de benodigde 

doorlooptijden betekent dit dat we het plan pas eind 2022 of begin 2023 aan uw raad kunnen aanbieden. In 

deze begroting gaan we daarom nog uit van de activiteiten en bijbehorende bedragen uit het Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2018-2022. Bij de behandeling van het Programma Klimaat en Water 2023-2027 stellen wij 

uw raad voor om de financiële consequenties van dit programma in de begroting te verwerken door middel 

van een begrotingswijziging. 

 

Kostenstijgingen GWW 

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een schaarste in de grondstoffenmarkt ontstaan. Dit heeft er toe 

geleid dat de kostprijzen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sterk zijn toegenomen. Volgens 

gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek zijn de gemiddelde kosten in de GWW het eerste 

kwartaal van 2022 al met meer dan 10% gestegen. De verwachting is dat de kosten in de loop van het jaar 

nog verder omhoog gaan. 

 



56 
 

Voor onze zorg voor het water- en rioleringssysteem was in de begroting 2022 een bedrag van € 2.000.000 

aan uitvoeringswerkzaamheden opgenomen. In verband met de genoemde prijzenstijging hebben we in de 

tweede berap 2022 vanuit de Voorziening Riolering al een extra bedrag van € 100.000 extra (structureel) 

opgenomen. We stellen voor om in de begroting 2023 nogmaals een extra bedrag van € 100.000 structureel 

op te nemen en dit te verwerken in het nieuwe GRP 2023-2026.  

 

Kostenstijgingen energie 

Ook de kosten van energie zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne sterk gestegen. In de begroting van 

2022 was voor energie nog een bedrag van € 365.000 opgenomen. Op basis van de huidige prijzen (prijspeil 

juni 2022) denken we in 2022 ruim € 400.000 aan energiekosten te besteden. Omdat de verwachting is dat 

de energieprijzen verder door stijgen, stellen we voor om voor 2023 een bedrag van € 500.000 voor energie 

op te nemen (structureel). 
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Beschikbare middelen 
 

Bedragen x € 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Baten       

2.1 Duurzaamheid en milieu -662 -463 -94 -94 -94 -94 

2.2 Afvalverwijdering/verwerking -6.904 -6.891 -6.972 -6.989 -6.989 -6.989 

2.3 Riolering en waterzuivering -7.905 -8.479 -7.880 -7.880 -7.880 -7.876 

Totaal Baten -15.472 -15.833 -14.945 -14.962 -14.962 -14.958 

 
Lasten       

2.1 Duurzaamheid en milieu 2.689 3.246 3.008 2.610 2.030 2.030 

2.2 Afvalverwijdering/verwerking 5.420 5.510 5.578 5.593 5.593 5.593 

2.3 Riolering en waterzuivering 5.393 6.185 5.470 5.425 5.412 5.392 

Totaal Lasten 13.502 14.940 14.056 13.628 13.035 13.015 

 
Saldo       

2.1 Duurzaamheid en milieu 2.027 2.783 2.915 2.517 1.937 1.937 

2.2 Afvalverwijdering/verwerking -1.485 -1.381 -1.394 -1.396 -1.396 -1.396 

2.3 Riolering en waterzuivering -2.513 -2.295 -2.410 -2.455 -2.468 -2.484 

Totaal Saldo -1.970 -893 -889 -1.334 -1.927 -1.943 

 

Verschil t.o.v. begroting 2022       

2.1 Duurzaamheid en Milieu   132 -266 -846 -846 

2.2 Afvalverwijdering/verwerking   -13 -15 -15 -15 

2.3 Riolering en waterzuivering   -115 -160 -174 -189 

Totaal verschil   4 -441 -1.035 -1.050 

       

waarvan jaarschijf 

meerjarenbegroting 

  -152 -538 -1.135 -1.135 

jaarschijf begroting 2023   158 97 100 85 

       

2.1 Duurzaamheid en Milieu       

prijsstijgingen   5 5 5 5 

loonsom   19 19 19 19 

bijdrage aan Omgevingsdienst   367 304 304 304 

leges milieu toezicht en handhaving   -93 -93 -93 -93 

       

2.2 Afvalverwijdering/verwerking       

afvalstoffenheffing   -14 -17 -17 -17 

overig   1 2 2 2 

       

2.3 Riolering en waterzuivering       

Rioolrecht   -106 -106 -106 -106 

Kapitaallasten   -21 -17 -14 -29 

       

Totaal bijstelling 2023   158 97 100 85 

 

De resultaten c.q. het voordeel op afval en riool wordt ingezet ter dekking van een hogere doorberekening 

overheadkosten/BTW en v.w.b. riolering ook een hogere doorberekening kosten straatreiniging. Voor de 

toelichting op deze belastingen verwijzen wij hier naar de  paragraaf lokale heffingen.  
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 Relatie met verbonden partijen 
 

Omgevingsdienst IJsselland 

De Omgevingsdienst IJsselland verleent vergunningen, houdt toezicht en voert controles uit bij bedrijven. 

We werken nauw samen met en voor 10 andere gemeenten in IJsselland en de Provincie Overijssel. We zijn 

experts op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Vanuit de 

kantoorlocatie in Zwolle bezoeken professionals dagelijks bedrijven om te toetsen of ze voldoen aan wet- 

en regelgeving en ze te adviseren over bijvoorbeeld duurzame energie. 

 

ROVA 

ROVA verzorgt de afvalinzameling voor huishoudens. Met gemeenten en inwoners bedenken we continu 

nieuwe manieren om de afvalberg te verkleinen. Daarnaast onderhoudt ROVA de buitenruimte van een 

aantal gemeenten. Voor iedereen een mooi resultaat! 

 

 

 Relatie met kaderstellende nota's 
 

• Omgevingsvisie Landstad Hardenberg 

• Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 

• Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 

• Raadsbesluit bestuurlijke uitgangspunten Wegenonderhoud 

• Beleidsplan en uitvoeringsplan openbare verlichting  

• Beleidsplan  kunstwerken 2018-2032 herzien 2022 
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 4.3 Landelijk Hardenberg 
In Hardenberg bouwen we aan een toekomstbestendig en leefbaar landelijk gebied. We koesteren onze 

agrarische ondernemers, de natuur en de recreatiemogelijkheden. We willen klaar zijn voor toekomst. 

Onze focus ligt daarbij op ontwikkeling, innovatie en verandering. 

 

 Landbouw en agribusiness 
 
De landbouw (agro en food) is één van de drie economische topsectoren in de gemeente Hardenberg. Het 

gaat daarbij om de agrarische bedrijven zelf en om al de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende 

bedrijven die functioneren dankzij de landbouw en veehouderij. Gelet op de grote maatschappelijke opgaven 

waar de sector voor staat, verdient de landbouw waardering en versterking. Wij willen dat de gangbare 

landbouw maximale ruimte wordt geboden binnen het gemeentelijke beleid, omdat de sector al te maken 

heeft met veel provinciale, landelijke én Europese regels.  

 

Daar waar agrarische ondernemers willen innoveren op en rond het eigen landbouwbedrijf stimuleert en 

ondersteunt de gemeente.  

Daarbij maken we gebruik van de regeling ‘Erven met kwaliteit’ en de inzet van ervencoaches, die 

erfeigenaren als onafhankelijk en eerstelijns adviseur ondersteunen bij het maken van keuzes voor de 

toekomst.  

 

De sector heeft te maken met het Nationaal Programma Landelijk Gebied met ingrijpende doelstellingen op 

het gebied van stikstofreductie. In de loop van 2023 werkt de provincie dit uit tot een gebiedsgerichte aanpak. 

De gemeente Hardenberg wil actief bijdragen aan perspectief voor ondernemers, waarbij een integrale 

aanpak gericht op de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied voorop staat en er aandacht is voor 

innovatie in de sector. De gemeente blijft bijdragen aan initiatieven voor proeftuinen en experimenten, aan 

ondernemersbegeleiding door het Ondernemershuis en de ervencoaches en denkt actief mee met onze 

agrarische ondernemers. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We stimuleren een innovatieve en omgevingsgerichte agro- en foodsector, in samenwerking met 

partners. 

• We concentreren de doorontwikkeling van grootschalige agrarische functies in de agrarische 

ontwikkelingsgebieden. 

• 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 Kennispoort van de regio 

Zwolle. 

• We ondersteunen innovatieve projecten en kennisuitwisseling waarin wordt bijgedragen aan een vitale, 

veerkrachtige landbouw. 

• We stimuleren en ondersteunen proeftuinen en praktijkprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld 

nieuwe gewassen, sluiten van kringlopen, mestverwerking.  

• We dragen actief bij aan de versterking van het draagvlak en aan wederzijds begrip tussen boeren, 

burgers en buitenlui en aan de ontwikkeling van regionale ketens voor de productie, verwerking en 

consumptie van voedsel. 

• We hebben aandacht voor bedrijven die de keuze maken voor door ontwikkelen, verbreden of om te 

stoppen. Daarbij  maken we gebruikt van de inzet van ervencoaches, die erfeigenaren als onafhankelijk 

en eerstelijns adviseur ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst.  
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• In ons ruimtelijk ordeningsbeleid hebben we ruime mogelijkheden voor zowel doorontwikkeling en 

verbreding als een oplossing voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, met name door de 

regeling ‘Erven met kwaliteit’. 

 

 

We spelen in op burgerinitiatieven voor versterking van de vitaliteit van de kleine kernen en het 

versterken van de plattelandseconomie. 

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.  

 

 

We streven naar een gezond platteland, een goede biodiversiteit en een toekomstbestendig 

landschap. 

• Agrarische ondernemers die binnen hun bedrijfsvoering de zorg voor biodiversiteit en landschap willen 

versterken, kunnen gebruik maken van bedrijfsspecifiek advies. 

• We spelen in op de mogelijkheden voor agrarisch of particulier landschapsbeheer door nieuwe 

aanvragen in behandeling te nemen voor groene diensten. 

• Met de diverse betrokken partijen verkennen we hoe de omstandigheden voor boerenlandvogels 

verbeterd kunnen worden. 

 

 

 Openbaar groen en openluchtrecreatie 
 

De kwaliteit van de woonomgeving is van groot belang. Bij een gezonde leefomgeving voor jong en oud horen 

ruime groenvoorzieningen, toegankelijke bovenwijkse voorzieningen en een goede infrastructuur. 

 

De gezonde leefomgeving is groen en nodigt uit om naar buiten te gaan. Buiten staat voor spelen, sporten en 

ontmoeten en natuurbeleving. We zetten in op vergroening met aandacht voor biodiversiteit en op goede 

sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. 

 

Beheersing van plagen, zoals de eikenprocessierups, blijft nodig om ervoor te zorgen dat de samenleving de 

openbare ruimte met alle voorzieningen daarin kunnen blijven gebruiken. We zetten waar mogelijk in op 

natuurlijke plaagonderdrukking en een werkwijze die de biodiversiteit ten goede komt. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We werken aan vergroening en biodiversiteit in bebouwd gebied en bij gemeentelijke eigendommen. 

 

Dat doen we door uitbreiding van groenvoorzieningen en aanpassingen aan bestaande 

groenvoorzieningen. Aanpassingen zijn onder andere renovatie van verouderde plantvakken, 

bodemverbetering en vervanging bij slecht groeiende bomen. In het tweede kwartaal bieden wij u een plan 

aan met een financiële uitwerking. 
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We gebruiken natuurlijke bestrijdingsmiddelen om plagen te beheersen. 

 

• We maken een nieuw plan voor plaagbeheersing van de Eikenprocessierups, waarin we ingaan op het 

gebruik van biodiversiteit en de inzet van onder andere insecten en vogels. 

• We intensiveren de bestrijding van Japanse Duizendknoop. Onze aanpak is erop gericht dat eind 2027 

nog maar een klein aantal locaties over is, waar bestrijding niet doelmatig is, maar waar een kleine kans 

is op verdere verspreiding. 

 

 

Met sport- en speelvoorzieningen zorgen we voor bewegings- en ontmoetingsplekken voor kinderen 

en jongeren. 

Veel sport- en speelvoorzieningen in de bestaande wijken zijn verouderd en niet meer geschikt om kinderen 

en jongeren in beweging te krijgen. We maken een begin met vervanging en vernieuwing van sport- en 

speelvoorzieningen in bestaande wijken. Ontmoetingsplekken voor jongeren vallen hier ook onder. We 

doen dit op de manier die is voorgesteld in het nieuwe speelruimteplan. 

 

 

 Recreatie en Toerisme 
 

Vrijetijdseconomie is hét visitekaartje voor de gemeente Hardenberg. Het zorgt voor een economische impuls 

en het vergroot de brede welvaart. Het is daarmee ook een stuwend middel bij bredere vraagstukken zoals het 

woon-  en vestigingsklimaat, imago, leefbaarheid en voorzieningen.  

Dat de impact van vrijetijdseconomie op het leefklimaat groot is, is de afgelopen jaren in tijden van een 

pandemie nog eens onderstreept. Juist toen werd de waarde van de omgeving voelbaar. Daarmee is de 

vrijetijdseconomie van strategisch belang voor de vitaliteit van de regio.  

De impact van maatschappelijke veranderingen, digitalisering en circulaire economie is groot. Dat vraagt om 

samenwerking. Inzet is om waardeketens in de vrijetijdseconomie te realiseren. Excellent in het eigen 

segment, maar tevens onderdeel van ketens waarin recreatieve beleving jaarrond tot meerwaarde wordt 

gebracht binnen een gezamenlijk duurzaam conceptueel model. Innovatie, kwaliteitsverbetering, 

(gekwalificeerd) personeel, een excellente klantreis en branding zijn daarbij belangrijke aandachtspunten en 

randvoorwaarden.   

 

Onderdeel van de vrijetijdseconomie zijn ook de minder florerende vakantieparken. De parken aan de 

onderkant van de markt hebben een negatief effect op het imago van de gemeente als recreatiegemeente. 

Daarom heeft Hardenberg meegedaan aan een pilot project samen met de Vechtdalgemeenten en de 

provincie. Dit project heet Vitale Vakantieparken Vechtdal.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We versterken de (verblijfs-)recreatieve functie van onze gemeente door te investeren in 

ondernemerschap, innovatie, cross-overs en internationalisering. 

• De vrijetijdseconomie is 1 van de speerpuntsectoren van de economische koers van de gemeente. Over 

de wijze waarop deze sector ook in de toekomst van grote toegevoegde waarde kan blijven is 

onderzoek uitgevoerd. In de komende periode wordt in samenspraak met de sector verkend of het 

advies kan rekenen op draagvlak en welke inzet dit dan vraagt. 

• We voeren activiteiten uit binnen het jaarprogramma ‘Lange Termijn Agenda Gastvrij Hardenberg’. We 

faciliteren en stimuleren daarin samenwerking, kennisdeling, productontwikkeling, gastheerschap, 

innovatie en marketing & promotie. 
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• Vanuit een meerjarige programma-aanpak van de Vechtdal visie met vier programmalijnen wordt 

ingezet op verbetering van de fysieke infrastructuur (waaronder varen, vissen, wandelen & fietsen), 

productontwikkeling (Anjerpunten, Verrukkelijk Vechtdal, Zorgeloos Vechtdal, Buiten spelen), 

verbetering van de bekendheid en het profiel (ontsluiten informatie, promotie, gastheren/-vrouwen). 

Ook wordt gewerkt aan toekomstbestendig ondernemerschap (bijv. circulair, innovatie, digitalisering, 

natuur inclusief, vitaliteit, hub, buitenlandse gasten). 

• Vanuit vrijetijdseconomie sluiten we aan op de Regio Deal Zwolle: Human Capital Agenda. Inzet is 

onder andere om de opgerichte Vakschool 100% Gastvrij verder vorm en inhoud te geven en te zorgen 

voor een solide basis om talenten, zij instromers en anderen aan het Vechtdal te binden.  

 

 

We zetten in op het versterken van de toeristische gastvrijheid, ons imago en promotie. 

 

• Vanuit Gastvrij Hardenberg wordt het Informatiepunt (IP) ondersteund. 

• We bieden actuele en toegankelijke informatie voor (potentiële) bezoekers van Hardenberg via de 

website Visit Hardenberg. 

• Binnen Visit Oost/Vechtdal voeren we de citymarketingstrategie Hardenberg uit. We zetten 

Hardenberg in de markt binnen de Vechtdal-campagnes. 

• We geven uitvoer aan de visie voor gastheerschap in het Vechtdal (verwelkomen en ontzorgen, 

informatie & inspiratie). 

 

 

We bevorderen de recreatieve mogelijkheden. 

 

• We verbeteren de recreatieve mogelijkheden op en langs de Vecht en de Reest vanuit de Vechtdal visie 

en de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht (inzet op projecten). Binnen Ruimte voor de Vecht 

werken we samen met de gemeenten in het Vechtdal, de provincie, het waterschap en andere 

betrokken partijen. We geven uitvoering aan het Masterplan. Daarin staan de thema’s 

klimaatadaptatie en waterveiligheid, natuurontwikkeling en verbeteren biodiversiteit, verduurzaming 

van de landbouw en sociaaleconomische ontwikkeling  en duurzaam gastheerschap & aantrekkelijke 

leefomgeving beschreven. Tot en met 2023 wordt dit mede gefinancierd door de Regio Deal Zwolle. 

• De vaarrecreatie en aanvullende voorzieningen worden gestimuleerd door middel van het 

uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht. 

• Opgaven bij gebiedsontwikkelingen zoals Engbertsdijkvenen en Vechtrijk Gramsbergen combineren 

we met kansen op recreatieve ontsluiting, optimaliseren van het recreatieve netwerk en voorzieningen 

en realiseren van ontbrekende schakels. 

 

 

We zorgen dat voor de 4 parken, die hebben meegedaan in de pilot Vitale Vakantieparken Vechtdal, 

een passende en duurzame oplossing komt, zodat deze parken weer bijdragen aan een goed imago van 

Hardenberg als recreatiegemeente.  

Het project Vitale Vakantieparken Vechtdal loopt de komende jaren door. Voor de vier parken die 

deelnemen in de gemeente Hardenberg gaat het hierbij om: 

• Voor park Moscou wordt komend jaar de mogelijkheid van transformatie naar een woonbestemming 

verder uitgewerkt.  

• Voor de andere drie parken wordt in overleg met de betrokkenen gewerkt aan de toekomststrategie en 

concrete oplossingen.  
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Beschikbare middelen 
 

Bedragen x € 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Baten       

3.1 Landbouw en agribusiness 0 0 0 0 0 0 

3.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie -794 -589 -177 -177 -177 -177 

3.3 Recreatie en Toerisme -15 -107 -14 -14 -14 -14 

Totaal Baten -809 -696 -191 -191 -191 -191 

 
Lasten       

3.1 Landbouw en agribusiness 189 363 321 214 214 214 

3.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.706 4.067 3.773 3.578 3.576 3.563 

3.3 Recreatie en Toerisme 388 401 228 228 227 227 

Totaal Lasten 4.283 4.830 4.323 4.020 4.017 4.004 

 
Saldo       

3.1 Landbouw en agribusiness 189 363 321 214 214 214 

3.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie 2.912 3.478 3.596 3.401 3.398 3.385 

3.3 Recreatie en Toerisme 373 294 215 214 214 213 

Totaal Saldo 3.474 4.134 4.132 3.829 3.826 3.813 

 

 

Verschil t.o.v. begroting 2022       

3.1 Landbouw en agribusiness   -41 -148 -148 -148 

3.2 Openbaar groen en 

openluchtrecreatie 

  118 -77 -79 92 

3.3 Recreatie en Toerisme   -79 -80 -80 -81 

Totaal verschil t.o.v. begroting 2022   -2 -305 -308 -321 

       

w.v. jaarschijf meerjarenbegroting   -172 -472 -475 -475 

w.v. bijstelling begroting 2023   170 167 167 154 

       

Toelichting bijstelling 2023       

Kapitaallasten   -10 -10 -9 -23 

Prijsstijging   22 22 22 22 

Loonsom   152 152 152 152 

Overig/afrondingen   6 3 2 3 

Totaal bijstelling 2023   170 167 167 154 
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 4.4 Ondernemend Hardenberg 
 

In Hardenberg hebben alle mensen kansen om te werken en zich te ontwikkelen. We zetten ons ervoor in 

dat opleidingen en de kwaliteiten van de beroepsbevolking aansluiten op de vraag van werkgevers. 

Ondernemers krijgen ruimte voor en ondersteuning bij innovatie en groei. En we werken aan een blijvend 

aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee stimuleren we economische ontwikkeling en werken we toe 

naar een positieve arbeidsmarktbalans, passend bij de streekfunctie die Hardenberg vervult. In 

Hardenberg zetten we daarmee in op economische groei, maar dan wel één die bijdraagt aan een hogere 

brede welvaart. De huidige energiecrisis (als gevolg van de oorlog in Oekraïne) en de naweeën van de 

coronacrisis maken echter dat de inflatie ongekend is toegenomen, dat de rente stijgt en de 

investeringsbereidheid daalt, de koopkracht van onze inwoners afneemt, de armoede toeneemt en dat 

de nabije economische toekomst zeer onzeker is.  Wij houden vast aan onze economische koers waarin 

circulaire economie, duurzaamheid en digitalisering belangrijke thema’s blijven. En we gaan daarnaast, 

ingegeven door de actualiteit, nieuwe accenten aanbrengen in onze inzet gericht op vraagstukken die 

voortkomen uit schaarste aan nagenoeg alle productiefactoren.   

 

Bedrijven en ondernemers 
 

Hoe we daaraan werken en wat daarbij de belangrijke opgaven zijn hebben we verwoord in de Economische 

koers van Hardenberg. Deze is in december 2020 vastgesteld door de raad. Voor de periode 2023-2026 is 

jaarlijks € 705.000 aan incidentele middelen nodig om de Economische koers met hetzelfde ambitieniveau 

voort te zetten, zoals in het Coalitieakkoord staat beschreven.  

De huidige economische agenda heeft een looptijd van drie jaar (2020-2022). Voor de periode 2023-2026 

wordt, gebaseerd op de Economische koers, een nieuwe economische agenda opgesteld. 

 

Vanuit onze Economische koers werken wij langs drie lijnen aan de grote opgaven: 

Lijn 1: de basis op orde houden voor ons MKB; 

Lijn 2: investeren in voor het MKB relevante thema’s; 

Lijn 3: investeren in innovatiehubs voor onze topclusters agrofood, maakindustrie en vrijetijdseconomie.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

Lijn 1 Basis op orde: Wij investeren in regionale samenwerking en de profilering en positionering van 

Hardenberg.  

Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen te realiseren. Regionale 

samenwerking resulteert grosso modo in extra middelen en ontwikkelruimte voor Hardenberg op 

onderwerpen waar afstemming noodzakelijk is of waar we in regioverband meer voor elkaar kunnen krijgen 

dan wanneer we het zelf oppakken. Met andere woorden: we werken regionaal samen als het waarde 

toevoegt.  

 

In de Regio Zwolle 

Met de Regio Zwolle werken we aan diverse strategische beleidstrajecten en projecten die voor Hardenberg 

en zijn inwoners van belang zijn.  

- De uitvoering van de Regiodeal gericht op een sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige 

(groei)Regio Zwolle. In 2023 wordt duidelijk of en wanneer een Regiodeal 2.0 met het Rijk kan worden 

gesloten. Daarvoor inventariseren wij nieuwe projecten die met cofinanciering kunnen worden 

ingebracht. Te denken valt aan de doorontwikkeling van de spoorzone en daarbinnen de nieuwe locatie 

voor de IQ BLVD (zie ook lijn 3 topclusters).  
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- De rijksoverheid vraagt een “Propositie voor het rijk” in te richten, met programma’s en projecten die 

we in Regio Zwolle willen uitvoeren en die tegelijkertijd van belang zijn voor Nederland. Dit document 

wordt de basis voor de samenwerking van de regio met het Rijk in de komende jaren.  

- De Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle waarin Rijk en Regio Zwolle samenwerken. Deze strategie 

geeft uitzicht op middelen en biedt mogelijkheden voor de functie van Streekcentrum (met de 

bijbehorende ontwikkelruimte) en voor de Stationsomgeving in Hardenberg.  

- De Investerings- en Ontwikkelagenda waarin ook lokale projecten kunnen worden ingebracht, gericht 

op de versterking van het innovatie ecosysteem, logistiek, circulariteit en het woon- en leefklimaat van 

de toekomst. De geactualiseerde integrale samenwerkingsagenda voor de Regio Zwolle wordt in 2023 

vastgesteld. Daarin wordt ook de financiële bijdrage van gemeenten aan de begroting van de Regio 

Zwolle herijkt. 

In 2023 wordt in deze regionale beleidstrajecten zowel ambtelijk als bestuurlijk meegewerkt zodat de 

wensen en behoeften van de gemeente Hardenberg optimaal worden meegenomen en onze inwoners en 

ondernemers maximaal profijt hebben van de regio. 

 

In Zuid- en Oost-Drenthe / Dutch TechZone 

- Binnen de regio Dutch TechZone (DTZ) werken we ook in 2023 met de gemeenten Hoogeveen, 

Coevorden en Emmen, de provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

samen aan het versterken van de economische structuur en het ecosysteem in de regio en aan het 

aantrekken van talent. De focus ligt daarbij op de versterking van de maakindustrie. De concrete 

projecten en activiteiten voor 2023 moeten nog worden vastgesteld.  

- Voor de periode 2020-2023 werken we samen met het Rijk, de provincies Drenthe en Overijssel en vijf 

andere gemeenten in de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe (ZOD). In 2023 ronden we de 

werkzaamheden met betrekking tot deze eerste dealperiode af. Daarnaast worden de mogelijkheden 

voor een nieuwe Regio Deal verkend. Deze verkenning leidt mogelijk tot een voorstel dat nog in 2022 

wordt ingediend. Besluitvorming over toekenning van deze deal vanuit het Rijk vindt dan plaats in 

2023. Bij een succesvolle indiening wordt de deal 2.0 in 2023 verder uitgewerkt.  

 

Overig 

- In 2023 verkennen we wat een samenwerking met Twente kan opleveren voor de economie en 

ondernemers van Hardenberg.  

- In 2023 wordt de samenwerking in het Vechtdal voortgezet en versterkt, bijvoorbeeld ten aanzien van 

het Ondernemershuis voor het Vechtdal. 

 

 

Lijn 1 Basis op orde: Wij willen de economische dynamiek en concurrentiekracht van het MKB 

vergroten. 

We ondersteunen en begeleiden ondernemers. Dat doen we samen met verschillende partners. 

- 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 (zowel voor starters als het gevestigde 

MKB), het verkrijgen van goed, gekwalificeerd personeel en versterking van de concurrentiekracht van 

ons bedrijfsleven door bevordering van ondernemerschap, innovatie en export.  

- Met het Startershuis Doen en Ondernemershuis voor het Vechtdal hebben we een aanpak ontwikkeld 

voor de ondersteuning van startups (kansrijke startende ondernemers) en scale ups (snel groeiende 

ondernemingen), die ook in 2023 wordt uitgevoerd door deze organisaties. Doel van de aanpak is 

startups uit te laten groeien tot succesvolle werkgevers en werkgevers sneller te laten groeien.  
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Lijn 1 Basis op orde: Wij willen met evenementen de bekendheid en de economische ontwikkeling van 

onze gemeente en de regio vergroten. Evenementen dragen bij aan het vestigingsklimaat, de vrije 

tijdseconomie en het draagvlak voor voorzieningen in de gemeente. 

- We geven subsidies voor het realiseren van evenementen. Evenementen dragen bij aan de 

leefbaarheid en aan inclusie, door de vele partijen en vrijwilligers vanuit de gemeente die zich hiervoor 

inzetten. 

- We zetten in op het (laten) organiseren van een groot evenement om Landstad Hardenberg 

(inter)nationaal op de kaart te zetten. Inmiddels verkennen diverse lokale partijen de mogelijkheden 

voor een groot en aansprekend evenement in Hardenberg. Voor de bijdrage van de gemeente hieraan 

is jaarlijks structureel 50.000 euro beschikbaar. Mocht eventueel extra inzet van de gemeente 

noodzakelijk zijn, dan kunt u daarvoor een nader voorstel tegemoetzien. 

- We subsidiëren de promotiestichtingen. Deze stichtingen zijn heel belangrijk voor de coördinatie, 

inspiratie, samenwerking en verbinding en dragen bij aan vernieuwing en professionalisering in de 

evenementensector. 

 

 

Lijn 1 Basis op orde: We zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende bedrijventerreinen. 

 

In 2023 richten wij ons op: 

• Actualisatie van onze bedrijventerreinenvisie / strategie. 

• Bestuurlijke vaststelling van de programmeringsafspraken die in 2022 zijn gemaakt tussen gemeenten 

in de regio West-Overijssel en de provincie Overijssel.  

• Uitvoering van de bestaande programmeringsafspraken voor de ontwikkeling of uitbreiding van de 

bedrijventerreinen Heemserpoort (15 hectare), Broeklanden Zuid fase 3 (uitbreiden met 12 hectare) en 

Rollepaal (uitbreiden met 10 hectare). Voor deze bedrijventerreinen zijn bestemmingsplannen in 

voorbereiding.  

• De toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen. In 2023 bepalen we met de 

bedrijventerreinenvisie / strategie de gewenste aanpak voor de revitaliseringsopgave(n).   

• Faciliteren van nieuwe vestigingen en uitbreidingsplannen van gevestigde ondernemers, onder andere 

door de inzet van het bedrijvenserviceteam en accountmanagement. 

 

 

Lijn 2 Thema human capital: Wij investeren in de wendbaarheid en weerbaarheid van de 

beroepsbevolking en het aantrekken van talent.  

- 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. Net als in de periode 2021-2022 worden hieruit ook in 2023 tenders 

opengesteld om met opleidingen de regionale arbeidsmarkt wendbaar en weerbaar te maken.  

- Vanuit onze Human Capital agenda onderzoeken we in 2023 waar wij de focus op moeten leggen en 

welke rol de gemeente kan spelen. Het tekort aan personeel is een thema dat ook in 2023 veel 

ondernemers bezig gaat houden. In afstemming met de ondernemers en intermediairs worden acties 

uitgezet. Ook wordt op het thema Human Capital nauw samengewerkt met IQ BLVD en het 

Ondernemershuis voor het Vechtdal en Startershuis Doen.  
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Lijn 2 Thema circulaire economie: We faciliteren de ontwikkeling naar een volledig circulaire economie 

in 2050. 

In de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg en in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg hebben 

we de ambitie uitgesproken om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. 

In 2023: 

- worden sectorgroepen opgericht voor de Bouw, Industrie, Agro en Vrije Tijd en van daaruit worden 

sectorale aanpakken ontwikkeld om circulariteit te bevorderen; 

- dragen we bij in circulaire projecten door personele inzet en financiële bijdragen. 

 

 

Lijn 2 Thema digitalisering: Wij stimuleren de digitalisering van het MKB. 

De digitalisering van onze economie en samenleving is een belangrijke uitdaging. Wij hebben in 2022 

samen met partners een digitaliseringsagenda voor het MKB ontwikkeld, die in 2023 (verder) uitgevoerd 

gaat worden. Kern van deze agenda is een resultaatgerichte en vraag gestuurde aanpak die met de 

belangrijkste intermediairs uit Hardenberg en de regio (IQ BLVD, Ondernemershuis en Startershuis, Novel-

T, Oost NL) maar ook het Alfacollege is ontwikkeld om een grote groep MKB ondernemers te ondersteunen 

bij de verkenning en implementatie van de kansen die digitalisering hen bieden. Op basis van een pilot 

wordt de digitaliseringsagenda verder ingevuld.  

 

 

Lijn 3 Investering in onze drie topclusters: We versterken de economische structuur door de 

ontwikkeling en realisatie van innovatiehubs voor agrofood, maakindustrie en vrijetijdssector. 

We werken aan en nemen deel in de innovatiehubs: publiek private samenwerkingsverbanden met 

ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen (ROC’s, HBO instellingen, universiteiten) en 

medeoverheden. 

- De agrohub Future Farm. Dit private initiatief zet in op versnelling van de grote transities in de 

landbouw en het vergroten van het verdienvermogen van de primaire sector. De gemeente is tot en 

met 2023 subsidiënt in de opstartfase van deze hub en samenwerkingspartner, in 2023 wordt deze 

samenwerking gecontinueerd. 

- De hub voor de maakindustrie IQ BLVD. Dit is een plek waar talent, ondernemers, overheid, onderwijs- 

en kennisinstellingen elkaar vinden en krachten bundelen rondom innovatie en ondernemerschap en 

vraagstukken op het gebied van human capital. In 2023 worden ondernemersprojecten uitgevoerd op 

deze onderwerpen, evenals het plan voor de regiobranding.  

- De hub voor de vrijetijdssector House of Hospitality. In 2021 en 2022 heeft de gemeente een visie op de 

vrijetijdssector ontwikkeld en is de Vakschool 100% Gastvrij opgericht. In 2023 wordt van onderop met 

de sector verkend of vanuit deze visie en de vakschool een volwaardige hub ontwikkeld kan worden en 

welke functionaliteiten daar dan in belegd dienen te worden. Hierbij wordt nauw de samenwerking 

gezocht met onder meer de provincie Overijssel en regionale kennis- & innovatiepartners. 
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 Onderwijshuisvesting 

 

De gemeente Hardenberg heeft een stevige ambitie neergezet waar het gaat om de woningbouw. Er moeten 

meer woningen komen en ze moeten er snel komen. Een direct gevolg hiervan is dat op diverse plekken in de 

gemeente het aantal leerlingen naar verwachting groter wordt dan eerder is geprognosticeerd. Niet overal zijn 

de (geplande of bestaande) schoolgebouwen ruim genoeg om een substantiële toename van het aantal 

leerlingen te kunnen accommoderen. Daarom zijn wij in overleg met de onderwijsbesturen over de gevolgen 

voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP). 

Vooruitlopend op de resultaten daarvan hebben wij de bestaande ramingen voor de investeringen in de 

onderwijshuisvesting met 10% verhoogd. Dat doen wij in reactie op de vigerende prijsstijgingen in de markt. 

Deze maatregel is geheel in lijn met één van de uitgangspunten van het Coalitieakkoord "Oog voor elkaar, blik 

op de toekomst". 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

We brengen de planning voor de onderwijshuisvesting in overeenstemming met de 

woningbouwambitie. 

De gemeente Hardenberg heeft een stevige woningbouwambitie neergezet. Daar komt de vraag 

achterweg wat dat betekent voor de ruimtebehoefte van de scholen. Meer woningen betekent immers 

meer kinderen en die moeten naar school kunnen. Wij gaan hierover in gesprek met de gezamenlijke  

schoolbesturen. Het doel hiervan is om onze investeringsplanning (en voor zover van toepassing, die van de 

schoolbesturen zelf) in lijn te brengen met de gewijzigde omstandigheden. Naast de woningbouwambitie 

spelen ook de marktontwikkelingen in de bouw hierbij een rol; stijgende prijzen en beperkte 

beschikbaarheid van bouwmaterialen vormen een uitdaging bij het uitvoeren van bouwplannen. 

 

 

We verbeteren de huisvesting van Praktijkschool Pro Hardenberg. 

 

Voor Praktijkschool ProHardenberg zijn we op zoek naar een geschikte nieuwbouwlocatie. Aangezien de 

bereikbaarheid van de school per spoor een belangrijke eis is, is de afstand van de locatie tot het NS-station 

een aandachtspunt. En uiteraard is een locatie nodig die voldoende groot is. Wij voeren het gesprek 

hierover met bestuur en directie van de school. Leidend is hierbij de onderwijskundige behoefte van de 

school in zijn samenwerking met andere scholen en bedrijven. 
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 Participatie en werkgelegenheid 

 

Verwacht werd dat de Coronacrisis een grote negatieve impact zou hebben op de arbeidsmarkt. Inmiddels is 

het tegenovergestelde waar: overal op de arbeidsmarkt is sprake van grote krapte. We zien dat ook terug in 

mogelijkheden om mensen uit de uitkering bij een werkgever te plaatsen en daarmee in de afname van het 

aantal mensen dat gebruik maakt van gemeentelijke bijstand. 

 
Wat gaan we daar voor doen? 

 

We bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Zo vinden meer mensen zonder werk een betere 

aansluiting tot de arbeidsmarkt. 

• Inwoners die kunnen werken, helpen we aan werk (Nieuw beschut werk, garantiebaan of regulier werk) 

en daarmee aan financiële zelfredzaamheid. We lopen voorop in Nederland met de inzet van 

loonkostensubsidies en we laten ook mensen zonder indicatie toe tot Nieuw beschut werk.  

• Via Larcom bieden we Nieuw Beschut Werk aan alle mensen met een arbeidsbeperking (dus met of 

zonder formele Beschut werk-indicatie). Daarnaast zoeken we ook bij andere werkgevers de 

mogelijkheid tot het plaatsen van mensen met een beschut werk-indicatie. Daarmee wordt de kans op 

een passende plaatsing groter. Inmiddels hebben we enkele andere partijen gevonden.  

• Om een aantrekkelijke werknemer te blijven wordt om- en bijscholing steeds belangrijker. In regionaal 

verband ondersteunen we onze inwoners (met kennis, begeleiding en subsidie) in het "leven lang 

leren".   

• Statushouders vormen een groot deel van onze bijstandspopulatie. Daarbij begeleiden we 

statushouders naar fulltime-trajecten waarbij zij inburgeringslessen krijgen of werkzaam zijn.  

 

 

We willen een eenduidige benadering van werkgevers. Daarom geven we onder andere via het team 

Werk en Inkomen, het Werkbedrijf Regio Zwolle en de één-werkgeversbenadering uitvoering aan de 

Participatiewet. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 
 

Beschikbare middelen 
 

Bedragen x € 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Baten       

4.1 Bedrijven en ondernemers -336 -1.212 -266 -266 -266 -266 

4.2 Onderwijshuisvesting -695 -344 -352 -352 -352 -352 

4.3 Participatie en werkgelegenheid -365 -318 -318 -318 -318 -318 

4.4 Grondexploitatie -22.018 -16.778 -12.822 -9.104 -6.922 -6.176 

Totaal Baten -23.414 -18.652 -13.758 -10.039 -7.857 -7.111 

 
Lasten       

4.1 Bedrijven en ondernemers 3.197 5.546 3.131 2.376 2.126 2.120 

4.2 Onderwijshuisvesting 4.813 5.077 5.698 5.583 5.504 5.390 

4.3 Participatie en werkgelegenheid 12.434 12.674 12.145 12.134 12.123 12.123 

4.4 Grondexploitatie 19.078 16.144 12.886 9.686 7.766 7.208 

Totaal Lasten 39.523 39.441 33.859 29.778 27.518 26.841 

 
Saldo       

4.1 Bedrijven en ondernemers 2.860 4.335 2.865 2.110 1.860 1.855 

4.2 Onderwijshuisvesting 4.119 4.733 5.346 5.231 5.152 5.038 

4.3 Participatie en werkgelegenheid 12.069 12.356 11.827 11.816 11.805 11.805 

4.4 Grondexploitatie -2.940 -634 64 582 844 1.032 

Totaal Saldo 16.108 20.789 20.102 19.739 19.661 19.729 

 

 

Verschil t.o.v. begroting 2022       

4.1 Bedrijven en ondernemers   -1.470 -2.225 -2.475 -2.480 

4.2 Onderwijshuisvesting   613 498 420 305 

4.3 Participatie en werkgelegenheid   -529 -540 -551 -551 

4.4 Grondexploitatie   698 1.216 1.478 1.666 

       

Totaal verschil t.o.v. begroting 

2022 

  -688 -1.050 -1.128 -1.060 

w.v. jaarschijf meerjarenbegroting   -1.482 -2.160 -2.182 -2.199 

w.v. bijstelling 2023   795 1.110 1.054 1.139 

       

Toelichting bijstelling 2023       

Kapitaallasten   -49 -31 -27 -130 

Prijsstijgingen   97 97 97 97 

Loonsom   82 82 82 82 

Energiekosten   97 48 48 48 

Jaarschijf grondexploitatie   568 915 854 1.042 

Overige/afrondingen    -1   

Totaal bijstelling 2023   795 1.110 1.054 1.139 

 

Voor de toelichting op de 

grondexploitatie wordt hier 

verwezen naar de nota 

Grondexploitatie 2023 
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 Relatie met verbonden partijen 
De Euregio wil een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in het grensgebied en het bevorderen van 

wederzijdse begrip tussen de mensen. De Euregio houdt daarbij rekening met  mogelijke culturele verschillen 

tussen de Nederlandse en Duitse samenleving. 

 

 Relatie met kaderstellende nota's 
• Economische Koers Hardenberg 

• Visienota Landbouw, een sector van economische betekenis 

• Ruimtelijke Economische ontwikkelingsagenda 

• Bedrijventerreinenvisie 

• Gastvrij Hardenberg: naar een nieuwe LTA en aanpak voor stimulering van de VTE 

• Vechtdal Kompas 

• Vrijetijdsagenda Regio Zwolle  

• VTE-programma Gastvrij Overijssel 

• Euregio 

• Detailhandelsstructuurvisie 
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 4.5 Zo doen we het 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 
 

Strategische communicatie 

Met onze strategische communicatievisie 2022-2026 brengen we meer focus aan in onze communicatie en de 

manier waarop we als gemeente ons verhaal vertellen. En blijven we in verbinding met onze inwoners, 

ondernemers, verenigingen en stichtingen, plaatselijk belangen en onze strategische partners. Hiermee geven 

we invulling aan de volgende opgaven: 

- Communiceren op een manier die past bij wat de samenleving van ons verwacht en bij wie we zijn. 

- Communicatie die past bij onze strategische keuzes en het ‘verhaal van Hardenberg’. 

Voor de uitvoering van strategische communicatie is in 2023 incidenteel € 75.000 euro beschikbaar.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Vier speerpunten vormen ons kompas bij communicatie vanuit de gemeente Hardenberg.  

- Communicatie is samenkracht 

- Communicatie is de boodschap 

- Communicatie is verbinding 

- Communicatie is direct duidelijk en persoonlijk 

Met strategische communicatie verbinden we deze vier speerpunten met ‘het verhaal van Hardenberg’. In 

2023 geven we hier uitvoering aan met een aantal concrete projecten. Zo vernieuwen we onze website en 

frissen we onze huisstijl op. Op basis van onderzoek communiceren we volgens een doelgroepgerichte aanpak 

en zetten we vernieuwende communicatiemiddelen in. Ook implementeren we ons sociale media beleid en 

strategie. Verder continueren we het programma Direct Duidelijk Doen en werken we aan digitale 

toegankelijkheid en inclusie.  

 

Het verhaal van Hardenberg gaat over wie we zijn en wat we willen bereiken. De focusthema’s en onze 

belangrijkste ambities zijn de hoofdstukken van dat verhaal. Want ze zijn bepalend voor de positionering van 

de gemeente Hardenberg. We willen die ambities vanuit samenkracht verwezenlijken en daarover vertellen. 

Het vertellen van het verhaal van Hardenberg ondersteunt de lobby richting strategische partners. En kan 

bijdragen aan het verwerven van externe middelen of (planologische) ruimte voor het behalen van onze 

ambities.  

 

 Openbare orde en veiligheid 
Binnen het veiligheidsbeleid kennen we inzet op een aantal vaste onderdelen zoals high impact crimes 

(geweldsdelicten en woninginbraken), jeugd, het AZC, overlast, drugs en verkeersveiligheid. Daarnaast is er 

blijvende aandacht voor de crisisorganisatie en vindt er inzet plaats bij crises en calamiteiten. Dat betreft de 

integrale aanpak binnen het domein van de  fysieke veiligheid zoals grote branden, maar ook besmettelijke 

ziekten, maatschappelijke onrust en incidenten en casuïstiek binnen het sociaal-maatschappelijk domein. 

Naast de reguliere werkzaamheden wordt in 2023 extra aandacht besteed aan de thema’s ondermijning en 

veilig buitengebied, en sociale veiligheid en zorg.  

 

 

 



73 
 

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

 

Wat gaan we daar voor doen? 

- Binnen de gemeente vormen de verkoop en het gebruik van drugs een aanhoudend probleem. Om dit aan 

te pakken werken we samen met verschillende partijen. Om de samenwerking en informatievoorziening 

tussen de betrokken partijen op een goede wijze vorm te geven en te coördineren wordt hierbij gebruik 

gemaakt van de procesregisseur Jeugd. 

- We vergroten de bewustwording op het gebied van ondermijning binnen de organisatie en bij 

ketenpartners. Daarnaast wordt het lokale ondermijningsoverleg gecontinueerd. In dit overleg worden 

signalen verwerkt en opgewerkt en van hieruit kunnen integrale acties en controles opgezet worden. 

Binnen de aanpak van ondermijning richten we ons voornamelijk op drugshandel en -productie, 

zorgfraude, mensenhandel, uitbuiting en cybercriminaliteit. 

- We zetten in op het vergroten van bewustwording en kennis van inwoners van de gemeente over 

ondermijning. Dit vanuit preventief oogpunt en met het oog op het stimuleren van de 

meldingsbereidheid. Daarbij richten we ons primair op het buitengebied. 

- In Dedemsvaart is een succesvolle pilot geweest met het project buurtbemiddeling. Dit wordt over de 

gehele gemeente volgens de landelijke methodiek uitgerold. 

- In het najaar van 2022 wordt op basis van het coalitieakkoord een integraal veiligheidsplan 2023-2026 ter 

vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt nader aangegeven welke thema's vanuit het 

veiligheidsdomein geprioriteerd zijn en waarmee we aan de slag willen gaan.   

 

 Dienstverlening en burgerzaken 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

 

Externe dienstverlening 

Onze dienstverlening moet passen bij hoe we als gemeente willen zijn en bij de verschillende rollen die wij 

daarbij innemen. In 2022 is daarvoor de visie op dienstverlening vastgesteld. Het komende jaar zullen we daar 

uitvoering aan gaan geven.  

 

De dienstverlening aan de gemeente Ommen stopt vanaf 2023. Dit betekent dat we voor forse opgaven staan 

en tot keuzes worden gedwongen, op zowel het financiële als het personele vlak. We weten dat we onze taken 

met minder capaciteit moeten uitvoeren en tegelijkertijd het niveau van de dienstverlening op peil dienen te 

houden. Tegelijkertijd zijn we in 2021 gestart met een meerjarig training- en opleidingstraject om onze 

medewerkers op het gewenste kennisniveau te brengen en te houden. Zo werken we aan een 

personeelsbestand dat klaar is voor de toekomst. 

 

Reisdocumenten worden al meerdere jaren thuisbezorgd als onze inwoners dat willen dat willen. In coronatijd 

hebben wij, vanwege de geldende maatregelen, de kosten voor onze rekening genomen. Nu de 

Coronamaatregelen niet meer gelden en de inwoners weer op het gemeentehuis kunnen komen, bieden we 

deze dienstverlening nog wel aan maar dan weer tegen betaling zoals voor de Corona pandemie. De wensen 

en behoeften van onze inwoner blijft veranderen. Het digitaal aanbieden van onze diensten is een van die 

wensen. Wij gaan samen met onze softwareleverancier door met deze ontwikkeling. Door inwerkingtreding 

en implementatie van de Omgevingswet wordt er meer gevraagd van onze medewerkers, wij volgen dit op de 

voet en zorgen dat we aangehaakt blijven. 

 

In 2023 vinden ook weer verkiezingen plaats. Op 15 maart kunnen onze inwoners hun stem uitbrengen voor 

Provinciale Staten én het Waterschap: 2 verkiezingen op dezelfde dag.  
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Beschikbare middelen 
 

Bedragen x € 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Baten       

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning -266 0 0 0 0 0 

5.2 Openbare orde en veiligheid -510 -392 -311 -331 -331 -331 

5.3 Dienstverlening en burgerzaken -841 -627 -516 -543 -543 -543 

5.4 Algemene baten en lasten -861 56 -374 -374 -416 -425 

Totaal Baten -2.478 -963 -1.201 -1.247 -1.289 -1.298 

 
Lasten       

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning 4.165 3.806 4.048 4.006 3.985 3.985 

5.2 Openbare orde en veiligheid 5.667 5.674 5.906 5.897 5.896 5.894 

5.3 Dienstverlening en burgerzaken 2.381 2.517 2.436 2.451 2.451 2.451 

5.4 Algemene baten en lasten 23.823 26.544 28.823 29.411 30.559 26.886 

Totaal Lasten 36.036 38.541 41.212 41.766 42.891 39.217 

 
Saldo       

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning 3.899 3.806 4.048 4.006 3.985 3.985 

5.2 Openbare orde en veiligheid 5.157 5.282 5.595 5.566 5.565 5.563 

5.3 Dienstverlening en burgerzaken 1.539 1.890 1.920 1.909 1.909 1.909 

5.4 Algemene baten en lasten 22.962 26.600 28.449 29.038 30.143 26.462 

Totaal Saldo 33.558 37.578 40.011 40.519 41.602 37.919 

 
 

Verschil t.o.v. begroting 2022       

5.1 Bestuur en 

bestuursondersteuning 

  241 200 180 179 

5.2 Openbare orde en veiligheid   313 284 283 281 

5.3 Dienstverlening en burgerzaken   29 18 18 18 

5.4 Algemene baten en lasten   1.849 2.438 3.544 -138 

Totaal verschil t.o.v. begroting 2022   2.433 2.941 4.024 340 

       

w.v. jaarschijf meerjarenbegroting   -1.842 -1.649 -1.804 -1.809 

w.v. bijstelling 2023   4.275 4.590 5.828 2.149 

       

toelichting bijstelling 2023       

Leges (m.n. rijbewijzen 

/reisdocumenten) 

  50 32 32 32 

Kapitaallasten   -264 -141 -106 -206 

Loonsom   337 297 227 227 

Prijsstijging   535 537 537 537 

Saldi kostenplaatsen   78 -165 -19 -19 

BOA's   40 40 40 40 

Bijdrage aan Veiligheidsregio   216 216 216 216 

Coalitieakkoord (invulling 9 miljoen)   2.213 2.863 3.963  

Energiekosten   234 117 117 117 

(fasering) taakstelling Publiekszaken 

en Gegevensbeheer 

  542 515 447 447 
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Stelpost Nieuw beleid   6 -10 214 776 

Stelpost leges (o.a. Omgevingswet)   270 270 270 270 

Stelpost plankosten     -128 -316 

Overige/afrondingen   18 19 18 28 

Totaal bijstellingen 2023   4.395 4.710 5.948 2.149 
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 Relatie met verbonden partijen 
 

Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) 

De VNG is belangenbehartiger van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede Kamer, Kabinet en 

maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners. Advisering aan alle leden over actuele 

ontwikkelingen (pro actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). De platformfunctie wordt 

uitgeoefend via de VNG-commissie, Provinciale Afdelingen, congressen, studiedagen en 

ledenraadplegingen. De gemeente Hardenberg is ook lid van de VNG afdeling Overijssel. 

 

Veiligheidsregio IJsselland 

De Veiligheidsregio IJsselland is een samenwerkingsverband waarbinnen brandweer, politie, 

geneeskundige hulpverlening, gemeenten en andere partners samenwerken in het voorkomen, bestrijden 

en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt met en voor de regio 

IJsselland, een gebied met ruim 500.000 inwoners, onder het motto: Samen werken aan veiligheid! Het 

ambitieniveau voor de periode 2019-2023 is vastgelegd in een strategische beleidsagenda waarin concrete 

doelen en acties vermeld staan, vanuit de missie 'versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving: 

risico's beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet'. Men hanteert daarbij de 

kernwaarden: binding, verbinding, vertrouwen en vakmanschap. De veiligheidsregio vervult verschillende 

rollen zoals adviseren, faciliteren en regisseren, en stimuleert de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. 

 

Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland 

De GGD'en hebben een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 

Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en 'schoolarts'), medische 

milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. De GGD’en zijn 

georganiseerd in 25 regio's waarvan de GGD IJsselland er één is. De GGD voert namens Hardenberg en de 

10 overige gemeenten in IJsselland de gemeentelijke taken uit.  

 

 

 

 Relatie met kaderstellende nota's 
 

• Preventie- en handhavingsplan Integrale aanpak Drank- en Horecawet  

• Risicoprofiel en de Strategische beleidsagenda 2019 t/m 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland. 

• Vergunningverlening Toezicht en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021 (VTH-UP 2021)  

• Meerjarenprogramma externe veiligheid 

• Plan van Aanpak permanente bewoning recreatieverblijven (+ gewijzigd voorstel 2012) 

• Bestuurlijke nota veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland 

• De jaarlijkse Integrale Veiligheidsaanpak 
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 4.6 Algemene dekkingsmiddelen en overig 
 

Bedragen x € 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Algemene Uitkering 108.045 110.476 119.136 122.507 125.279 118.224 

Dividend 6.092 2.341 2.258 2.258 2.258 2.258 

Lokale heffingen 16.850 17.037 17.184 17.184 17.184 17.184 

Saldo financieringsfunctie 2 362 18 -162 -347 -504 

Onvoorzien  2.201 1.144 2.134 2.114 2.112 

Reserves 2.459 5.314 2.611 1.694 1.351 1.198 

Saldo na bestemming -15.796 -1.634 -4.981 -10.617 -13.340 -9.886 

Totaal 117.652 136.098 137.370 134.999 134.499 130.587 

 

Algemene uitkering 

De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de informatie in de meicirculaire 

2022. Via de raadsbrief van 14 juni 2022 hebben wij u al geïnformeerd over de financiële gevolgen. 

 

Daarbij merken wij op dat wij op dat het Kabinet - in overleg de VNG - heeft besloten om het zogenaamde 

volumeaccres gemeentefonds voor de komende jaren (tot en met 2025) te bevriezen. Dit betekent dat de 

reden om een afslag voor onderuitputting te hanteren is komen te vervallen.   

Het schrappen van deze stelposten leidt tot een voordeel (t.o.v. de uitwerking in genoemde raadsbrief) van 

2023 €  1.949.000  

2024 €  2.635.000 

2025 €  2.981.000 

2026 €  1.778.000 

 

De VNG heeft op 9 augustus een bericht “Afspraken jeugdmiddelen in meerjarenraming” gepubliceerd. Hieruit 

blijkt dat het Rijk, de VNG en het IPO voor de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn overeengekomen dat gemeenten 

de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg voor 100% in de begroting mogen opnemen. Eerder gold als richtlijn 

dat gemeenten nog 75% opnemen.  

De afspraken over de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg dienen alleen voor de verwerking in de begroting 

2023 en de meerjarenbegroting 2024 - 2026. Voor de jaren na 2026 blijft onduidelijk of gemeenten 100% 

mogen ramen of 75%, aangezien deze jaren nog niet opgenomen zijn in de richtlijnen van de provinciaal 

toezichthouder 

Op grond van bovenstaande informatie hebben wij de raming voor de compensatie hogere kosten jeugdzorg 

verhoogd met: 

2024  €   926.000 

2025  €   852.000 

2026  €   576.000 

 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat: 

• de afname van de uitkering in 2026 is vooral het gevolg is van de keuze van het Kabinet om het de 

koppeling tussen de ontwikkeling rijksuitgaven en het gemeentefonds (trap op, trap af methode) los te 

laten. Er wordt gewerkt aan een andere wijze van financiering van de gemeentelijke uitgaven o.a. wordt 

daarbij gedacht aan de verruiming van het lokale belastinggebied. Ook werkt in de raming 2026 door dat 

de zogenaamde opschalingskorting tot en met 2025 is opgeschort. In 2026  wordt deze 

(rijkskortingmaatregel) echter wel toegepast. 

• in de raming van de gemeentefondsuitkering is een inkomsten stelpost opgenomen voor extra accres 

verwerkt van € 2.698.000. Dit is conform de Kaderbrief 2023. 
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Dividend 

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van het begrote dividend. 

Instelling  Aandeel in het kapitaal Aantal aandelen Dividend per aandeel Dividend 

BNG 0,12% 64.935 1,00 € 65.000 

Enexis 0,06% 96.993 0,77 € 45.000 

Wadinko 5,69% 136 500 € 68.000 

ROVA 11,60% 816 428,92 € 350.000 

Cogas 12,77% 650 2.000 € 1.300.000 

Rendo 5,75% 57 7.543,86 € 430.000 

Vitens 1,10% 63.007 0 €  

Totaal    € 2.258.000 

 
Lokale heffingen 

Voor de  toelichting op deze belastingen, verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen in deze begroting. 

 
Saldo financieringsfunctie 

De rentekosten worden via een zogenaamd rente omslagpercentage doorberekend aan de programma’s. Dit 

percentage hebben wij berekend op 1,5%. Dit is een afgerond percentage. Omdat wij met deze afronding 

werken, ontstaat een verschil met de werkelijke kosten.  

 

Onvoorzien 

Bedragen x 1.000 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

 Stelpost structurele tegenvallers -200 -200 -200 -200 

 Nog in te vullen 1.344 2.334 2.314 2.312 

Totaal 1.144 2.134 2.114 2.112 

 

In de begroting is een structurele post van € 200.000 opgenomen voor onvoorziene structurele tegenvallers.  

 

De stelpost nog in te vullen bestaat uit de volgende posten: 

Bedragen x 1.000 B 2023 B 2023 B 2024 B 2025 

1. taakstelling Samen Door 1.650 2.650 2.650 2.650 

2. stelposten Gemeentefonds:     

- antidiscriminatie -25 -25 -25 -25 

- prenataal huisbezoek -14 -14 -14 -14 

- Wet Open Overheid -156 -172 -190 -192 

- nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen 

Wet langdurige zorg (Wlz) 

48 45 42 42 

- landelijke structuur interventieteams -6 -6 -6 -6 

- toezicht en handhaving gastouderschap -16 -16 -16 -16 

- Systeem leren -18 -18 -18 -18 

- Impuls integraal werken -9    

- Rechtsbescherming systeem -72 -72 -71 -71 

- Ondersteuning wijkteams -38 -38 -38 -38 

Totaal 1.144 2.134 2.114 2.112 
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Ad 2. Aan het gemeentefonds zijn extra middelen toegevoegd of onttrokken, die voorshands op deze stelpost 

zijn gereserveerd. Deze post wordt in de loop van het jaar nader uitgewerkt  en dan worden de betreffende 

posten functioneel toegedeeld c.q. toegevoegd aan de budgetten op de betreffende taakvelden. 

 
Mutaties reserves 
Bedragen x 1.000 R 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 B 2026 

Onttrekkingen reserves 7.079 6.481 2.611 1.694 1.351 1.198 

Toevoegingen reserves -4.620 -1.167 0 0 0 0 

Totaal 2.459 5.314 2.611 1.694 1.351 1.198 

 

De onttrekkingen 2023 betreft de inzet van de reserve dekking kapitaallasten (1.364.000), de onttrekking aan 

de algemene reserve (€ 1.247.000). 
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5. Overzicht van baten en lasten 
De raad stel de begroting vast. Met dit  besluit wordt het college geautoriseerd om verplichtingen aan te gaan 

tot de in de begroting bedragen. De raad stelt de begroting vast op het niveau van de programma’s. Dat wil 

zeggen dat het college de ruimte heeft om binnen de kaders van het programma te schuiven met budgetten. 

Daarbij wordt opgemerkt dat deze kaders zowel financieel als beleidsinhoudelijk zijn. Onderstaand wordt een 

samenvattend overzicht gegeven van de baten en lasten van de programma’s.  Voorgesteld wordt om 

onderstaande bedragen voor de baten en lasten vast te stellen. 

 

Bedragen x € 1.000 
 

Baten Lasten Saldo 

Programma    

Vitaal Hardenberg 22.598 -96.612 -74.014 

Duurzaam Hardenberg 14.945 -14.056 889 

Landelijk Hardenberg 191 -4.323 -4.132 

Ondernemend Hardenberg 13.758 -33.859 -20.102 

Zo doen we het in Hardenberg 1.201 -17.784 -16.703 

Totaal van de programma's 52.693 -166.635 -114.062 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    

   Algemene Uitkering 119.136  119.136 

   Dividend 2.258  2.258 

   Lokale heffingen 17.184  17.184 

   Saldo financieringsfunctie 18  18 

   Onvoorzien  1.144 1.264 

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 138.596 1.144 139.860 

 

Overhead  -23.428 -23.428 

 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 

 

Saldo van baten en lasten 191.289 -188.919 2.370 

 

Mutatie reserves 2.611  2.611 

 

Resultaat 193.900 -188.919 4.981 
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6. Meerjaren perspectief 
 

Het meerjarenperspectief presenteren wij op basis van de primitieve begroting 2023. 

 

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026 

Totaal baten 189.373 191.289 190.716 191.509 183.713 

Totaal lasten 193.053 188.919 181.793 179.520 175.026 

Saldo baten en lasten -3.680 2.370 8.923 11.989 8.687 

Verrekening met reserves 5.314 2.611 1.694 1.351 1.198 

Begrotingsresultaat 1.634 4.981 10.617 13.340 9.885 

Waarvan structureel 8.141 11.728 15.036 17.670 10.257 

Waarvan incidenteel -6.507 -6.747 -4.419 -4.330 -372 

 
Bij de doorrekening van dit perspectief is uitgegaan van de volgende aannames. 

• Een trendmatige stijging op belastingen en tarieven van 0%; 

• Een prijsstijging van 0% per jaar; 

• Een loonkostenstijging van 0% per jaar;  

• Voor de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de informatie uit de 

meicirculaire 2022 op basis van constante prijzen. 

 

Hierna wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het structurele begrotingsresultaat. Voor de 

ontwikkeling van het incidentele resultaat verwijzen wij u naar het meerjarenoverzicht van incidentele baten 

en lasten. 

 

Toelichting op de belangrijkste verschillen 

 

Vergelijking begroting 2023 met begroting 2022 

Het verschil tussen de uitkomsten van de begroting 2023 en de begroting 2022 wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door het gegeven dat in 2022 een aantal incidentele budgetbijstellingen heeft plaatsgevonden.  

 

Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten 2023 t/m 2026 verwijzen wij hier naar het meerjarig 

overzicht, dat elders in deze begroting is opgenomen. 

 

Hieronder gaan wij in op de belangrijkste oorzaken voor de structurele bijstelling van het begrotingsresultaat 

2023 ten opzichte van het begrotingsresultaat 2022: 

 

De begroting 2023 sluit met een structureel resultaat van: € 11.728.000 Voordelig 

Het resultaat van de begroting 2022 is: €    8.141.000 V00rdelig 

Te verklaren verschil €    3.587.000 Voordelig 

 

Deze verklaring wordt gesplitst in 2 delen: 

• De toelichting op de jaarschijf 2023 van de meerjarenbegroting 2023-2025. Hierin is een mutatie 

voorzien van € 3.044.000 nadelig 

• De aansluiting tussen de verwachte uitkomst voor 2023 (namelijk € 5.097.000) en de nu voorliggende 

uitkomst van € 11.728.000. Een verschil derhalve van € 6.631.000 (zie verklaring structurele 

bijstellingen in het financiële hoofdstuk aan het begin van deze begroting). 
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Omschrijving  
Bedragen x € 1.000 voordeel nadeel 

Gemeentefonds  3.168 

parkeeropbrengsten (ticket parkeren) 75  

doelgroepers  125 

grondexploitatie (plankosten)  123 

plattelandsvernieuwing  75 

kapitaallasten  821 

leges  30 

rente 134  

stelpost nieuw beleid  240 

stelpost nog in te vullen 1.083  

saldi kostenplaatsen  69 

wethouders (pensioenen) 41  

evenementensubsidies  87 

taakstelling Omgevingsdienst IJsselland 120  

WSW 280  

WMO beschermd wonen  73 

overige plus afrondingen 34  

som voor- en nadelen 1.767 4.811 

saldo voor- en nadelen  -3.044 

mutaties na verwerking jaarschijf 2023  6.631 

totaal mutatie t.o.v. resultaat begroting 2022  3.587 
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Mutaties 2024-2026 

In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de nu voorliggende 

meerjarenbegroting 2024-2026 met het begrotingssaldo 2023 (structureel). 

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 

begrotingssaldo 2024-2026 (structureel) 15.036 17.670 10.257 

begrotingssaldo 2023 (verwacht) 5.097 5.097 5.097 

verschil 9.939 12.573 5.160 
    

waarvan te verklaren uit bijstellingen begroting 2023 9.949 11.959 4.534 

jaarschijf meerjarenbegroting 2023-2025 -10 614 626 
    

Toelichting jaarschijf meerjarenbegroting 2023-2025    

Gemeentefonds -256 510 510 

doelgroepers -60 -60 -60 

grondexploitatie (plankosten) -171 -494 -494 

riool 49 66 70 

kapitaallasten 218 447 489 

LOC  42 51 

rente -224 -381 -381 

stelpost nieuw beleid -464 -883 -895 

stelpost nog in te vullen 1.025 1.005 1.005 

saldi kostenplaatsen -32 453 455 

stelpost onvoorzien -1 -2 -32 

stelpost prijscompensatie -13 -28 -28 

subsidie AZC -35 -35 -35 

WMO beschermd wonen -73 -73 -73 

overig 27 47 44 

totaal jaarschijf -10 614 626 
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  7. Verplichte paragrafen 
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7.1 Lokale heffingen 
 

Inleiding en wettelijk kader 

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 voor 2023 kunnen worden vastgesteld na het vaststellen van de begroting. 

 

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 onder andere de onroerende 

zaakbelastingen, de hondenbelasting, de parkeerbelasting, de forensenbelasting en de 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 Bedrijven Investeringszone Hardenberg (BIZ) en de 

reclamebelasting Dedemsvaart vallen onder de bestemmingsbelastingen. De belastingopbrengst  wordt 

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 de lijkbezorgingsrechten. 

 

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een 

integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen en daarmee meer 

inzicht is daarom van belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de 

integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het 

beeld van de lokale lasten compleet. Al deze onderdelen zult u daarom tegenkomen in deze paragraaf lokale 

heffingen. 

 

De geraamde inkomsten  

De gemeente Hardenberg verwacht in 2023 rond 18% van haar inkomsten uit lokale heffingen te halen. 

 

In de bijlage zijn alle gemeentelijke belastingen in een tabel (tabel 1) opgenomen die door de gemeente in 

2023 worden geheven. 

 

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

Het gemeentelijk beleid is dat de tarieven van de bestemmingsbelastingen in principe kostendekkend moeten 

zijn. Met andere woorden: de opbrengsten dekken de gemaakte kosten. Bij de retributies is 

kostendekkendheid ook het uitgangspunt, maar leiden kostendekkende tarieven soms tot onevenredig hoge 

tarieven voor een dienst. Daarom stelt de raad in die gevallen een lager tarief vast. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is de evenementenvergunning. De mate van kostendekkendheid van de bestemmingsbelastingen en 

retributies staan vermeld onder 'Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen'.  
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Het kaderstellend beleid voor de diverse heffingen is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde 

gemeentelijke belastingverordeningen. Deze worden jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd na het 

vaststellen van de begroting, zodat de tarieven in overeenstemming kunnen worden gebracht met de 

vastgestelde begroting.  

 

Uit het coalitieakkoord 2022-2026 blijkt dat het streven een gelijkblijvende belastingdruk voor inwoners is. 

Dat betekent dat gemeentelijke belastingen met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.  

Voor 2023 is dit percentage vastgesteld op 3%. Bij sommige tarieven wordt hiervan afgeweken, omdat het 

bijvoorbeeld wettelijke tarieven betreffen of dat hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt (voorbeeld tarief 

toeristenbelasting).  

 

Tarieven meest voorkomende heffingen 

In de bijlage is een tabel (tabel 2) opgenomen met de belastingtarieven van de meest voorkomende heffingen 

van 2021, de huidige tarieven 2022 en de verwachte tarieven voor 2023. De tarieven voor 2023 worden in 

december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

Kwaliteit uitvoering Wet WOZ en ontwikkelingen  

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 staat op 'Goed'. De Waarderingskamer 

heeft aan het begin van het jaar ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden eind februari 2022. 

Tijdens de laatste inspectie (januari 2022) hebben zij een aantal aanbevelingen gedaan die uitgevoerd en 

ingericht moeten worden in het WOZ-proces. De verwachting is dat voor 2023 ook toestemming wordt 

verkregen. 

 

Mede door de gewijzigde systematiek voor het waarderen van woningen naar gebruiksoppervlakte en de 

marktsituatie, zijn de bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarde gestegen met 29%. Met name de 

bezwaren ingediend door ‘No Cure, No Pay’ organisaties zijn sterk gestegen (121%) in verband met het recht 

op proceskostenvergoeding bestuursrecht. Naar verwachting zet deze ontwikkeling zich in de komende jaren 

door omdat het besluit rondom de proceskostenvergoeding Bestuursrecht niet wordt aangepast.  

 

De gemeente Hardenberg is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het is hierdoor 

mogelijk om via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze 

te vergelijken met andere woningen. Ook de afnemers (belastingdienst, CBS en waterschappen) ontvangen 

WOZ-gegevens via de LV WOZ . 

 

Mijn Overheid 

Mensen krijgen steeds meer berichten van de overheid in hun berichtenbox van MijnOverheid en kunnen ook 

steeds meer gegevens via MijnOverheid raadplegen. Dit digitale kanaal helpt veel papier te besparen, 

dienstverlening aan burgers begrijpelijker en sneller te maken en draagt ook bij aan efficiency van de overheid. 

Ook de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de nieuwe WOZ-waarde wordt in 2023 net als in 2022 

verzonden naar de berichtenbox van MijnOverheid. Alleen als mensen zich niet hebben aangemeld voor 

MijnOverheid wordt de aanslag nog per post toegezonden. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van 

MijnOverheid en ontvangen de aanslag daarom ook per post. Naar verwachting wordt in 2023 zo'n 40% van de 

aanslagen van de gemeente Hardenberg digitaal verzonden. Ook het raadplegen van WOZ-gegevens en 

taxatieverslagen kan via MijnOverheid.  

 

 

 



90 
 

Ontwikkelingen 

Momenteel wordt tussen rijk en gemeenten gesproken over een nieuwe of aangepaste 

financieringssystematiek. De wens is om per 2026 tot een nieuwe wijze van bekostigen te komen, waarbij 

verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel is. 

In het rapport ‘Betalen betekent betalen’ uit 2015 is aanbevolen om te komen tot een significante uitbreiding 

van het gemeentelijk belastinggebied. Het gaat daarbij om autonome keuzes, niet om het bekostigen van 

rijksdoeleinden. Op verzoek van de VNG is ter actualisering van de analyse een notitie geschreven. 

 

Verschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen 

Het VNG-bestuur onderschrijft de conclusie uit deze notitie, dat de redenen om te komen tot een significante 

uitbreiding onverkort gelden. Daarmee is het reeds eerder geformuleerde VNG-standpunt door het bestuur 

herbevestigd: ‘Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische 

afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een 

verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. 

 

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen 

Hierna wordt ingegaan op de verschillende algemene belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies die 

de gemeente heft.  

 

Tabel 1 Geraamde inkomsten 

 Soort heffing Begrote baten 2023  

(Exclusief kwijtschelding) 

Onroerende zaakbelastingen woningen 6.826.000 

Onroerende zaakbelasting niet woningen 8.572.000  

Afvalstoffenheffing 5.849.000  

Hondenbelasting 0 

Rioolheffing 7.749.000  

Forensenbelasting 343.000  

Toeristenbelasting 1.388.000  

Parkeerbelasting 1.573.000  

Leges 2.017.000  

Marktgelden 56.000  

Lijkbezorgingsrechten  486.000  

BIZ 204.000 

Reclamebelasting 56.000  

Totaal  35.119.000  

Als percentage van de totale gemeentelijke inkomsten 18% 

 

 

Algemene belastingen 

 

Onroerende zaakbelastingen 

In de tariefstelling van de onroerende zaakbelastingen moet rekening worden gehouden met de 

waardeontwikkeling van de WOZ-waarden. Voor onroerende zaken wordt gemiddeld een waardestijging 

verwacht voor 2023. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de herwaardering van alle onroerende zaken 

waardoor in deze paragraaf nog niet kan worden aangeven met welk percentage de tarieven, uitgaande van 

een stijgende waarde, verlaagd worden om tot de gewenste opbrengst te komen. Bij het vaststellen van de 

belastingverordeningen voor 2023 is dit percentage bekend.  
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Vanaf 2018 wordt de compensatie OZB (dit betreft een subsidie) voor vrijwilligersorganisaties vermeld op het 

aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierdoor is het voor vrijwilligersorganisaties direct duidelijk wat er 

moet worden betaald aan OZB. Ook in 2023 vermelden we de compensatie OZB daarom op het aanslagbiljet. 

De compensatie bedraagt 50% van het aanslagbedrag OZB.   

 

Toeristenbelasting 

De toeristenbelasting wordt geheven door middel van een voorlopige aanslag in het betreffende belastingjaar 

en een definitieve aanslag na afloop van het belastingjaar. Dit betekent dat de definitieve aanslag over het 

belastingjaar 2022 wordt opgelegd in april 2023. Het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting 2022 is 

begroot op 1.320.000 overnachtingen.  

Op verzoek van de recreatieondernemers is de verordening toeristenbelasting in 2021 voor de tweede keer 

voor een periode van vier jaar vastgesteld (2022 t/m 2025). Het tarief is vastgesteld op € 1,05.   

 

Forensenbelasting  

Vanaf 2022 wordt forensenbelasting niet meer naar oppervlakte geheven maar naar een vast bedrag. Het 

tarief wordt met het vastgestelde inflatiepercentage van 3% verhoogd en komt hiermee op € 232. 

 

Parkeerbelasting 

De parkeerbelasting wordt voldaan door kentekenparkeren (aanmelden van kenteken en doen van betaling 

via parkeerautomaat), door gebruik te maken van belparkeren of door op een andere wijze te betalen voor het 

parkeren. Ook de betaalde vergoeding voor een parkeervergunning betreft parkeerbelasting. Als bij controle 

blijkt dat er geen parkeerbelasting is voldaan, volgt er een naheffingsaanslag.  

 

Het beleid voor parkeren in het centrum van Hardenberg is in 2019 geëvalueerd. In april 2021 is het nieuwe 

parkeerbeleid vastgesteld en op 8 december 2021 in werking getreden. Op dat moment was de slagboom 

apparatuur vervangen en het Parkeerrechtensysteem in werking. Inmiddels zijn ook de straatautomaten 

vervangen. Met de nieuwe parkeerregulering moet parkeren gemakkelijk en eenvoudig zijn en moeten de 

beschikbare parkeerplaatsen beter worden benut. Het doel van het parkeerbeleid is de juiste parkeerder op de 

juiste plek te krijgen. Het nieuwe beleid wordt na een jaar geëvalueerd. Er wordt op logische momenten 

geïndexeerd. 

 

Bestemmingsbelastingen 

Het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing is 100% kostendekking. Om te voorkomen dat er 

jaarlijks grote schommelingen in het tarief nodig zijn om de gewenste kostendekking te kunnen realiseren, 

wordt om pieken in kosten op te vangen gewerkt met voorzieningen. In de tabellen in de bijlage (tabel 3 en 

tabel 4) ziet u de kostendekkingspercentages voor en na de onttrekking uit de voorziening.  

 

Afvalstoffenheffing 

Met de afvalstoffenheffing bekostigt de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval. De 

afvalstoffenheffing wordt evenals de wettelijk plicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, geregeld in de 

Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel tarief. De hoogte van de 

aanslag is afhankelijk van het aantal aanbiedingen. De afvalstoffenheffing wordt vermeld op de 

gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Op dit aanslagbiljet staan o.a. ook de rioolheffing en de ozb. 

Het tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt iets minder dan met inflatie omdat anders de voorziening te ver 

oploopt. Voorgesteld wordt om het tarief voor het vast recht op € 167,- vast te stellen. 
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Rioolheffing  

De rioolheffing hangt samen met de wettelijke zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. 

Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer 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 GRP benoemt de gemeente welke voorzieningen op het gebied van riolering zij bezit, hoe deze 

voorzieningen functioneren, hoe het rioolstelsel beheerd wordt en hoe dit gefinancierd wordt.  Daarnaast 

speelt het GRP in op de veranderingen in het klimaat en de aanpassingen die we daarom aan ons riolerings- en 

watersysteem moeten uitvoeren. 

Het huidige GRP loopt eind 2022 af. Naar verwachting wordt eind 2022 een nieuw plan aan uw raad 

aangeboden. 

 

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en reclamebelasting 

In het centrum van Hardenberg wordt een BIZ geheven. Deze is in 2021 weer voor vijf jaar vastgesteld en geldt 

tot en met 2026. 

In het centrum van Dedemsvaart wordt vanaf 2022 een reclamebelasting geheven.  

Bij zowel de BIZ Hardenberg als de reclamebelasting Dedemsvaart wordt de belastingopbrengst uitgekeerd 

aan de door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. 

 

Retributies 

Bij de retributies wordt in sommige gevallen afgeweken van de wens om 100% kostendekkende tarieven te 

hanteren, omdat dit zou leiden tot onevenredig hoge tarieven. In de bijlage ziet u de 

kostendekkingspercentages van de retributies (tabel 5, 6 en 7). 

 

Lijkbezorgingsrechten 

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. De kostendekking van de lijkbezorging 

is 73%. 

 

Marktgelden 

Marktgeld is een retributie voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Hardenberg of 

Dedemsvaart. De kostendekking van de marktgelden is 54%. 

 

Leges 

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 of paspoorten. 

Maar ook activiteiten van het gemeentearchief kunnen in de legesverordening worden geregeld.  

 

De totale legesverordening voor 2023 is 81% kostendekkend. Op basis van dit berekende percentage wordt 

onderbouwd dat de gemeente Hardenberg geen ‘winst’ maakt op de diensten en producten die zij aanbiedt. In 

de bijlage ziet u de kostendekkingspercentages in een tabel per paragraaf, hoofdstuk en de totale 

legesverordening (Tabel 7). 
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Een aanduiding van de lokale lastendruk 

Onder de woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de gemeente 

betaalt aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Over het belastingjaar 2022 is dat  volgens het Centrum voor 

Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in de gemeente Hardenberg een bedrag van 

€ 849. In 2021 was dit bedrag € 752. Onze gemeente staat nu op plaats 94 (in 2021: 76) van de gemeenten met 

de laagste woonlasten in Nederland (totaal 349 (deel)gemeenten).  

 

Het landelijke gemiddelde is een bedrag van € 904. In de Provincie Overijssel is het gemiddelde € 868. (Bron: 

Coelo, atlas van de lokale lasten 2022). In de tabel woonlasten omliggende gemeenten, hieronder, ziet u de 

woonlasten van de omliggende gemeenten. 

 

Woonlasten omliggende gemeenten 

Omliggende gemeenten Woonlasten per huishouden Landelijke rangorde  

(aantal (deel) gemeenten 349) 

Zwolle 800 46 

De Wolden 802 48 

Ommen 812 55 

Dalfsen 822 65 

Staphorst 829 78 

Hardenberg 849 94 

Hoogeveen 885 144 

Twenterand 957 230 

Coevorden 1.004 349 

(Bron: Coelo, atlas van de lokale lasten 2022) 

 

Uit de COELO-atlas 2022 blijkt dat COELO uitgaat van een tarief afvalstoffenheffing voor 

meerpersoonshuishoudens in de gemeente Hardenberg van € 255. 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 2022 betalen huishoudens aan vastrecht € 166,-. Daarbij komen de kosten per 

aanbieding van restafval. Het gemiddeld aantal aanbiedingen van de restafval 240 liter-container bedroeg in 

2021 gemiddeld 7 aanbiedingen. Vermoedelijk is dit aantal voor 2022 nagenoeg gelijk. Dit resulteert in een 

totale gemiddelde aanslag afvalstoffenheffing van € 240,20 (166 + 74,20).  

 

De werkelijke gemiddelde woonlasten bedragen in 2022 in de gemeente Hardenberg voor een 

woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 311.233,- (bron: COELO) en 7 aanbiedingen van de 

240 liter restafvalcontainer: Tarief 2022:  

Onroerende zaakbelastingen  324 

Afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel)  240 

Rioolheffing  269 

Totale gemiddelde aanslag 2022 833 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

Voor belastingplichtigen, die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen, is kwijtschelding 

mogelijk op grond van de Gemeentewet en de Invorderingswet. Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de 

onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de eerste hond met betrekking tot de 

hondenbelasting. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van 

belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden we rekening met 100% van de kosten van 
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levensonderhoud zoals opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Sinds 1 januari 

2018 is ook de kostendelersnorm uit de participatiewet van toepassing. Daarnaast w0rdt op twee onderdelen 

een ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid uitgevoerd. Dit wordt bereikt door bij de berekening van de 

betalingscapaciteit een hogere inkomensnorm voor personen met een pensioengerechtigde leeftijd of ouder 

te hanteren en de netto kosten van de kinderopvang als uitgave aan te merken. Dit betekent dat de kwetsbare 

groepen in Hardenberg in 2022 een beroep kunnen blijven doen op de mogelijkheden tot kwijtschelding van 

de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. 

 

Totaal is €548.200- begroot voor kwijtschelding en is als volgt opgebouwd: Afvalstoffenheffing €270.000,-, 

rioolheffing € 270.000, hondenbelasting € 4.500 en OZB € 3.700. Het kwijtschelden van OZB komt tot nu toe 

niet veelvuldig voor.  

 

Tabel 2 Tarieven meest voorkomende heffingen 

Meest voorkomende belastingtarieven 2021 2022 2023* 

Ozb-tarief eigenaar woning 0,1118% 0,1042% nnb 

Ozb-tarief eigenaar niet-woning 0,3344% 0,3108% nnb 

Ozb-tarief gebruiker niet-woning 0,2834% 0,2634% nnb 

Vastrecht afvalstoffenheffing 164 166 167 

Vastrecht afvalstoffenheffing 

(hoogbouw en buitengebied t/m 2018) 

143 145 146 

Lediging 240 liter container RST 

Lediging 240 liter container GFT 

10,60 10,60 10,60 

0 0 0 

Lediging 140 liter container RST 

Lediging 140 liter container GFT 

6,50 6,50 6,50  

0 0 0 

Rioolheffing woning 265 269 277 

Hondenbelasting (1e hond) 45 41,50 0 

Toeristenbelasting 0,97 1,05 1,05 

Forensenbelasting  (tarief 30 - 40 m2) t/m 2021 Vanaf 

2022 vast bedrag 

211      

225 

 

232 

* De tarieven 2023 worden in december 2022 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. 

 

 

Tabel 3 Kostendekking afvalstoffenheffing 

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2023   

Netto kosten taakveld  € 4.408.080 

Overhead € 165.000 

BTW € 992.470 

Toevoeging voorziening -€ 11.180 

    

Totaal opbrengsten € 5.565.550 

Totaal kosten € 5.565.550 

Dekkingspercentage 100% 
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Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2023 (excl. voorziening)   

Baten  € 5.554.370  

Lasten  € 5.565.550  

Kostendekkendheid 99,80% 

 

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2023 (incl. voorziening)   

Baten  € 5.565.550  

Lasten  € 5.565.550  

Kostendekkendheid 100% 

 

 
Tabel 4 Kostendekking rioolheffing 

Kostendekking rioolheffing 2023   

Netto kosten taakveld  € 5.743.980 

Overhead € 827.000 

BTW € 1.038.580 

Onttrekking voorziening -€ 130.560 

    

Totaal opbrengsten € 7.609.560 

Totaal kosten € 7.609.560 

 Dekkingspercentage  100% 

 

Kostendekkendheid rioolheffing (excl. voorziening)   

Baten  €  7.479.000  

Lasten  €  7.609.560  

 Percentage  98,28% 

 

Kostendekkendheid rioolheffing (incl. voorziening)   

Baten  €  7.609.560  

Lasten  €  7.609.560  

 Percentage  100% 

 

Tabel 5 Kostendekking lijkbezorging 

Kostendekking lijkbezorging 2023   

Netto kosten taakveld  € 476.296 

Overhead € 194.580 

Overige toe te rekenen kosten € 0 

BTW € 0 

    

Totale kosten € 670.876 

Opbrengst  € 488.917 

 Kostendekkendheid  72,88% 
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Tabel 6 Kostendekking marktgelden 

Kostendekkendheid marktgelden 2023   

Netto kosten taakveld  € 63.738 

Overhead  € 39.702 

Overige toe te rekenen kosten    

BTW    

    

Totale baten € 56.050 

Totale kosten  € 103.440 

 Kostendekkendheid  54,19% 
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Tabel 7 Kostendekking leges 
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Toelichting legestabel 

Per hoofdstuk van de legestarieventabel is het percentage kostendekkendheid berekend.  Zo wordt inzichtelijk 

welke mate van kostendekkendheid van toepassing is per hoofdstuk. Een aantal paragrafen hebben in financiële 

zin een zeer bescheiden omvang en zijn aangegeven met “-“ 

De totale verordening overstijgt niet de 100% kostendekkingsnorm. Binnen de paragrafen en daarmee ook 

binnen de hoofdstukken is kruissubsidiëring toegestaan. Kruissubsidiëring is het bewust hanteren van lagere 

legestarieven voor de ene dienst en het hanteren van hogere legestarieven voor de andere dienst. Een voorbeeld 

hiervan zijn de rijbewijzen. Voor rijbewijzen ( hoofdstuk 1, paragraaf 1.3) overstijgt de geraamde opbrengst net de 

geraamde toe te rekenen kosten. De gehanteerde tarieven voor de rijbewijzen betreffen de maximaal wettelijke 

tarieven. Het tarief hoeft niet te worden aangepast omdat de totale verordening de 100% kostendekkingsnorm 

niet overschrijdt.  

 

In Hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn voor diverse belastbare feiten maximum wettelijke tarieven van 

toepassing, bijvoorbeeld voor rijbewijzen, paspoorten etc. Deze wettelijk maximumtarieven worden op een later 

moment aangepast, zodra deze gegevens definitief bekend worden gemaakt door het Rijk.  

 

Binnen Hoofdstuk 2 vallen de belastbare feiten ten behoeve van de Omgevingswet. Voor dit onderdeel kan 

specifiek worden aangegeven dat de tarieven voor de kleine bouwactiviteiten minder kostendekkend zijn dan de 

tarieven voor een grote bouwactiviteit. Dit is een bewuste keuze en als zodanig niet afwijkend van de landelijke 

tendens en ook niet onredelijk.  

 

De verwachting is dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treden. 

Half november wordt hier een definitief besluit over genomen. De Omgevingswet staat voor een goede balans 

tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit door 

privatisering van het bouwtoezicht te verbeteren. 

Door deze wijziging heeft er een herijking plaatsgevonden van de verschillende onderdelen in Hoofdstuk 2. Ten 

opzichte van 2022 zullen de lasten omlaag gaan. De baten zullen minder hard dalen. Hierdoor is de 

kostendekkendheid hoger.   

  



99 
 

 7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Inleiding en wettelijk kader 

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een wettelijk verplicht onderdeel van de begroting. In 

artikel 11 lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat welke informatie in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing moet staan: 

- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s 

- een inventarisatie van de risico’s 

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

- kengetallen voor de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen,   

solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit 

- een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. 

 

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit, weerstandsvermogen en de risico’s 

De weerstandscapaciteit is in het BBV omschreven als 'de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente 

beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken'. De beschikbare weerstandscapaciteit berekenen 

wij op basis van: 

- De omvang van de algemene reserve (vrij aanwendbaar gedeelte); 

- De eventueel ongebruikte belastingcapaciteit; 

- De omvang van stille reserves (indien aanwezig); 

- De ruimte in de structurele begroting. 

 

Onze visie ten aanzien van het weerstandsvermogen is: 

‘Wij streven naar weerstandsvermogen dat groter is dan de omvang van de risico's. Daarvoor willen we inzicht in 

en  beheersing van de risico’s en een goede balans tussen de bestuurlijke ambitie en de daarmee gepaard gaande 

risico’s’. 

 

Onze doelstelling is: 

• het handhaven van een gezonde financiële positie; 

• het voorkomen dat ingrijpende beleidswijzigingen noodzakelijk worden bij niet afgedekte risico’s. 

 

Een risico definiëren wij als: een kans op een gebeurtenis dat een nadelig effect kan hebben op de organisatie, de 

doelen die zijn gesteld en / of de financiële positie.  

 

De risico’s zijn onderverdeeld naar drie categorieën: 

- Mogelijke financiële tegenvallers die samenhangen met de uitvoering van bepaalde activiteiten.  

Voorbeelden zijn het ondernemersrisico bij grondexploitaties en het risico op overschrijding van budgetten 

bij openeinderegelingen.  

- Voorzienbare tekorten op reguliere budgetten. De tekorten zijn min of meer duidelijk. Zeker waar de 

tekorten een structureel karakter hebben, heeft het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de voorkeur dit op te 

lossen binnen de exploitatie.  

- (Ongewenste) schommelingen van budgetten, waardoor behoefte ontstaat in egalisatie van jaarlasten. 

Riolering en wegen zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden. Als de noodzakelijke onderhoudslasten 

structureel in de begroting zijn geraamd is er geen sprake van een risico dat relevant is voor het 

weerstandsvermogen. 

 

Vanuit de betekenis van het begrip weerstandsvermogen zoals in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 

is beschreven, is uitsluitend de eerste categorie van belang voor het bepalen van het benodigde 

weerstandsvermogen. 
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Risicoprofiel 

Wij hebben de mogelijke risico’s, inclusief hun oorzaken en gevolgen voor het continueren van de bestaande 

dienstverlening en bedrijfsvoering, geactualiseerd.  De totale omvang van de geïdentificeerde risico’s bedraagt 

bruto € 35 miljoen. 

Voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen houden we rekening met de kans dat een 

gebeurtenis zich voordoet en het financieel gevolg van een gebeurtenis (= kans * financiële impact). Niet alle 

risico's zullen zich tegelijkertijd en in dezelfde omvang voor doen.  

Het resultaat is dat met een beschikbare weerstandscapaciteit van zo'n € 21,5 miljoen het voor 90% zeker is dat 

de incidentele risico's zijn afgedekt.  

 

 

Toelichting risico’s   

We beschrijven de top 5 van gebeurtenissen met een (ver)hoog(d) risico en / of een grote financiële impact.  

 

1. Grondexploitaties        € 4.870.000 

In de Nota Grondexploitatie 2023 en de paragraaf Grondbeleid worden de risico’s beschreven in de 

grondexploitaties. De grootste risico’s zijn: 

• Hogere kosten voor de aanleg van het openbaar gebied. 

• Vertraging in de uitgifte als gevolg van marktontwikkelingen. 

• Het tot stand komen van de verschillende bestemmingsplannen binnen Marslanden II. 

• Extra kosten in verband vervuiling binnen het centrumplan Hardenberg. 

 

Grondexploitatie Benodigde risicoreserve 

Centrumplan Hardenberg €   1.206.000 

Centrumplan Dedemsvaart €    317.000 

Hardenberg Wonen €     140.000 

Hardenberg Werken €   1.383.000 

Marslanden II €   1.277.000 

Overige projecten €    597.000 

Totaal €   4.870.000 

 

2. Budgetoverschrijding  Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning € 4.250.000 

De uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is een openeinderegeling. De 

gemeente heeft de plicht inwoners te ondersteunen. Een overschrijding van het budget in de begroting is geen 

reden om deze ondersteuning niet te bieden. Als een groter beroep wordt gedaan op de voorzieningen stijgen de 

kosten. Wij werken aan maatregelen om de stijging van de kosten te beheersen en zo mogelijk kosten te 

verlagen, waarbij er ook nadrukkelijk geïnvesteerd wordt in de sturing op verwijzingen naar de zorg en de 

verantwoording. 

 

3. Beëindigen dienstverlening aan gemeente Ommen    € 3.300.000 

In de periode tot 31 december 2024 wordt de dienstverlening aan Ommen afgebouwd en overgedragen. In die 

periode zijn er extra kosten om de dienstverlening, de informatie en de systemen opnieuw in te richten.   

 

4.  Informatiebeveiliging        € 2.000.000 

Als gemeente werken we veel met waardevolle en privacygevoelige informatie, die steeds meer tijd- en plaats 

onafhankelijk beschikbaar moet zijn. Daarvoor gebruiken we allerlei systemen. Door maatschappelijke- en 

technologische ontwikkelingen is het beheersen van de risico’s op uitval en van de veiligheid van informatie 

belangrijk. We zorgen voor bewustwording van de risico’s en nemen beheersmaatregelen. Desondanks blijft het 

risico dat onze systemen uitvallen. Door cybercrime (o.a. ransomware) of een technische storing. Als vervanging 

of herstel van systemen nodig is buiten de reguliere vervangingsperiode zijn extra investeringen nodig.  
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5. Budgetoverschrijding Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz   €  700.000 

Wij ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader 

van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van 

loonkostensubsidie. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de 

loonkostensubsidie, en voor de uitvoering ervan. De financieringssystematiek sluit hierbij aan. Het Rijk stelt 

jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. 

Dat budget is niet geoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel 

zelf opvangen.  

 

Niet gecalculeerde risico’s 

Mondiale en economische ontwikkelingen leiden tot stijging van lonen, prijzen en rente. De duur en de omvang 

van die ontwikkelingen zijn nog niet goed in te schatten. In de berekening van het risicoprofiel is hiermee geen 

rekening gehouden. Wij zullen deze ontwikkelingen verwerken in de (meerjaren)begroting. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit is in het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 11.1) omschreven als 

‘de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 

dekken’. De volgende componenten worden tot de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend: 

Beschrijving Begroot bedrag per 1 januari 2023 

De algemene reserve € 71.842.000 

De ongebruikte belastingcapaciteit  € 1.000.000 

De stille reserves (indien aanwezig) € 0 

De ruimte op de structurele begroting € 0 

 

In de omvang van de algemene reserve is uitgegaan van de in de begroting 2022 geraamde toevoegingen en 

onttrekking aan de reserve. 

   

Beoordeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen 

maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit 

verband is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

 
 

Naast de aanwezige weerstandscapaciteit en de ongedekte risico’s zijn ook de andere factoren van invloed op het 

weerstandsvermogen, zoals het aanpassingsvermogen van de organisatie en de kans dat tegenslagen zich 

gelijktijdig voordoen. Wanneer op zichzelf genomen betrekkelijk kleine risico’s gelijktijdig of vlak na elkaar 

optreden, kan toch een beroep op de weerstandscapaciteit noodzakelijk zijn. 

 

Het benodigde weerstandsvermogen voor de opvang van de risico’s is € 21,5 miljoen.  
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Per 1 januari 2023 is de verwachte omvang van het weerstandsvermogen:   

€ 71,842 miljoen algemene reserve  + € 1 miljoen belastingcapaciteit = € 72,842 miljoen.  

 

De ratio is: 

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare weerstandscapaciteit 

=  
€ 72.842.000 

= 3,38 
Benodigde weerstandcapaciteit € 21.500.000 

 

Deze ratio ligt ruim boven de door de raad vastgestelde factor van 1,4.  

De ruimte tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 72,8 miljoen) en de gewenste weerstandscapaciteit  

(1,4 * € 21,5 miljoen = € 30 miljoen) is € 42,8 miljoen per 1 januari 2023. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat de in de meerjarenbegroting 2023 – 2026 begrote onttrekkingen aan de 

algemene reserve niet in de berekening zijn meegenomen. 

 

Door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en de Universiteit Twente is een waarderingstabel 

opgesteld, die aangeeft hoe de ratio beoordeeld kan worden. Daaruit blijkt dat een ratio van meer dan 2,0 als 

uitstekend wordt gezien. Zie onderstaande tabel: 

 

Ratio Betekenis 

> 2 Uitstekend 

1,4 – 2 Ruim voldoende 

1 – 1,4 Voldoende 

0,8 – 1 Matig 

0,6 – 0,8 Onvoldoende 

< 0,6 Ruim onvoldoende 

 

 

Indicatoren DEPLA 

Door de commissie DEPLA is een aantal indicatoren ontwikkeld, die de raad kunnen helpen in het verkrijgen van 

inzicht in de gemeentefinanciën, namelijk: 

• de netto schuldquote inclusief de quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

• solvabiliteitsratio 

• kengetal grondexploitatie 

• structurele exploitatieruimte 

• belastingcapaciteit. 

 

Voor onze gemeente is het beeld als volgt: 

Begroting 2023 Verslag Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Netto schuldquote 50% 72% 72% 65% 58% 53% 

Netto schuldquote gecorrigeerd  

voor verstrekte leningen 49% 70% 70% 63% 56% 51% 

Solvabiliteitsratio 42% 29% 40% 45% 50% 55% 

Structurele exploitatieruimte 0% 3% 6% 8% 9% 6% 

Grondexploitatie 5% 8% 3% 2% 2% 2% 

Belastingcapaciteit 93% 93% 94% 94% 94% 94% 

Weerstandsvermogen 2,76 2,24 3,39 3,56 4,04 4,66 

 



103 
 

De schuldquote ligt ruim onder de afgesproken norm. De ratio's voor  solvabiliteit  en grondexploitatie liggen 

stabiel in de buurt van het landelijke gemiddelde liggen. Naar onze indruk zijn dit indicatoren die er op wijzen dat 

Hardenberg financieel gezond is.  

 

 

Hieronder treft u per genoemd kengetal een uitleg aan: 

 

1. Netto schuldquote (gecorrigeerd) 

Definitie: De netto schuldquote geeft de verhouding weer tussen het niveau van de schuldenlast van de gemeente 

ten opzichte van de eigen middelen. In het verlengde hiervan kennen we ook de zogenoemde “Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen”. Bij deze specifieke quote wordt er gekeken naar het effect van door 

de gemeente verstrekte leningen op de schuldenlast van de gemeente. De gemeente Hardenberg heeft een 

maximale netto schuldquote van 130% vastgesteld. 

 

2. Solvabiliteitsratio 

Definitie: De mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit wordt 

uitgedrukt in het percentage Eigen Vermogen ten opzichte van het balanstotaal.  

 

3. Kengetal grondexploitatie 

Definitie: De boekwaarde van de voorraden grond zijn van belang, want deze waarden moeten meerjarig worden 

terugverdiend bij de verkoop. De ratio wordt berekend door de boekwaarde van de gronden in exploitatie te 

delen door de totale baten van de programmabegroting of jaarrekening. 

 

4. Structurele exploitatie ruimte 

Definitie: Om een flexibele begroting te kunnen bewerkstelligen is het zinvol de structurele baten hoger te laten 

zijn dan de structurele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele 

baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de 

totale baten en uitgedrukt in een percentage. 

 

5. Belastingcapaciteit 

Definitie: De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale 

woonlasten.  

Dit kengetal wordt berekend door de lokale lasten (OZB/afval/riool) voor een gemiddeld huishouden in de 

gemeente te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Het Coelo publiceert jaarlijks deze gegevens.  

Daarbij wordt een ranglijst aangehouden van gemeenten met de laagste woonlasten in Nederland. De gemeente 

Hardenberg stond in 2022 op plaats 94 (ranglijst eigenaar-bewoner meerpersoonshuishouden). De woonlasten 

voor deze categorie (€ 849,-) liggen onder het landelijk gemiddelde (€ 904,-) en het provinciaal gemiddelde  

(€ 868,-). 
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 7.3 Financiering 
 

Korte omschrijving 

In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. De uitvoering 

van het treasurybeleid komt in de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening aan de orde. In het 

Besluit begroting en verantwoording (BBV) is vastgelegd, welke informatie in de financieringsparagraaf in ieder 

geval moet worden opgenomen. Het gaat daarbij om de beleidsvoornemens die relevant zijn voor het 

risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze 

waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de 

financieringsbehoefte. 

 

Treasurybeheer/ Liquiditeitsrisicobeheer  

Liquiditeitsrisico’s worden beperkt door treasuryactiviteiten te baseren op een middellange termijnplanning. Dit 

gebeurt met behulp van een zogenaamde liquiditeitsbegroting, waarin de belangrijkste (grote) geldstromen zijn 

opgenomen. Lopende het jaar actualiseren we de cijfers door wijziging van de uitgaven en inkomsten.  Met 

ingang van 1 januari 2023 is een nieuw treasurybeleid van toepassing door herijking van ons treasurystatuut. Aan 

dit nieuwe treasurybeleid worden al onze treasuryactiviteiten getoetst. In 2023 gaan we verder met het 

duidelijker in kaart brengen van geldstromen door de samenwerking met projectleiders aan te gaan voor het 

verbeteren en optimaliseren van de liquiditeitenplanning van projecten. 

 

Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 

De verwachting is een verdere daling van het bruto binnenlands product (bbp) tot 2,8%. Het bbp is een maat voor 

de omvang van de economie. Na de sterke versoepeling tijdens de corona crisis in 2020 is de begrotingskoers 

vorig jaar krapper geworden en wordt deze in 2023 naar verwachting geleidelijk verder aangescherpt. De 

economische groei neemt op langere termijn naar verwachting af, wat een drukkend effect op de inflatie kan 

hebben. De verwachting is dat de groei van de Nederlandse economie de komende jaren terug zal lopen. De 

inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen. Inflatieverwachtingen van de rentemarkt 

suggereren dat later in 2023 en 2024 de inflatie keurig om en nabij de 2% komt te liggen. 

 

Renterisicobeheer 

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door 

rentewijzigingen. Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee concrete richtlijnen, namelijk de 

kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal van het dienstjaar te vermenigvuldigen met een bij de 

ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,5%. 

De kasgeldlimiet kan conform de Wet fido, bij aanvang van kalenderjaar 2023 worden vastgesteld op 8,5% van 

het totaal van de begrote lasten, namelijk € 16.552.000 (€ 194.735.000 x 8,5%).  

Uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is om het financieringstekort zoveel mogelijk met kort geld te financieren, de 

gemeente dient daarbij binnen de maximale overschrijving van drie achtereenvolgende kwartalen van het limiet 

te blijven. 

 

Renterisiconorm 

Met deze norm wordt tot uitdrukking gebracht tot welk bedrag de gemeente renterisico’s mag lopen. 

Renterisico’s kunnen voortvloeien uit de noodzaak om bijvoorbeeld leningen af te lossen of door 

renteherzieningsmomenten 

De renterisiconorm voor 2023 is 20% van het begrotingstotaal c.q. € 38.947.000. De gemeente Hardenberg heeft 

in 2023 naar verwachting een leningenportefeuille zonder renteherziening en een lineair aflossingsschema. De 

aflossing bedraagt in 2023 naar verwachting €10,901 mln. en zit daarmee onder de renterisiconorm. In het 

meerjarenperspectief blijft de aflossing ver onder de renterisiconorm. 
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Rente risicobeheer / -norm 2023 2024 2025 2026 

1. Renteherziening op vaste schuld o/g     

2. Aflossingen 10.901 9.402 9.402 9.402 

3. Renterisico (1+2) 10.901 9.402 9.402 9.402 

4. Renterisiconorm 37.784 36.359 35.904 35.005 

5a. Ruimte onder renterisiconorm (4-3) 26.883 26.957 26.502 25.603 

5b. Ruimte boven renterisiconorm 0 0 0 0 

     

Berekening renterisiconorm 

(bedragen x €1.000) 

2023 2024 2025 2026 

4a. Begrotingstotaal 188.919 181.793 179.520 175.026 

4b. Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 

Renterisiconorm (4a x 4b) 37.784 36.359 35.904 35.005 

 

Leningenportefeuille 

In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor de aankomende vier 

begrotingsjaren weergegeven en toegelicht.  

 

In het meerjarenperspectief zien wij een verder aflopende leningenportefeuille. De afgelopen jaren bleek uit de 

jaarrekeningen ook dat de werkelijke financieringsbehoefte afweek van de begroting, mede door lagere 

investeringsuitgaven en hogere grondverkopen. Hierdoor was het niet nodig nieuwe langlopende leningen aan te 

trekken. In het voorjaar van 2022 hebben we voor het eerst sinds lange tijd een langlopende lening van € 15 

miljoen aangetrokken. 

 

De verwachting is dat er in de toekomst nieuwe leningen worden afgesloten, om aan de financieringsbehoefte 

van de ambities van de gemeente Hardenberg te kunnen voldoen. Naast het bestaande investeringsprogramma is 

in het nieuwe coalitieakkoord een investeringsplan van circa € 30 miljoen opgenomen. Voor de 

meerjarenbegroting 2023 is op dit moment geen nieuwe lening begroot, maar in de begrote rentelasten is 

rekening gehouden met de toekomstige financieringsbehoefte.  

 

Mutaties in leningenportefeuille 

(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 

Stand per 1 januari € 99.814 € 88.913 € 79.511 € 70.109 

Nieuwe leningen € 0 € 0 € 0 € 0 

Reguliere aflossingen -€ 10.901  -€ 9.402  -€ 9.402  -€ 9.402  

aflossing nieuwe leningen € 0 € 0 € 0 € 0 

Vervroegde aflossingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Rente aanpassing (oud percentage) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Rente aanpassing (nieuw percentage) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stand per 31 december € 88.913 € 79.511 € 70.109 € 60.707 

     

Ontwikkeling rente leningenportefeuille 2023 2024 2025 2026 

Rente € 3.431  € 3.054  € 2.697  € 1.443  

Gemiddeld rentepercentage 3,44% 3,43% 3,39% 2,06% 
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Renteresultaat 

De rentelasten worden aan de programma’s/producten doorberekend op basis van het zogenaamde 

renteomslagpercentage. De omslagrente wordt berekend door de aan de programma’s/producten toe te rekenen 

rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal gefinancierd zijn.  

Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden 

afgerond. Indien de werkelijke rentelasten, die over een jaar moeten worden doorbelast, met meer dan 25% 

afwijken van de rentelasten die op basis van de voorcalculatie zijn doorbelast, is de gemeente verplicht tot 

correctie van het omslagpercentage. 

 

In onderstaand overzicht hebben wij de bepaling van de financieringsbehoefte, als grondslag voor de berekening 

van het rente omslagpercentage, opgenomen.  

 

activa  bedrag x € 1.000 passiva bedrag x € 1.000 

activa integraal gefinancierd 252.349 eigen vermogen 100.190 

voorraad gronden 17.618 voorzieningen 22.955 

  geldleningen o/g 99.064 

   totaal financieringsmiddelen 222.209 

  financieringsbehoefte kort 15.130 

  financieringsbehoefte lang 32.628 

 totaal 269.967  totaal 269.967 

 

Uit dit overzicht volgt een begrote financieringsbehoefte van € 47.757.770. Dit bedrag financieren wij, gezien de 

huidige rentestand, vooralsnog zoveel mogelijk met kortlopende geldleningen tot aan de kasgeldlimiet van €15,1 

miljoen.  

 

De begrote financieringsbehoefte voor langlopende geldleningen is voor 2023 begroot op € 32,6 miljoen. Zoals in 

bovenstaande tabel benoemd is er in de meerjarenbegroting. 

 

Rente omslag bedrag x € 1.000 percentage 

geldleningen o/g 3.473 3,51% 

geldleningen kortlopend nieuw 38 0,25% 

geldleningen langlopend nieuw 653 2,0% 

totaal 4.164  

waarvan toe te rekenen aan:   

programma grondexploitatie 396 2,25% 

overige programma's  3.768 1,49% 

 

Uit bovenstaande opstelling volgt een rente-omslagpercentage van 1,49%. Wij hebben dit percentage afgerond 

op 1,50%. Hieruit volgt een (voordelig) renteresultaat van € 17.900  
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Cashflow  
    

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Saldo van baten en lasten € 8.091  € 12.061  € 15.417  € 9.411  

     

Aanpassingen voor     

- afschrijvingen € 11.776  € 11.618  € 11.132  € 10.744  

- mutaties voorzieningen / reserves € 6.037  € 4.887  € 3.698  -€ 5.849  
     

Verandering in vlottende middelen     

- voorraden € 3.088  € 3.325  € 3.021  € 3.506  

- mutatie vorderingen     

- mutatie kortlopende schulden     

Totaal operationele activiteiten € 28.992  € 31.891  € 33.268  € 17.812  
     

Kasstroom uit investeringen     

Immateriële vaste activa     

Materiële vaste activa* -€ 12.067  -€ 11.666  -€ 11.132  -€ 10.744  

Financiële vaste activa     

Totaal investeringsactiviteiten -€ 12.067  -€ 11.666  -€ 11.132  -€ 10.744  
     

Mutaties liquide middelen € 16.925  € 20.225  € 22.136  € 7.068  

     

Beginstand liquide middelen € 0  € 6.024  € 16.847  € 29.581  

Nieuw opgenomen leningen lang € 0     

Nieuw opgenomen leningen kort     

Aflossingen langlopende leningen -€ 10.901  -€ 9.402  -€ 9.402  -€ 9.402  

Eindstand liquide middelen € 6.024  € 16.847  € 29.581  € 27.247  

     

* exclusief financieringsbehoefte uit 

restantkredieten. 
    

 

Bovenstaande cashflow omvat een aantal aannames die in werkelijkheid anders kunnen zijn. Daaronder valt 

onder meer het verwachte saldo van de liquide middelen per 1 januari 2023, het moment van baten en lasten dat 

gelijk is gesteld aan het moment van ontvangst en betaling en de verdeling van investeringen over de komende 

vier jaren. 

 

Verplicht Schatkistbankieren  

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf deze datum zijn 

decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen op een rekening bij het ministerie van Financiën 

aan te houden. De regeling schatkistbankieren decentrale overheden uit de wet fido vermindert het financieel 

risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te 

lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een verlaging van de staatsschuld. Tegelijkertijd met de wet is de 

ministeriële regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden. 
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Decentrale overheden zijn verplicht alle overtollige liquide middelen die men niet direct nodig heeft voor de 

publieke taak in de schatkist aan te houden. Uitzonderingen hierop zijn: het verstrekken van leningen aan mede 

decentrale overheden. De uitzonderingen zijn vastgelegd in de regeling schatkistbankieren decentrale overheden. 

 

De doelmatigheidsdrempel voor het overhevelen van middelen naar de schatkist voor gemeenten met een 

begroting van < € 500 miljoen is gelijk aan 2,0 % van het begrotingstotaal (met een minimum van 1 miljoen). 

Zolang de middelen onder deze drempel blijven is het niet verplicht deze over te hevelen. V0or de gemeente 

Hardenberg wordt er dagelijks gekeken naar de liquide middelen en het afgesproken drempelbedrag. Indien deze 

wordt overschreden, wordt er automatisch een overboeking gemaakt naar de schatkist. Dit draagt bij aan een 

doelmatig kasbeheer en we voldoen daarmee aan de verplichting. 
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 7.4 Grondbeleid 
 

Het perspectief voor 2023 e.v. 

Het afgelopen jaar (2021) is de werkgelegenheid toegenomen en zijn bedrijven gegroeid. Het economisch beeld 

verandert op dit moment snel . We hebben te maken met stijgende inflatie. De koopkracht van inwoners daalt 

door een stijging van de prijzen en de opgelopen hypotheekrente. Daarbij is er sprake van arbeidskrapte in tal van 

sectoren, is er sprake van schaarste aan verschillende grondstoffen en energie. Wij zien nu nog geen afnemende 

vraag naar en verkoop van kavels. Er zijn ook geen signalen dat dit op korte termijn verandert. De vraag naar 

nieuwbouwwoningen vertoont nog geen daling en er zijn voldoende signalen om ervan uit te kunnen gaan dat de 

gemeentelijke kavelverkoop voor woningen en bedrijven in grote lijnen op peil zal blijven. We zien nog steeds een 

grote vraag naar kavels en dat de vraag geregeld het aanbod overstijgt. 

 

Een recessie is echter niet uit te sluiten, waardoor het investeringsgedrag van ondernemers en het koopgedrag 

van onze inwoners minder wordt. We zien een toenemende mate van onzekerheid. De (economische) 

ontwikkelingen monitoren wij daarom structureel, we sturen op de risico’s binnen de grondexploitaties en waar 

nodig anticiperen we hierop mede op basis van gedegen risicoanalyses. Om de gemeentelijke doelstelling voor de 

versnelling van de woningbouw te realiseren gaan we de komende periode vaker een actiever grondbeleid voeren 

(Wvg-gebieden). Dit betekent na een periode van afbouw weer een toename van het aantal grondexploitaties 

vanaf het jaar 2022 en 2023 een toename van de boekwaarde. Alles is erop gericht om de gehanteerde 

uitgangspunten (o.a. fasering programma’s en grondprijzen) te realiseren en de resultaatsverwachtingen  van de 

grondexploitaties te verwezenlijken. Hierbij zullen de instrumenten binnen het Hardenbergse grondbeleid 

optimaal worden ingezet. 

 

Instrumenten 

In november 2019 is de Nota Grondbeleid 2020-2024 door uw raad vastgesteld waarin als algemene koers is 

opgenomen dat ‘situationeel grondbeleid’ wordt toegepast. Dat houdt in dat per geval wordt afgewogen welke 

rol en houding de gemeente toepast. Als algemene richtlijn is opgenomen dat in geval van maatschappelijk 

belang, de rol van de gemeente vaker actief zal zijn.  

Met grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de grond- en vastgoedmarkt. Op basis van haar rol en 

inzet van instrumenten kan de gemeente hiermee uitvoering geven aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 

Hierbij is grondbeleid geen doel op zich maar ondersteunend aan uitvoering van gemeentelijke doelstellingen. 

 

Nota Grondexploitatie 

In de Nota Grondexploitatie 2023 zijn de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. De Nota biedt hiermee 

een compleet overzicht van de financiële stand van zaken van de Hardenbergse grondexploitaties met een 

bijbehorende toelichting. 

Per grondexploitatie is een factsheet opgesteld die in een oogopslag de stand van zaken van het desbetreffende 

project weergeeft. Bovendien zijn ter wille van de leesbaarheid veel technische termen ondergebracht in een 

begrippenlijst. Hiermee is geprobeerd de Nota in zijn geheel voor u meer toegankelijk te maken. 

 

Naast de resultaatsontwikkeling per complex, het verloop van het geïnvesteerd vermogen (boekwaarde) en de 

(tussentijdse) winstnemingen per complex wordt ook het risicoprofiel geschetst van de grondexploitaties. Uit dit 

risicoprofiel volgt de benodigde weerstandscapaciteit die gewenst is om optredende risico’s gedurende de 

uitvoering van de grondexploitaties op te kunnen vangen.  

Dit jaar hebben we wederom met behulp van een Monte Carlo-analyse (risicoanalyse) de complex specifieke 

risico's in beeld gebracht, zodat een goede onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen voor de 

grondexploitatie als onderdeel van de Algemene Reserve ontstaat. Uit de opgestelde risicoanalyse blijkt dat het 

benodigde bedrag aan risicoreserve met € 0,15 mln. licht is toegenomen (Nota Grondexploitatie § 4.4).  

Tenslotte kan na opstelling van de Nota Grondexploitatie 2023 een bedrag van € 398.000 aan voorzieningen 

vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve (Nota Grondexploitatie § 4.2). 
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Om dubbelingen te vermijden wordt kortheidshalve naar deze Nota verwezen. Tegelijk met deze begroting wordt 

de Nota Grondexploitatie 2023 aan uw raad aangeboden. 

 

Tussentijdse winstberekening  

Vanaf 2017 is de toepassing van de POC-methode (Percentage of Completion) bij het nemen van tussentijdse 

winsten voor het Grondbedrijf verplicht. Voor 2022 hebben wij op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 

een voorlopige berekening gemaakt van het bedrag wat aan tussentijdse winst genomen kan worden voor het 

jaar 2022. Deze winstneming is berekend op een bedrag van € 2,60 mln. (Nota Grondexploitatie § 4.3)  Bij de 

jaarrekening 2022 wordt de definitieve berekening opgesteld en wordt beoordeeld of dit bedrag bijstelling 

behoeft (vaststelling raad in juni 2023). In de 2e Berap 2023 / Nota grondexploitatie 2024 informeren wij u over de 

tussentijdse winst over 2023.  

 

Vennootschapsbelasting 

Van belang zijn de gevolgen van de vennootschapsbelastingplicht voor gemeentelijke grondbedrijven per 1 

januari 2016. Met een deskundig adviesbureau zijn wij bezig met de voorbereiding van de aangifte Vpb 2021. 

Inmiddels neemt de Belastingdienst ook steeds duidelijker stelling op met name de visie op de rentetoerekening. 

De materie is weerbarstig, en met veel onzekerheden en onduidelijkheden omgeven. Dat maakt een beoordeling 

van de vraag of en in hoeverre het gemeentelijke grondbedrijf Vpb-plichtig is  erg lastig. Voorlopig gaan wij nog 

uit van de juistheid van de advisering uit het voorjaar van 2022 waaruit bleek dat het Hardenbergse Grondbedrijf 

Vpb-plichtig wordt met ingang van het jaar 2025. Echter deze bevindingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten 

per 1 januari 2022 en kunnen nog worden gewijzigd. De Vpb-plicht kan dus ook niet, eerder of later ontstaan dan 

op basis van deze verwachting. Dit afhankelijk van de opening van nieuwe grondexploitaties en de ontwikkeling 

en sluiting van bestaande grondexploitaties. In september gaan we op basis van de cijfers in 2022 analyseren of 

het gemeentelijk grondbedrijf Vpb-plichtig wordt. Mocht het gemeentelijk grondbedrijf Vpb-plichtig worden dan 

gaan we de openingsbalans opstellen. 
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 7.5 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Kapitaalgoederen zijn wegen, gebouwen, riolering, openbare verlichting en groen. Deze goederen worden vaak  

intensief gebruikt en het is belangrijk om ze goed te beheren en te onderhouden, zodat ze aan de gestelde eisen 

kunnen blijven voldoen. Op deze manier dragen we bij aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van onze 

gemeente.  

 

Het is juist vaak de kwaliteit van de openbare ruimte die door de inwoners intensief wordt beleefd. 

 

Deze paragraaf geeft inzicht in hoe de gemeente  omgaat met haar kapitaalgoederen. Het laat zien dat het 

noodzakelijk onderhoud en vervanging (financieel) is geborgd.  Dit is grotendeels vastgelegd in  

meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen. In deze plannen zijn ook de financiële middelen en het gewenste 

kwaliteitsniveaus  opgenomen.   

Hieronder wordt per kapitaalgoed kort aangegeven welk plan of beleid er momenteel geldt.  

Het actuele beleidskader en de  financiële vertaling worden samengevat in de tabel aan het eind van deze 

paragraaf.  

 

Het gaat om de volgende categorieën kapitaalgoederen: 

1. Wegen, bermen en sloten 

2. Kunstwerken 

3. Openbare verlichting 

4. Riolering en water 

5. Openbaar groen 

6. Speelvoorzieningen 

7. Begraafplaatsen 

8. Gemeentelijke gebouwen 

 

1. Wegen, bermen en sloten 

Elke drie jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd voor het wegennetwerk in onze gemeente. Het huidige 

kader staat beschreven in de nota meerjaren onderhoudsprogramma wegen 2023-2025. Op basis van  een 

landelijk toegepaste methodiek van de CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer & vervoer en 

openbare ruimte) wordt het gemeentelijke wegennet van Hardenberg geïnspecteerd, beheerd en onderhouden.  

De omvang van het beheergebied bestaat uit ruim 950 km aan verharde wegen en 185 km aan fietspaden.  

De raad heeft geen specifieke kwaliteitsnormen vastgesteld, maar wel 10 bestuurlijke uitgangspunten om tot 

verantwoorde afwegingen en prioritering te komen.  

 

Als uitgangspunt voor de kwaliteit wordt de CROW norm genomen, die naar de Hardenbergs situatie wordt 

vertaald (“de Hardenbergse norm”). We streven naar een goede balans tussen de vraag naar onderhoud aan 

gemeentelijke wegen, esthetische waarden en de beschikbare (financiële) middelen. De exploitatielasten die in de 

begroting zijn opgenomen zijn voldoende voor sober en doelmatig onderhoud.  

 

Naast het uitvoeren van een kwaliteitsinspectie wordt twee keer per jaar een wegenschouw gehouden. De 

gemeente Hardenberg beschikt over een gecertificeerd geautomatiseerd wegbeheersysteem. Dit systeem geeft 

de basis voor de onderhoudsmaatregelen die genomen moeten worden.  

Daarnaast worden signalen uit het “veld” en meldingen van gebruikers en van de plaatselijke belangen 

meegenomen in de afweging. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden, 

zoals riolerings - en herinrichtingsprojecten, als mede verkeerskundige en mobiliteit opgaven. 

 

Het beheer en onderhoud van wegen begint met het bewust ontwerpen van de infrastructuur en de keuze voor 

duurzame materialen van degelijke kwaliteit. Dat heeft op de lange termijn positieve effecten op het beheer en 

onderhoud. De afstemming tussen ontwerp en uitvoering is onderdeel van ons dagelijkse werk.  
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Er is sprake van onverwachte, relatief hoge, structurele prijsstijgingen in 2022 bij civieltechnische 

werkzaamheden. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen  op de Europese markt van staal, asfalt  (olie), beton en 

hout. Er is daarom voor 2023 en verder een indexering opgenomen van 10% over het exploitatiebedrag. 

 

Voor de komende 4 jaar worden er 5 verkeersregelinstallaties (VRI's)  vervangen. De investeringen hiervoor zijn 

opgenomen in de begroting. 

In de komende 4 jaar worden extra investeringen gedaan voor het veiliger maken van de bermen. in het 

buitengebied. De investering hiervoor is opgenomen in onderstaande overzicht 

 

 

Categorie   Wegen, straten en pleinen 

Programma Vitaal Hardenberg 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Aanwezig: Meerjarig onderhoudsplan 2023- 2025 

Vastgesteld: augustus 2022 

Beleidskader: Afwegingskader vastgesteld  

Kosten onderhoud Kosten onderhoud jaar t.l.v. de exploitatie  

 

Geen reserve of voorziening aanwezig 

Dekkingsgraad Kosten actueel onderhoudsplan afgedekt in begroting (4210000000) Wegen 

straten en pleinen  

 

 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

Kosten rechtstreeks t.l.v. exploitatie 1.843,6 1.843,6 1.843,6 1.843,6 

Meerjarig investeringsprogramma 592 400 400 1.480 

 

 

2. Kunstwerken (bruggen en tunnels) 

De gemeente Hardenberg heeft 214 civiele kunstwerken in beheer. Dit zijn onder andere  bruggen, viaducten, 

grote duikers  en tunnels. Om deze kunstwerken te beheren heeft de gemeenteraad het beleidsplan kunstwerken 

2018 - 2030 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een integrale visie met inzicht in de maatregelen en bijbehorende 

kosten die nodig zijn deze kunstwerken in stand te houden en, wanneer nodig, te vervangen. In het plan zijn 3 

onderhoudsscenario’s uitgewerkt, waarbij het scenario “heel en veilig”  past bij de Hardenbergse visie  op het 

beheer en onderhoud. De uitstraling en het comfort zijn gebaseerd op onderhoudsniveau B (basis CROW). De 

financiële basis (onderhoud en investeringen) is geactualiseerd opgenomen in de begroting en is gebaseerd op 

het scenario "veilig". 

Alle kunstwerken zijn opgenomen in een beheersysteem (iASSET) De kwaliteitsinspectie vindt eens in de 5 jaar 

plaats. Een keer per jaar worden de kunstwerken geschouwd waarover verkeersbewegingen plaatsvinden. Op 

basis van de uitkomsten van inspectie, herberekeningen en de schouw wordt het meerjarig onderhouds- en 

vervangingsprogramma opgesteld. 

 

Er is sprake van onverwachte, relatief hoge, structurele prijsstijgingen in 2022 bij civieltechnische 

werkzaamheden. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen  op de Europese markt van staal, beton en hout. Er is 

daarom voor 2023 en verder een indexering opgenomen van 10% over het exploitatiebedrag. 

 

Categorie   Civiel kunstwerken 

Programma Vitaal Hardenberg 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Aanwezig: Meerjarig onderhouds- en investeringsplan 2022 - 2025 

Vastgesteld: in voorbereiding voor besluitvorming in college oktober 2021 

Beleidskader vastgesteld: 6 februari 2018, documentnummer 2188328 
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Kosten onderhoud Kosten onderhoud jaar t.l.v. de exploitatie  

Vervangingsinvesteringen op basis van het meerjarige investeringsprogramma 

2022 - 2025 

Geen reserve of voorziening aanwezig 

Dekkingsgraad Kosten actueel onderhoudsplan afgedekt in begroting (4210300000) Civiel 

kunstwerken 

 

 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

Kosten rechtstreeks t.l.v. exploitatie 390,5 390,5 390,5 390,5 

Meerjarig investeringsprogramma 580 408 7.900 600 

 

 

3. Openbare verlichting 

Inzichten en technieken rondom openbare verlichting worden de laatste jaren nadrukkelijk langs de 

duurzaamheidslat gelegd. Daarnaast blijft het veiligheidsdenken hierin belangrijk (verkeer en sociale veiligheid). 

Het beleidsplan Openbare Verlichting geeft de basis voor het implementeren van nieuwe ontwikkelingen, zoals 

technische innovaties met onder andere LED verlichting.  

We zitten momenteel aan het eind van het uitvoeringsprogramma waarbij het vervangen van de minder energie 

efficiënte verlichting door LED centraal staat. Bij de onderhoudsmaatregelen, die voor de komende jaren aan de 

openbare verlichting zijn geprogrammeerd, houden we rekening met deze ontwikkelingen. Het voornemen is om 

voor 2024-2027 een nieuw programma op te stellen waarbij de resterende minder efficiënte verlichting vervangen 

kan worden voor meer duurzame verlichting.  

 

Er is sprake van onverwachte, relatief hoge, structurele prijsstijgingen in 2022 bij werkzaamheden op het gebied 

van openbare verlichting. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen  op de Europese markt van staal, aluminium en 

elektronische componenten.  Er is daarom voor 2023 en verder een indexering opgenomen van 10% over het 

exploitatiebedrag. 

 

Categorie   Openbare verlichting 

Programma Vitaal Hardenberg 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Aanwezig: Vervanging- verduurzamingsplan 2018 - 2023 

Correctief onderhoud vindt plaats op basis van onderhoudscontract Uav-gc (1 

september 2020, looptijd 2 jaar met verlengoptie 2x1 jaar)  

               

Beleidskader: zaakkenmerk: 228767 

Kosten onderhoud Kosten onderhoud jaar t.l.v. de exploitatie  

Vervangingsinvesteringen op basis van het meerjarig investeringsprogramma 

2018 - 2023 

Geen reserve of voorziening aanwezig 

Dekkingsgraad Kosten actueel onderhoudsplan afgedekt in begroting (4210200000) Openbare 

verlichting. Investeringen via de meerjarige investeringslijst  

 

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 

Kosten rechtstreeks t.l.v. exploitatie 154,5 154,5 154,5 154,5 

Meerjarig investeringsprogramma 500 - - - 
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4. Riolering en water 

In 2017 is het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2018-2022 voor de gemeente Hardenberg opgesteld en 

vastgesteld.  Dit GRP heeft een doorlooptijd van 5 jaar. Het inhoudelijke proces is samen met de partners uit de 

waterketen Noordelijke Vechtstromen opgepakt (Gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg, 

Ommen en waterschap Vechtstromen en waterleidingbedrijf).   

 

In dit GRP, waarin ook onze zorgplichten voor hemelwater en grondwater zijn meegenomen, staat hoe ons 

rioolstelsel (vrijvervalriool onder andere gemengd en gescheiden rioolstelsel, regenwaterriolering, drukriolering 

en pompen en gemalen) worden beheerd en onderhouden en welke rioleringen worden vervangen gedurende de 

GRP-periode 2018-2022. Daarnaast zijn er duurzaamheidsambities uitgewerkt en willen wij ons riolering- en 

watersysteem klimaatrobuust maken. Sinds 2018 hebben we ons gehele vrijvervalstelsel geïnspecteerd. Op basis 

van deze informatie beheren we ons riool functiegericht. Dit houdt in dat we ons riool op basis van kwaliteit zo 

lang mogelijk in stand houden, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (sober en doelmatig). Functiegericht 

rioolbeheer is één van de speerpunten van de samenwerking in de waterketen. Alle waterketenpartners hebben 

afgesproken hun riool in de toekomst functiegericht te gaan beheren. 

Ons rioolstelsel bestaat uit circa 186 km gemengd stelsel, 137  km gescheiden stelsel en 520 km drukriolering. 

Daarnaast zijn er kolkaansluitingen (21.175), grote gemalen (85 van de gemeente en 15 van het waterschap) en 

pompen en gemalen in het buitengebied (ca. 2.100).  

 

De uitgaven voor de rioleringszorg zijn niet elk jaar exact gelijk, deze kunnen fluctueren. Het is onwenselijk om de 

tarieven van het rioolrecht mee te laten fluctueren. Daarom schrijft het BBV voor dat gemeenten een reserve en 

een voorziening moeten hebben, deze zorgen er voor dat grote schommelingen in het tarief niet nodig zijn. 

De fluctuaties in de investeringen voor groot onderhoud worden opgevangen binnen de voorziening. Het 

exploitatieresultaat wordt verrekend op de reserve.  

 

Categorie   Riolering en water 

Programma Duurzaam Hardenberg 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022: 

https://hardenberg.rioolplan.nl/ 

 

Kosten onderhoud Rechtstreeks in exploitatie                                                       

 

Dekkingsgraad Vanuit het rioolrecht, 100 % 

 

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 

Kosten rechtstreeks t.l.v. exploitatie 3.352 3.352 3.352 3.352 

Dotatie t.l.v. de exploitatie aan de voorziening 515 515 515 515 

Omvang voorziening per 31 december 64 64 64 64 

  

https://hardenberg.rioolplan.nl/
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5. Openbaar Groen 

Er is geen meerjarig onderhoudsplan beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud zijn voldoende middelen 

beschikbaar in de exploitatie. De technische staat is over het geheel genomen voldoende (CROW niveau B/C). Er 

is een inventarisatie beschikbaar van objecten waarvan de technische staat niet in orde is (CROW niveau D). Dit 

betreft circa 8% van het areaal beplantingen. Voor renovatie zijn in de exploitatie niet voldoende middelen 

beschikbaar. De behoefte aan wat op langere termijn noodzakelijk is aan groot onderhoud, renovatie of 

vervanging wordt op dit moment in beeld gebracht. In de beleidsbegroting is aangegeven, dat in het tweede 

kwartaal een plan met financiële uitwerking wordt aangeboden. 

 

Categorie   Openbaar groen 

Programma Landelijk 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Niet beschikbaar 

Toelichting opnemen, op welke wijze/termijn gekomen wordt tot een 

actueel onderhoudsplan / beleidskader 

Kosten onderhoud Rechtstreeks in exploitatie                                                       

 

Dekkingsgraad In afwachting van actualisatie onderhoudsplan / beleidskader worden 

vooralsnog de bestaande ramingen met betrekking tot de kosten 

gehandhaafd.  

 

 

6. Speelvoorzieningen 

Er is nog geen meerjarig onderhouds- en vervangingsplan beschikbaar. Het regulier onderhoud voorziet in het 

veilig bruikbaar houden van de bestaande voorzieningen en in beperkte mate vervanging. De technische staat is 

over het geheel genomen voldoende, maar een deel is niet meer bruikbaar, doordat het niet meer aansluit op de 

samenstelling/ behoeften van de inwoners. Behoefte aan wat op langere termijn noodzakelijk is aan groot 

onderhoud, renovatie of vervanging is  in beeld gebracht. Het beleidskader is opgesteld - deze moet nog worden 

vastgesteld - en voorziet in geleidelijke vervanging en vernieuwing, waarmee het voorzieningenaanbod op peil 

blijft. 

 

Categorie   Speelvoorzieningen 

Programma Landelijk 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Niet beschikbaar 

Het nieuwe beleidskader wordt in 2022 afgerond. In de beleidsbegroting is 

een bedrag opgenomen voor vervanging en vernieuwing. 

Kosten onderhoud Rechtstreeks in exploitatie                                                       

 

Dekkingsgraad In afwachting van actualisatie onderhoudsplan / beleidskader worden 

vooralsnog de bestaande ramingen met betrekking tot de kosten 

gehandhaafd.  
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7. Begraafplaatsen 

Er is geen meerjarig onderhoudsplan beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud zijn voldoende middelen 

beschikbaar in de exploitatie. De technische staat is over het geheel genomen voldoende. Behoefte aan wat op 

langere termijn noodzakelijk is aan groot onderhoud, renovatie of vervanging is nog niet in beeld gebracht. 

Voornemen is om deze de komende jaren wel in beeld te brengen. 

 

Categorie   Begraafplaatsen 

Programma Landelijk 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Niet beschikbaar 

Toelichting opnemen, op welke wijze/termijn gekomen zal worden tot een 

actueel onderhoudsplan / beleidskader 

Kosten onderhoud Rechtstreeks in exploitatie                                                       

 

Dekkingsgraad In afwachting van actualisatie onderhoudsplan / beleidskader worden 

vooralsnog de bestaande ramingen met betrekking tot de kosten 

gehandhaafd.  

 

 

8. Gemeentelijke gebouwen 

De gemeente Hardenberg is eigenaar van diverse gebouwen en bouwwerken en is verantwoordelijk voor het 

onderhoud en het beheer daarvan. Het huidige vastgoed is verdeeld in objecten die behoren tot: 

- de vaste voorraad, zoals gemeentehuis en werf, brandweer, sportvoorzieningen, theater,  begraafplaatsen; 

- de flexibele voorraad met maatschappelijke waarde (voorheen semi-permanente voorraad), zoals 

wijkgebouwen, een clubgebouw voor een sportvereniging en woningen voor noodhuisvesting; 

- de flexibele voorraad, zoals woningen die zijn aangekocht in verband met GREX en kantoor-/bedrijfspanden.  

 

In juni 2021 is de nota vastgoedmanagement 2021-2025 door de Raad vastgesteld.  

De nota gaat in op de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de instandhouding van het gemeentelijk 

vastgoed. Speerpunten uit de nota zijn:  

1. Er is aandacht voor het verder verminderen van ons gemeentelijk vastgoed.  

2. Voor ieder gebouw wordt een strategie voor toekomstig gebruik uitgewerkt.  

3. In de toekomst is alleen sprake van de vaste gebouwvoorraad en een flexibele gebouwvoorraad.  

4. Het onderhoudsplan wordt uitgebreid tot een meerjareninvesteringsplan. Naast de onderhoudsbehoefte 

van gebouwen ontstaat hierdoor ook inzicht in benodigde middelen voor verduurzaming en de midlife-

upgrade van gebouwen.  

5. Voor uitvoering van groot onderhoud aan de vaste gebouwvoorraad is een voorziening ingesteld.  

 

Een voorstel voor de implementatie van de afspraken uit de nota is in voorbereiding. Het zwaartepunt ligt bij het 

bepalen van de vastgoedstrategie voor de gehele portefeuille en de afzonderlijke gebouwen hierin. Dit vindt 

plaats in samenwerking met andere betrokken beleidsvelden. Maatschappelijke ontwikkelingen en de wens tot 

versnelde verduurzaming spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

De gebouwen die behoren tot onze vaste voorraad worden onderhouden op een acceptabel niveau. Voor 

gebouwen die tot de flexibele voorraad met maatschappelijk waarde en flexibele voorraad behoren wordt 

uitgegaan van minimaal onderhoud (veiligheid & gezondheid); de strategie is gericht op afstoten van deze 

gebouwvoorraad.  

 

De onderhoudsbehoefte voor het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de onderhoudsapplicatie O-prognose. 

Voor ieder gebouw is het uit te voeren onderhoud vastgelegd in onderhoudsregels, de financieringsbron is per 

onderhoudsactiviteit gedefinieerd. Jaarlijks vindt actualisatie plaats.  
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Voor de vaste gebouwvoorraad is verduurzaming en toegankelijkheid van het vastgoed een belangrijk doel. 

Hiervoor worden nadere plannen uitgewerkt.  

Door sturing op de verlaging van de energiebehoefte en door het lokaal opwekken van energie (bijvoorbeeld door 

PV-panelen, zonneboilers of warmte-terugwin installaties) kunnen het energieverbruik en vaak ook de 

energiekosten worden verlaagd. Ook worden gebruikers van vastgoed gestimuleerd om mee te denken en te 

helpen om de vraag naar energie, door bewust gebruik, structureel te verlagen. Door de aanwezigheid van slimme 

meters en een energiemonitoringssysteem zijn de ontwikkelingen en resultaten goed te volgen en te analyseren. 

Bij aanpassingen aan gebouwen wordt tevens gekeken of de toegankelijkheid verder te verbeteren is. 

 

Financiering voor onderhoud vindt plaats vanuit de volgende budgetten:  

1. Vaste gebouwvoorraad 

• Klein onderhoud: exploitatiebegroting 

• Groot onderhoud: voorziening 

• Vervangingsonderhoud: VVI (vervangingsinvestering via kadernota) 

2. Flexibele gebouwvoorraad  

• Klein onderhoud: exploitatiebegroting 

• Groot onderhoud: exploitatiebegroting (incidenteel, alleen op basis van noodzakelijkheid). 

• Vervangingsonderhoud: VVI (vervangingsinvestering via kadernota, incidenteel, alleen op basis 

van noodzakelijkheid). 

 

Deze voorziening is de financiële basis voor een evenwichtige verdeling  van onderhoudswerkzaamheden die over 

de jaarschijven heen worden verdeeld. De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn zo planmatig uit te 

voeren. De methodiek van deze voorziening is vastgelegd in de nota vastgoedmanagement.  

 

Categorie   Gebouwen 

Programma Zo doen we dat in Hardenberg 

Actueel onderhoudsplan / 

beleidskader 

Aanwezig: nota vastgoedmanagement 2021-2025 

Vastgesteld op 15 juni 2021 

 

Kosten onderhoud Kosten onderhoud jaar 2023:  

 

Exploitatie (klein onderhoud):  €     739.650  

Voorziening (groot onderhoud): €  1.164.100 

VVI (vervangingsonderhoud):  € 1.079.500 

Dekkingsgraad Kosten actueel onderhoudsplan afgedekt in begroting en meerjarenramingen.  

 

Dekking uit voorziening: met jaarlijkse dotatie 668.500,-.  

 

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026 

Kosten rechtstreeks t.l.v. exploitatie   

€ 739.650 

 

€ 756.650 

 

€ 774.050 

 

€ 791.850 

Dotatie t.l.v. de exploitatie aan de 

voorziening 

  € 668.500  €668.500 € 668.500 €668.500 

Onttrekking voorziening  € 1.179.000 

 

€ 851.000  €1.000.000 € 793.500  

Omvang voorziening per 31 december € 1.164.100 € 653.600  € 471.100  € 139.600  € 14.600  
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 7.6 Bedrijfsvoering 
 

Verder bouwen aan een organisatie die de samenleving centraal stelt 

De bestuurlijke ambities en de opgaven waar Hardenberg voor staat, vragen om een organisatie die dat ook kan 

ondersteunen en faciliteren.   

Wij willen de regionale positie van Hardenberg  versterken en uitbouwen. Dit vraagt om een meer strategische 

oriëntatie en het aangaan van verbindingen met relevante partners. We willen meer gebruik maken van de kracht 

van de samenleving. En als gemeente minder alles voor willen schrijven. Dit vraagt om een organisatie die flexibel 

inspeelt op de snel veranderende vraag vanuit de samenleving. Die een betrokken, uitnodigende en slagvaardige 

uitstraling naar buiten heeft. Een  organisatie die de samenleving centraal stelt, een organisatie van samen met 

elkaar en anderen, ontwikkelgericht en met overtuiging een aantrekkelijke werkgever willen zijn. Die een 

omgeving creëert waarin feedback geven als normaal en opbouwend wordt ervaren.  

 

In de organisatievisie staat wat voor organisatie we willen worden. In de ontwikkelagenda van de organisatie staat 

uitgewerkt hoe wij in samenwerking en samenhang de organisatie de komende jaren door ontwikkelen en welke 

accenten wij daarin willen leggen.  

De bedrijfsvoering helpt deze ontwikkelingen te ondersteunen en faciliteren. De volgende thema’s staan daarbij 

centraal. 

 

Herijking P&C-cyclus 

De huidige cyclus is al een aantal jaren oud. Met de installatie van de nieuwe raad is er ook een natuurlijk moment 

ontstaan om de P&C-cyclus tegen het licht te houden. Hier zijn we in 2022 mee gestart en in 2023 gaat dit verder 

haar beslag krijgen. 

 

Samen met de gemeenteraad zijn we in overleg hoe de P&C-cyclus in Hardenberg vorm moet krijgen zodat deze 

de raad zo optimaal mogelijk ondersteunt in haar taken. Vanaf de Kadernota 2024 werken we volgens de nieuwe 

P&C-cyclus. 

 

Rechtmatigheidsverantwoording 

Vanaf het verslagjaar 2023 moet ons college een verantwoording over rechtmatigheid afgeven. Dit heeft de 

Tweede Kamer op 31 mei 2022 besloten met de vaststelling van de Wet versterking decentrale rekenkamers.  

Tot en met 2022 verstrekt de accountant een controleverklaring met een oordeel over de getrouwheid en de 

rechtmatigheid van de financiële gegevens in de jaarrekening. Feitelijk verschuift de verantwoording over 

rechtmatigheid van de accountant naar het bestuur van de gemeente. De accountant rapporteerde over de 

rechtmatigheid in zijn verslag van de jaarrekeningcontrole. Met ingang van 2023 rapporteert ons college over de 

rechtmatigheid in de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag. Deze rapportage richt zich op beheersing van 

rechtmatig handelen en de maatregelen. Ook zal verslag worden gedaan van de bevindingen.  

De rechtmatigheidsverantwoording wordt voorbereid door controles en rapportage van de interne auditors.  

 

Strategische communicatie: het verhaal van Hardenberg 

We willen communiceren op een manier die past bij wat de samenleving van ons verwacht en bij wie we zijn. Met 

onze strategische communicatievisie voor de periode 2022 tot en met 2026 geven we hier invulling aan. In onze 

strategische communicatievisie staan vier speerpunten centraal.  

- Communicatie is samenkracht 

- Communicatie is de boodschap 

- Communicatie is verbinding 

- Communicatie is direct duidelijk en persoonlijk  

Het ‘verhaal van Hardenberg’ is de inhoud van de communicatie. Dat verhaal gaat over wie we als gemeente zijn 

en wat we willen bereiken. Onze belangrijkste ambities zijn de hoofdstukken van dat verhaal. Zo brengen we 

meer focus aan in onze communicatie en verbinden we communicatie met onze strategische keuzes.  
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Met strategische communicatie blijven we in verbinding met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en 

stichtingen, plaatselijk belangen en onze strategische partners. Ook ondersteunt strategische communicatie de 

lobby richting onze strategische partners.  

De strategische communicatievisie is van iedereen die werkt voor en namens de gemeente Hardenberg. Als 

bestuur en organisatie hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze strategische 

communicatievisie na te leven.  

Met een aantal concrete projecten geven we vorm en inhoud aan strategische communicatie. Hierbij zoeken we 

nadrukkelijk de verbinding met onze ontwikkelagenda en de omgevingsvisie Landstad Hardenberg. We 

financieren de projecten met de incidentele middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.   

 

Goede informatievoorziening wordt steeds belangrijker 

Binnen onze organisatie worden er op basis van de vastgestelde visie op informatie (i-Visie) stappen gezet in de 

doorontwikkeling van informatievoorziening. Het i-Plan is (uitvoeringsplan) in concept gereed. Daarna gaat de 

organisatie de volgende fase in waarbij stapsgewijs, concreet en effectief wordt gebouwd aan het fundament van 

informatiemanagement. Dit maakt het mogelijk dat in 2023 de eerste resultaten (eindproducten) kunnen worden 

behaald. 

Ook geven we invulling aan datagedreven werken. We sluiten aan bij voorbeelden in de praktijk als 

stuurinformatie maatschappelijk domein. 

 

De dienstverlening aan Ommen op gebied van ICT loopt tot uiterlijk 1 januari 2025 nog door. De ontbinding van 

de ICT omgeving vindt stapsgewijs plaats. Het loskoppelen van omgevingen wordt uitgevoerd zonder 

onderbrekingen in de dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie. Dit vraagt  een grote inspanning van ICT. 

In 2023 gaan we stapsgewijs verder met de voorbereidingen voor het afbouwen van de dienstverlening. 

 

Dit alles vraagt om een toekomstbestendig IT fundament met keuzes op werken in the cloud.    

 

…en het belang van informatiebeveiliging groeit mee 

De IT–audits zijn met name gericht op de betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van IT-processen en IT-

producten. Naast de audit die door de accountant wordt uitgevoerd is de ENSIA-audit (Eenduidige Normatiek 

Single Information Audit) van belang. Deze audit heeft tot doel de informatieveiligheid bij gemeenten verder te 

professionaliseren. De gemeente voert een zelfevaluatie uit op de informatie-beveiligingsomgeving. In het 

jaarverslag komt een verklaring van het college over de informatieveiligheid. De informatie wordt gebruikt voor 

de verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verantwoordingslijnen richting departementen.  

Zie ook de paragraaf Informatiebeveiliging.  

Eventuele aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamer (2022) worden omgezet in concrete acties. De 

uitvoering van de acties loopt door in 2023.  

 

Thuis en elders: hybride werken 

In vervolg op de eerste fase van het thuis- en samenwerken in Hardenberg wordt dit project voortgezet, met als 

doel het hybride werken verder te bestendigen. In de tweede fase ligt de focus op gedrag & verbinding; hoe 

blijven medewerkers (ook op afstand) met elkaar in verbinding en hoe blijven zij zich ook verbonden voelen met 

de organisatie? En wat vraagt hybride werken van leidinggevenden? Daar zijn diverse plannen op gericht. 

Daarnaast blijft er aandacht voor de facilitaire zaken en ICT; we willen blijven voorzien in goede 

thuiswerkvoorzieningen en een juiste balans vinden in het aantal en soort werkplekken en overlegruimtes  op 

kantoor. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheid van beëindiging van de huur van de Stelling. Voor het 

ontmoeten op kantoor moeten voldoende overlegruimtes beschikbaar zijn. Ook daarvoor worden nadere plannen 

uitgewerkt. 

 

Starten met een E-depot 

We nemen afscheid van het oude zaaksysteem. Met het nieuwe zaaksysteem gaan we gebruik maken van een 

zogenaamd e-depot, waarbinnen belanghebbenden documenten kunnen zoeken en raadplegen binnen een 
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digitale omgeving die voldoet aan wettelijke eisen van duurzame toegankelijkheid die de archiefwet stelt. De 

voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart middels het zogenaamd pré-depot. In 2023 wordt hier verdere 

aan gewerkt zodat het e-depot in 2024 operationeel wordt. 

 

Het waarmaken van deze en andere ambities vraagt om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek. 

De huidige arbeidsmarkt kan hierin een uitdaging vormen. Er is in dit kader extra aandacht voor werkgeversmerk, 

wervende vacature teksten en strategische personeelsplanning.  

  



121 
 

 7.7 Informatiebeveiliging & Privacy 
 

Als gemeente werken we veel met waardevolle en privacygevoelige informatie, die veelal tijd- en plaats 

onafhankelijk beschikbaar moet zijn. Informatiebeveiliging en dus ook het nemen van allerlei 

beheersmaatregelen om de risico’s te beperken, wordt daarom steeds belangrijker. Vanaf  1 januari 2020 werken 

we met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze bestaat uit diverse 

informatiebeveiligingscontroles en –maatregelen die een verplichtend karakter hebben. Zo wordt de beveiliging 

van informatie op orde gebracht.  

 

In 2023 zullen onze acties op het gebied van informatiebeveiliging zich met name richten op: 

• Bewustwording: de mens is en blijft de meest cruciale schakel in de informatiebeveiliging. Daarom zal 

regelmatig aandacht worden geschonken aan het vergroten van het risicobewustzijn van de medewerkers, 

bestuurders en raadsleden. 

• Verantwoording: We willen aan de steeds aangescherpte normen van de ENSIA ( een optimaal proces voor de 

horizontale verantwoording richting de gemeenteraad en verticale vertegenwoordiging richting het 

ministerie) blijven voldoen. De normen waar we nog niet volledig voldoen komen terug in een separate 

Collegeverklaring ENSIA, hiervoor worden verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. 

• Ontwikkeling: Er worden maatregelen genomen ter bevordering van o.a. de fysieke-/ toegangsbeveiliging, 

personele beveiliging, beheer van bedrijfsmiddelen en incidentenbeheer. 

 

1.1 Bewustwording 

De bewustwording binnen management, bestuur  en raad zal worden vergroot door de rol van 

procesverantwoordelijke te benadrukken zoals dit in de BIO voorgeschreven is. Ook willen we gaan oefenen met 

cyberaanval-scenario’s, zoals ransomware, zodat we bij een ransomware-uitbraak weten wat ons te wachten 

staat en de schade kunnen beperken. Dit is onderdeel van bedrijfscontinuïteitsbeheer. 

Plannen maken en maatregelen nemen zijn belangrijk om bedrijfscontinuïteit te waarborgen en daarmee o.a. een 

cybercrisis te kunnen voorkomen, toch kunnen we uitval van systemen nooit 100% uitsluiten. Daarom is het 

belangrijk om rekening te houden met scenario’s waarbij we niet of beperkt kunnen beschikken over onze ICT 

omgeving of zelfs dat “onze" informatie in verkeerde handen valt, met alle gevolgen van dien. 

Deze scenario's kunnen we met elkaar nabootsen. Er zijn diverse crisisgames en -simulaties die proberen de 

werkelijkheid, of in ieder geval ons werkelijk gedrag tijdens een crisis te benaderen. 

 

1.2 Verantwoording  

De implementatie van informatiebeveiliging en privacy is nog niet volledig afgerond. Voor privacy zullen, op basis 

van het in 2018 vastgestelde en eind 2022 herziene privacybeleid, onze meest risicovolle processen onderworpen 

moeten worden aan een data privacy impact analyse (DPIA). Dit leidt mogelijk tot aanpassingen van de primaire 

processen op basis van de procesplannen als output van deze DPIA’s.  

Met de komst van de BIO komt de verantwoordelijkheid nog nadrukkelijker in de lijn te liggen. Alle processen 

dienen te worden geclassificeerd en de proceseigenaar wordt als risico eigenaar aangemerkt. Hij/zij is degene die 

per proces bepaalt wat voor maatregelen er genomen worden en legt hiervoor verantwoording af middels audits 

en rapportages. 

 

1.3 Ontwikkeling 

Bedrijfscontinuïteitsbeheer is een proces waarbij de gemeente de nodige maatregelen treft om ongeacht de 

omstandigheden de continuïteit van de meest (kritische) bedrijfsprocessen te garanderen en de impact van 

verstoringen op de dienstverlening van de gemeente te minimaliseren. Met bedrijfscontinuïteitsbeheer is er 

aandacht voor preventieve en oplossingsgerichte maatregelen. We onderzoeken kwetsbaarheden in de 

beveiliging en nemen maatregelen om verdacht gedrag in een vroeg stadium te signaleren. In geval van een 

onderbreking van een of meerdere bedrijfsprocessen moeten we snel en besluitvaardig op te treden, zodat 

activiteiten binnen deze bedrijfsprocessen binnen afgesproken termijn op basis van prioriteit kunnen worden 

hervat. 
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1.4 Disclaimer  

Een virusuitbraak of datalek kan de beste overkomen. Ook bij ons. Het is geen kwestie meer van of wij te maken 

krijgen met digitale criminaliteit, maar wanneer. Met dit in het achterhoofd is het belangrijk om te weten wat te 

doen bij een bedreiging, aanval of datalek. 100% veiligheid bestaat niet. Dat betekent, bewust zijn van de risico’s 

en nadenken over de gevolgen. 
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7.8 Wet open overheid 
 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Daarmee is gelijktijdig de Wet openbaarheid 

van bestuur (Wob) ingetrokken. Hieronder gaan wij nader in op: 

1. Verschillen tussen de Wob en de Woo 

2. Gefaseerde invoering actieve openbaarmaking 

3. Informatiehuishouding op orde 

4. Uitvoering en voorbereiding 

 

1.  Opvallende verschillen met de Wob 

a. Actieve openbaarmaking. De Wob maakte het voor inwoners mogelijk om informatie bij de overheid op te 

vragen. De verstrekte informatie werd daarmee openbaar. Onder de Woo wordt dat niet anders. Wat wel anders 

wordt, is dat de Woo veel meer dan de Wob nadruk legt op actieve openbaarmaking (openbaarmaking op eigen 

initiatief, zonder dat daarom wordt verzocht). Daartoe is een inspanningsverplichting in de wet opgenomen. 

Daarnaast somt de wet categorieën documenten op die in ieder geval openbaar gemaakt moeten worden 

(verplichte openbaarmaking). Dit onderdeel van de Woo is nog niet in werking getreden en zal in fases worden 

ingevoerd. Daarover leest u meer onder punt 2. 

 

b. Informatieverstrekking op verzoek die de verzoeker zelf betreft. De Woo is ten opzichte van de Woo op dit punt 

uitgebreid. Zo kan een inwoner informatie opvragen die hem zelf betreft. De informatie die dan verstrekt wordt, 

is niet openbaar, maar voorbehouden aan de inwoner die om de informatie heeft verzocht.  

 

c. Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen. Dat een ieder een verzoek om 

informatie kan doen laat onverlet dat de Woo enkele verzoekers aanmerkt als bijzonder, waardoor een ander 

regiem gaat gelden. Zo is er de verzoeker die vraagt om informatie die bijzondere belangen heeft bij verkrijging 

van de informatie. Sprake moet zijn van ‘klemmende redenen’. De praktijk zal moeten uitwijzen wanneer hiervan 

sprake is. Overigens – en dat geldt ook voor punt b hierboven – is in veel bijzondere wetgeving een voorziening 

getroffen, bijvoorbeeld in de Jeugdwet en de Wmo, in samenhang met de Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). 

 

d. Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek. De Woo merkt ook deze categorie aan als 

bijzonder. Zo is er de onderzoeker, een journalist of anderszins. Ook voor deze categorie verzoekers geldt een 

ander afwegingsregiem. 

Voor de punten b, c en d geldt dat bij verstrekking voorwaarden aan de verzoeker kunnen worden 

opgelegd, bijvoorbeeld om de niet-openbare informatie niet te delen met derden. Het schenden van de 

voorwaarden is een strafbaar gesteld feit en is een misdrijf. 

 

e. Last onder dwangsom. Een bestuursorgaan kan zich op grond van de Woo niet in alle gevallen meer (“niet 

meer”, want onder de Wob kon dat wel) beroepen op het argument dat een document niet aanwezig is. Onder de 

Woo geldt: is een document bijvoorbeeld zoekgeraakt, maar had het op grond van ‘enig wettelijk voorschrift’ wel 

bij het bestuursorgaan aanwezig moeten zijn, vordert het bestuursorgaan de gevraagde informatie bij degene die 

over de informatie beschikt. Dit is een vergaande bepaling, want aan de vordering kan een last onder dwangsom 

worden opgelegd om degene die over de informatie beschikt te dwingen de informatie af te staan. 

 

2. Gefaseerde en gedeeltelijke inwerkingtreding 

De kern van de Woo, te weten: het verplicht actief openbaar maken (zonder dat daarom wordt verzocht) van 

diverse categorieën documenten, is niet per 1 mei 2022 in werking getreden. Deze verplichting treedt in werking 

op een bij Koninklijk Besluit of ministeriële regeling nader te bepalen datum. Bovendien zal de verplichting in 

fases over een periode van acht jaar in werking treden.  

Uit een brief van de minister van BZK (8 juli 2022, 2022-0000371836) blijkt de volgende gefaseerde 

implementatiestrategie: 
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• Fasering vindt plaats op basis van informatie categorie, niet op basis van bestuurslagen. 

• Er wordt van tevoren geen totaalvolgorde of -tijdpad voor alle informatiecategorieën vastgelegd. De 

voorbereidingstijd vergt dat gestart wordt met een beperkt aantal informatiecategorieën. 

 

De (Rijks-) stuurgroep Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI, waarin alle overheden vertegenwoordigd zijn) 

heeft besloten begin 2023 te starten met vier informatiecategorieën, bij wijze van vingeroefening. Naar 

verwachting zal het platform begin 2023 worden opengesteld voor aansluiting en aanlevering van een of meer van 

deze informatiecategorieën. Als aansluitstrategie wordt hierbij gehanteerd dat bestuursorganen die technisch en 

organisatorisch klaar zijn voor aansluiting en aanlevering, worden aangesloten in volgorde van aanmelding. Het 

gaat om: 

• Bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden 

ingediend. 

• Vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden (in casu: de gemeenteraad). 

• Convenanten. 

• Woo-verzoeken, inclusief de daarop genomen besluiten en de verstrekte informatie.  

 

Afhankelijk van de bevindingen van de ‘proef’ zal zoals gezegd, de verplichting tot openbaarmaking op een nader 

te bepalen datum van kracht worden. 

 

3. Informatiehuishouding op orde 

Het inzicht dat de digitale informatiehuishouding niet bij alle overheden op orde is en dat dit de nodige 

inspanningen vergt, heeft gemaakt dat de wetgever in de Woo de opdracht heeft neergelegd om maatregelen 

daartoe te treffen. Hoofdstuk 6 van de Woo is gericht op een stelselwijziging aangaande beheer en behoud van 

overheidsinformatie.  

 

Ter verbetering van de informatiehuishouding van de overheid stelt de minister van BZK een meerjarenplan op 

over de wijze waarop bestuursorganen hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk maken. Dit 

meerjarenplan is er echter nog niet. 

 

Overigens laat een evaluatie van afhandeling van Wob-verzoeken in 2021 zien dat de informatiehuishouding in de 

gemeente Hardenberg voldoende op orde is om vanaf 1 mei 2022 adequaat te kunnen besluiten op ingekomen 

Woo-verzoeken. Gelet echter op de technische ontwikkelingen blijft dit een punt van aandacht. 

 

4. Focus op informatieverstrekking op verzoek en actieve openbaarmaking 

Alle overige bepalingen van de Woo zijn wél in werking getreden per 1 mei 2022. De focus ligt daarbij voorlopig – 

gelet op de hiervoor geschetste onzekerheden – op de ‘passieve informatieverstrekking’ (informatie verstrekken 

op verzoek). De voorbereidingen om aansluiting te zoeken bij het landelijk platform waarop de gemeente de 

toekomstig verplicht gestelde informatiecategorieën moet plaatsen zijn in gang gezet. Daarvoor zijn financiële 

middelen vrijgemaakt. 

 

5.  Financiën 

Ondanks nog bestaande onzekerheden moeten er tot het moment dat de verplichting ingaat diverse 

werkzaamheden uitgevoerd worden om als gemeente gereed te zijn op het moment van invoering. Hiervoor is 

externe expertise nodig. De kosten hiervan worden voor 2022 ingeschat op € 30.000. Deze kosten worden 

vergoed via het gemeentefonds. Voor de  komende jaren zijn ook extra middelen aan het gemeentefonds 

toegevoegd. Deze worden ook beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in het kader van de Woo. 
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Via de gemeentefondsuitkering ontvangen we in 2022 en komende jaren de volgende bedragen: 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Structureel 64.000 80.000 96.000 113.000 113.000 

Incidenteel (t/m 

2026) 

75.000 76.000 76.000 77.000 79.000 

Totaal 139.000 156.000 172.000 190.000 192.000 
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 7.9 Verbonden partijen 
 

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én 

een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet 

verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar 

verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig, indien er zeggenschap bestaat uit 

hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. 
   

Deelnemingen in Gemeenschappelijke regelingen Cijfers op basis van 

EuRegio Jaarrekening 2021 

GGD IJsselland Begroting 2023 

Omgevingsdienst IJsselland Begroting 2023 

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Jaarrekening 2021 

Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek Jaarrekening 2021 

Veiligheidsregio IJsselland Begroting 2023 
   

Deelnemingen in Vennootschappen bijdrage Cijfers op basis van 

Beheersmaatschappij LOC+ Concept jaarrekening 2021 

Samen Doen Hardenberg B.V. Jaarrekening 2021 
   

Deelnemingen in Vennootschappen ontvangst Cijfers op basis van 

Bank Nederlandse Gemeenten Jaarrekening 2021 

Cogas Holding  Jaarrekening 2021 

CSV Amsterdam B.V. Jaarrekening 2021 

Enexis Holding Jaarverslag 2021 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Jaarrekening 2021 

Rendo Holding Jaarverslag 2021 

Rova Jaarrekening 2021 

Vitens Jaarrekening 2021 

Wadinko Jaarrekening 2021 
   

Deelnemingen in Verenigingen en stichtingen Cijfers op basis van 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jaarrekening 2021 
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Gemeenschappelijke regelingen 

 

EuRegio Gronau / Enschede 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Betrokken partijen 131 Duitse en Nederlandse gemeenten en Duitse 'Kreise'. 

Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Euregioraad 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

De Euregio wil een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in 

het grensgebied en het bevorderen van wederzijdse begrip tussen de 

mensen. De Euregio houdt daarbij rekening met  mogelijke culturele 

verschillen tussen de Nederlandse en Duitse samenleving.  

Website www.euregio.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 2.305 2.523 

Vreemd vermogen 23.389 12.189 

Resultaat boekjaar 218 

Financiële bijdrage van gemeente 18 

Risico's, kansen en ontwikkelingen Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit in de balans 

opgenomen. Deze instantie beheert de gelden van het INTERREG V-

Programma. Op de balans staat hiervoor een verplichting van  

€ 10.572.812. Hier tegenover staat aan de activa-zijde op de balans 

een post van liquide middelen van gelijke hoogte 

Bron Jaarrekening 2021 

http://www.euregio.nl/
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GGD IJsselland Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Betrokken partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, 

Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, 

Zwolle. 

Bestuurlijk belang Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere 

gemeente heeft 1 stem. 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

GGD IJsselland: “Gezond centraal: van crisis naar kans” (Missie 

december 2020). 

Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan 

te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele 

en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke 

voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij. 

We zetten ons in voor publieke gezondheid. Dat wil zeggen de 

gezondheid van alle inwoners in onze regio van jong tot oud. We 

maken mogelijk dat mensen individueel en als groep meer grip 

hebben op hun eigen gezonde leven en leefomgeving. We werken aan 

gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Dit doen we door 

beleid, advies, onderzoek en ondersteuning en een vangnet voor 

mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. 

 

We opereren in de publieke gezondheid op het snijvlak van zorg, 

markt en politiek en kiezen daarbinnen welke specifieke waarde we 

kunnen toevoegen. 

We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met 

diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. 

 

GGD IJsselland werkt voor ruim 530 duizend inwoners. 

 

GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend 

aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit 

zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn 

opgedragen. 

Website www.ggdijsselland.nl/ 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 1.500 2.500 

Vreemd vermogen 7.669 7.374 

Resultaat boekjaar  

Financiële bijdrage van gemeente 2.540 

http://www.ggdijsselland.nl/
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Risico's, kansen en ontwikkelingen Risico’s inclusief genomen beheersmaatregelen GGD 

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de 

basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden 

uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief 

financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op 

basis van een financiële risico-inventarisatie. 

Aanvullende producten en diensten worden gefinancierd door de 

gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele 

aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte 

voorziening getroffen. Risico’s voor structureel aanvullende 

producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de 

Gemeenschappelijke regeling. 

Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – 

naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel 

exploitatietekort. 

 

Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor 

de deelnemende gemeenten klein . 

 

Ontwikkelingen 

Om goed in te kunnen spelen op de in de Ontwikkelingenbrief 2023 

genoemde autonome ontwikkelingen is een toekomstbestendige 

bedrijfsvoering nodig. Versteviging van de ondersteuning van de 

organisaties van zowel Veiligheidsregio IJsselland als GGD IJsselland 

voor wat betreft talent-, leiderschaps- en organisatie ontwikkeling, 

gestructureerd gebouwenbeheer op beleidsmatig- en projectmatig 

niveau en een veilige en betrouwbare informatievoorziening, is 

vereist. 

Bron Begroting 2023 
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Omgevingsdienst IJsselland Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Betrokken partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, 

Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, 

Zwolle, Provincie Overijssel en Veiligheidsregio IJsselland. 

Bestuurlijk belang Deelname in AB/DB 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

We vormen een moderne uitvoeringsorganisatie die voorop wil lopen 

met vernieuwende werkmethoden, actuele expertise en moderne ICT-

voorzieningen. 

De Omgevingsdienst IJsselland wil een hoogwaardige bijdrage 

leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame 

omgeving om in te wonen, werken en leven. Onder het motto ‘Lokale 

binding, regionale bundeling’ combineert de Omgevingsdienst 

nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van 

kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik. De 

Omgevingsdienst is een betrouwbare partner in de keten met het 

Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

(GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de 

waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die zijn ontstaan 

hebben het doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de 

fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst IJsselland wil van 

toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de 

leefomgeving van IJsselland.  

Het managementteam geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de 

ontwikkelopgaven: 

• borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en 

lokale binding; 

• vormen van één organisatie, en 

• anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, 

wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

Website www.odijsselland.nl/ 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 316 316 

Vreemd vermogen 3.183 3.375 

Resultaat boekjaar  

Financiële bijdrage van gemeente 1.576 

Risico's, kansen en ontwikkelingen Uitvoeringskosten milieutaken door Omgevingsdienst IJsselland:  

Onderzoek heeft uitgewezen dat de bedrijfsvoering van de 

Omgevingsdienst IJsselland niet op orde was. Op basis van dit 

onderzoek is een verbetertraject gestart waarbij de begroting van de 

Omgevingsdienst is herzien en een herijking van de financiering 

(bijdragen) voor de partners heeft plaatsgevonden. 

De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 

van de Omgevingsdienst. Voor de gemeente Hardenberg gaat de 

structurele bijdrage aan de uitvoeringskosten van de 

Omgevingsdienst met ingang van 2023 stijgen.   

Bron Begroting 2023 

http://www.odijsselland.nl/
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Regionaal Serviceteam Jeugd Ijsselland Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Betrokken partijen Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, 

Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 

Bestuurlijk belang Deelname in het algemeen bestuur 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

De elf samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland hebben een 

gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie opgericht, genaamd 

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Het RSJ regelt namens hen 

de inkoop en het contractmanagement en levert 

managementinformatie. De administratie en de facturatie doet 

Hardenberg vanaf 2018 zelf. 

Website www.rsj-ijsselland.nl/ 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen   

Vreemd vermogen 2.713 2.024 

Resultaat boekjaar  

Financiële bijdrage van gemeente 1.533 

Risico's, kansen en ontwikkelingen  

Bron Jaarrekening 2021 

http://www.rsj-ijsselland.nl/
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Sociale Recherche Ijssel-Vechtstreek Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Betrokken partijen De gemeenten Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem,  Kampen, 

Ommen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Zwolle. 

Bestuurlijk belang Deelname in het Algemeen Bestuur 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Door deelname in de verbonden partij 'Sociale Recherche IJssel-

Vechtstreek' wordt in regionaal verband gewerkt aan de bestrijding 

van sociale zekerheidsfraude en handhaving. Nadruk lag en ligt nog 

steeds op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van 

maatwerk richting  regiogemeenten, hetgeen tot nu toe geslaagd is. 

Prioriteit ligt bij de meest schade veroorzakende typen van fraude en 

inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert 

(samenlevingsfraude levert het meest op voor de gemeenten). Ook in 

2017 wordt de regionale samenwerking op het gebied van sociale 

zekerheidsfraude in stand gehouden. 

Website www.zwolle.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen   

Vreemd vermogen   

Resultaat boekjaar  

Financiële bijdrage van gemeente 114 

Risico's, kansen en ontwikkelingen n.v.t. 

Bron Jaarrekening 2021 

http://www.zwolle.nl/
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Veiligheidsregio IJsselland Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Betrokken partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, 

Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, 

Zwolle. 

Bestuurlijk belang Deelname in het Algemeen Bestuur 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op 

basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld 

waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio 

IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) 

van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied 

van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten 

gemeenten. 

Website www.vrijsselland.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 5.590 5.110 

Vreemd vermogen 31.245 33.790 

Resultaat boekjaar  

Financiële bijdrage van gemeente 4.212 

Risico's, kansen en ontwikkelingen Risico’s inclusief genomen beheersmaatregelen VRIJ 

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in 

kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien 

risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde 

weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende 

rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, 

datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad 

met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen 

oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de 

Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen. 

Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse 

gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor 

Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-

Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden 

weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van 

risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage 

van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten 

bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der 

verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s 

hanteren. 

Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2021 een 

weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een 

betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij 

een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de 

zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering 

een positief eigen vermogen te behouden.  

Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare 

weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter 

wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige 

http://www.vrijsselland.nl/
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ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en 

inschatten van risico’s. 

De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. 

De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode 

worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden 

gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel 

exploitatietekort, zie bovenstaand percentage. 

De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de 

historische kosten en voor 25% op basis van een meer 

geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. 

 

Ontwikkelingen 

Nieuw voor oud 

Financieel uitgangspunt is dat we voor nieuw beleid geen extra 

middelen vragen. Hier hanteren wij het principe ‘nieuw voor oud’. Een 

aantal ontwikkelingen leidt echter mogelijk tot kosten die niet uit de 

begroting gefinancierd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, dan 

zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd. 

 

Taakstellingen 

Veiligheidsregio IJsselland heeft nog een resterend bedrag van € 

65.000 (van in totaal  

€ 1.100.000) aan structurele taakstellingen (bestuurlijke afspraak 

2014) te verwerken in de begroting. Dit vanwege een nog oplopend 

btw-nadeel op de vervangingsinvesteringen. Dit restant is in 2024 

structureel verwerkt in de begroting. 

 

Vorming nieuwe Meldkamer Oost Nederland 

De vorming staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. De 

definitieve personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting wordt in de loop 

van 2022 vastgesteld. In het AB van 8 december 2021 is besloten de 

verwachte meerkosten van € 150.000 structureel te verwerken in de 

begroting 2023 en deze te verrekenen met de structureel in de 

begroting te verwerken bijdrage aan het financieel perspectief 

gemeenten van € 516.000. 

 

Bijdrage financieel perspectief gemeenten 

Conform AB-besluit van 8 december 2021 wordt de € 516.000 

incidentele bijdrage financieel perspectief gemeenten van 2021 en 

2022 structureel verwerkt in de begroting 2023. Onder de verrekening 

van de verwachte € 150.000 meerkosten vorming meldkamer Oost 

Nederland komt de structurele korting uit op € 366.000. 

Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het 

uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de 

taakdifferentiatie bouwsteen 1 bij de brandweer.  

 

Herijking gemeentelijke bijdragen 

Conform AB-besluit van 8 december 2021 wordt de gemeentelijke 

bijdrage berekend op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 

procent op basis uitkering gemeentefonds voor brandweer en 

rampenbestrijding. De nadeel gemeentes worden van 2023 tot en met 
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2025 aflopend gecompenseerd om in te groeien naar de aangepaste 

jaarlijkse bijdrage. 

 

Bron Begroting 2023 
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Verenigingen en stichtingen 

Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten 

Den Haag 

Rechtsvorm Vereniging 

Betrokken partijen Alle gemeenten van Nederland 

Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in ledenvergadering en zitting in VNG 

commissie gemeentefinanciën 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. 

Tweede Kamer, Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn 

belangrijke gesprekspartners. Advisering aan alle leden over actuele 

ontwikkelingen (pro actief) en advisering aan individuele leden (op 

verzoek). De platformfunctie wordt uitgeoefend via de VNG-

commissie, Provinciale Afdelingen, congressen, studiedagen en 

ledenraadplegingen. De gemeente Hardenberg is ook lid van de VNG 

afdeling Overijssel.  

Website www.vng.nl/ 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 62.379 63.912 

Vreemd vermogen 94.719 115.952 

Resultaat boekjaar 53 

Financiële bijdrage van gemeente  

Risico's, kansen en ontwikkelingen De kredietrisico's voor de VNG zijn als laag te kwalificeren. De baten 

die de VNG genereert, zijn nagenoeg alle afkomstig van 

overheidsinstellingen.  

 

 

Bron Jaarrekening 2021 

 

  

https://vng.nl/
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Vennootschappen 

 

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) 

Betrokken partijen Nederlandse overheden (50% rijk / 50% gemeenten, provincies en 

waterschappen) 

Bestuurlijk belang 64.935 is 0,117% stemmen in de AVA 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag 

houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 

burger.  

 

Website www.bngbank.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 5.097.000 5.062.000 

Vreemd vermogen 155.262.000 143.995.000 

Resultaat boekjaar 236.000 

Ontvangen dividend 148 

Begroot 

dividend 

2023 65 

Risico's, kansen en ontwikkelingen Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van 

EUR 236 miljoen (2020: EUR 221 miljoen) 

 

 

De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar naar verwachting 

groot blijven. Dat maakt het doen van voorspellingen over het 

verwachte nettoresultaat 2022 niet verantwoord. 

 

 

Bron Jaarrekening 2021 

http://www.bngbank.nl/
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Beheersmaatschappij LOC+ Hardenberg 

Rechtsvorm Commanditaire vennootschap 

Betrokken partijen De gemeente Hardenberg, AOC de Groene Welle, Alfa-college. 

Bestuurlijk belang Deelname als commandite voor 53,27% in eigendom opstallen 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

De CV beheermaatschappij LOC+ draagt namens eigenaren en 

bewoners zorg voor de inrichting en instandhouding van een 

professionele facilitaire beheerorganisatie die zich richt op 

(facilitaire) ondersteuning van de primaire processen van de 

bewoners.  

 

Website  

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 23.098 22.858 

Vreemd vermogen 181 394 

Resultaat boekjaar 10 

Ontvangen dividend 0 

Begroot 

dividend 

2023 0 

Risico's, kansen en ontwikkelingen  

Bron Concept jaarrekening 2021 
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Cogas Holding Almelo 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) 

Betrokken partijen Gemeente Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, 

Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, Wierden 

Bestuurlijk belang 650 aandelen is 12,8% stemmen in de Ava 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Cogas wil een belangrijke rol spelen in het voor de klant toepasbaar 

maken van nieuwe technieken op het gebied van communicatie en 

(duurzame) energie.  

Website www.cogas.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 199.111 144.771 

Vreemd vermogen 95.877 116.694 

Resultaat boekjaar 5.492 

Ontvangen dividend 1.300 

Begroot 

dividend 

2023 1.300 

Risico's, kansen en ontwikkelingen  

 

Bron  Jaarrekening 2021 

http://www.cogas.nl/
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CSV Amsterdam B.V.  

Rechtsvorm 's-Hertogenbosch 

Betrokken partijen Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten. 

Bestuurlijk belang 1.296 aandelen is 0,0648% stemmen in de Ava 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. 

gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat 

de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:  

a. namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een eventuele 

schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de 

WON; 

b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim 

procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland"); 

c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het 

beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop 

van Attero is gestort. 

Website  

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 393 312 

Vreemd vermogen 27 23 

Resultaat boekjaar -43 

Ontvangen dividend  

Begroot Dividend 2023  

Risico's, kansen en ontwikkelingen Beleidsvoornemens: 

CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico 

namens Deponie 

Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met 

de aandeelhoudersommissie, 

het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten 

aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. 

In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de 

naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in 

gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de 

reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een 

eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met 

Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden 

voortgezet. 

Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke 

procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure 

(bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de 

Belastingdienst en CSV of een besluit van de 

Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) 

zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide 

middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar 

rato van het aandelenbelang. 
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Financiële risico’s: 

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders 

is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort 

aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze 

vennootschap. 

Bron Jaarrekening 2021 
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Enexis Holding s'-Hertogenbosch 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) 

Betrokken partijen Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten 

Bestuurlijk belang 96.993 aandelen is 0,0648% stemmen in de AVA 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Enexis beheert (via haar dochtervennootschap Enexis Netbeheer BV) 

het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de 

aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en 

overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk 

geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. 

De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame 

energievoorziening door state of the art dienstverlening en 

netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit 

om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te 

voeren.  

 

Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende 

strategieën: 

- Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in 

de energiewereld; 

- Betrouwbare energievoorziening; 

- Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging 

kosten; 

- Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen 

realiseren; 

- Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te 

versnellen. 

 

De gemeente Hardenberg tracht met haar aandeelhouderschap in 

Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor 

energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze 

samenleving.  

Website www.enexis.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 4.116.000 4.241.000 

Vreemd vermogen 4.635.000 5.154.000 

Resultaat boekjaar 199.000 

Ontvangen dividend 36 

Begroot 

dividend 

2023 45 

http://www.enexis.nl/
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Risico's, kansen en ontwikkelingen De lange termijn credit rating afgegeven door Standard & Poor’s 

(S&P) voor Enexis Holding N.V. en Enexis Netbeheer B.V. is gewijzigd 

naar A+ met een negative outlook (was A+ stable outlook). Door de 

lagere regulatorische vergoeding voor 

vermogenskosten gedurende 2022-2026 acht S&P het namelijk niet 

waarschijnlijk dat Enexis de financiële ratio FFO/netto rentedragende 

schulden zonder extra maatregelen binnen de komende 24 maanden 

boven de drempelwaarde kan houden  

die past bij de huidige credit rating. Door Moody’s wordt alleen een 

credit rating afgegeven voor Enexis Holding N.V. en deze bleef 

ongewijzigd op Aa3 stable outlook. De lange termijn credit ratings 

eind 2021 van Aa3/A+, voldoen aan de interne  

eisen voor het behoud van een A credit rating-profiel. De korte 

termijn credit rating van Enexis Holding N.V. is per ultimo 2021: P-1 

(Moody’s) en A-1 (Standard and Poor’s) zijn ongewijzigd. 

 

In 2022 is door de aandeelhouders van Enexis een nieuw strategisch 

plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met 

drie hoofddoelen:  

 

1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes  

2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie   

3. Klanten weten wat ze aan ons hebben   

 

Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een 

materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & 

energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers 

willen meer invloed op hun directe leefomgeving) en digitale 

transformaties   

 

De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote 

investeringsopgave en kapitaalbehoefte, die op lange termijn 

waarschijnlijk niet door de huidige aandeelhouders kan worden 

ingevuld. Enexis en haar aandeelhouders zijn in gesprek over de 

ontwikkelingen en mogelijke maatregelen om te zorgen dat Enexis 

een financieel solide basis behoudt. Ook het Rijk heeft voert overleg 

met de regionale netbeheerders en hun aandeelhouders over een 

eventuele participatie door het Rijk. Op basis van de huidige 

inzichten is de prognose dat Enexis voor de middellange termijn 

(huidige reguleringsperiode / tot 2027) aan de vastgesteld ratio's blijft 

voldoen.   

 

Bron Jaarverslag 2021 
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Publiek Belang Elektriciteitsproductie 

BV 

's Hertogenbosch 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Betrokken partijen Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten 

Bestuurlijk belang 1.296 aandelen is 0,0648% stemmen in AVA 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de 

verkoop van 

Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent) 

Website  

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 1.569 1.532 

Vreemd vermogen 19 7 

Resultaat boekjaar -37 

Ontvangen dividend  

Begroot 

dividend 

2023  

Risico's, kansen en ontwikkelingen Beleidsvoornemens: 

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, 

dient de vennootschap als gevolg 

van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant 

Borging Publiek Belang Kerncentrale 

Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van 

de vennootschap is in overleg 

met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze 

contractuele verplichtingen voortijdig 

kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan 

worden ontbonden. 

Het doel is dat de vennootschap in 2022 (of eerder indien mogelijk) 

zal kunnen worden opgeheven en 

de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de 

aandeelhouders naar rato van het 

aandelenbelang. 

 

Financiële risico’s: 

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders 

is relatief gering en beperkt tot de 

hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend 

werkkapitaal in deze vennootschap. 

 

Bron Jaarrekening 2021 
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Rendo Holding Meppel 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap 

Betrokken partijen Gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, 

Steenwijkerland, Coevorden, Hardenberg, Westerveld en De Wolden 

Bestuurlijk belang 57 aandelen is 5,75% stemmen in de Ava 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

N.V. RENDO Holding streeft er naar om haar huidige sterke positie 

als energienetwerk-organisatie voortdurend te verbeteren. Waar 

mogelijk probeert zij in niches in de energiemarkt een 

toonaangevende speler te worden. De nabijheid van het eigen 

betrouwbare en veilige energienetwerk is steeds weer het 

vertrekpunt. Daarnaast wordt duurzaamheid een steeds belangrijker 

thema. Belangrijke bedrijfswaarden zijn: een snelle response, 

laagdrempeligheid en duurzaam ondernemen.  

Website www.rendo.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 76.899 76.024 

Vreemd vermogen 99.281 101.110 

Resultaat boekjaar 6.589 

Ontvangen dividend  

Begroot 

dividend 

2023 430 

Risico's, kansen en ontwikkelingen Bestemming van het resultaat 

De winst- en verliesrekening na belastingen sluit met een positief 

saldo van € 6.588.606. Voorgesteld wordt om 

aan de aandeelhouders een dividend uit te keren van € 5.000.000 en 

om het overige deel van het resultaat toe te 

voegen aan de reserves. 

 

Ontwikkelingen solvabiliteit Rendo 

De solvabiliteit kwam voor 2021 uit op 42% respectievelijk 43%. 

Waarmee de solvabiliteit op een vergelijkbaar niveau is als 2020.  

 

Bron Jaarverslag 2021 

http://www.rendo.nl/
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Rova Zwolle 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) 

Betrokken partijen Gemeente Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-

Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Twenterand, Zwartewaterland, 

Zwolle, Meppel, Steenwijkerland, Urk, Amersfoort, Aalten, Oost 

Gelre, Winterswijk en Apeldoorn 

Bestuurlijk belang 816 aandelen A is 9,54% stemmen in de Ava 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Voortdurend wordt gestreefd naar optimalisatie in drie centrale 

thema’s, te weten: duurzaamheid (verbetering milieurendement; 

bijdrage aan gemeentelijke klimaatdoelstellingen), financiën (lagere 

tarieven voor de burgers; dus geen winstmaximalisatie) en 

maatschappij (een leefbare omgeving voor wonen en werken). 

 

Website www.rova.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 38.966 40.320 

Vreemd vermogen 53.383 58.840 

Resultaat boekjaar 5.133 

Ontvangen dividend 286 

Begroot 

dividend 

2023 350 

Risico's, kansen en ontwikkelingen  

Bron Jaarrekening 2021 

http://www.rova.nl/
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Samen Doen Hardenberg B.V. Hardenberg 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Betrokken partijen Gemeente Hardenberg 

Bestuurlijk belang Eigenaar –enig aandeelhouder, 100% risico dragend. 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Samen Doen Hardenberg bv draagt bij aan het preventie en 

ondersteuning aan inwoners van de gemeente Hardenberg om zo 

hogere kosten als gevolg van inzet van Maatwerk te voorkomen. 

Samen Doen Hardenberg bv is teven de ingang en toegang voor door 

gemeentelijk gefinancierde zorg in het kader van de jeugdwet of wet 

maatschappelijke ondersteuning. Samen Doen Hardenberg bv draagt 

bij aan het preventie en ondersteuning aan inwoners van de 

gemeente Hardenberg om zo hogere kosten als gevolg van inzet van 

Maatwerk te voorkomen. Samen Doen Hardenberg bv is teven de 

ingang en toegang voor door gemeentelijk gefinancierde zorg in het 

kader van de jeugdwet of wet maatschappelijke ondersteuning.  

 

Website www.hardenberg.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen   

Vreemd vermogen 648 566 

Resultaat boekjaar  

Ontvangen dividend 0 

Begroot 

dividend 

2023 0 

Risico's, kansen en ontwikkelingen  

Bron Jaarrekening 2021 

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/samen-doen.html
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Vitens Utrecht 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap 

Betrokken partijen Provincies en gemeenten in Friesland, Overijssel, Flevoland, 

Drenthe, Utrecht, Noord-Holland en Gelderland 

Bestuurlijk belang 63.007 aandelen is 1,13% stemmen in de AVA 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Vitens bestaat uit meer dan 1.700 mensen die zich verbonden voelen 

door een passie voor water. Zij werken voortdurend aan het winnen, 

zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. 

Website www.vitens.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 559.200 600.300 

Vreemd vermogen 1.340.100 1.387.800 

Resultaat boekjaar 19.400 

Ontvangen dividend 0 

Begroot 

dividend 

2023 0 

Risico's, kansen en ontwikkelingen Dividend: De directie stelt de aandeelhouders voor het resultaat na 

belastingen als volgt te bestemmen (goedgekeurd door de Raad van 

Commissarissen op 15 maart 2022): geen uitkering van dividend en 

het resultaat ad € 19,4 miljoen toevoegen aan de overige 

reserves. Dit is conform het financieel beleid. 

Bron Jaarrekening 2021 

http://www.vitens.nl/
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Wadinko Zwolle 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) 

Betrokken partijen De provincie Overijssel en 24 gemeenten in de regio Zuidwest 

Drenthe, de Noordoostpolder en Overijssel 

Bestuurlijk belang 136 aandelen is 5,69% stemmen in de Ava 

Bijdrage aan de gemeentelijke 

doelstellingen 

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de 

bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in 

Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. 

Website www.wadinko.nl 

Bedragen x € 1.000  Vermogen op 1 januari Vermogen op 31 december 

Eigen vermogen 65.496 74.147 

Vreemd vermogen 5.454 6.923 

Resultaat boekjaar 8.651 

Ontvangen dividend  

Begroot 

dividend 

2023 68 

Risico's, kansen en ontwikkelingen  

Bron Jaarrekening 2021 

 

  

http://www.wadinko.nl/
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8. Bijlagen 
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Lijst met afkortingen 
 

 

AB  Algemeen Bestuur 

AED  Automatische Externe Defibrillator 

APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 

APV  Algemene plaatselijke verordening 

AVA  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming 

AZC Asielzoekerscentrum 

BBV  Besluit begroting en verantwoording 

BBZ  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

BIBOB  Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BIZ  Bedrijven Investeringszone 

BIO  Baseline Informatiebeveiliging 

BNG  Bank Nederlandse Gemeenten 

BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

BOH Bestuurdienst Ommen Hardenberg 

BRAVO  Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontmoeting 

CEO  Cliëntervaringsonderzoek 

COELO  Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden 

CBS  Centraal bureau voor de statistiek 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek 

CV  Commanditaire Vennootschap 

DB  Dagelijks Bestuur 

DPIA  Data privacy impact analyse 

DPRA  Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie 

DVO  Dienstverleningsovereenkomst 

DSO  Digitaal Stelsel Omgevingswet 

DSV  Detailhandel structuurvisie 

EMU  Economische en monetaire unie 

ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit 

Fido  Financiering decentrale overheden 

GFT  Groente, Fruit en Tuinafval 

GGD  Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 

GOAB Gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid 

GREX Grondexploitatie 

GRP  Gemeentelijk rioleringsplan 

GVVP  Gemeentelijke verkeer en vervoerplan  

HCA  Human Capital Agenda 

HTSM High Tech Systemen en Materialen 

IHP  Integraal huisvestingsplan onderwijs 

IMG Investeren met Gemeenten 

IKC  Integraal Kind Centrum 

IP  Informatiepunt 

JOGG Jongeren op Gezond Gewicht 

JGZ  Jeugdgezondheidszorg 
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LBV Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen 

LOC Lokaal opleidingen centrum 

LKS  Loonkostensubsidie 

MFC  Multifunctioneel Centrum 

MFA  Multifunctionele Accommodatie 

MJP Meerjarenprogramma 

MKB Midden en Klein Bedrijf 

MMA Meld Misdaad Anoniem 

NAC  Natuuractiviteitencentrum 

NIEGG Niet in Exploitatie genomen gronden 

NOW  Noodmaatregel Overbrugging Werkzaamheden 

NSQ Netto schuld quote 

ODIJ Omgevingsdienst IJsselland  

OW Omgevingswet 

OZB  Onroerende zaakbelasting 

PGB  Persoon Gebonden Budget 

POC   Percentage of Completion  

RE-ACT Response on negative Attitude (of youth) 

RES  Regionale Energiestrategie 

RIEC Regionale Informatie- en Expertise Centra 

RMC  Regionale meld en coördinatiefunctie 

ROC  Regionaal opleidingscentrum 

ROVA Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen 

RRE  Regeling Reductie Energiegebruik 

RSJ  Regionaal Serviceteam Jeugd 

RTC  Regionaal Techniek Centrum 

SISA Single Information Single Audit 

SPUK Specifieke uitkering 

SROI  Social Return on Investment 

SW Sociale werkvoorziening 

SUVIS Specifieke uitkering ventilatie in scholen 

TOZO  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 

TUC Tijdelijke Uitbesteding Contracten  

TVW  Transitievisie Warmte 

VHROSV  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VO  Voortgezet onderwijs 

Vpb  Vennootschapsbelasting 

VPB Vennootschapsbelasting 

VRIJ  Veiligheidsregio IJsselland  

VTH  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

VTH-UP VTH uitvoeringsprogramma 

VTE  Vrijetijdseconomie 

VVE  Voor- en vroegschoolse educatie 

Wkb  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Wlz Wet Langdurige Zorg 

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 

Won Wet onafhankelijk Netbeheer 
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WOO 

Woz  

Wet open overheid 

Wet onroerende zaakbelastingen 

Wpg  Wet Publieke Gezondheid 

Wsw  Wet sociale werkvoorziening 

Wmo-zin Wmo zorg in natura 

ZIN Zin in de Toekomst 

 

  



154 
 

8.1 Kerngegevens 
 

A Sociale structuur Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Aantal inwoners 61.357 61.357 61.357 

waarvan 0 - 17 jaar 12.956 12.956 12.956 

waarvan 18-64 36.686 36.686 36.686 

waarvan 65 jaar en ouder 11.715 11.715 11.715 
    

B Fysieke structuur Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Oppervlakte gemeente 31.211 31.211 31.211 

- waarvan binnenwater 504 504 504 

    

Aantal woonruimten 26.751 26.751 26.973 

 

C Financiële structuur Begroting Per Begroting Per 

Bedragen x €1.000 2022 inwoner 2023 inwoner 

Lasten 189.295 3.085 195.400 3.184 

Algemene uitkering 95.207 1.551 108.714 1.771 

Algemene uitkering sociaal domein 11.710 190 8.473 138 

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven   257.435 4.196 

 - waarvan grondexploitatie   5.386 88 

Reserves en voorzieningen   111.112 1.811 

Vaste schuld   99.508 1.622 

 

  



155 
 

8.2 Emu saldo 
 

 
  T-1  T  T+1 

   2021  2022  2023 
 Omschrijving  x € 1000,-  x € 1000,-  x € 1000,- 
  Volgens realisatie 

tot en met sept. 
2021, aangevuld 

met raming 
resterende 

periode 

 Volgens 
begroting 

2022 

 Volgens 
meerjarenraming 

in begroting 
2022   

   

   

   

   

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan 
c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 
artikel 17c) 

 4.510  -5.778  -1.958 

       

        

2. Mutatie (im)materiële vaste activa  
28.014 

 
14.440 

 
-4.279 

        

3. Mutatie voorzieningen  94  -825  -190 
        

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in 
exploitatie) 

 -624  -320  -329 
       

5. Verwachte boekwinst bij verkoop 
effecten en verwachte boekwinst bij 
verkoop (im)materiële vaste activa 

 0  0  0 

       

        

Berekend EMU-saldo  -22.786  -20.723  2.460 
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8.3 Incidentele baten en lasten 
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.  

Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, 

meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele 

baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.  

 

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar 

voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder 

jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. 

Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project, boekwinst bij de 

verkoop van tafelzilver of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf.  

 

In deze begroting zijn de volgende bedragen voor 2023-2026 als incidentele bate of last opgenomen. 

 

Bedragen x € 1.000       

Uitgaven omschrijving 2023 2024 2025 2026 Toelichting 

Vitaal Hardenberg 

 Spoorwegovergangen 
350    Opwaarderen stations 

Mariënberg/Gramsbergen 
 Verkeersplannen 70    detachering verkeersplan 
 Wonen en Werken in Hardenberg 500 500   versnelling woningbouw 
 Centrumplan Balkbrug 475     

 Minimabeleid schuldhulpverlening 
96    intergenerationele 

armoede 
 Jeugd individuele voorzieningen 120 120 120  algemene uitkering 

 Mantelzorg 
105 25   de Makelij en daginvulling 

dementie 

 Inzet op preventieve en collectieve 
voorzieningen 

200    nieuw beleid 2020 

 Elektriciteit/gas (verdeeld over 
meerdere programma's) 

679     

 Totaal Vitaal Hardenberg 2.595 645 120 0  

Duurzaam Hardenberg 
 Project Duurzaamheid 915 580    

 Milieutoezicht en Handhaving 63    projectbijdrage EED 
 totaal Duurzaam Hardenberg 978 580 0 0  

Landelijk Hardenberg 
 Plattelandsontwikkeling 107    leader projecten 

 Openbaar groen 
250    Bestrijding 

eikenprocessierups 
 totaal Landelijk Hardenberg 357 0 0 0  

Ondernemend Hardenberg 

 Binnenstedelijke opgave 
250 250   vitaal houden 

winkelcentra 
 Regio deal Zuid- en Oost Drenthe 750     

 totaal Ondernemend Hardenberg 1.000 250 0 0  

Zo doen we dat in Hardenberg 
 Kosten voormalig personeel 60 20   wachtgeldverplichting 
 Bedrijfsvoering 487 200 120   

 Stelpost nieuw beleid 
2.213 2863 3963  coalitieprogramma 2023-

2025 
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 Stelpost gemeentefonds -120 -120 -120  anticipatiepost 

 Stelpost nog functioneel te ramen 
467 440 372 372 

fasering taakstelling 
publiekszaken 

 Totaal zo doen we dat in Hardenberg 3.107 3.403 4.335 372  

Totaal diversen onder € 50.000 112 26    

 Totaal uitgaven 8.149 4.904 4.455 372  

Mutaties reserves      

 Mutatie algemene reserve -1.247 -330    

 
Mutatie reserve dekking kapitaallasten 

-155 -155 -125  
Dekking 
afschrijvingslasten lap 
tops 

 Totaal mutatie reserve -1.402 -485 -125 0  

 Totaal incidentele lasten en baten 6.747 4.419 4.330 372  
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8.4 Reserves en voorzieningen 
Bedragen x € 1.000 1/1/'23 Rente Toe- Ont- 31/12/'23 
   voeging trekking  

Reserves algemeen      

Algemene reserve 71.843   4.981  1.247  75.577  

Totaal reserves algemeen 71.843  0  4.981  1.247  75.577  
      

Dekkingsreserves      

Reserve dekking kapitaallasten 28.348    1.364  26.984  

Totaal dekkingsreserves 28.348  0  0  1.364  26.984  
      

Voorzieningen grondbedrijf      

Totaal voorziening Grondbedrijf 12.233  245  
 

0  12.478  
      

Voorzieningen Algemene dienst      

Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening 5.734  115  18   5.867  

Voorziening onderhoud gebouwen 1.164   668   1.832  

Voorziening dubieuze debiteuren AD 250     250  

Voorziening dubieuze debiteuren MD 730     730  

Totaal voorzieningen algemene dienst 7.878  115  686  0  8.679  
      

Door derden beklemde middelen      

Voorziening afvalstoffenheffing 1.039    16  1.023  

Voorziening rioolrechten 2.004    131  1.873  

Totaal voorzieningen algemene dienst 3.043  0  0  147  2.896  
      

Totaal reserves 100.191  0  4.981  2.611  102.561  

Totaal voorzieningen 23.154  360  686  147  24.053  

Totaal generaal 123.345  360  5.667  2.758  126.614  

 
Bedragen x € 1.000 1/1/'24 Rente Toe- Ont- 31/12/'24 
   voeging trekking  

Reserves algemeen      

Algemene reserve 75.577   10.617  330  85.864  

Totaal reserves algemeen 75.577  0  10.617  330  85.864  
      

Dekkingsreserves      

Reserve dekking kapitaallasten 26.984    1.364  25.620  

Totaal dekkingsreserves 26.984  0  0  1.364  25.620  
      

Voorzieningen grondbedrijf      

Totaal voorziening Grondbedrijf 12.478  249  0  0  12.727  
      

Voorzieningen Algemene dienst      

Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening 5.867  116  15   5.998  

Voorziening onderhoud gebouwen 1.832   668   2.500  

Voorziening dubieuze debiteuren AD 250     250  

Voorziening dubieuze debiteuren MD 730     730  

Totaal voorzieningen algemene dienst 8.679  116  683  0  9.478  
      

Door derden beklemde middelen      

Voorziening afvalstoffenheffing 1.023    3  1.020  

Voorziening rioolrechten 1.873    131  1.742  

Totaal voorzieningen algemene dienst 2.896  0  0  134  2.762  
     0  

Totaal reserves 102.561  0  10.617  1.694  111.484  

Totaal voorzieningen 24.053  365  683  134  24.967  

Totaal generaal 126.614  365  11.300  1.828  136.451  
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Bedragen x € 1.000 1/1/'25 Rente Toe- Ont- 31/12/'25 
   voeging trekking  

Reserves algemeen      

Algemene reserve 85.864   13.340  0  99.204  

Totaal reserves algemeen 85.864  0  13.340  0  99.204  
      

Dekkingsreserves      

Reserve dekking kapitaallasten 25.620    1.351  24.269  

Totaal dekkingsreserves 25.620  0  0  1.351  24.269  
      

Voorzieningen grondbedrijf      

Totaal voorziening Grondbedrijf 12.727  255  
 

0  12.982  
      

Voorzieningen Algemene dienst      

Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening 5.998  115  16   6.129  

Voorziening onderhoud gebouwen 2.500   669   3.169  

Voorziening dubieuze debiteuren AD 250     250  

Voorziening dubieuze debiteuren MD 730     730  

Totaal voorzieningen algemene dienst 9.478  115  685  0  10.278  
      

Door derden beklemde middelen      

Voorziening afvalstoffenheffing 1.020    3  1.017  

Voorziening rioolrechten 1.742    130  1.612  

Totaal voorzieningen algemene dienst 2.762  0  0  133  2.629  
     0  

Totaal reserves 111.484  0  13.340  1.351  123.473  

Totaal voorzieningen 24.967  370  685  133  25.889  

Totaal generaal 136.451  370  14.025  1.484  149.362  

 
Bedragen x € 1.000 1/1/'26 Rente Toe- Ont- 31/12/'26 
   voeging trekking  

Reserves algemeen      

Algemene reserve 99.204   9.885  0  109.089  

Totaal reserves algemeen 99.204  0  9.885  0  109.089  
      

Dekkingsreserves      

Reserve dekking kapitaallasten 24.269    1.198  23.071  

Totaal dekkingsreserves 24.269  0  0  1.198  23.071  
      

Voorzieningen grondbedrijf      

Totaal voorziening Grondbedrijf 12.982  260  
 

0  13.241  
      

Voorzieningen Algemene dienst      

Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening 6.129  114  17   6.260  

Voorziening onderhoud gebouwen 3.169   669   3.838  

Voorziening dubieuze debiteuren AD 250     250  

Voorziening dubieuze debiteuren MD 730     730  

Totaal voorzieningen algemene dienst 10.278  114  686  0  11.078  
      

Door derden beklemde middelen      

Voorziening afvalstoffenheffing 1.017    3  1.014  

Voorziening rioolrechten 1.612    126  1.486  

Totaal voorzieningen algemene dienst 2.629  0  0  129  2.500  
     0  

Totaal reserves 123.473  0  9.885  1.198  132.160  

Totaal voorzieningen 25.889  374  686  129  26.819  

Totaal generaal 149.362  374  10.571  1.327  158.979  
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8.5 Bijlage A: Vervangingsinvesteringen 
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Vervangingsinvesteringen Tractie          

          

Bedragen x € 1.000 investeringen  kapitaallasten 
 2023 2024 2025 2026  2023 2024 2025 2026 

Ford Transit 50-VTP-1 55     1 8 8 8 

Ford Transit 5-VFK-28 55     1 8 8 8 

Ford Transit 7-VFK-67 55     1 8 8 8 

Ford Transit 56-VTP-1 55     1 8 8 8 

(aanvulling krediet) tractor 125     3 15 15 15 

(aanvulling krediet) veegauto 20     1 3 3 3 

(aanvulling krediet) VW Crafter VD-431-R 24     1 3 3 3 

(aanvulling krediet) VW Crafter VD-399-R 24     1 3 3 3 

(aanvulling krediet) VW Crafter VD-813-P 26     1 4 4 4 

Grasmaaier, 5 delige kooimaaier Hardenberg 100     2 16 16 16 

Tractor te Rietstap inclusief aanbouw  180     4 22 21 

Opel Vivaro VP-268-Z  25     1 4 4 

Opel Movano VS-908-F  73     2 11 10 

3 zoutstrooiers  75     2 9 9 

veegmachine (klein) C.T.  180     4 26 26 

3 zoutstrooiers  130     3 16 15 

2 sneeuwploegen  20     1 2 2 

1 zoutstrooier  40     1 5 5 

rioolreiniger ROM  43     1 4 4 

Tractor Fendt 412  217     4 26 26 

Grasmaaier JD 1505  110     2 17 18 

2 actiewagens  22     1 2 2 
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Vrachtwagen Klok   280     6 34 

Ransomes MP 943 cirkelmaaier   97     2 18 

Ransomes MP 943 cirkelmaaier   97     2 18 

Ransomes HR 300 cirkelmaaier   66     1 12 

Ransomes HR 300 cirkelmaaier   66     1 12 

Ransomes HR 300 cirkelmaaier   66     1 12 

Ransomes HR 300 cirkelmaaier   66     1 12 

grasmaaier Grasshopper   19      4 

Fuso Canter V-190-GS   44     1 6 

Fuso Canter V-191-GS   44     1 6 

Electrocar Co   35     1 4 

Electrocar Jo   35     1 4 

Ford Transit V-656-HK   34     1 5 

Ford Transit V-639-HK   34     1 5 
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Vervangingsinvesteringen ICT          

          

Bedragen x € 1.000   kapitaallasten 
 2023 2024 2025 2026  2023 2024 2025 2026 

Acces switches alle locaties 105     2 15 15 15 

CAD Systeem 30     1 8 8 8 

Fatclients 20 stuks PD   12     0 3 3 

Horizon hardware nieuw , vervanging huidige VDI 
servers Horizon, Productie Hardenberg (gen 10) 

 
300 

    
6 66 65 

Implementatie kosten Front end Horizon   25     1 6 5 

Inmeetapparatuur GR30  23     1 5 5 

Inmeetapparatuur hardware  34     1 7 7 

Inmeetapparatuur GS18  25     0 5 5 

Inmeetapparatuur hardware    24     0 

Laptops vervanging 2023 22     0 6 6 6 

I-pads vervanging 2023 15     0 4 4 4 

I-pads vervanging 2024  53     1 14 14 

Laptops vervanging 2024  88     2 24 23 

Laptops vervanging 2025   517     10 140 

Laptops vervanging 2026    16     0 

Monitoren    200     4 

Noodstroom  13     0 3 3 

Oracle servers, hardware    32     1 

Telefonie  505     10 178 175 

VDI kastjes     155     3 

Wifi buitenlocaties Hardenberg  24     0 5 5 
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Wifi gemeentehuis Hardenberg  37     1 8 8 

Zwembaden Hardenberg hardware   22     1 6 

Audiovisuele middelen raadzaal    60     1 

Audiovisuele middelen: Laptops ingebouwd   8     8  

I Pads Leerlingvolgsysteem Zwembaden H'berg    8     8  

Kofax scanners DIV  7     7   

JCC Hardwarecomponenten     6     6 

Get A-Ticket Voorveghter   4     4   

JCC betalen (G-Kas) Hardenberg    6     6 

Digitaal Veldboek ( 2 pencomputers)  8     8   

totaal 172 1.158 555 499 
 

3 75 384 518 
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Vervangingsinvesteringen Gebouwen          

          

Bedragen x € 1.000    kapitaallasten 
 2023 2024 2025 2026  2023 2024 2025 2026 

GEBT brandweerpost De Krim 2026    27     1 

GEBT brandweergarage Hardenberg 2024  23     0 1 1 

GEBT brandweergarage Hardenberg 2025   33     1 2 

GEBT brandweergarage Hardenberg 2026    12     0 

GEBT brandweergarage Slagharen  15     0 1 1 

GEBT Parkeergarage Centrum/Theater  97     2 8 8 

GEBT Parkeergarage Centrum/LOC   179     4 15 

GEBT Zwembad De Kiefer   14     0 1 

GEBT Zwembad Gramsbergen 86     2 5 5 4 

GEBT Zwembad Gramsbergen  24     0 1 1 

GEBT Zwembad De Krim 203     4 12 12 12 

GEBT Sporthal De Balk  495     10 35 34 

GEBT Sporthal De Citadel   854     17 46 

GEBT Sporthal Gramsbergen   40     1 3 

GEBT Sporthal De Kamp 224     4 19 19 19 

GEBT Sporthal De Beek 96     2 8 8 8 

GEBT Sporthal De Beek    818     16 

GEBT Gymlokaal Balkbrug  119     2 10 10 

GEBT Gymlokaal Balkbrug   24     0 2 

GEBT Gymlokaal Buizerdweg 129     3 11 11 11 

GEBT Gymzaal Frits de Zwerver    185     4 

GEBT Gymzaal Hazenbos    161     3 
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GEBT Gymlokaal Kloosterhaar  420     8 19 19 

GEBT gebouw de Voorveghter  54     0 0 0 

GEBT Kinderboerderij Heemse/Volière 
Kruserbrink 

 
31 

    
1 2 2 

GEBT Molen De Oelemolle    46     1 

GEBT Kosten huisvesting buitendienst   14     0 1 

GEBT Brede School 632     13 38 37 37 

GEBT Brede School    177     4 

GEBT Wijkgeb. Baalder  71     1 4 4 

GEBT Wijkgebouw Norden Hazenbos 25     0 1 1 1 

GEBT Wijkgebouw 't Uilennest  91     2 6 6 

GEBT Wijkgebouw d Wiekstee   275     6 17 
          

afrondingen -2 -3 -3 -2   3 2 1 

 
1.393 1.437 1.430 1.424 

 
28 123 211 295 
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8.6 Overzicht taakvelden 
 

Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van 

gemeenten is van groot belang. Daarbij is het van belang dat de informatie van goede kwaliteit is en aansluit 

op de behoefte van gemeenten. Een brede beschikbaarheid van deze gegevens stelt andere stakeholders in 

staat zelf vergelijkingen te maken en deel te nemen aan het debat over beleidsprioriteiten. Dit draagt bij aan 

een grotere transparantie van het proces rond begroting en verantwoording en een grotere betrokkenheid van 

alle belanghebbenden. Door de informatie primair in te richten naar de informatiebehoefte van de gemeenten 

en deze te stroomlijnen met de informatiebehoefte van het Rijk, het CBS en Europa wordt het mogelijk om 

relevante en betrouwbare financiële informatie te genereren.  

 

Met ingang van de begroting van 2017 stelt het BBV het verplicht om de baten en lasten per taakveld op te 

nemen in de begroting. In onderstaande bijlage vindt u dit overzicht. 

 

0. Bestuur en ondersteuning 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

0.1 Bestuur  -2.812 -2.812 

0.10 Mutaties reserves 2.611  2.611 

0.2 Burgerzaken 516 -2.436 -1.920 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 347 -2.163 -1.816 

0.4 Overhead  -23.428 -23.428 

0.5 Treasury 2.276  2.276 

0.61 OZB woningen 6.826  6.826 

0.62 OZB niet woningen 8.572  8.572 

0.63 Parkeerbelasting 1.577  1.577 

0.64 Belastingen overig 56  56 

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds 119.136  119.136 

0.8 Overige baten en lasten 26 -3.708 -3.682 

0.9 Vennootschapsbelasting    

Totaal: 141.943 -34.162 107.781 
 

1. Veiligheid 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 281 -4.576 -4.295 

1.2 Openbare orde en veiligheid 30 -1.330 -1.299 

Totaal: 311 -5.906 -5.595 
 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

2.1 Verkeer en wegen 470 -9.745 -9.275 

2.2 Parkeren 6 -1.578 -1.572 

2.3 Recreatieve havens  -1 -1 

2.4 Economische havens en waterwegen  -29 -29 

2.5 Openbaar vervoer  -25 -25 

Totaal: 476 -11.378 -10.901 
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3. Economische zaken 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

3.1 Economische ontwikkeling  -826 -826 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.632 -1.393 238 

3.3 Bedrijfsloket en- bedrijfsregelingen 265 -1.854 -1.589 

3.4 Economische promotie 5 -192 -187 

Totaal: 3.633 -5.037 -1.404 
 

4. Onderwijs 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

4.1 Openbaar basisonderwijs 2 -301 -299 

4.2 Onderwijshuisvesting 350 -5.354 -5.004 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 259 -2.391 -2.132 

Totaal: 611 -8.089 -7.478 
 

5. Sport, cultuur en recreatie 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

5.1 Sportbeleid en activering 1.820 -7.047 -5.227 

5.2 Sportaccommodaties 209 -1.957 -1.749 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.056 -2.618 -1.562 

5.4 Musea 15 -77 -62 

5.5 Cultureel erfgoed 2 -181 -179 

5.6 Media  -1.549 -1.549 

5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie 186 -3.809 -3.623 

Totaal: 3.287 -17.411 -14.123 
 

6. Sociaal Domein 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 59 -4.463 -4.404 

6.2 Wijkteams  -3.441 -3.441 

6.3 Inkomensvoorzieningen 14.066 -19.811 -5.744 

6.4 Begeleide participatie 175 -9.979 -9.804 

6.5 Arbeidsparticipatie 142 -2.166 -2.024 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  -2.089 -2.089 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 989 -14.161 -13.173 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  -17.885 -17.885 

6.82 Geescaleerde zorg 18-  -319 -319 

Totaal: 15.431 -74.314 -58.883 
 

7 Volkgezondheid en milieu 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

7.1 Volksgezondheid  -2.951 -2.951 

7.2 Riolering 7.880 -5.470 2.410 

7.3 Afval 6.972 -5.578 1.394 

7.4 Milieubeheer 94 -2.842 -2.749 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 506 -492 15 

Totaal: 15.451 -17.333 -1.882 
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8. VHROSV 

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

8.1 Ruimtelijke ordening 437 -1.123 -686 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.191 -11.493 -302 

8.3 Wonen en bouwen 1.127 -2.674 -1.547 

Totaal: 12.756 -15.290 -2.535 
    

Totaal: 193.900 -188.919 4.981 
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8.7 Beleidsindicatoren 
 

Taakveld: Indicator: Eenheid: Bron: 

0. Bestuur en ondersteuning Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 

  2020 8,70 (realisatie) 

  2021 9,53 (realisatie) 

  2022 8,66 (begroot) 

  2023 8,34 (begroot) 

Eventuele toelichting:  

0. Bestuur en ondersteuning Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 

  2020 8,8 (realisatie) 

  2021 8,9 (realisatie) 

  2022 7,44 (begroot) 

  2023 8,31 (begroot) 

Eventuele toelichting:  

0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 

  2020 € 49.203.803 
(realisatie) 

  2021 € 49.610.925 
(realisatie) 

  2022 € 51.973.344 (begroot) 

  2023 € 51.457.215 (begroot) 

Eventuele toelichting:  

0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten 
inhuur externen 

Eigen begroting 

  2020 18,96 (realisatie) 

  2021 14,59 (realisatie) 

  2022 8,46 (begroot) 

  2023 4,66 (begroot) 

Eventuele toelichting:  

0. Bestuur en ondersteuning Overhead % van totale lasten Eigen begroting 

  2020 9,11% (realisatie) 

  2021 12,61% (realisatie) 

  2022 13,08% (begroting) 

  2023 12,08% (begroting) 

Eventuele toelichting:  
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Taakveld: Indicator: Eenheid: Bron: 

8. Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedelijke Vernieuwing 

Demografische druk % CBS 

  2019 75,8 

  2020 75,7 

  2021 75,6 

  2022 75,4 

Eventuele toelichting:  

8. Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedelijke Vernieuwing 

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

In Euro's COELO 

  2019 701 

  2020 706 

  2021 723 

  2022 713 

Eventuele toelichting:  

8. Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedelijke Vernieuwing 

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

In Euro's COELO 

  2019 747 

  2020 747 

  2021 764 

  2022 752 

Eventuele toelichting:  

 

Taakveld: Indicator: Eenheid: Bron: 

1. Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt 

  2018 14 

  2019 9 

  2020 7 

  2021 6 

Eventuele toelichting:  

1. Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 

  2018 1,2 

  2019 1,3 

  2020 1,7 

  2021 n.n.b 

Eventuele toelichting:  

1. Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 

  2018 3,2 

  2019 3,0 

  2020 3,1 

  2021 2,5 

Eventuele toelichting:  
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1. Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 

  2018 1,6 

  2019 2,6 

  2020 1,4 

  2021 n.n.b 

Eventuele toelichting:  

1. Veiligheid Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 inwoners CBS 

  2018 4,3 

  2019 4,4 

  2020 4,1 

  2021 3,7 

Eventuele toelichting:  

3. Economie Functiemenging % LISA 

  2018 51,4 

  2019 51,9 

  2020 52,3 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

3. Economie Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15 t/m 64 
jaar 

LISA 

  2018 131,6 

  2019 135,4 

  2020 137,5 

  2021 142,8 

Eventuele toelichting:  

4. Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 

  2018 6,3 

  2019 2,7 

  2020 1,9 

  2021 1,9 

Eventuele toelichting: Betreft inschrijvingen. Leerplicht ziet er op toe dat alle leerlingen staan 
ingeschreven. Leerlingen die DUO als absoluut verzuim hanteert, zijn bij 
teamleerplicht bekend. 

4. Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 

  2018 17 

  2019 18 

  2020 20 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting: Leerlingen die zijn ingeschreven maar de school niet bezoeken, staan bekend als 
relatief verzuim. Denk aan luxeverzuim, spijbelen, te laat komen. Op deze 
meldingen gaat team leerplicht meteen in. 
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4. Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters 
zonder startkwalificatie (vsv-
ers) 

% deelnemers aan het VO 
en MBO onderwijs 

Ingrado 

  2018 1,0 

  2019 1,4 

  2020 1,5 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

5. Sport, cultuur en recreatie Niet sporters % Gezondheidsenquête 
(CBS / RIVM) 

  2018 n.n.b. 

  2019 n.n.b. 

  2020 n.n.b. 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting: Het onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. 

6. Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 inwoners 
in de leeftijd 15 - 64 jaar 

LISA 

  2018 662,3 

  2019 678,8 

  2020 691,0 

  2021 699,8 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor 
de rechter 

% 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen in 

Tel 

  2018 1 

  2019 0 

  2020 0 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen in 

Tel 

  2018 4 

  2019 4 

  2020 3 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame 
beroepsbevolking ten 
opzichte van de 
beroepsbevolking 

CBS 

  2018 68,9 

  2019 70,5 

  2020 70,7 

  2021 69,5 
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Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen in 

Tel 

  2018 2 

  2019 2 

  2020 2 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Personen met een 
bijstandsuitkering 

Aantal per 10.000 
inwoners 

CBS 

  2018 264,5 

  2019 249,0 

  2020 232,8 

  2021 435,2 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Lopende re-
integratievoorzieningen 

Aantal per 10.000 
inwoners van 15 - 64 jaar 

CBS 

  2018 296,0 

  2019 307,5 

  2020 179,3 

  2021 197,7 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 
jaar 

CBS 

  2018 10,5 

  2019 10,3 

  2020 11,6 

  2021 11,8 

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Jongeren met 
jeugdbescherming 

% van alle jongeren tot 18 
jaar 

CBS 

  2018  

  2019  

  2020  

  2021  

Eventuele toelichting:  

6. Sociaal domein Jongeren met 
jeugdreclassering 

% van alle jongeren van 12 
tot 23 jaar 

CBS 

  2018 0,2 

  2019 0,3 

  2020 0,3 

  2021 0,2 

Eventuele toelichting: 
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6. Sociaal domein Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO 

Aantal per 10.000 
inwoners 

GMSD 

  2018 n.n.b. 

  2019 n.n.b. 

  2020 n.n.b. 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting: Geen cijfers beschikbaar 

7. Volksgezondheid en 
Milieu 

Omvang huishoudelijk 
restafval 

Kg/inwoner CBS 

  2018 108 

  2019 101 

  2020 94 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

7. Volksgezondheid en 
Milieu 

Hernieuwbare elektriciteit % RWS 

  2018 8,1 

  2019 7,8 

  2020 12,1 

  2021 n.n.b. 

Eventuele toelichting:  

8. Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedelijke Vernieuwing 

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 

  2018 207 

  2019 208 

  2020 217 

  2021 224 

Eventuele toelichting:  

8. Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedelijke Vernieuwing 

Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie 
adressen en 

gebouwen 

  2018 8,9 

  2019 7,1 

  2020 9,7 

  2021 14,4 

Eventuele toelichting:  
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8.8 Geprognosticeerde balans 
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Begrotingsjaar T 2023       

        

 T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3  

Activa 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026  

(im) Materiële vaste activa 190.909  235.644  234.068  229.128  225.827  221.741   

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 13.039  13.039  13.039  13.039  13.039  13.039   

Financiële vaste activa: Leningen 214  0  0  0  0  0   

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 3.366  3.366  3.366  3.366  3.366  3.366  + 

Totaal Vaste Activa 207.528  252.049  250.473  245.533  242.232  238.146   

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 9.144  5.386  5.069  4.734  4.393  3.979   

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen        

Uitzettingen <1 jaar 20.629  0  0  0  0  0   

Liquide middelen 1.697  0  0  0  0  0   

Overlopende activa 6.366  0  0  0  0  0  + 

Totaal Vlottende Activa 37.836  5.386  5.069  4.734  4.393  3.979   

Totaal Activa 245.364  257.435  255.542  250.267  246.625  242.125   

        

Passiva 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026  

Eigen vermogen 103.871  100.191  102.561  111.484  123.473  132.160   

Voorzieningen 12.137  10.921  11.575  12.240  12.907  13.578   

Vaste schuld 96.660  99.508  88.607  79.205  69.803  60.401  + 

Totaal Vaste Passiva 212.668  210.620  202.743  202.929  206.183  206.139   

Vlottende schuld 17.057  46.815  53.120  47.980  41.533  37.575   

Overlopende passiva 15.639       + 

Totaal Vlottende Passiva 32.696  46.815  52.799  47.338  40.442  35.986   

        

Totaal Passiva 245.364  257.435  255.542  250.267  246.625  242.125   

 
 


