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We hebben onze afwegingen op een rij gezet en de besluitvorming al
eerder met de raad gedeeld. Het denkkader omvat drie overstijgende
invalshoeken:
 Het collegeprogramma is gericht op ‘Samen Doen’, de participatie met
inwoners, organisaties en (regionale) partners.
 De nieuwe gemeente Voorne aan Zee staat in 2023 ‘Fit aan de Start’.
 We hebben als organisatie de ‘Basis op Orde’, qua bedrijfsvoering en
Meerjarenbegroting.

Aanbieding aan de raad
Laatste begroting gemeente Hellevoetsluis
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2022-2025. Dit is de laatste begroting
die u als Raad van de gemeente Hellevoetsluis vaststelt. Vanaf 2023 is dat
de bevoegdheid van de Raad van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee
waar Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne onderdeel van uitmaken.
Als we terugkijken kunnen wij als college opmaken dat voor het grootste
deel van de vooraf gestelde speerpunten vorderingen zijn gemaakt. Wij
zijn dan ook trots op een reeks gerealiseerde en goed gevorderde sociale,
fysieke en bedrijfsmatige projecten. In het laatste jaar voor de fusie willen
we doorpakken op deze lijn. We geven zo efficiënt en effectief mogelijk
invulling aan onze gemeentelijke kerntaken en het uitvoeren van nieuwe
wettelijke taken, zoals de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast
hebben wij als college in 2018 voor de gehele collegeperiode de volgende
topprioriteiten geformuleerd:
1. Gaan voor een Hellevoetsluis waar iedereen zich veilig voelt, om
te wonen, te werken en om te leven.
2. Kickersbloem 3 ontwikkelen tot een kwalitatief bedrijventerrein.
3. Maatregelen nemen voor energietransitie en CO2-reductie.
4. Investeren in gelijke kansen voor kinderen.
5. Ontwikkelen en herinrichten van het Marinekwartier, met een
breed stadsmuseum.
6. Met de samenleving bepalen welke onderwerpen we gezamenlijk
belangrijk vinden en gaan uitwerken in een samenlevingsagenda.
7. Bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk
Hellevoetsluis, door een solide financieel beleid.

Doorpakken en Anticiperen
De gemeente Hellevoetsluis blijft zich ontwikkelen. We hebben de gestelde
speerpunten in het vizier, maar daarnaast zijn in de afgelopen
bestuursperiode nieuwe actuele onderwerpen naar voren gekomen. Die
nieuwe onderwerpen vragen de komende periode veel tijd en aandacht en
gelden als even belangrijk of nog belangrijker. Bijvoorbeeld het omgaan
met de effecten van de coronacrisis en het bouwen aan de nieuwe
gemeente Voorne aan Zee. We sturen flexibel en wendbaar op de
onderwerpen en zien het als ons belangrijkste kenmerk om dat te doen
vanuit een open en samenwerkende bestuursstijl. Samen Doen!
Het college en de organisatie spannen zich samen in om de kosten in
verschillende beleidsdomeinen niet alleen maar te beheersen maar, maar
ook daar waar mogelijk in belangrijke mate te verlagen. Dit doen wij met
creatieve oplossingen, slimmer werken, strakker begroten en het benutten
van aanbestedingskansen Die processen en projecten beginnen nu hun
vruchten af te werpen. Hellevoetsluis heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld als een steeds slankere ‘regiegemeente’. In die rol
optimaliseren we kwaliteit in dienstverlening aan de inwoners door steeds
grotere efficiency en betere kostenbeheersing. Net als alle gemeenten in
Nederland, heeft ook Hellevoetsluis jaarlijks te kampen met het
kostenbeslag van het sociale domein op de gemeentelijke begroting.
Daarbij komt dat de rijksbijdrage voor de taken lager is dan de kosten. Bij
alle gemeenten in Nederland bleek binnen enkele jaren na de transitie het
beslag onevenredig hoog. Alle gemeentelijke beleidsterreinen in
Hellevoetsluis hebben substantiële inspanningen verricht om jaar na jaar
de begroting sluitend te maken. Niet in de laatste plaats het Sociale
domein zelf. Tal van preventieve programma’s en maatregelen zijn
ontwikkeld om de druk op de steeds duurder wordende zorg te kunnen
ontlasten, zonder in te boeten op de zorg aan de eigen inwoners.

Keuzes maken in bijzondere tijden
Het blijft een onzekere tijd. De coronacrisis is in 2021 nog niet geheel
onder controle en heeft veel impact. Op de volksgezondheid, het
bedrijfsleven, het toerisme en de recreatie, maar ook op de financiële staat
van onze gemeente. Daarnaast bereiden we ons voor op de gemeentelijke
herindeling richting Voorne aan Zee in 2023. Dit heeft grote bestuurlijke,
organisatorische, en onvermijdelijk ook financiële gevolgen. Gelet op de
financiële situatie en het toewerken naar de nieuwe gemeente Voorne aan
Zee zal het niet mogelijk zijn om alle doelen van het college volledig te
realiseren. Dit betekent dat we voor het laatste jaar van de
bestuursperiode prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken.
Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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Zowel landelijke als lokale ontwikkelingen hebben voor enige ruimte in
deze lastige bekostigingsproblematiek gezorgd.

Om de bedrijfsvoering van de gemeente goed te laten verlopen,
ontwikkelen we actief risicomanagement. Dat betekent dat we inzetten op
tijdig signaleren van risico’s en daar beheersmaatregelen voor bepalen.

We realiseren ons dat bestuurlijke ambities die wij nastreven, beïnvloed
kunnen worden door wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast doen we wat
nodig is om de kwaliteit van Hellevoetsluis, als gemeente om in te wonen,
werken en te leven, zo hoog mogelijk te houden. Nu, maar ook op weg
naar de bestuurlijke fusie Voorne aan Zee waar we fit aan de start willen
verschijnen. Vanuit deze visie hebben wij een begroting gemaakt met een
sluitend meerjarenperspectief.

Werken aan de toekomst
Het bouwen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee vraagt het
komende jaar een actieve inzet van zowel het bestuur als de ambtelijke
organisatie. Dit proces vraagt veel tijd en heeft alle prioriteit. Het zal
vanzelfsprekend ook een groot beslag op de ambtelijke organisatie leggen.
De basis voor een goed begin van de nieuwe gemeente wordt nu gelegd.
Dat betekent: ervoor zorgen dat de basis op orde is (inclusief financiën) en
nu al volop inzetten op harmonisatie van beleid en processen. Geen eigen
beleid meer en geen losstaande eigen initiatieven, maar zoeken naar
synergie en efficiencyvoordelen door een gezamenlijke aanpak op Voorne.
We werken als gemeente samen met Brielle en Westvoorne in diverse
regionale samenwerkingsverbanden. Met het oog op de naderende fusie
doen wij dat steeds meer als één gemeente. Hiermee bundelen wij onze
krachten en kunnen optreden als een belangrijke strategische
samenwerkingspartner voor opgaven die de gemeentegrens overschrijden.
We zijn als gemeenten onder andere onderdeel van de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, regio Zuid Hollandse Delta en werken samen op
Voorne Putten. Regionaal samenwerken is ook financieel bijdragen om
daarmee ook meer kennis, kracht en middelen te werven via de regio, het
Rijk en Europa. Komend jaar positioneren we ons in de regio al zo veel
mogelijk als de toekomstige fusiegemeente Voorne aan Zee.

In het fysieke domein zetten we verder in op de voorbereiding en
realisatie van woningbouwprojecten waaronder Boomgaard, Stadsdorp en
Veerhaven en op de verdere ontwikkeling van Kickersbloem 3. Ook
leveren we een visie op het Zuidfront op. Daarnaast onderhouden we de
bestaande openbare ruimte op basis van de afgesproken normen. Samen
met Brielle en Westvoorne werken we verder hard aan de implementatie
van de Omgevingswet per 1 juli 2022. De voorbereidingen voor een
gezamenlijke omgevingsvisie zullen in 2022 plaatsvinden. Op het gebied
van duurzaamheid werken we op Voorne-Putten aan het
uitvoeringsprogramma RES.
Ook in het veiligheidsdomein wordt intensief samengewerkt op het gebied
van ondermijning, veiligheid op straat, toezicht & handhaving alsook
brandveiligheid.

De begroting

Ook in het komende jaar staan we gesteld als er nieuwe wettelijke taken
bijkomen die in Hellevoetsluis moeten worden uitgevoerd. We versterken
onze systemen en processen in de organisatie, waarbij we ook zicht
houden op de lange termijndoelen van de (nieuwe) gemeente.

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

Hiernaast investeren we in een sterk sociaal domein. In 2022 zetten we
samen met de GR Jeugdhulp Rijnmond en het gebiedsteam extra in op
het verminderen van wachtlijsten in met name de jeugdzorg. Daarnaast
willen we kosten-efficiënter werken door snellere stappen te maken in de
ontwikkeling om zorg minder regionaal en meer lokaal aan te bieden en
ons meer op preventie te richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet
van collectieve interventies. Om zorg dichter bij het gezin plaats te laten
vinden is opschaling van ons sociale gebiedsteam cruciaal. In 2022 wordt
verder ingezet op:
(Tijdelijke) uitbreiding van capaciteit van diverse expertises binnen het
sociaal gebiedsteam. We starten verschillende proeftuinen en de
doorbraakmethode wordt ingezet. Deze methode is erop gericht om op
korte termijn hoge maatschappelijke kosten te voorkomen en te investeren
in bestaanszekerheid.

De gemeente Hellevoetsluis blijft in ontwikkeling en daar blijven we ons
voor inspannen. We willen dat als college samen doen met de raad, als
vertegenwoordiger van onze inwoners. Dit vraagt om flexibiliteit, het stellen
van nieuwe prioriteiten en het maken van keuzes. Onze inzet is om als
college en raad - in dialoog - tot bewuste keuzes te komen. Vanuit de
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meerjarenbegroting willen wij samen met u aan de slag gaan en bouwen
aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

we een positief effect uit de meicirculaire maar meerjarig is er een afname
van de algemene uitkering.

De begroting is opgebouwd uit drie delen:
0. Aanbieding aan de Raad;
1. De Programma’s;
2. De Paragrafen.

Middelen sociaal domein.
In 2022 ontvangt Hellevoetsluis € 2,9 miljoen extra structurele bijdrage. Dit
als gevolg van de arbitrage-uitspraak van de ‘Commissie van Wijzen’ als
onderdeel van de afspraken die de gemeenten via de VNG met het Rijk
hebben afgesproken. Voor de jaren na 2022 is een stelpost van 75%
opgenomen over de afgesproken jaren, die door het nieuwe kabinet
bekrachtigd dient te worden.

In Deel 1, de Programma’s, worden de volgende vijf Programma’s
gepresenteerd:
1. Bestuur en Organisatie
2. Leven
3. Werken
4. Wonen
5. Middelen
Het Collegeprogramma ‘Samen Doen!’ is ook ingedeeld op basis van deze
Programma’s.

Risico reductie plan
In aanloop naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee is een risico reductie
plan opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de aandachtsgebieden en risico’s op
financieel gebied voor elk van de drie gemeenten en voor de fusiegemeente
Voorne aan Zee als geheel. Het risico reductie plan dient als handvat voor
de harmonisatie van (financieel) beleid. In deze begroting zijn de eerste
stappen gezet in de harmonisatie van dit beleid. Volgend uit de harmonisatie
begroten we hogere inkomsten voor de OZB vanaf 2023. Daarnaast vindt er
een aanpassing plaats in de afschrijvingssystematiek en de
afschrijvingstermijnen. Deze aanpassingen hebben een meerjarig positief
effect op de kapitaalslasten. De financiële verordening zal hier nog op
worden aangepast en aan u worden voorgelegd.

Financieel meerjarenperspectief
In de navolging op de Zomernota 2021 die u heeft ontvangen, toonden wij
u het volgende financiële meerjarenperspectief.

Financieel meerjarenperspectief
Stand september 2021

€

2022
-1.811.899 €

2023
2024
2025
-535.061 € 253.276 € 435.557

Beleidseffecten
We hebben het meerjarenperspectief sluitend weten te maken. Naast de
al genoemde gunstige ontwikkelingen in landelijk perspectief en lokale
meevallers hebben we daarvoor een tweetal financiële effecten verwerkt
in de begroting.
1. Inzet van opbrengsten en inverdieneffecten uit bestaand beleid van
preventieve projecten in het Sociaal Domein.
2. Een trendmatige toename van de toeristenbelasting als gevolg van de
groei van het aantal toeristische overnachtingen.

Actuele stand
Bovenstaand overzicht geeft het actuele financiële meerjarenperspectief
weer zoals dat momenteel in onze (concept)begroting is opgenomen op
basis van besluitvorming tot en met september 2021.

Uitgave verlagende en inkomstenverhogende maatregelen
Meicirculaire.
Toewerkend naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee is met de
fusiegemeenten afgesproken om bij de begroting de meicirculaire als
uitgangspunt te nemen. Dit is ook het uitgangspunt van de provincie.
De effecten van de Septembercirculaire zijn niet in deze begroting
opgenomen maar zullen zo spoedig mogelijk met u worden
gecommuniceerd. De Meicirculaire laat niet, zoals sommige gemeenten
verwachtten, een onverdeeld gunstige ontwikkeling zien. Voor 2022 zien

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

Sociaal domein
Al enkele jaren concentreren we ons op de verbinding tussen zorg,
onderwijs en welzijnsaspecten, zoals de verbinding met de leefomgeving
en het inkomen van onze inwoners. Met deze consequent uitgevoerde
beleidsstrategie raakt het collegebeleid steeds meer ‘aan de voorkant’ van
de behandelproblematiek. In het Sociaal Domein zijn meer projecten in
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ontwikkeling die op termijn realistische besparingen zullen opleveren. Wij
geven evenwel nu twee reële projecten de voorkeur:
1. Besparing op kosten voor complexe problematiek (IVH).
2. Besparing door volledige inzet bij huisartsen van praktijkondersteuners
Jeugd (POH).
De opbrengst in Meerjarenperspectief is gebaseerd op de
bovengenoemde pilots die lopen in het Sociaal Domein als gevolg van de
transformatiegedachte in de zorg. De voorstellen leveren een bijdrage aan
het sluitend maken van het Meerjarenperspectief.

Voorstel aan de raad
Wij stellen u voor:
1. De concernbegroting 2022 op Programmaniveau vast te stellen.
2. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen.
3. In te stemmen met de investeringen 2022 zoals die zijn opgenomen in
het investeringsoverzicht en daarvoor de benodigde kredieten te voteren.
4. In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de
reserves en voorzieningen.
Ons college mandaat te geven voor:
1. het aangaan van dag- en kasgeldleningen;
2. het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van
€ 40.000.000,=.

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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geprofessionaliseerd, zodat deze in 2023 in gemeente Voorne aan Zee
kunnen worden gebruikt.
Naast deze ‘Voornse Ontwikkelagenda’ staat 2022 in het teken van de
voorbereiding van de bestuurlijke herindeling. In 2021 zal hiervoor de basis
worden gelegd in de strategische visie en de besturingsvisie. In 2022 wordt dit
verder geconcretiseerd met bijvoorbeeld de hoofdstructuur van de nieuwe
organisatie, de werving en selectie van de kwartiermaker/ beoogd
gemeentesecretaris, de detailstructuur van de organisatie en het
plaatsingsproces.

De programma’s
1. Bestuur en organisatie
Het Programma Bestuur en
Organisatie ondersteunt de
bedrijfsvoering en de politiekbestuurlijke slagkracht op alle
belangrijke onderdelen van de
organisatie. Dat varieert van de
strategische ontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie en van
onze positie en invloed in
regioverband (op Voorne, op
Voorne-Putten, de Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta in de MRDH en
met de Provincie ZH). Andere belangrijke onderwerpen hierbij zijn de centrale
coördinatie van een modern HR-beleid, juridische kwaliteitszorg, inkoop- en
aanbesteding, dienstverlening, communicatie, facilitaire zaken en huisvesting
van de ambtelijke organisatie. Ook vallen belangrijke thema’s in het
Programma Bestuur en Organisatie, zoals openbare orde en veiligheid,
Crisisbeheersing, rampenbestrijding en vergunningenbeleid.
In 2022 zal de focus hierbij logischerwijs liggen op de voorbereiding van de
bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne.

Juridische kwaliteitszorg
Juridische kwaliteitszorg is de ondersteuning die we breed aanbieden in de
gemeentelijke organisatie. We streven daarbij naar een eensluidende en
integrale wijze van werken, dwars door alle afdelingen heen. Het juridische
team is bovendien paraat voor de afhandeling van klachten, bezwaar- en
beroepsschriften waarmee de gemeentelijke organisatie te maken krijgt.
Juridische kwaliteitszorg houdt zich gemeentebreed ook intensief bezig met
ambtelijke en bestuurlijke integriteit als een belangrijke en gewenste
werkhouding.

Centraal gecoördineerde inkoop
De centraal gecoördineerde inkoopfunctie helpt de hele organisatie bij het
rechtmatig en doelmatig inkopen van werken, leveringen en diensten, zodanig
dat er maximale onderhandelingsvoordelen voor de gemeente te behalen zijn,
en we onze contractpartners met een goed en betrouwbaar beleid aan ons
weten te binden. De gemeente koopt zelf in of samen met strategische
partners (zoals regiogemeenten, het waterschap en de MRDH) om het beste
resultaat te behalen. Voor iedere aanbesteding wordt een inkoop actieplan
uitgewerkt, waarin de strategie is beschreven hoe marktpartijen worden
uitgedaagd om hun beste aanbieding te doen op kwaliteit en prijs. Hierbij zitten
partijen zo vroeg mogelijk aan tafel om hun visie erbij te kunnen betrekken. Na
het sluiten van het contract ondersteunt het inkoopteam de afdelingen actief in
de uitvoering van het contractmanagement.

Organisatieontwikkeling
In 2020 en 2021 is prioriteit gegeven aan de verdere ontwikkeling en
versterking van de gemeentelijke organisatie. De focus hierbij lag op
versterking van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en de versterking van de
organisatie en de bedrijfsvoering. Ook is in 2020 en 2021 ingezet op
versterking van de samenwerking op Voorne.
In 2022 gaan we verder op deze ingeslagen weg. Dit gebeurt in intensieve
samenwerking met de fusiepartners. Het doel hierbij is dat de nieuwe
gemeente Voorne aan Zee in 2023 fit aan de start staat, zowel financieel als
formatief. Dit zal geconcretiseerd worden in een ‘Voornse Ontwikkelagenda’.
Een belangrijke onderdeel van deze ontwikkelagenda zal het harmoniseren
van trainingen en opleidingen zijn. Ook zullen ‘voorlopers’ op het gebied van
bedrijfsvoering worden benoemd. Deze kunnen in 2022 lokaal verder worden
Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

Communicatie in het hart van de organisatie
Onze communicatie is vriendelijk, open en laagdrempelig en onze
dienstverlening is betrokken en betrouwbaar. We willen omgevingsbewust
werken en daarvoor trainen we actief onze medewerkers. We maken waar
mogelijk gebruik van de modernste communicatiemiddelen en houden
tegelijkertijd rekening met de bevolkingsgroepen die nog niet zo ver zijn. We
stimuleren de betrokkenheid van inwoners en ondersteunen initiatieven van
burger- en overheidsparticipatie.
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1.1 Hellevoetsluis een professionele organisatie en een sterke en strategische speler in de
regio
De organisatieontwikkeling staat in 2022 logischerwijs in
het teken van de voorbereiding van de gemeente Voorne aan Zee. Samen
met de fusiepartners zullen de prioriteiten voor de organisatieontwikkeling
worden benoemd en vastgelegd in een Voornse Ontwikkelagenda. Het
uitgangspunt hierbij is om in 2023 fit aan de start van de nieuwe gemeente
te verschijnen. Een thema dat in 2022 centraal zal staan is dan ook
versterking van de organisatie en bedrijfsvoering. Dit is immers een
belangrijke voorwaarde voor een goede start. We brengen systemen,
processen en de expertise van medewerkers op peil, zodat we ‘in control’
zijn en blijven. We versterken het financieel beheer en sturing. Wat hierin
prioriteit krijgt, zal samen met de fusiepartners worden bepaald. Lokale
voorlopers zullen worden uitgebouwd, zodat deze in 2023 landen in
Voorne aan Zee.

de werving van de kwartiermaker/ beoogd gemeentesecretaris. Ook vindt
het plaatsingsproces van medewerkers plaats en wordt het organisatieplan
voor Voorne aan Zee opgesteld.
Regionale samenwerking
Gemeente Hellevoetsluis werkt in diverse gremia
nauw samen met de regiogemeenten. Dit gebeurt op
het gebied van Voorne, Voorne-Putten, de ZuidHollandse Delta in de MRDH en in de Provincie ZuidHolland. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en
strategische advieskracht in onze organisatie is
noodzakelijk om een sterke, strategische speler te zijn
in de regio. De samenwerking op Voorne en in de Zuid-Hollandse Delta zal
in 2022 nog verder worden geïntensiveerd. Zo wordt samen met de
provincie Zuid-Holland onderzocht of het wenselijk en mogelijk is om te
komen tot een strategisch gebiedsprogramma voor de nieuwe gemeente
Voorne aan Zee alsmede voor de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta.

Daarnaast zal 2022 in het teken staan van binden en behouden van
medewerkers voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en daarmee ook
Voorne aan Zee. We willen een organisatie zijn waar het leuk is om te
werken en dit ook voor de toekomstige gemeente Voorne aan Zee
uitstralen. Werkplezier, prettige samenwerking en persoonlijke
ontwikkeling zijn hierbij belangrijk. Het blijvend investeren in de
ontwikkeling van medewerkers en het bieden van kansen is hierbij
gewenst. Gerichte arbeidsmarktcommunicatie krijgt hierbij alle aandacht,
om ook in deze lastige arbeidsmarkt gekwalificeerd personeel te vinden.

De gemeente Hellevoetsluis participeert met 22 andere gemeenten in
Zuid-Holland in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit
samenwerkingsverband streeft er naar de kracht van de regio Rotterdam
Den Haag te vergroten, dus ook van Voorne-Putten en Hellevoetsluis, om
zo een internationale topregio te worden. Belangrijk instrument daarbij
wordt mogelijk de verdere uitwerking en implementatie van investeringen
vanuit het Nationaal Groeifonds. Het Rijk heeft de MRDH namelijk goed
bedeeld bij de toekenning van middelen uit dit Groeifonds.
De MRDH wil een duurzame en internationaal concurrerende regio
worden. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een
infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen
verbindt. Aan deze ambitie willen we bijdragen. Dat doen we door de
volgende thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie,
vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. We realiseren het
samen met andere overheden, kennisinstellingen, zorg- en woonlocaties
en het bedrijfsleven.

Gezamenlijk zal in 2022 ook vorm worden gegeven aan de Voorne
Academie. Het doel van deze academie is medewerkers voor te bereiden
op de fusie en om opleiding en training gestructureerd te kunnen
organiseren. Dit gebeurt onder andere via een digitaal leerplatform. Hierbij
zal aangehaakt worden op de kernwaarden die in de strategische visie
worden benoemd.
Verder staat 2022 in het teken van de voorbereiding van de nieuwe
organisatie Voorne aan Zee. In 2022 worden hierin belangrijke stappen
gezet, zoals de opzet van de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie en
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gebeurt met een Regio Deal waar onze regio samen met het Rijk werkt
aan gebiedsgerichte opgaven. Vier inhoudelijke programmalijnen staan
hierbij centraal: duurzaamheid, agri-food, landschap en toerisme en
onderwijs en arbeidsmarkt

We werken ook in regionaal verband samen met de Regio Deal. Onder de
naam “Zuid-Hollandse Delta” hebben de gemeenten op Voorne-Putten, de
gemeente Hoeksche Waard en de gemeente Goeree-Overflakkee de
handen ineengeslagen om door duurzame en innovatieve groei de
economische structuur en het woon- en leefklimaat te versterken. Dit

Wat willen we bereiken?
Hellevoetsluis is een belangrijke en strategische speler in allerlei verbanden en gremia die de gemeentelijke grenzen overstijgen.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
Samenwerking op Voorne In 2022 vindt de 3e en laatste fase van de voorbereiding van de bestuurlijke herindeling plaats. De
bouw en inrichting van de nieuwe organisatie staat hierbij centraal.
In 2021 zijn diverse visies opgesteld voor Voorne aan Zee: de overkoepelende strategische visie, de
besturingsvisie, het dienstverleningsconcept en de I-visie en de Huisvestingsvisie. Ook namen de
gemeenteraden in 2021 een besluit over de fasering en prioritering van de harmonisatie.

Wie participeren er?
Drie gemeenten op
Voorne, bedrijven,
maatschappelijke
instellingen en
inwoners

In 2022 vindt de tactische en operationele vertaling van de diverse visies en besluiten plaats. Wat er
precies moet gebeuren en hoe dit wordt aangevlogen, is in 2021 vastgelegd in plannen van aanpak
voor de bouwsteenclusters 1. Personeel en Organisatie/ Dienstverlening en Communicatie, 2.
Financiën en belastingen / Harmonisatie en 3. Huisvesting en Faciliteiten / ICT en IV.
Samenwerking op
Voorne-Putten

Hellevoetsluis participeert in de inhoudelijke portefeuillehouders overleggen op Voorne-Putten, zoals
MaZa en KamerZuidWest. Centraal hierbij staat het behartigen van de gezamenlijke belangen op
Voorne-Putten, ook richting de bovenregionale samenwerkingspartners.

Interbestuurlijke
samenwerking in de
MRDH

Hellevoetsluis is samen met Brielle en Westvoorne onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag en neemt deel aan diverse overleggen binnen de pijlers Vervoersautoriteit en Economische
Vestigingsklimaat. Hellevoetsluis behartigt naast de eigen belangen ook die van het brede eiland
Voorne en Voorne-Putten. Thema’s zijn: werklocaties (o.a. verduurzaming van bedrijventerreinen en
digitalisering in brede zin), bereikbaarheid, duurzaamheid en Vrijetijdseconomie. Door te participeren
in de diverse overleggen en werkverbanden van de MRDH zijn we aanwezig als gemeente en als
regio. Die participatie uit zich in de vorm van gezamenlijk gedragen standpunten vanuit de gemeenten
van Voorne aan Zee. Regionale belangen worden regelmatig mede namens de andere deelnemers
van Voorne aan Zee door één van hen behartigd.
De besturingsvisie die in 2021 is opgesteld, geeft uitgangspunten voor hoe de bestuurskracht in
Voorne aan Zee wordt versterkt. Ook benoemt deze visie uitgangspunten voor bestuurlijk en ambtelijk
leiderschap, die o.a. zijn uitgewerkt in het profiel van de kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris.

Sterke organisatie - een
visie op sturing en modern
leiderschap

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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Wat willen we bereiken?
Hellevoetsluis is een belangrijke en strategische speler in allerlei verbanden en gremia die de gemeentelijke grenzen overstijgen.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?

Wie participeren er?

In 2022 worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt, bijvoorbeeld in gemeentebrede kernwaarden
en kerncompetenties. Parallel hieraan zetten we in op vergroting van het persoonlijk leiderschap en
investeren we in integraal werken, o.a. met het traject Grip op Loslaten en afdeling overstijgende inzet
van medewerkers zowel intern als voor de fusievoorbereiding.
De verwachting is dat eind 1e kwartaal de kwartiermaker zal worden aangesteld. Hij/zij zal het
voortouw nemen in de verdere concretisering van sturing en modern leiderschap voor Voorne aan Zee.
Medewerker van de
toekomst - vak volwassen
resultaten

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

De medewerkers zijn ons visitekaartje en maken de gemeente zichtbaar in de samenleving.
Wij investeren in onze medewerkers omdat wij persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden en wij de
vak volwassenheid van medewerkers op een nog hoger peil willen brengen. De taken van de
gemeentelijke organisatie veranderen; diverse arbeidsintensieve taken worden gedigitaliseerd terwijl er
meer nadruk komt te liggen op strategische advieskracht. Het omgevingsbewust werken wordt steeds
belangrijker. Ook thuiswerken, als direct gevolg van de coronacrisis, heeft volop aandacht inclusief de
invoering van hybride werken.
Investering in de ontwikkeling van medewerkers is noodzakelijk om onze medewerkers te kunnen
aanhaken op deze veranderingen, op de bestuurlijke ambities en op de snelle (digitale) ontwikkelingen.
In 2022 krijgt dit op Voornse schaal vorm.
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1.2 Naast de inwoner – een veilige en leefbare woonomgeving
Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte voor iedereen.
Veel partijen, zoals ondernemers, maatschappelijke
organisaties, politie, brandweer, openbaar ministerie en
onze inwoners zelf, hebben ieder een belang en eigen
verantwoordelijkheden rondom veiligheid. Dit vraagt om
adequate samenwerking en regie vanuit een integraal
kader. Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
Er is een intensieve en onontkoombare wisselwerking met
vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen. De
burgemeester heeft hierin een directe, functionele en
wettelijke rol, bovenschikkend aan alle andere
beleidsonderdelen die veiligheid tot onderwerp hebben.
Openbare orde en veiligheid heeft, gelet op de diversiteit
aan onderwerpen, te maken met meerdere
portefeuillehouders en verschillende bevoegdheden van de
diverse bestuursorganen (burgemeester, college van B&W
en de gemeenteraad). Om die reden wordt openbare orde
gepositioneerd in het Programma Bestuur en Organisatie en heeft het
vanuit deze natuurlijke positie inbreng in alle overige Programma’s waarin
veiligheidsvraagstukken verder uitgewerkt worden. De overheid heeft als

taak om de rechtstaat te bewaken en op te komen voor degenen die dat
niet voor zichzelf kunnen. Dat is in het Integraal Veiligheidsplan in de volle
breedte opgenomen. Of het nu gaat om zichtbare criminaliteit, zoals
woninginbraken, of de minder zichtbare vormen, zoals huiselijk geweld en
kindermishandeling, door op tijd in te grijpen voorkomen we grotere
problemen in de toekomst. We helpen waar nodig en pakken aan waar dat
moet. We zijn streng voor degenen die zich niet aan de regels (willen)
houden, maar bieden hulp aan degene die op het juiste spoor wil komen
en blijven. Belangrijk is een evenwicht te vinden tussen repressie,
preventie en zorg. Verder gaan we onze informatiepositie versterken. Dit
doen we door afspraken te maken met onze partners over het delen van
informatie. We onderzoeken in welke
mate ‘intelligence’ kan bijdragen aan het
integraal veiligheidsbeleid. Alles in de
wettelijke context. De thema’s uit het
handhavingsuitvoeringsprogramma geven
de BOA’s een leidraad om een belangrijke
bijdrage te leveren aan de veiligheid.
Hiervoor is extra formatie van groot belang. De doelstelling hiervan wordt
nader uitgewerkt in het Programma Leven.

Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijk en veilig leefklimaat voor inwoners en bezoekers, een openbare ruimte die van iedereen is.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
Opstellen en aanpak
Het IVP 2019-2022 is door de raad vastgesteld. Er is en wordt nader uitvoering gegeven aan de
Integraal Veiligheidsplan
projecten uit het IVP 2019 – 2022. Voor de uitvoering van de aanpak van zorg & veiligheid,
ondermijning, cybercrime, informatieveiligheid en regionale en landelijke veiligheidsthema’s is extra
formatie essentieel.
Versterken
We zijn bezig om afspraken te maken met onze partners over het delen van informatie, bijvoorbeeld
informatiepositie
op het gebied van zorg- & veiligheid. We onderzoeken in welke mate ‘intelligence’ kan bijdragen aan
het integraal veiligheidsbeleid, binnen de wettelijke context.
Aanpak Ondermijnende
Het programma aanpak Ondermijning Voorne is door de raad vastgesteld. Het college heeft het
Criminaliteit
projectplan aanpak ondermijning Hellevoetsluis vastgesteld. Aan beide is en wordt nader uitvoering
gegeven.

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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Wie participeren er?
Veiligheidsregio RR,
VAR, Woningbouwverenging, Politie,
Jongerenwerk
Politie, VAR, RIEC,
Woningbouwverenigi
ng, zorgpartners
Politie, RIEC,
Woningbouwver.
inwoners
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1.3 Organisatieontwikkeling - medewerkers met een sterk integriteitsgevoel en
een werkstructuur die past bij de uitdaging van een moderne gemeente
We willen een organisatie zijn waar
medewerkers met plezier werken, in een
prettige werksfeer. Integriteit en transparantie
vinden wij hierbij van groot belang. We willen ons personeel boeien,
binden en belonen. Zij zijn namelijk ons visitekaartje en maken de
gemeente zichtbaar in de samenleving. We hebben daarom oog voor de
blijvende ontwikkeling van een strategische organisatie met continue
investering in de talenten en kwaliteiten van onze medewerkers. We dagen
medewerkers uit om zich optimaal te ontwikkelen en bieden hierin ruimte
door het bieden van opleiding, training en coaching. We stimuleren
eigenaarschap, het nemen van initiatief en het buiten de kaders denken.

Leerpunten uit corona-ontwikkelingen
De corona-ontwikkelingen waren in 2020 en 2021
logischerwijs volop van invloed op onze medewerkers
en op de organisatieontwikkeling. Thema’s zoals thuis
werken en de balans tussen werk en privé werden
hierdoor heel actueel en geplande trainingen werden in een andere vorm
gegeven. De corona-crisis heeft ook een versnelling aangebracht in
digitalisering en de invoering van hybride werken. Hierbij is een passende
inrichting van de digitale en fysieke werkomgeving noodzakelijk.
Deze leerpunten worden in 2022 meegenomen in de voorbereiding van de
bestuurlijke herindeling.

In 2022 krijgt dit steeds meer vorm binnen de Voornse samenwerking als
voorbereiding op gemeente Voorne aan Zee. We ondersteunen hierbij ook
de ontwikkeling naar een andere rolverdeling tussen de inwoners en de
gemeente waarbij de gemeente en inwoners en ondernemers meer als
partners samenwerken.
Wat willen we bereiken?
Geïnspireerd mogen werken aan een professionele bijdrage in een stimulerende organisatiecultuur waarin het oude leiderschap plaatsmaakt voor vak
volwassen professionals.
Wat gaan we ervoor doen?
Toelichting
Wie participeren er?
HR-agenda 2019-2022
In 2022 zullen de HR-agenda’s van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne verder op elkaar worden
Ambtelijke
afgestemd. Dit gebeurt o.a. aan de hand van de gemaakte samenwerkingsafspraken op personeel
organisatie en OR
vlak. Ook geven we in 2022 verder samen vorm aan ons merk als werkgever op de arbeidsmarkt
en werken we samen op het vlak van werving en selectie.
Verder bestaat de HR-agenda in 2022 met name uit de voorbereiding van de bestuurlijke
herindeling. Voorbeelden van onderdelen die in 2022 zullen spelen zijn de plaatsing van
medewerkers in de nieuwe organisatie en de verdere uitrol van de Voorne Academie.
Integriteitstrainingen
Feedback geven en
ontvangen

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

We trainen het integriteitsbesef van onze medewerkers. Dit gebeurt zowel via een (online)
dilemmatraining als bespreking van integriteit tijdens afdelingsoverleggen.
We vinden een transparant werkklimaat belangrijk, waarin we elkaar kunnen aanspreken op
houding en gedrag. Het trainen van onze vaardigheden in een open wijze van het geven en
ontvangen van feedback hoort hierbij.
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Conflictvaardigheidstrainingen

Voor 2022 zal de inhoud van de Voorne Academie nog worden bepaald. Feedback geven en
ontvangen zal hier wellicht ook een plek in krijgen.
We hechten belang aan vakvolwassen, professionele onderlinge omgangsvormen en willen dan
ook elke escalatie op de werkvloer voorkomen. Het trainen van de conflictvaardigheid van
medewerkers en managers hoort hierbij.

Ambtelijke
organisatie en OR

Voor 2022 zal de inhoud van de Voorne Academie nog worden bepaald.
Conflictvaardigheidstrainingen zullen hier wellicht ook een plek in krijgen.
Resultaatgerichte
professionaliteit

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

We bieden opleidingen en trainingen aan medewerkers die doorgroeien naar resultaatgerichte,
vakvolwassen professionals en sturen hier ook op met het integrale strategisch opleidingsplan.
Waar mogelijk trekken we hierbij samen op met onze regiogemeenten.
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1.4 Voor, door en met de inwoners, ondernemers en organisaties in de stad communicatie in het hart van de organisatie
De stad, de gemeente, wordt gemaakt
door mensen die er wonen, werken en
verblijven. Het versterken van die
betrokkenheid en verantwoordelijkheid
willen we op allerlei manieren vertalen
naar het vergroten van zeggenschap van inwoners. We willen inwoners,
bedrijven en maatschappelijke instellingen meer betrekken en open staan
voor waar inwoners behoefte aan hebben. Door de manier waarop wij
communiceren, op papier, aan de telefoon, via e-mail, maar ook in houding
en gedrag, vormen de inwoners zich een beeld van onze gemeente. Onze
medewerkers zijn het belangrijkste communicatiemiddel. Zij staan in
contact met de samenleving en kunnen het verschil maken in

hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. We hanteren de volgende
basisprincipes in onze communicatie met de samenleving: we zijn
betrokken, betrouwbaar, duidelijk, klantgericht en verbindend. In 2022
werken wij verder aan het communicatiever maken van de gemeentelijke
organisatie, om steeds beter te communiceren met inwoners, organisaties
en andere groepen in de samenleving. En om stappen te zetten in het
tijdig en goed betrekken van alle spelers in de lokale samenleving bij
onderwerpen die zij belangrijk vinden. Terwijl we toewerken naar een
bestuurlijke fusie op Voorne, werken we ook op het gebied van
communicatie en participatie waar mogelijk samen met Brielle en
Westvoorne. Zo stellen we in 2022 gezamenlijk burgerparticipatiebeleid op
en trekken we samen op bij projecten, zoals de fusie, Omgevingswet en
dergelijke.

Wat willen we bereiken?
Tevredenheid bij inwoners, bedrijven en partners over de manier waarop de gemeente met hen communiceert en hen betrekt bij onderwerpen die zij
belangrijk vinden.
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Wie participeren er?
Begrijpelijk communiceren
We hanteren in onze communicatie met inwoners een eenvoudig taalgebruik, zowel in brieven als
Gemeente, partners,
overige communicatiemiddelen. We investeren in het omgevingsbewuster en communicatiever
inwoners,
maken van medewerkers in de volle breedte van de organisatie door ‘omgevingsbewust werken’ in te ondernemers
bedden in de organisatie. We zorgen voor eenduidige communicatie.
Tijdig en transparant
We zorgen voor een tijdige en zorgvuldige beantwoording van brieven en e-mails. Helius zetten we in Gemeente, partners,
communiceren
om inwoners te informeren over achtergronden van beleid of om onderwerpen die spelen verder te
inwoners,
verdiepen. We publiceren en communiceren actief over besluiten van het college en laten zien wat
ondernemers
we als gemeente doen (mooi werk op een mooie plek).
Communicatiemiddelen
De inzet van onze traditionele communicatiemiddelen (gemeenteberichten, Helius) blijft belangrijk
Gemeente, partners,
gebruiken die aansluiten bij vanwege het hoge bereik. We gebruiken social media, zoals Facebook, Instagram, Twitter voor
inwoners,
de ontwikkelingen in de
communicatie en klantcontact en bij belangrijke, actuele onderwerpen. Ook zetten we beeldende
ondernemers
samenleving.
communicatie (filmpjes, infographics e.d.) in.
Stimuleren van wederzijdse Samen met Brielle en Westvoorne ontwikkelen we in 2022 gezamenlijk burgerparticipatiebeleid. We
Gemeente, partners,
participatie tussen
trainen en faciliteren medewerkers op het gebied van burger- en overheidsparticipatie (via trainingen
inwoners,
inwoners, partners en
‘omgevingsbewust werken’). Bij ieder project wordt in een vroegtijdig stadium nagedacht over
ondernemers
gemeente
communicatie en participatie. We zetten waar mogelijk digitale middelen in om inwoners te betrekken
bij onderwerpen.

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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1.5
Dienstverlening - open, betrouwbare en empathische medewerkers helpen onze inwoners en
klanten altijd met hun vragen
In onze dienstverlening staat de inwoner, ondernemer,
partner en collega centraal en speelt beleving een steeds
belangrijkere rol. Wettelijke kaders blijven, maar de rol van
de overheid verandert. We benutten zoveel mogelijk de
zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen
verantwoordelijkheid van onze inwoners. Daar waar dat niet
kan ondersteunen we zoveel als nodig is.
De basis voor de manier waarop wij met de stad en inwoners om willen
gaan is: betrokken, behulpzaam en betrouwbaar. Onder dienstverlening
verstaan wij alle acties die nodig zijn om inwoners en ondernemers te laten
deelnemen aan de samenleving.
Dienstverlening gaat dus over alle werkzaamheden en diensten van de
gemeente. Dienstverlening is nu en van de toekomst. Het raakt
beleidsvorming, werkwijzen, procesinrichting, organisatie-inrichting,
houding, gedrag en cultuur. Alle medewerkers vormen een radertje in het

geheel en zijn zich hiervan bewust. Inwoners, ondernemers en instellingen
hebben op verschillende (digitale) manieren te maken met hun gemeente
en bepalen in toenemende mate zelf hoe zij in contact willen treden. We
sluiten aan op de behoefte van de klant. Persoonlijk contact of hulp blijft
altijd mogelijk. De toename van het aantal innovatieve technologische
toepassingen zorgt voor een andere manier van communiceren met een
klant: snel, eenvoudig en direct. We sluiten aan bij de trends in de
samenleving. Belangrijke speerpunten zijn:
 De manier waarop we de entree tot de organisatie organiseren; met
eigentijdse service, persoonlijke benadering en integrale aanpak.
 De manier waarop we onze dienstverleningsprocessen inrichten en
organiseren, vanuit het perspectief van ‘de klant’. We kijken steeds
door de bril van de klant naar de organisatie.
 De manier waarop we vervolgens omgaan met ‘de vraag van de klant’:
houding en gedrag.

Wat willen we bereiken?
Inwoners, ondernemers en instellingen zijn tevreden over de dienstverlening.
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Optimaliseren
De klant ervaart de gemeente als één organisatie en heeft er geen last van dat de gemeente uit
procesgericht en zoveel
meerdere afdelingen bestaat.
mogelijk digitaal werken
We richten onze dienstverlening samenhangend en zo eigentijds mogelijk in, wat in veel gevallen
betekent dat we zoveel mogelijk digitaliseren. We treden als één geheel naar buiten in aanbod,
houding en gedrag.
Optimaliseren Klantgericht
De vraag van de klant staat centraal. We herkennen zijn of haar wensen en behoeften. Ons handelen
werken
is daardoor van toegevoegde waarde en van betekenis voor de inwoners en de stad.
Optimaliseren
toegankelijkheid

Optimalisatie snelheid en
voorspelbaarheid
Samenwerken
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De klant kiest en vindt zijn eigen weg naar de gemeente. Wij zijn optimaal toegankelijk, waarbij het
digitale kanaal de voorkeur heeft. Wij richten de toegang tot de gemeentelijke producten en diensten
laagdrempelig in. De klant voelt zich ondersteund als dit niet lukt of als de (digitale) informatie niet
aansluit op zijn vraag of behoefte. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk: deskundig, betrokken en
direct. We zijn daarvoor optimaal bereikbaar.
De klant ervaart een helder, transparant en efficiënt klantproces. De stappen voor de klant zijn
duidelijk. Alle kanalen vullen elkaar aan, zodat de klant in staat is om probleemloos door de kanalen
te bewegen.
De waarde die de klant aan onze dienstverlening toekent is een belangrijke graadmeter. Door middel
van onder andere klantonderzoek wordt de waardering van onze dienstverlening gemeten en als
input gebruikt ter verbetering.
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1.6

 HR-notitie 5 ‘Beoordelingsbeleid 2014 en verder’;
 HR-notitie 6 ‘Strategisch personeelsbeleid in de afdelingen

Kaderstellende Beleidsnota’s
 Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit MRDH
2013
 Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016 – 2025
 Agenda Economisch Vestigingsklimaat MRDH
 Strategische Agenda MRDH 2022
 Strategie Werklocaties 2019 – 2030 MRDH
 Sturingsvisie 2014-2018 ‘Doorontwikkeling van Management en
Organisatie’
 Ontwikkelagenda
 Gemeentebreed Communicatieplan (2015-2019)
 Uitvoeringsplan Telefonische bereikbaarheid
 Informatiebeleidsplan
 Projectplan Strategische Personeelsplanning en
Organisatieontwikkeling 2014-2018
 HR-notitie 1 Strategisch Personeelsplan 2012-2015;
 HR-notitie 2 ‘De mensen van 2016 en verder’;
 HR-notitie 3 ‘Toetsingskaders 2013-2015’;
 HR-notitie 4 ‘Bezoldigingsbeleid 2014 en verder’;
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1.7 Wat mag het kosten?
Exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Beleidsopties
Baten
Saldo voor bestemming
Dotaties reserves

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

6.362

7.933

5.780

5.773

5.773

0

0

0

0

0

5.770
0

-808

-2.142

-458

-458

-458

-458

5.554

5.791

5.322

5.315

5.315

5.312

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

5.554

5.791

5.322

5.315

5.315

5.312

In dit Programma zijn de lasten en de baten voor het bestuur,
burgerzaken, de bijdrage aan de Veiligheidsregio, de kosten voor toezicht
en handhaving en overige lasten en baten voor het beleidsveld Veiligheid
verwerkt.
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2. Leven
Met het Programma ‘Leven’ geven we
vorm en inhoud aan de
maatschappelijke kwaliteit van de
Hellevoetse samenleving. Daarbij
werken we op vele gebieden
(preventie, zorg, veiligheid, onderwijs
en arbeidsmarkt) en op diverse niveaus
samen in de regio.
De hoofddoelstelling voor het
Programma Leven luidt als volgt:

Het Programma Leven kent een vijftal hoofddoelstellingen:
 Veilige en vertrouwde woonomgeving: een aantrekkelijk en veilig
leefklimaat voor inwoners en bezoekers
 Eigen kracht en ontwikkeling: inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en
kinderen groeien gezond en veilig op
 Samen – leven: inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar
vermogen mee
 Zorgen voor passende zorg en ondersteuning: inwoners die hulp nodig
hebben krijgen de juiste ondersteuning
 Levendige stad: cultuur en evenementen: cultuur en evenementen
zorgen voor verbinding in de samenleving en leveren een bijdrage aan
een levendige gemeente en een positief imago van de stad

‘Alle inwoners doen mee aan de
samenleving en zijn zo gezond, gelukkig, veilig en zelfstandig mogelijk.’

Naast de hoofddoelstellingen geeft het Programma Leven invulling aan
een achttal bijzondere speerpunten:
 Een veilige en vertrouwde woonomgeving
 Kinderen krijgen alle kansen
 Gezonde inwoners in een gezonde gemeente
 Inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee
 Zorgen voor passende zorg
 Scherp op schulden en armoede
 Cultuur beleef je samen
 Ontwikkelen en (her)inrichten van het Marinekwartier

De opgaven en doelstellingen van het sociaal domein gelden onverkort
voor vele andere gebieden van onze samenleving en gemeentelijke
beleidsterreinen. In feite hebben we het hier over de grote en complexe
transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. We
zoeken daarbij in toenemende mate aansluiting bij de vraag van inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Samen met hen zorgen
we in dit Programma voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van
samenleven en het sociaal- en cultureel voorzieningenniveau. Anderzijds
geldt ook dat iedere volwassen inwoner een eigen verantwoordelijkheid
draagt voor het meedoen in de samenleving. Wie hulp nodig heeft, zoekt
die in eerste instantie in de eigen sociale omgeving en bij de eigen
netwerken. Kwetsbare inwoners waarbij dit niet of onvoldoende lukt,
kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente. Belangrijk uitgangspunt is
het preventief en zo vroeg mogelijk handelen. Waar nodig is intensievere
(zwaardere) zorg op maat beschikbaar.

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

2022 zal een jaar zijn waarin we ook voor het programma Leven zullen
beoordelen voor welke beleidsonderdelen naar harmonisatie op Voorns
niveau kan worden toegewerkt.
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2.1 Veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving
Alle inwoners hebben behoefte aan een
veilige en vertrouwde woon-, werk- en
leefomgeving. Inwoners dragen daar zelf aan
bij. Als je zelf, voor een deel, verantwoordelijk
bent voor een veilige woonomgeving dan
wordt deze beter beleefd. Om een veilige
woon- en leefomgeving mogelijk te maken,
werken we samen met allerlei organisaties.
De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, en
kern wordt sterk beïnvloed door
intermenselijke relaties. Belangrijke positieve aspecten zijn betrokkenheid
van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, informele

sociale controle, samen- en zelfredzaamheid. De sociale kwaliteit kan
onder druk komen te staan door een drukke levensstijl en verschijnselen
als woonoverlast, burengerucht, overlast van een persoon met verward
gedrag, overlast door illegale bewoning, intimiderende buurtbewoners,
drank- en drugsoverlast, prostitutie. Begrippen verwant aan ‘sociale
kwaliteit’ zijn bijvoorbeeld ‘veerkracht’ en ‘vitaliteit’ van de buurt.
Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die
raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. We werken samen op het
snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen de wal
en het schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te
komen.

Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijk en veilig leefklimaat voor inwoners, kwetsbare burgers en bezoekers
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Zorg voor een veilige
 Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019 - 2022
leefomgeving
 Inzet op tegengaan van high impact crimes (woning-/voertuiginbraken)
 Bestrijding van georganiseerde criminaliteit
 We geven uitvoering aan het beleidsplan Handhaving openbare ruimte (Boa’s) en de daarop
volgende uitvoeringsprogramma’s.
 We ondersteunen een adequate reddingsorganisatie voor de recreanten op het Haringvliet
(watergebied gemeente Hellevoetsluis).
Zorg voor een leefbare stad  We stimuleren buurtinitiatieven, gericht op leefbaarheid, veiligheid en ontmoeting in wijken en
buurten.
 Continuering buurtbemiddeling/buurtpreventie
 Uitvoering Woonoverlast regie en bemoeizorg, waarbij we de bemoeizorg dichterbij de leefwereld
van inwoners organiseren.
 Integrale aanpak jongerenoverlast: we stimuleren de mogelijkheden voor jongeren om te
ontmoeten en we investeren in jongerenontmoetingsplekken.
 Inzet aanpak ‘Pak je Kans’
Zorg voor een vertrouwde
 Uitvoeren en evalueren plan van aanpak personen met zorgwekkend (verward) gedrag
woon-/leefomgeving
 Bevorderen tijdige signalering en aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld door middel van
verbeterplan
 Uitwerken van actieprogramma ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022’.
 Zorgen voor een intensievere ketensamenwerking en afstemming zorg & veiligheid, inzet AVE
model (Aanpak Voorkoming Escalatie)
 Inzet van Steunouders
 Plan van aanpak verbetering leefbaarheid in Nieuw Helvoet/Parnassiaflats

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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Wie participeren er?
Politie, bedrijfsleven,
maatschappelijke
organisaties, boa’s
en veiligheidsregio’s

Inwoners, politie,
Maasdelta, Zorg- en
welzijnspartijen,
boa’s en
veiligheidsregio’s

Veilig thuis,
Veelzijdig Veilig,
gebiedsteam,
Maasdelta, politie,
zorg- en
welzijnsorganisaties,
onderwijs, boa’s en
veiligheidsregio’s
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2.2 Eigen kracht en ontwikkeling
We staan voor een samenleving waar alle inwoners de kansen krijgen om
het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen. We
stimuleren en ondersteunen de eigen kracht van inwoners, hun netwerken
en sociale verbanden. Dit duidt op de mogelijkheden en wensen van
inwoners om zelf regie te houden op het eigen leven en de eigen
leefomgeving. De gemeente laat het initiatief zoveel mogelijk aan
individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en actieve
ondernemers en vertrouwt op de eigen kracht van inwoners. Om inwoners
te faciliteren en oplossingsmogelijkheden te bieden heeft onze gemeente
een maatschappelijke infrastructuur. Die infrastructuur bestaat uit een
evenwichtig aanbod aan algemene voorzieningen, dat erop gericht is om
de eigen kracht van individuele inwoners en de burgerkracht van de
maatschappij (zie hiervoor doel 2.3: Samen – leven), waar nodig te
stimuleren en te versterken. Onze infrastructuur biedt aan inwoners ook de
mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bijzondere
aandacht gaat daarbij uit naar de talentontwikkeling van kinderen.

Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en kinderen groeien gezond en veilig op
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Kinderen krijgen alle
 Integraal Kindercentrum (IKC)
kansen
- Kindercentra de Samenstroom is gerealiseerd.
- De bredere IKC ontwikkeling wordt verder gestimuleerd. Hierin wordt een koppeling
gemaakt met het programma Kinderogen en de pilots die daarvanuit zijn uitgevoerd.
 Koppeling zorg-onderwijs wordt lokaal versterkt.
- Programma Kinderogen wordt verder geconcretiseerd en uitgewerkt.
- In het Sociaal Gebiedsteam (SGT) zijn de Jeugdverpleegkundige en de
Schoolmaatschappelijk werker de linking pin tussen onderwijs en het sociaal
gebiedsteam. Deze verbinding zorgt voor versterking van de koppeling tussen zorg en
onderwijs. De uren van de Schoolmaatschappelijk werker en Jeugdverpleegkundige
worden uitgebreid.
- Het Nationaal Programma Onderwijs van de Rijksoverheid is gericht op het tegengaan
van onderwijsachterstanden ontstaan door Covid-19. In samenwerking met onderwijs
en kinderopvang worden interventies uitgewerkt en uitgevoerd.
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Wie participeren er?
Ouders en kinderen,
Onderwijs- en
opvangorganisaties, zorgen welzijnsorganisaties,
VPG-gemeenten.
Onderwijs- en
opvangorganisaties, VPGgemeenten.
Onderwijsorganisatie,
zorgorganisatie,
gemeenten Hellevoetsluis
en Westvoorne.
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Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en kinderen groeien gezond en veilig op
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
 Verminderen schooluitval en terugdringen voortijdig schooluitval.
Er is een gezamenlijke ontwikkeling met de gemeenten Brielle en Westvoorne omtrent
leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). In 2021 is het team
Leerlingzaken ontstaan om te komen tot een éénduidige werkwijze voor alle leerlingen van de
betrokken gemeenten. Het protocol is gericht op verzuim voor het primaire- (PO), voortgezet(VO) en middelbare beroepsonderwijs (MBO) in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne.
 Versterken aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en extra investeren in de
doorgaande ontwikkellijn via programma Kinderogen om de samenwerking tussen de
verschillende partners te verstevigen.
- Er is een Pedagogisch Beleidsmedewerker (Pbm’er) werkzaam bij de VVE-aanbieder. Met
als doel de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locaties te verhogen
 Realiseren onderwijshuisvestingsplan, samen met Brielle en Westvoorne, gericht op
beleidsrijke visie op onderwijs en huisvesting.

Gezonde inwoners in een
gezonde gemeente

 De huidige sportnota blijft van kracht tot de fusie. Dan zal sportbeleid worden opgesteld
voor Voorne.
 Uitvoering aan nota Volksgezondheid met aandacht voor onder andere een gezonde
leefstijl, mentaal welbevinden, het terugdringen van gezondheidsachterstanden en een
gezonde leefomgeving.
 In 2022 vindt uitvoering van het AED project plaats.
 Aandacht voor verslaving en verslavingspreventie rondom de scholen, o.a. gericht op
genotsmiddelen en gebruik van lachgas.
 Uitvoering geven aan het preventieakkoord “Lekker gezond” omtrent gezonde voeding.
 Versterken van de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) -beweging
 Vooruitlopend op omgevingswet versterken verbinding gezondheid – welzijn – ruimtelijke
ontwikkelingen en inrichting.
 Mogelijkheden voor kwetsbare inwoners in de openbare ruimte verbeteren, ook met het
oog op het VN-verdrag Handicap
 Verbeteren / aanscherpen van de rol van de GGD, mede n.a.v. de coronacrisis
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Wie participeren er?
Onderwijs- en
opvangorganisaties, zorgen welzijnsorganisaties.

Onderwijsorganisaties,
zorg- en
welzijnsorganisaties,
Voornse gemeenten.

Onderwijs- en
opvangorganisaties, zorgen welzijnsorganisaties,
VPG-gemeenten
Sportverenigingen, ouders
en kinderen, scholen
PO/VO, bedrijfsleven, zorgen welzijnsorganisaties,
GGD, YOUZ

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en kinderen groeien gezond en veilig op
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Financiële zelfredzaamheid  We blijven inzetten op voorliggende aanpak om financiële problemen bij de bron aan te
pakken en escalatie te voorkomen.
 Het ondersteunen van inwoners bij hun administratie, bij formulieren en bij beginnende
schulden. ‘
 Het vergroten van de vaardigheden van inwoners om hun financiën zelf bij te houden.
 We bouwen ons netwerk verder uit met maatschappelijke organisaties die kunnen
doorverwijzen naar de gemeente voor financiële hulp.
 We sturen op gelijke kansen voor kinderen middels het kindpakket (minderjarigen) en voor
volwassenen op het participatiepakket (volwassenen).
 We voorkomen ongewenste regeldruk bij inkomensondersteuning en minimaregelingen
 We stellen bijzondere bijstand- en minimaregelingen beschikbaar voor volwassenen met
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm; Voor minimaregelingen voor kinderen ligt de
grens op 120%.
 We ondersteunen maatschappelijke initiatieven zoals de voedsel- en kledingbank.
We bieden ruimte aan en
 We stimuleren de participatie van ‘nieuwkomers’ in de samenleving aan de hand van het
benutten de kracht van
gelanceerde 1e fase actieplan. Het actieplan Integratie richt zich op een 7-tal leefgebieden.
diversiteit in de
Daarnaast bereiden wij ons voor op de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting per 1
samenleving
juli 2022 ingaat. Dit krijgt vorm in de 2e fase van het actieplan. We onderzoeken hoe ons
plan en de wet elkaar kunnen versterken en sturen bij waar nodig.
 We stimuleren en ondersteunen activiteiten, gericht op ontmoeting, en gelijkwaardigheid
van kansen en deelname aan de samenleving.
 We hebben oog voor ongelijkheid en discriminatie.
Een brede taalalliantie om
 Laagdrempelige cursussen en trainingen gegeven aan inwoners die hulp nodig hebben
analfabetisme te bestrijden
met taal en digitale vaardigheden via het Digitaalhuis en lokaal welzijnswerk, mede ook
en digitale vaardigheden te
na.v. de coronacrisis.
vergroten.
 Stimuleren van het gebruik van taaltrajecten door werkgevers onder hun werknemers.
 Vergroten promotie van mogelijkheden bij taalondersteuning, zodat meer kwetsbare
inwoners bereikt worden.
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Wie participeren er?
Zorg- en
welzijnsorganisaties
Stimulanz
Inwoners

Inwoners,
inburgeraars/nieuwkomers,
zorg- /welzijns/onderwijsorganisaties,
bedrijfsleven

Bibliotheek
Stichting lezen en schrijven
Inwoners, regiogemeenten,
welzijnswerk

De Programma’s

2.3 Samen – leven
Als gemeente ondersteunen wij ontmoeting en contact tussen inwoners,
onder andere door te zorgen voor ontmoetingsruimten en het realiseren
van ontmoetingsplaatsen in de wijken. Inwoners kunnen daar hun eigen
activiteiten organiseren of meedoen aan activiteiten van andere inwoners
of van lokale (welzijns)partijen.
Met de ‘Fijn je te zien’-campagne en het bijbehorende digitale platform
www.fijnjetezien.nl stimuleren wij ontmoeting en betrokkenheid van
inwoners bij elkaar. Op het platform is onder meer aandacht voor Elkaar
Helpen (maatjes en vrijwilligerswerk), de lokale agenda aan activiteiten en
voor talentontwikkeling via de vrijwilligersacademie.
We waarderen en stimuleren de betrokkenheid en inzet van onze
vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving. Zij
maken het verschil. Ook maken we ons hard voor de positie van
mantelzorgers en willen we ze meer mogelijkheden bieden om de
mantelzorg voor een naaste op een goede en menselijke wijze vorm te
geven.
Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om. Dit
is de essentie van de participatiesamenleving. Dat begint veelal in de
Door wijkgericht te werken via het welzijnswerk zijn we dichtbij, in de
eigen leefomgeving, buurt en wijk. Wij werken zoveel mogelijk wijkgericht,
buurten en wijken. Signalen worden sneller opgenomen en ondersteuning
aansluitend bij de behoeften van inwoners. Wij stimuleren en
wordt (preventief) ingezet om erger te voorkomen. Dit doen we met elkaar:
ondersteunen inwoners om mee te doen, talententen te ontwikkelen en
inwoners kunnen als geen ander richting geven aan de kwaliteit van hun
voor elkaar klaar te staan. Voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is,
eigen leef- en woonomgeving.
bieden we extra ondersteuning aan. Op die manier geven we vorm en
Samen maken we van Hellevoetsluis een fijne en betrokken gemeente,
inhoud aan de gewenste inclusieve samenleving: we leven met elkaar en
met een sociaal gezicht.
kwetsbare inwoners worden opgenomen in de samenleving zodat alle
inwoners naar vermogen mee kunnen doen.
Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee
Wat gaan we ervoor
Toelichting
Wie participeren er?
doen?
Het versterken en
 We zorgen voor de uitvoering van het beleidsplan vrijwillige inzet 2020-2024.
Welzijnsorganisaties, vrijwilligers,
ondersteunen van
 We versterken de positie van het Centrum Vrijwilligerswerk op Voorne en hebben
mantelzorgers, inwoners, onderwijs
mantelzorgers en
oog voor onze vrijwilligersorganisatie en vrijwilligers. Voor goede ondersteuning
vrijwilligers.
werken we online via fijnjetezien.nl en fysiek via de baliefunctie van het Centrum
Vrijwilligerswerk.
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Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
 We dragen zorg voor de waardering van vrijwilligers
 We zetten in op het aanbod van de vrijwilligersacademie (cursusaanbod).
 We stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven.
 We zetten in op de maatschappelijke participatie van jongeren en stimuleren het
vrijwilligerswerk onder deze groep.
 We zorgen voor verdere uitwerking en implementatie van het gezamenlijke
actieplan Mantelzorg 2020-2024 Voorne breed, door:
 Het versterken van de positie en optimaal ondersteunen van onze mantelzorgers.
 Het verbinden van onze mantelzorgers met lotgenoten en zorgpartners.
 Het waarderen van onze mantelzorgers doormiddel van mantelzorgwaardering.
 Het goed in beeld krijgen van onze ( jonge)mantelzorgers.
 Opwaardering van mantelzorgsalon en informatiepunten.
 Blijvende aandacht en inzet op mantelzorgvriendelijke samenleving.
 Een communicatiecampagne gericht op bewoners en lokale werkgevers over de
mogelijkheden voor ondersteuningsaanbod en positie van mantelzorgers.
We werken aan een
 We bouwen verder aan een dementievriendelijke samenleving.
dementievriendelijke
 We ondersteunen het realiseren een tweede voorziening Dagelijks Leven voor
samenleving
dementerende ouderen
 We ondersteunen nieuwe initiatieven, gericht op een volwaardige deelname aan
de samenleving van mensen met dementie. We denken daarbij ook aan de
inrichting van de buitenruimte.
 Een communicatiecampagne voor meer bewustwording rondom dementie.
 Inzetten van trainingen over omgaan met dementie
 We zijn een dementievriendelijke gemeente. We werken mee aan het
museumprogramma Kijk je ALZ (voor mensen met Alzheimer en dementie.
We faciliteren ontmoeting
 We zorgen voor toegankelijke ontmoetingspunten, waar inwoners mee kunnen
en contact tussen
doen aan activiteiten en terecht kunnen voor ondersteuning.
inwoners
 We versterken de positie van Buurtkamer Ons Midden als ontmoetingspunt in de
wijk Nieuw-Helvoet.
 We revitaliseren ontmoetingspunt De Klinker.
 We zorgen voor een nieuwe Ploegschaar en gaan met de buurtstichting en
welzijnsorganisaties inzetten op vernieuwing van het aanbod in de buurt.
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Wie participeren er?

Welzijns-/en zorg en culturele
organisaties, inwoners,
regiogemeenten

Welzijnsorganisaties, inwoners,
buurthuizen, scholen

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
 Bij de inrichting van de woonomgeving stimuleren we de ontmoeting in de
buitenruimte. We denken hierbij aan vergroening van de schoolpleinen en sport en
spel in de buitenruimte.
 We ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven, gericht op ontmoeting en
contact tussen bewoners.
 N.a.v. de coronacrisis hebben we extra aandacht voor maatschappelijke
participatie van (kwetsbare) inwoners en bieden we daarbij extra ondersteuning.
Een voorbeeld is Maatje voor een Praatje.
We versterken onze ‘Fijn
 We voeren campagne om de naamsbekendheid van ‘Fijn je te zien’ en
je te zien’ campagne
www.fijnjetezien.nl te vergroten zodat meer inwoners meedoen en gebruik maken
van de mogelijkheden.
 We ondersteunen onze buurtverbinders, het Centrum Vrijwilligerswerk en lokale
partijen in hun rol om ‘Fijn je te zien’ uit te dragen.
 We geven vorm aan de Week voor Ontmoeting (aanpak eenzaamheid) en maken
samen met onze (welzijns)partners een vuist tegen eenzaamheid.
 We dragen zorg voor het versterken van het Voornse karakter van Fijnjetezien.
 We verbeteren de toegankelijkheid van ons welzijnsaanbod op fijn je te zien en
stimuleren partijen om ook mee te doen.
We zijn in de wijk en
 We bestendigen het wijkgericht werken in Nieuw-Helvoet en De Kooistee en
dichtbij onze inwoners,
zorgen voor verdere uitbreiding van het wijkgerichte werken vanuit het
waar we laagdrempelige
welzijnswerk in De Struyten.
ondersteuning bieden
 We zorgen voor een integrale verbinding tussen het Sociaal Gebiedsteam en het
Welzijnswerk. Preventie heeft voorrang op zorg.
 We starten met de harmonisatie van het subsidieprogramma voor de gemeenten
binnen Voorne aan Zee. We gebruiken daarvoor de resultaten van het
Rekenkameronderzoek.
 We geven verder vorm aan preventieve en laagdrempelige ondersteuning van
inwoners in de wijk en zorgen voor een bredere bekendheid van dit aanbod. We
doen dit door middel van de ‘Welzijnswijzer’.
 We continueren het aanbod van onafhankelijke clientondersteuning.
 We betrekken inwoners bij onze plannen in het sociaal domein.
 We versterken onze aanpak voor jongerenparticipatie op Voorne.
 We stimuleren de mogelijkheden om mee te doen voor inwoners met een
LVB/GGZ achtergrond via de Buurtcirkel en het welzijnswerk.
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Wie participeren er?

Welzijnsorganisaties, lokale partijen,
inwoners

Welzijnsorganisaties, lokale partijen,
inwoners, onderwijsorganisaties

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
 We verschuiven een deel van de bemoeizorg is naar de voorkant en willen
problemen bij de kern aanpakken.
We ondersteunen onze lokale organisaties – nav de coronacrisis – in hun
bestaansrecht, zodat hun waardevolle bijdrage aan de samenleving blijft.
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De Programma’s

2.4 Zorgen voor passende zorg en ondersteuning
We streven naar een inclusieve samenleving. We leven met elkaar en
kwetsbare inwoners worden opgenomen in de samenleving. Iedere
inwoner draagt (naar vermogen) een eigen verantwoordelijkheid voor zijn
of haar eigen leven en omgeving; wie hulp nodig heeft zoekt het in eerste
instantie in de eigen sociale omgeving. Onze kwetsbare inwoners, die dit
door omstandigheden niet of onvoldoende kunnen, kunnen rekenen op
steun vanuit de gemeente. De ondersteuning en eventuele zorg willen we
met onze maatschappelijke partners zoveel mogelijk lokaal bieden.
We dragen samen met onze partners zorg voor het organiseren van de
juiste ondersteuning voor onze inwoners. Informatie en advies over deze
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zorg en ondersteuning moet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn voor
onze inwoners. Daarnaast willen we de zorgvragen zoveel mogelijk
stroomlijnen om adequaat zorg op maat te kunnen bieden. Met maatwerk
bieden we die ondersteuning die nodig is en waar de inwoner behoefte
aan heeft. Inwoners zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van
hun eigen leven en hebben zoveel als mogelijk zelf de regie over hun
situatie.
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Wat willen we bereiken?
Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Zorg voor een adequaat
 We ondersteunen gezinnen met opgroeiende kinderen met Jeugd- en
aanbod van zorg en
Opvoedondersteuning en bieden financiële ondersteuning vanuit
begeleiding aan jeugdigen
minimaregelingen met ruimere grenzen voor ouders met opgroeiende kinderen.
en volwassenen
 We bieden, in regionaal verband, voorzieningen voor (maatschappelijke) opvang,
jongerenopvang en vrouwenopvang.
 We voeren vanaf 1 januari 2020 de Wet verplichte GGZ uit.
 We realiseren in regionaal verband een sluitend aanbod van speciale onderwijszorgarrangementen. Hiervoor is in samenwerking met de gemeenten Voorne,
Putten en Goeree-Overflakkee een programma gestart..
 We voeren de intensieve vrijwillige hulp voor jeugd met betrokkenheid van de
Raad voor de Kinderbescherming uit.
Toegang tot ondersteuning
en zorg is laagdrempelig,
lokaal en integraal

Het Sociaal Gebiedsteam Hellevoetsluis Westvoorne versterkt en biedt
laagdrempelige effectieve integrale ondersteuning en zorg in de enkelvoudige,
meervoudige en complexe casuïstiek voor het realiseren van een positieve,
duurzame doorbraak in het leven/de problemen van de bewoner, gezin, de jongere of
het kind, op basis waarvan ze zelf verder kunnen. Het sociaal gebiedsteam werkt
vindplaats gericht en biedt kennis, expertise en begeleiding aan.
Door de inzet van het Sociaal gebiedsteam zal de transitie van zwaardere regionale
hulp naar ondersteuning door lokale partners worden doorgezet.
Het Sociaal Gebiedsteam stuurt voor de drie domeinen, overeenkomstig de
doelstellingen in het sociaal domein, op de eigen kracht van de inwoners en gebruik
van het sociale netwerk.

Inclusief wonen en zorg
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 We bieden mogelijkheden voor kwetsbare inwoners om veilig te wonen en te
leven.
 We zetten in op de uitwerking van innovatieve woonvormen voor kwetsbare
inwoners.
 We houden rekening met het langer zelfstandig wonen van diverse doelgroepen,
en stimuleren het gebruik van de sociale infrastructuur
 Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de behoeften
van kwetsbare doelgroepen.
 We werken met een doorstroomcoach voor bevordering van de doorstroming op
de huizenmarkt.
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Wie participeren er?
Zorgpartners, CJG
Jeugdige inwoners
Ouders /verzorgers
Gemeenschappelijke regeling
Jeugdhulp Rijnmond, Raad voor de
Kinderbescherming, Onderwijs

Zorgpartners, CJG-Rijnmond,
Algemeen Maatschappelijk werk en
School maatschappelijk werk, WMO
en Jeugd consulenten, Veilig Thuis
klantmanager Participatiewet en
Schuldhulpverlening, Welzijn.
In de schil: Politie, Woningbouw,
Vluchtelingenwerk, huisartsen,
clientondersteuning (vrijwillig),
wijkverpleging,
verloskundigen, onderwijs.
Maasdelta, zorgpartners,
welzijnsorganisaties

De Programma’s

We zijn scherp op schulden
en armoede
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 We zijn van start gegaan met de aanpak vroegsignalering.
 We faciliteren ‘Draagkracht voor eigen kracht-projecten (zie ook onderdeel
financiële zelfredzaamheid_.
 We intensiveren de schuldaanpak onder jongeren middels budgetbegeleiding en
coaching, een campagne ‘omgaan met schulden’ en een aanpak schuldregeling
jongeren.
 We bieden integrale schuldhulpverlening.
 We continueren onze BAAS aanpak en evalueren deze werkwijze in 2022.
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Westerbeek, Zuidweg,
Kredietbank Rotterdam
Kwadraad,
Inwoners
Welzijnsorganisaties

De Programma’s

2.5 Levendige stad; cultuur en evenementen
Cultuur en evenementen bepalen voor een belangrijk deel de levendigheid
en aantrekkelijkheid van de gemeente. We ondersteunen in het bijzonder
die evenementen, die aansluiten bij de identiteit van de gemeente. Voor
Hellevoetsluis zijn dat de thema’s: het maritieme verleden, water en
natuur.
Cultuur is voor iedereen. Meedoen is hierbij belangrijk, een kunst zelfs.
Cultuurparticipatie draagt bij aan de kwaliteit van leven en de persoonlijke
ontwikkeling van onze inwoners. We vinden dat kunst en cultuur het leven
van jong en oud verrijken en een bijdrage leveren aan de binding in de
samenleving. Ook vervullen kunst en cultuur een sleutelrol in de waarde
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van Hellevoetsluis als woonstad en versterken zij de uitstraling van
Hellevoetsluis als toeristisch aantrekkelijke vestingstad aan het Haringvliet.
Zo wordt er voortvarend gewerkt aan de ontwikkelingen rondom het
museumkwartier. We werken de komende jaren dan ook aan een goed
cultureel aanbod, ook in de wijken, dat ervoor zorgt dat onze inwoners
prettig kunnen wonen, werken en recreëren. We behouden wat goed is en
geven ruimte voor en stimulans aan nieuwe initiatieven die bijdragen aan
de uitgangspunten van het cultuurbeleid: verbinden, verjongen, versterken,
verbreden en vernieuwen. We laten daarnaast jongeren zo vroeg mogelijk
kennismaken met cultuur en cultuurhistorie waardoor dit vanzelfsprekend
en een onderdeel van ieders leven wordt.

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Cultuur en evenementen zorgen voor verbinding in de samenleving en leveren een bijdrage aan een levendige gemeente en een positief imago van de stad
Wat gaan we ervoor doen?
Toelichting
Wie participeren er?
Behoud vitale culturele functies en
 Faciliteren en ondersteunen van het programma Muziek op school
Culturele organisaties, inwoners,
culturele en museale infrastructuur
op de basisscholen van Hellevoetsluis).
scholen, maatschappelijke organisaties
 Ondersteunen professionalisering vitale functies.
 Stimuleren en ondersteunen cultureel ondernemerschap en hier
meer ruimte voor bieden.
 We werken aan inclusiviteit.
Uitvoeren cultuurnota
 Ondersteunen projecten, gericht op cultuur in het sociaal domein,
Culturele organisaties, inwoners,
zoals de Cultuurweek en Kijk je ALZ.
onderwijs, jongeren, culturele
 Voortzetten Programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit en Erfgoed initiatiefnemers, maatschappelijke
met Klassen.
organisaties, Provincie Zuid-Holland en
 Onderzoek en ondersteuning vergroten cultuurinitiatieven voor en
het Ministerie van OC&W,
door jongeren in overleg met scholen voor V.O. Uitvoeren Muziek
fusiegemeenten
op school voor de basisscholen
 Ondersteunen van het concept cultuurhuis en de verregaande
samenwerking, uitmondend in één organisatie.
 Inwoners, in het bijzonder jongeren, willen we eigenaar maken van
de lokale cultuur en hen raadplegen over culturele projecten en
ontwikkelingen, ook in de wijken.
 We oriënteren ons op een nieuw cultuurbeleid ikv Voorne aan Zee
Ondersteuning museale
 Het ondersteunen van de ontwikkeling van een museumkwartier,
Musea, inwoners Hellevoetsluis,
ontwikkeling
genaamd Fortresse Holland, waarin de historie van Hellevoetsluis
culturele instellingen,scholen
beleefd wordt, in eerste instantie gericht op de vorming één
organisatie voor stadsmuseum, Droogdok Jan Blanken en
Ramtorenschip de Buffel.
 Uitrol van Lesson Up: digitaal toegankelijk maken van het erfgoed
van Hellevoetsluis via het platform Lesson Up
Cultureel erfgoed behouden en
 We onderzoeken mogelijkheden voor restauratie van monumentaal Inwoners Vesting, Stichting Promotie,
dienstbaar inzetten voor de
erfgoed
Stichting OPVoorne Putten,
aantrekkelijkheid van de stad
 We ondersteunen het herbestemmen van monumenten waar
ondernemers, Provincie Zuid-Holland
mogelijk, met aandacht voor de cultuurhistorische waarde.
en Europa
We bevorderen voldoende
 Uitvoeren evenementenbeleid.
Evenementenorganisaties, inwoners en
onderscheidende evenementen ter
 Streven naar een jaarrond evenementenprogramma.
ondernemers, Stichting Promotie,
versterking van de levendigheid in
 We ondersteunen de St Promotie en de Marketingorganisatie Op
Stichting OPVoorne Putten,
de stad, het aantrekken van extra
Voorne-Putten (zie ook Programma Werken)
fusiegemeenten
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bezoekers en versterking van de
lokale economie

 We oriënteren ons op een actualisering van het
evenementenbeleid en een toeristisch beleid die we samen met de
partnergemeenten zullen opstellen.






2.6 Kaderstellende Beleidsnota’s





















Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019;
Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2018;
Nota Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016 - 2020
Integrale Koers Sociaal Domein Voorne 2019-2023;
Verordening Wmo 2018 en beleidsregels 2017;
Verordening Jeugdhulp 2015 en beleidsregels 2019-2020
Nota minimabeleid en schuldhulpverlening 2017-2020
‘Draagkracht voor eigen kracht’ ;
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2034
Nota voorschoolse voorzieningen;
Zorgvisie Hellevoetsluis 2009-2012;
Nota ouderenbeleid 2009-2013;
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2015-2018 ‘Samen Gezond’;
Notitie Verslavingspreventie en handhaving horeca 2013-2017;
Nota ‘Sport beweegt Hellevoetsluis’ - strategisch sportbeleid 2009
- 2013;
Kadernota Toerisme en Recreatie 2014/2017;
Integraal Evenementenbeleid Hellevoetsluis 2008;
Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011;
Notitie en uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis (2013/2014).
Nota Cultuurbeleid ‘Meedoen is een kunst’ 2016
Beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille (2013)
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Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022
Actieplan Woonoverlast
Beleidsplan handhaving Openbare ruimte (Boa’s) 2018 – 2022
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2023
Plan van aanpak personen met verward gedrag

2.7 Wat mag het kosten?
Exploitatie (x € 1.000)
Lasten

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

23.840

27.914

28.462

28.533

28.443

0

0

918

296

194

152

Baten

-4.805

-4.593

-4.019

-4.019

-3.999

-3.999

Saldo voor bestemming

19.035

23.321

25.361

24.810

24.638

24.430

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-1.306

-109

-109

-109

-109

-109

Saldo na bestemming

17.729

23.212

25.252

24.701

24.529

24.321

Beleidsopties

Dotaties reserves

28.277

In het Programma Leven zijn de lasten en baten voor Onderwijs, Sport,
Cultuur, Onderwijs, Welzijn, WMO-voorzieningen, Jeugd (waaronder ook
de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond) en Gezondheid (waaronder
ook de bijdrage aan de GGD) verwerkt.
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3. Werken
winkelt voor Hellevoetsluis en de regio. De aanpak is
exemplarisch voor hoe de gemeente de opgaven voor
Hellevoetsluis samen met burgers en bedrijven wil
aanpakken. Om het functioneren van werk- en
winkelgebieden te versterken, richten we ons daarbij
niet alleen op gebiedsniveau zoals bij Sportlaan en
omgeving (stadsdorp 3223), maar ook op de gehele
structuur. En in het bijzonder de detailhandelsstructuur.
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de lokale
economie. Voorne-Putten heeft de potentie om zich
verder te ontwikkelen als toeristische trekpleister.
Hellevoetsluis heeft dankzij de cultuurhistorische
vesting en de ligging aan het Haringvliet een
uitstekende strategische positie. Als het gebied
Biesbosch-Haringvliet uitgeroepen wordt tot nationaal
park kan dit nog een extra stimulans betekenen voor
onze omgeving.
Het Programma Werken kent een drietal
hoofddoelstellingen:
 Economie en werkgelegenheid – Het verder verbeteren van het
ondernemingsklimaat door o.a. het bevorderen van het
vestigingsklimaat. Balans brengen in de grote uitgaande
verkeersstroom (woon-werk verkeer / pendel) en het versterken van de
economische structuur;
 Bereikbaarheid en mobiliteit – Het verder verbeteren van een vlotte en
veilige lokale en regionale verkeersafwikkeling, ter versterking van de
leefkwaliteit voor de stad en zijn omgeving;
 Meedoen op de arbeidsmarkt - Zoveel mogelijk mensen, met en
zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt.

‘Hellevoetsluis beschikt over goed ontsloten en
bedrijvige werklocaties, met voldoende
werkgelegenheid voor gekwalificeerd personeel’.
Aantrekkelijke gemeenten zijn een combinatie van
productie-, consumptie- en woongemeenten. Als
voormalig groeikern ligt de hoofdkwaliteit van
Hellevoetsluis op een aantrekkelijk woonklimaat. Er is
een duidelijke relatie tussen de aantrekkelijkheid van
de stedelijke omgeving en de productiviteit en de
concurrentiekracht van gemeenten. Daarbij wordt
ingezet op innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid
en gastvrijheid om de productiviteit en
concurrentiekracht van Hellevoetsluis te vergroten.
Lokale werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn van
cruciaal belang voor het verder ontwikkelen van
Hellevoetsluis. Werk- en winkellocaties vormen
voorzieningen en zijn zowel economisch als
maatschappelijk belangrijk. Ze dragen bij aan de productie en consumptie
in de stad en aan de arbeidsparticipatie. In relatie tot de grootte van de
beroepsbevolking is het aantal banen in Hellevoetsluis relatief laag. Dit is
een verklaring voor de grote uitgaande verkeersstroom van
arbeidskrachten. Om meer bedrijvigheid aan te trekken wordt
Kickersbloem 3 de komende jaren verder ontwikkeld en worden
bedrijfskavels uitgegeven. Door de verbetering van de bereikbaarheid zal
ook het vestigingsklimaat verbeteren.
Ook bestaande werk- en winkelgebieden willen we versterken. Denk
daarbij aan de revitalisatie van De Struytse Hoeck tot een levendig gebied
met een verscheidenheid aan functies waar men goed woont, werkt en
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3.1 Economie en werkgelegenheid
Middels activiteiten als accountmanagement en
netwerken dragen we, samen met externe
organisaties, bij aan een aantrekkelijk woon-,
maar vooral ondernemingsklimaat. Dit merken
we in de samenwerking met bedrijven,
instellingen en ondernemers. De gemeente
Hellevoetsluis stimuleert en faciliteert de Hellevoetse economie en
werkgelegenheid op alle niveaus. Zo zetten we ons in voor standplaatsen
en de weekmarkt en faciliteren we bij de revitalisatie van winkelcentrum De
Struytse Hoeck. Een toekomstbestendig hoofdwinkelgebied, een
toeristisch aantrekkelijke Vesting en recreatieve zone dragen bij aan het
verbeteren van de balans tussen wonen, werken en recreëren. Zo
versterken we de productiviteit en concurrentiekracht van de gemeente en
werken we de komende jaren aan de verbetering van het vestigingsklimaat
voor inwoners en bedrijven.
Daarnaast is de gemeente onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH). Hellevoetsluis neemt samen met de andere 22
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regiogemeenten deel aan de
MRDH. Binnen de MRDH
wordt uitvoering gegeven aan
Strategische Agenda en de
‘Vitaliteitsagenda’ gemaakt.
Met deze agenda wordt
onder andere gezamenlijk
gewerkt aan het versterken van de diverse werklocaties (detailhandel,
bedrijventerreinen en kantoren). Voor Hellevoetsluis vormt toerisme &
recreatie een belangrijk onderdeel van de economie. Hellevoetsluis zet
zich zowel lokaal, als in regionaal verband, nadrukkelijker in voor
vrijetijdseconomie. We nemen deel aan de Regio Deal Zuid-Hollandse
Delta waarmee we uitvoering geven aan projecten, die de economische
structuur van de regio versterken en het woon- en
leefklimaat verbeteren (brede welvaart). Dit doen we langs vijf
programmalijnen die evenwichtig inzetten op innovatie en
ondernemerschap, arbeidsmarkt en organisatie van het programma.
Tevens grijpen de programmalijnen op elkaar in waardoor nieuwe
regionale kansen ontstaan.

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat door o.a. het bevorderen van het vestigingsklimaat, balans brengen in woon
versterken van de economische structuur.
Wat gaan we ervoor doen?
Toelichting
Inzetten op dienstverlening
 Human Capital Akkoord Zuid-Holland: verkend is op welke onderdelen en op welke
(accountmanagement)
wijze Voorne-Putten kan deelnemen aan dit akkoord.
 Agrarische sector: faciliteren en ondersteunen van initiatieven vanuit de agrarische
sector; overleg met de nieuwe lokale vertegenwoordigers opgestart.
 Bedrijfsbezoeken: nader kennis maken met het lokale bedrijfsleven op locatie alsmede
het bezoeken van en deelnemen aan ondernemers netwerkbijeenkomsten
(Coronaproof).
Bevorderen van de werklocaties
 Bedrijfsverplaatsingen: versterken van de ruimtelijk economische structuur van de
(programmering)
gemeente.
 Nota commerciële voorzieningen: een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijkBevorderen van de werklocaties
economische visie op de economische structuur, actualisatie is gekoppeld aan de
(projecten)
omgevingsvisie.
 Vesting: faciliteren van initiatieven van (horeca)ondernemers in de historische setting
van de Vesting. Gestart met een BIZ, door Corona staat dit thans even stil.
 Struytse Hoeck: in aansluiting op de revitalisatie van het winkelcentrum, wordt de visie
van het winkelcentrum De Struytse Hoeck geactualiseerd.
 Detailhandel Rijksstraatweg: actualisatie aan ontwikkelingen in de detailhandel.
 In het najaar van 2021 start het nieuwe Koopstromenonderzoek (KSO2021) van de
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.
 Kickersbloem 1 & 2: aandacht voor het vitaal houden van bestaande bedrijventerreinen.
Een bijeenkomst samenwerking/verduurzaming wordt in samenwerking met Stimular
georganiseerd.
Doorontwikkelen
 Hollandse banen: realiseren van een recreatieve verbinding tussen het landelijk en
vrijetijdseconomie
stedelijk gebied.
 Toerisme & Recreatie: voor Hellevoetsluis een belangrijk onderdeel voor de economie.
Investeren in de regio/omgeving
 Kickersbloem 3 positioneren als locatie met ruimte en beschikbaarheid van grote kavels
in de nabijheid van de A15 en A20.
 Kickersbloem 3: 53 ha uitgeefbaar bedrijventerrein.
 Faciliteren van bedrijven en daaraan gekoppeld een goede ontsluiting.
 Aangaan van allianties en het zoeken van samenwerking in VP / MRDH / PZH / HIC
(Haven Industrieel Complex) verband. Samen met de regio gemeenten doen we mee
aan de MKB deal digitalisering vanuit de MRDH.
 Versterken van de samenwerking met het Hellevoetse bedrijfsleven. Richting fusie
wordt een brede organisatie ondernemersoverleg opgezet.
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- werkverkeer en het
Wie participeren er?
Ondernemers, scholen,
gemeente

Ondernemers,
gemeente, MRDH,
vastgoedeigenaren,
consumenten,
winkeliersverenigingen

Ondernemers,
gemeente, MRDH
Ondernemers, provincie,
gemeente, MRDH, HIC,
VP

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat door o.a. het bevorderen van het vestigingsklimaat, balans brengen in woon
versterken van de economische structuur.
Wat gaan we ervoor doen?
Toelichting
Investeren in Toerisme en
 Ondersteunen marketingorganisatie Op Voorne-Putten.
recreatie
 In regionaal verband uitvoeren Visie op de Gastvrijheidseconomie met onderdelen als:
 Thematische bewegwijzering op de kruising N57-Hellevoetsluis/Rockanje. En de
kruising N57/N218 om Hellevoetsluis groots aan te kondigen.
 Fiets- en wandelroutes met beleving.
 Leergang Ambities & Keuzes voor ondernemers.
 In regionaal verband uitvoering geven aan het manifest ‘Haringvliet in een
stroomversnelling’, en de deelprojecten Quackstrand/Haringvlietdam en
Oeverbereikbaarheid.
 Investeren in kwaliteit en gastheerschap van onze havens.
 Onderzoeken mogelijke privatisering (onderdelen van) gemeentelijke havens.
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- werkverkeer en het
Wie participeren er?
St Marketingorganisatie
Op Voorne-Putten, St
Promotie Hellevoetsluis,
Ondernemers,
Recreatieschappen,
Landschapstafels en
NLDelta BiesboschHaringvliet, Regiodeal
ZHD
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3.2 Bereikbaarheid en mobiliteit
Regionale bereikbaarheid
Voor de ontwikkeling van Voorne-Putten en Hellevoetsluis, is een goede
bereikbaarheid en mobiliteit essentieel. Voor het regionale verkeer maken
de vier noordelijke oeververbindingen met het vasteland en de beperkte
capaciteit op de N57 de ontsluiting van en naar Voorne-Putten, fragiel.
Door toekomstige ontwikkelingen zoals de realisatie van de
Blankenburgverbinding (2024) zal de verkeersdruk op de N57 nog verder
toenemen. De ambitie is dan ook het vergroten van de bereikbaarheid en
mobiliteit voor Voorne-Putten en Hellevoetsluis. Voor het vergroten van de
bereikbaarheid zijn infrastructurele maatregelen nodig
(capaciteitsvergroting wegennetwerk), voor het vergroten van de mobiliteit
zijn maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding en
doorontwikkeling op het gebied van fiets en OV nodig. Welke maatregelen
dat exact zijn moet duidelijk worden na afronding van de Aanpak
Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam (2021), een
verdiepingsstudie naar de mogelijkheden tot vergroting van de
bereikbaarheid en mobiliteit op Voorne-Putten. Voor een goede regionale
bereikbaarheid is de samenwerking met de regionale partners essentieel.
De belangrijkste regionale partners zijn: Rijkswaterstaat, provincie ZuidHolland, Waterschap, gemeenten op Voorne-Putten, gemeente Goeree
Overflakkee, Havenbedrijf Rotterdam, MRDH, BEREIK! en De
Verkeersonderneming.
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Lokale bereikbaarheid
Om een bijdrage te leveren aan de versterking van de leefkwaliteit in de
gemeente is een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling (doorstroming),
essentieel. De te nemen maatregelen grijpen in op: gedragsverandering
t.a.v. vervoerwijze keuze (mobiliteit), infrastructurele maatregelen
(bereikbaarheid) en specifieke maatregelen voor verbetering
verkeersveiligheid. Ten aanzien van verkeersveiligheid is het doel om naar
nul verkeersslachtoffers te gaan. Landelijk wordt dit gedragen onder de
noemer “Maak van de 0 een punt”. De focus ligt hierbij op een aantal
speerpunten: jongeren, ouderen, alcohol, snelheid, zwaar verkeer en
blackspots.
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Wat willen we bereiken?
Het verder verbeteren van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling, zowel lokaal als regionaal, ter versterking van de leefkwaliteit voor de stad en haar
omgeving
Wat gaan we ervoor doen? Toelichting
Wie participeren er?
Programmering
 Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten Haven Rotterdam, verdiepingsstudie naar realistische
Regionale partners
bereikbaarheid en mobiliteit
maatregelen waarvoor een kosten baten analyse wordt gemaakt voor een effectief
maatregelpakket.
 Analyse lokaal fietsverkeer ter verbetering van fietsroutes op het gebied van veiligheid,
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid.
 Analyse leefbaarheid Vesting t.a.v. verkeer. Parkeren, bereikbaarheid, veiligheid, verkeersdruk.
 Analyse speerpunten verkeersveiligheid, zoals: jongeren, ouderen, alcohol, snelheid, zwaar
verkeer en blackspots (dit zijn verkeersonveilige locaties of verkeersongevallenconcentratiepunten).
Bereikbaarheid
Aanpassen infrastructuur

 Aanpassingen infrastructuur n.a.v. Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten Haven Rotterdam
(inzet op verbreden N57 naar 2x2 rijstroken).
 Ontsluiting Hellevoetsluis zuidoost.
 Vergroten leefbaarheid Vesting (herinrichten, parkeerregulering, verbeteren.
parkeervoorzieningen aan de randen, bereikbaarheid).
 Ontsluiting Kanaalweg (KB3) en Sportlaan.
 Verbeteren toegankelijkheid- en verkeersveiligheid Vesting.
 Herinrichten Ravenseweg

Deels regionale
partners
Burgers
Ondernemers

Mobiliteit
Gebruik fiets en OV door
gedragsbeïnvloeding
stimuleren

 Participant/penvoerder Mobiliteitsmanagementprogramma Gedragsbeïnvloeding Voorne Putten
(2020-2023) wat samen met regionale partners bijdraagt aan een verhoogd gebruik van fiets en
OV, lokaal en regionaal.
 Routes (parkeerverwijssysteem regulier en tijdens evenementen).
 Upgrade bushaltes R-Net en overige (realisatie 2021).

De
Verkeersonderneming
Regionale partners
Ondernemers

 Verkeerseducatie
 Burgerparticipatie
 Veiligheid fietsroutes verbeteren (aanpassen diverse fietsoversteekplaatsen op
gebiedsontsluitingswegen binnen Hellevoetsluis)
 Uitrol maatregelen naar aanleiding van de analyse speerpunten

MRDH
Gemeentelijke
partners VoornePutten, Burgers, VVN
Fietsersbond
Ondernemers

Beïnvloeden autogebruik
(betere verkeersverdeling)
Verkeersveiligheid
(van de 0 een punt maken)
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3.3 Meedoen op de arbeidsmarkt.
De meeste inwoners nemen deel aan de arbeidsmarkt, zonder dat daarbij
In hoofdzaak zijn dat de volgende variabelen:
extra ondersteuning nodig is. Waar dat wel nodig is, geven we een
 De ontwikkeling van de cliënt: daarvoor zetten wij specifieke
steuntje in de rug. De arbeidsmarkt is dynamisch. Voor de Coronacrisis
instrumenten in en werken wij tegelijkertijd aan het wegnemen van
zaten veel bedrijven te springen om nieuw personeel. Door de
belemmeringen zoals schuldenproblematiek.
Coronacrisis zijn echter veel mensen werkloos geworden. De verwachting
 De ontwikkeling van de begeleiding: we blijven investeren in de
is dat deze kansrijke groep weer snel werk zal vinden als het economische
ontwikkeling van onze uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de
herstel intreedt. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die niet of nauwelijks
begeleiding van cliënten.
kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt omdat hun ‘afstand’ tot de
 De bekendheid bij de werkgever: onbekend maakt onbemind, daarom
arbeidsmarkt groot is, of dat er anderszins belemmeringen zijn om aan de
willen wij onze cliënten nadrukkelijker in beeld brengen bij werkgevers.
arbeidsmarkt deel te nemen. Dat geldt met name voor mensen die
Niet alle cliënten zullen op korte termijn aansluiting vinden bij de reguliere
afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.
arbeidsmarkt. Daarom hechten wij even zo aan activering en het invullen
Afstand tot de arbeidsmarkt is geen statisch verschijnsel, dit geldt ook voor
van maatschappelijk zinvol werk.
de vraag naar personeel. We moeten juist nu inzetten op meerdere
variabelen die de afstand tot de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk
verkleinen.
Wat willen we bereiken?
Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt.
Wat gaan we ervoor doen?
Toelichting
Wie participeren er?
Iedereen doet mee
 We investeren in collectieve en individuele ontwikkeltrajecten, afgestemd op de reden van de
werkgevers en
afstand tot de arbeidsmarkt.
maatschappelijke
 We investeren in groepen bijstandsgerechtigden waarvoor een verhoogd risico op langdurige
partners
uitkeringsafhankelijkheid bestaat.
 Voor nieuwkomers ontwikkelen we een geïntegreerd Programma waarin inburgering, taal,
participatie in de samenleving en toeleiding naar werk onder regie van de gemeente worden
gecombineerd.
 We willen tevens het omslag moment (lock in effect) waarop de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt te groot wordt vóór zijn.
 We proberen de gevolgen van de Coronacrisis voor de lokale arbeidsmarkt zo goed als mogelijk
in beeld te krijgen met als doel passende ondersteuning bij het vinden van werk voor hen die
getroffen zijn door deze crisis.
De werkgever is leidend
 We denken mee met werkgevers en gaan het gesprek aan om het personeelstekort op andere
werkgevers en
manieren op te lossen.
maatschappelijke
 We zetten in op het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking bij werkgevers.
partners
 We gaan door met het instrument Social Return on Investment (SROI). .
 Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
Gemeente in regie
 We geven uitvoering aan de nieuwe participatienota.
VP-werkt,
zorgpartners
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 Met zorgpartners en/of Voorne Putten Werkt ontwikkelen we vormen van activerende
dagbesteding.
 Samen met Voorne Putten Werkt geven we verder invulling aan de module Beschut Werk.
 We versterken de samenwerking op Voorne-Putten en binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond.

3.4 Kaderstellende beleidsnota’s


















3.5

Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2014 – 2017
Visie op de Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten.
Manifest ‘Haringvliet in een Stroomversnelling’.
Visiedocument participatiebeleid, werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Standplaatsen en ventbeleid gemeente Hellevoetsluis 2018
Nota Horecavestigingsbeleid 2011
Kadernota Detailhandel 2011
Kadernota Economie 2008 - 2020
Centrumvisie De Struytse Hoeck 2015
Stadsvisie 2030
Structuurplan Hellevoetsluis 2010+
Gebiedsvisie Voorne-Putten
Provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit 2014
Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013
Visie Externe Veiligheid 2008 – 2017
Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011
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Wat mag het kosten?

Exploitatie (x € 1.000)
Lasten
Beleidsopties
Baten
Saldo voor bestemming

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

30.604

27.636

27.585

27.325

27.322

0

0

26

-168

-168

27.302
-168

-19.587

-15.997

-16.092

-15.838

-15.838

-15.838

11.017

11.639

11.519

11.319

11.316

11.296

Dotaties reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

11.017

11.639

11.519

11.319

11.316

11.296

In het Programma Werken zijn de lasten en baten opgenomen van de
beleidsvelden economie, toerisme en recreatie én de beleidsvelden
inkomen en participatie.
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4. Wonen
‘Prettig wonen in een gemeente met een mooie en op de toekomstgerichte
leefomgeving’
Hellevoetsluis is een gemeente waar het mogelijk is om goed te wonen.
We zorgen voor een woon- en leefomgeving die een positieve bijdrage

levert aan het welzijn van onze inwoners. Omdat we leefbaarheid hoog in
het vaandel dragen, zetten we bij zowel de inrichting als het beheer van de
leefomgeving nadrukkelijk in op de samenwerking met inwoners en andere
partners. Dit is bijvoorbeeld een belangrijk thema bij de Wijkaanpakken.
Het is van belang om met al deze partners samen te werken. Ruimtelijk
ingrijpen heeft immers altijd effect op hoe mensen leven, werken of
recreëren. Om voor iedereen een goede leefomgeving te creëren, is het
van belang dat er integraal gewerkt wordt tussen de diverse domeinen.
Door de ontwikkeling van een integrale aanpak wordt bijvoorbeeld intensief
ingezet op de integratie van het fysieke en sociaal-maatschappelijke
domein. Duurzaamheid en innovatie zijn eveneens onlosmakelijk
onderdeel van onze aanpak. Bovendien zal de invoering van de
Omgevingswet het integraal werken nog verder gaan intensiveren. Gezien
de voorbereidingen van de fusie van de drie gemeentes op Voorne zal de
komende periode nog meer ingezet worden op regionale afstemming en
samenwerking. Daarmee kijken we gezamenlijk naar de grote opgaven
waar we als gemeente de komende periode voor staan.
Het Programma Wonen kent een vijftal hoofddoelstellingen:
 Wonen en woningbouwprogramma – Door te bouwen werken we aan
een passende woningvoorraad en woonomgeving waar iedereen
zowel nu als in de toekomst goed kan wonen.
 Ruimtelijke ontwikkeling en programmering.
 Duurzaamheid - Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en
duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet
alleen voor mensen, maar ook voor de gehele flora en fauna.
 Kwaliteit van de leefomgeving - een goede kwaliteit van de openbare
ruimte.
 Ruimtelijke vergunningen, toezicht en handhaving - een goede
regulering van het gebruik van de woon- en leefomgeving.

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

Pagina 38

De Programma’s

4.1 Wonen en
woningbouwprogramma

nauwlettend gevolgd. Middels het woningbouwprogramma willen we het
voor mensen aantrekkelijk maken om te verhuizen. Hierdoor wordt een
doorstroming gegenereerd, waardoor meer mensen in een woning kunnen
wonen die past bij de financiële mogelijkheden die inwoners hebben of de
levensfase waarin inwoners zich bevinden.
Ook inwoners die zorgbehoevend zijn moeten een geschikte woning
kunnen vinden of zouden de mogelijkheid moeten hebben om hun woning
zo aan te passen dat zij in alle redelijkheid in de huidige woning kunnen
blijven wonen. Zo zal door de sterke vergrijzing van de bevolking de
behoefte naar woningen die geschikt zijn voor ouderen sterker toenemen.
Dit vraagt niet alleen om geschikte woningen, maar ook om een woonwijk
die past bij de behoeften van nu en de toekomst. De verduurzaming van
de woningen en wijken zal een grote invloed hebben op de
woonbehoeften.

De vraag naar betaalbare en geschikte woningen
is groot. Economische en demografische trends,
zorgen er bovendien voor dat de woningbehoefte
niet alleen groeit, maar ook verandert. De
Woonvisie 2020-2030 Hellevoetsluis en het
regioakkoord van het Samenwerkingsverband
Wonen regio Rotterdam, laten zien hoe de
gemeente en regio met deze trends willen omgaan. Het woonsegment
waar de behoefte de huidige woningvoorraad overstijgt, wordt opgenomen
in het woningbouwprogramma. De verschillende woningbouwprojecten
dragen daarmee bij aan de realisatie van de doelstellingen uit de
woonvisie. Ontwikkelingen in de woningbehoefte worden vanzelfsprekend
Wat willen we bereiken?
Door te bouwen werken we aan een passende woningvoorraad en woonomgeving waar iedereen zowel nu als in de toekomst goed kan wonen.
Wat gaan we
Toelichting
Wie participeren er?
ervoor doen?
Woonvisie
 Het regioakkoord van het samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam wordt geactualiseerd.
14 gemeenten
Hellevoetsluis/VP/
 Om de ambities uit de huidige lokale woonvisie te realiseren, maken we prestatieafspraken met
binnen regio
Regio Rotterdam
corporaties.
Rotterdam
(waaronder
gemeenten op
Voorne-Putten),
corporaties, provincie
Woningbouw Binnen de mogelijkheden gaan we opzoek naar mogelijkheden voor nieuwe woningbouwlocaties.
Diverse
programma
Belangrijk is dat er mogelijkheden worden gezocht voor verschillende alternatieve woontypen die een
ontwikkelaars,
toevoeging zijn voor Hellevoetsluis, zoals woningen die geschikt zijn voor senioren . Dit zorgt meer
provincie
doorstroming in de stad, zodat de keuze mogelijkheid voor inwoners toeneemt.
Sociale
 Een bijdrage leveren aan de regionale behoefte aan sociale woningen.
Gemeenten binnen
woningvoorraad
 Om de doorstroming binnen de sociale woningvoorraad te versnellen, is in samenwerking met de
regio Rotterdam
corporaties een Wooncoach gestart.
(waaronder Voorne
Putten), corporaties,
provincie
Doelgroepen
 We zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting voor de verschillende doelgroepen, zoals
Corporaties,
zorgbehoevenden, jongeren en ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsmigranten en
zorgorganisaties,
statushouders.
ontwikkelaars
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Wat willen we bereiken?
Door te bouwen werken we aan een passende woningvoorraad en woonomgeving waar iedereen zowel nu als in de toekomst goed kan wonen.
Wat gaan we
Toelichting
Wie participeren er?
ervoor doen?
 Een woonomgeving creëren die past bij de toekomstige behoeften van bijvoorbeeld ouderen.
Duurzame
 Samen met onze samenwerkingspartners zetten we ons in voor de verduurzaming van de
Corporaties,
woningvoorraad
woningvoorraad.
Provincie
 De kwaliteit van de woningen en de buitenruimte in de wijken die gebouwd zijn in de groeikernfase heeft
extra aandacht. In de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030 wordt hier op ingegaan.
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4.2 Ruimtelijke ontwikkeling en programmering
Toekomstbestendige stad
Voor het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en
gezonde leefomgeving is het essentieel dat we de fysieke ruimte goed
gebruiken en inrichten. Voor de afweging van uiteenlopende belangen is
daarbij een goede samenwerking met stakeholders van belang. Dat is wat
een goede ruimtelijke ordening of planologie omvat. Vanuit ruimtelijke
ordening wordt gestuurd op de programmering van de inrichting van de
stad waarbij tevens de juiste functie op de juiste plek wordt gerealiseerd,
met als doel dat functies elkaar gaan versterken. De toekomstige en
huidige inrichting, en de gebruiksmogelijkheden van de stad zijn
opgenomen in onder andere de Structuur- en Gebiedsvisies en de
bestemmingsplannen die het planologisch en juridisch kader vormen.
Hellevoetsluis is een prettige gemeente om te wonen, werken en
recreëren. We streven ernaar om dit te behouden en te versterken. Bij
iedere ruimtelijke ontwikkeling is het dan ook van belang om naast fysieke
randvoorwaarden, zoals inrichting, schone lucht en het voorkomen van
geluid- en wateroverlast, ook zorg te dragen voor sociale en
maatschappelijke aspecten, zoals het realiseren of bevorderen van een
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen,
elkaar ontmoeten en het participeren in de maatschappij.
Deze aspecten vormen het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’, zeg maar de
belevingswaarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van een plan.
De essentie van het maken van plannen met ruimtelijke kwaliteit is het
bewustzijn van de fysieke en sociale omgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen
dient altijd rekening gehouden te worden met de kansen en beperkingen
die voortvloeien uit de omgeving. Anderzijds kunnen specifieke kwaliteiten
worden toegevoegd die te maken hebben met de samenleving van
vandaag en morgen en bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige woonen leefomgeving in Hellevoetsluis.
In een toekomstbestendige stad kunnen alle inwoners en bezoekers van
Hellevoetsluis zich thuis voelen in de stad. Hiervoor spant de gemeente
zich samen met haar inwoners, ondernemers en andere partners in bij de
ontwikkeling van de stad.

invoering ervan om op 1 juli 2022 gereed te zijn om aan de minimale
wettelijke eisen te kunnen voldoen.
De wet geeft ruimte aan bewoners en bedrijven zodat ze veel meer dan
nu, zelf de fysieke leefomgeving kunnen invullen. Dit heeft gevolgen voor
de manier waarop de gemeente gaat werken, ontwikkelen en
samenwerken met bewoners, ondernemers en alle andere mensen met
wie we de stad samen maken.
Met deze nieuwe wet worden 26 wetten in één nieuwe wet ondergebracht
en deze omvat straks de gehele fysieke leefomgeving en is dus niet
slechts beperkt tot de onderwerpen die met ruimtelijke ordening te maken
hebben. Ook bijvoorbeeld maatschappelijke thema’s komen daarin aan
bod.
De hoofddoelen zijn:
 een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 een goed beheer en ontwikkeling van deze omgeving
 Een nieuwe wijze van planvorming, met participatie aan de
voorkant van burgers, bedrijven en diensten, bevordert een
integrale, samenhangende en breed gedragen benadering van de
leefomgeving.
De Omgevingswet gaat uit van ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’ en biedt
kaders waarbinnen de gemeente meer ruimte krijgt om zelf afwegingen te
maken.
Het vraagt een andere manier van denken, werken en handelen. Niet
alleen voor de gemeente, maar voor de hele stad.

Programma Aanpak Stikstof (N)
De Omgevingswet

Medio 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die een streep
zet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) omdat dit strijdig is met de
Europese regels. Dit betekent dat (bouw)projecten niet mogen leiden tot
meer stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, omdat

Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. De volledige invoering
moet voor 2029 zijn voltooid. Voor de jaren 2020-2021 wordt aan de hand
van het opgestelde programmaplan in Voorns verband gewerkt aan de
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dit leidt tot verdere verslechtering van de natuurwaarden. Enkele projecten
die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000 gebieden die daar
gevoelig voor zijn, waaronder het Voornes Duin, hebben daardoor
vertraging opgelopen of kunnen misschien niet door gaan. Inmiddels
bestaat er een stikstofregistratiesysteem, maar door gebrek aan
stikstofruimte is dit niet voor alle projecten een oplossing. De Rijksoverheid

zoekt nog steeds naar mogelijkheden om meer stikstofruimte voor
bouwprojecten te creëren.

Wat willen we bereiken?
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling die kwalitatief van hoogwaardig niveau is en voorziet in het functioneren van huidige en toekomstige functies.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
Wie participeren er?
doen?
Planologisch juridisch
 Vooruitlopend op de fusie met de gemeenten op Voorne een (Koersdocument) Omgevingsvisie
Stakeholders,
kader
Voorne aan Zee opstellen
Wettelijke
 Vooruitlopend op de fusie met de gemeenten op Voorne werken aan het opstellen van een Plan
overlegpartners,
van Aanpak en een Handboek Omgevingsplan.
inwoners en
 Bestemmingsplannen en/of omgevingsplannen opstellen (overgangsperiode komst
ondernemers
Omgevingswet).
 Implementatie Omgevingswet.
Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 verandert het instrumentarium. Als gevolg hiervan
zullen ook de planologisch kaders wijzigen.
Programmering van de
De focus bij het vervolg van programmering van de stad (gezamenlijke omgevingsvisie VaZ) ligt op
Stakeholders:
stad
de volgende punten:
Wettelijke
 Betere integratie van de sociaal maatschappelijke aspecten in de ruimtelijke projecten: Samen
overlegpartners
Doen!
Inwoners en
 Opstellen van de volgende integrale visies en nota’s:
ondernemers
 Woonvisie is eind 202 vastgesteld
 Nota detailhandel wordt onderdeel van de wordt onderdeel van de omgevingsvisie
 Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) wordt onderdeel van de omgevingsvisie
 Leefbaarheid / duurzame en gezonde leefomgeving wordt onderdeel van de omgevingsvisie
Toekomstbestendigheid vakantieparken (pilot Città Romana)
Gebiedsvisies
 Kader scheppen voor opwaardering Centrumgebied vanuit Omgevingsvisie.
Winkeliersvereniging
 Uitvoering Visie zuidoostelijke stadsrand Hellevoetsluis.
Grondeigenaren
 Ontwikkelen visie Zuidfront.
Provincie Waterschap
 Maatschappelijke kosten- en batenanalyse ontsluiting FarmFrites.
Inwoners en
Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 verandert het instrumentarium. Als gevolg hiervan
belangenorganisaties
zullen ook de planologische kaders wijzigen.
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Wat willen we bereiken?
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling die kwalitatief van hoogwaardig niveau is en voorziet in het functioneren van huidige en toekomstige functies.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
Wie participeren er?
doen?
Ruimtelijke ontwikkelingen  Projecten:
Stakeholders o.a.:
 Sportlaan en omgeving, opstellen verkavelingsplan, inrichtingsplan deelproject Vermaat en
Grondeigenaren
gemeentelijke locatie.
Waterschap
 KB3, grondverkoop, bouwplanbegeleiding, aanleg openbaar gebied.
Winkeliersvereniging
 Winkelcentrum Struytse Hoeck, opwaardering en herinrichting winkelgebied is nagenoeg
Vastgoedeigenaren
afgerond.
Gemeente
 Boomgaard, overeenkomst ontwikkelcombinatie, doorlopen bestemmingsplanprocedure en
consumenten
opstellen Beeldkwaliteitsplan Boomgaard.
Omwonenden
 Akkerranden, begeleiding inrichtingsplan en bouwplannen.
Provincie
 Veerhaven, doorlopen uitwerkingsplan/RO-procedure, bouwrijp maken,
Rijksdienst Cultuur en
bouwplanbegeleiding.
Erfgoed (RCE)
 Nieuwe Vesting, verwerving één perceel, bouwplanbegeleiding, inrichting openbaar gebied.
 Smithilseweg / Zandpad, bouwplanbegeleiding / aanleg openbaar gebied.
 Verbeterlocaties: Sportlaan, Mauritsplaats, Medisch Centrum en Ploegschaar zijn in
uitvoering. Nieuwe locaties: herontwikkeling Christinaplaats, onderzoek mogelijkheden
herbestemming vrachtwagenparkeerterrein Brielsestraatweg.
 Vesting-oost, opwaardering entree Vesting en realisatie Groote Dok Oost fase 2.
 Planinitiatieven, integrale plantoetsing. Al dan niet medewerking verlenen met een nader te
bepalen ruimtelijke procedure en kostenverhaal.
 Ihkv de implementatie Omgevingswet wordt vwb de planinitiatieven gewerkt aan de
intaketafel en de omgevingstafel (zowel op VaZ als VP niveau)
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4.3 Duurzaamheid
De aarde warmt op en het klimaat verandert: we zien het
zowel natter als droger en warmer worden ten opzichte
van 10 jaar geleden. Bovendien stijgt de zeespiegel. Dit
heeft gevolgen voor mens en natuur, ook in een stad als
Hellevoetsluis. Denk aan ondergelopen straten bij
hoosbuien en hittegolven waar met name ouderen last
van hebben. Daarnaast verandert de biodiversiteit
(planten en dieren) in de stad. Hellevoetsluis moet een

leefbare, toekomstbestendige stad zijn en blijven. Een stad waar het ook in
de komende eeuw prettig, gezond en veilig wonen, werken en recreëren
is. We kunnen niet afwachten. Om in de toekomst minder kwetsbaar te zijn
moeten we in Hellevoetsluis nú maatregelen treffen. Wij gaan ons daarom
inzetten op vijf thema’s: omgevingskwaliteit, biodiversiteit,
klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, die we gaan
vertalen naar een integrale duurzaamheidsagenda.

Wat willen we bereiken?
Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet alleen voor mensen, maar de gehele flora
en fauna.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
Wie participeren er?
doen?
Omgevingskwaliteit:
 Actueel houden van de milieukaarten (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem).
Bewoners
Voldoen aan
 Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan gebiedsgerichte streefbeelden voor geluid,
Bedrijven
gebiedsgerichte
luchtkwaliteit, externe veiligheid, groen, water en bodem.
Organisaties
streefbeelden
 Indien noodzakelijk opleggen van maatwerkvoorschriften bedrijven om overlast te voorkomen.
DCMR
 Uitvoeren van de saneringsprogramma’s in het kader van sanering wegverkeerslawaai.
VRR
 Afhandelen van meldingen in het kader van Besluit bodemkwaliteit.
Woningbouwcorporaties
Stimuleren biodiversiteit
 Stimuleren van natuur inclusief bouwen bij bestaande bouw, nieuwbouw en gemeentelijke
Bewoners
en ecologie
gebouwen.
Initiatiefnemers en
 Samen met Maasdelta een gebiedsgerichte ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor
ontwikkelaars
vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen aanvragen en als deze verleend wordt de
Scholen
benodigde acties en onderzoeken uitvoeren.
Natuurverenigingen
 Nemen van maatregelen voor meer groen en meer biodiversiteit in de openbare ruimte,
Woningbouwcorporaties
waaronder het voortzetten, monitoren en indien mogelijk uitbreiden van ecologisch beheer.
Waterschap
 Stimuleren van groene tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door subsidies, WoonWijzerWinkel
voorlichting, tuinadviezen, lespakketten en deelname aan landelijke acties.
 Aanleg van ecologische verbindingszones zowel in de stad als in het buitengebied.
Klimaatadaptatie:
 Opstellen en implementeren van kwaliteitsdoelen en -eisen voor ruimtelijke ontwikkelingen en
Buurgemeenten,
aanpassen aan de
gemeentelijke gebouwen.
waterschap, bewoners,
gevolgen van
 In bestaande wijken zoeken naar slimme combinaties met het beheer en onderhoud van de
ondernemers,
klimaatverandering
openbare ruimte en met de buurtaanpakken.
projectontwikkelaars
(extreme neerslag,

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

Pagina 44

De Programma’s

Wat willen we bereiken?
Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet alleen voor mensen, maar de gehele flora
en fauna.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
Wie participeren er?
doen?
droogte, hitte en
 Uitvoeren van de adaptatiestrategie ‘Voorne-Putten houdt hoofd koel’, samen met de
zeespiegelstijging).
buurgemeenten en het waterschap.
 Informeren bewoners over wat zij zelf kunnen doen om hinder en schade door
klimaatverandering te voorkomen.
Energietransitie: CO2
 Stimuleren van energiebesparing en duurzame energie bij burgers, bedrijven, scholen en
Bewoners,
reductie door
verenigingen (o.a. door middel van regionaal energieloket, helpdesk voor bedrijven en
Bedrijven
energiebesparing en
duurzaamheidsleningen voor zowel bedrijven als particulieren, kleine energiemaatregelen voor
Scholen
duurzame energie
woningeigenaren en huurders).
(maatschappelijke)
 Opstellen van een uitvoeringsagenda voor de Regionale Energie Strategie 1.0, met
organisaties
regiogemeenten.
Initiatiefnemers en
 Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van restwarmte van Farm Frites voor de
ontwikkelaars
omliggende wijken met het bedrijf en de provincie Zuid-Holland.
Woningbouwcorporaties
 Onderzoeken van de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopties voor de Stedin
gemeentelijke gebouwen en plaatsen waar mogelijk van zonnepanelen op de daken van de
LTO
gemeentelijke gebouwen.
Watersportverenigingen
 Verduurzamen van het havengebied van Hellevoetsluis door middel van pilots op het gebied
en andere
van kleine windturbines en zonnepanelen.
havenbedrijven
 Stimuleren van duurzame mobiliteit o.a. door het realiseren van oplaadpunten voor elektrisch
Energieteam
vervoer.
Circulaire economie:
 Uitvoeren van extra aanpak zwerfafval door middel van buurtinitiatieven bv tijdens de
Bewoners
Inzetten op het
Hellevoetse Opschoondag, Afvaleducatie op de middelbare- en basisscholen, schoon
Bedrijven
verminderen van afval en
belonen/burgerparticipatie, etc.
Scholen
 Onderzoeken wat landelijk de best practices zijn om de lokale circulaire economie te
hergebruik van
grondstoffen
stimuleren.
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4.4 Kwaliteit van de leefomgeving
Een schone, veilige, kwalitatief goede en
toekomstbestendige leefomgeving is bepalend
voor de leefbaarheid van onze stad. Het draagt bij
aan een positieve beleving en bevordert de
aantrekkelijkheid van de stad als woon-, werk- en
vrijetijdsomgeving. Met de uitvoering van het
beheer en onderhoud zorgen we voor het goed
functioneren van het geheel, zoveel mogelijk volgens een vooraf

overeengekomen kwaliteitsniveau tegen een daarbij passend
kostenniveau. In de buurtaanpak wordt hier specifiek samen met inwoners
en maatschappelijke partners invulling aan gegeven. De kerntaken zijn de
zorg voor wegen, groen, riolering, afvalinzameling, water, gemeentelijke
gebouwen, havens, civiele kunstwerken, kunst, begraafplaatsen, openbare
verlichting en gladheidsbestrijding. De landelijke ontwikkelingen op deze
terreinen worden gevolgd en het beleid en beheer worden hier zoveel
mogelijk op aangepast.

Wat willen we bereiken?
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte.
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
Het uitvoeren van
 Een goed toegankelijk en functionerend meldingssysteem.
incidenteel onderhoud op
 Voorkomen formele klachten door tijdige en adequate afhandeling van meldingen.
basis van meldingen en
eigen waarnemingen
Het uitvoeren van
 Onderhoud van de openbare ruimte volgens de vastgestelde beheer- en kwaliteitsplannen.
planmatig beheer en
 In de volgende generatie beheerplannen wordt rekening gehouden met klimaatverandering.
onderhoud
 Tijdige actualisering van de beheerplannen.
Het reconstrueren of het
 Onderhoud van de openbare ruimte volgens de vastgestelde beheer- en kwaliteitsplannen.
vervangen van
 Interne afstemming vooraf over raakvlakken met ruimtelijke ontwikkelingen en buurtaanpak.
onderdelen van het
 Nastreven integrale aanpak van de verschillende taakvelden.
beheerareaal
 Integraal nemen van maatregelen ter vermindering van de kwetsbaarheid van de stad.
Het verbeteren van
 Bedienen van bruggen en sluizen.
diensten en
 Het tonen van gastheerschap bij het onderdeel Havens.
gastheerschap
 Invulling geven aan het gastheerschap bij de begraafplaatsen.
Het ontwikkelen en
 Doorontwikkeling/wijkaanpak; (visie wijkbeheer 3.0).
uitvoeren van fysieke en
 Uitvoeren van het Jaarplan wijkbeheer.
sociale projecten in het
 Faciliteren uitleenservice ten behoeve van wijkactiviteiten.
kader van leefbaarheid en
 Stimuleren van zelfbeheer.
sociale cohesie in wijken.
 Realiseren Leefbaarheidsmonitor 2020.
 Uitvoering geven aan het nieuwe speelvoorzieningenbeleid.
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Wie participeren er?
Inwoners en bedrijven

Inwoners en bedrijven
Woningcoöperaties
Nutsbedrijven
Inwoners en bedrijven
Woningcoöperaties
Nutsbedrijven

Inwoners, jong en oud
Welzijns- en
zorgpartners
Maasdelta
Politie

De Programma’s

4.5 Ruimtelijke vergunningen, toezicht en handhaving
De leefbaarheid van onze stad wordt in hoge mate bepaald door
de kwaliteit van de leefomgeving. Het verkrijgen en bestendigen
hiervan vraagt mede om regulering van het gebruik van de
openbare ruimte en van de gebouwde leefomgeving. Het
beleidsinstrument vergunningverlening is gebaseerd op het
uitvoeren van wettelijke taken. De Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) vormt hiervoor de belangrijkste basis.
Dit stelt de gemeente in staat het maatschappelijk handelen te
reguleren. Vergunningverlening is onlosmakelijk verbonden met
toezicht en handhaving. Als gemeente maken wij ons sterk om de
kwaliteit hiervan te verbeteren. Tegelijkertijd met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1juli 2022, treedt ook
de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) in werking. De
technisch bouwkundige toets voor eenvoudige vergunningen wordt
niet meer door de overheid, maar door een private partij
uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor zowel het proces van
vergunningverlening alsook voor het toezicht. Met het wegvallen
van de technisch bouwkundige toets komen echter ook nieuwe
taken naar de gemeente toe. Deze zijn de risicobeoordeling van de
bouwmelding, toezicht op de kwaliteitsborger, controleren van

borging- en toezichtplannen en beoordeling van de gereedmelding
met het opleverdossier.

Wat willen we bereiken?
Een goede regulering van het gebruik van de woon- en leefomgeving
Wat gaan we ervoor
Toelichting
doen?
Het volledig en tijdig
 Beperken van het aantal formele klachten door tijdige en adequate afhandeling van
afhandelen van
vergunningen
vergunningen
 Beperken van het aantal van rechtswege verlenen van vergunningen

Het houden van
adequaat toezicht op
verleende vergunningen
Het handhaven op niet
vergunde activiteiten
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 Uitvoeren van toezicht en indien noodzakelijk handhavend optreden op basis van prioriteiten
 Reageren op en oplossen en terugkoppelen van klachten en meldingen uit de omgeving
 Uitvoeren preventieve, repressieve en gebiedsgerichte controles op basis van prioriteiten
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Wie participeren er?
Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit,
Monumentencommissie,
Waterschap, Provincie,
VRR en DCMR
DCMR, VRR, GGD en
Waterschap
DCMR, VRR, GGD en
Waterschap
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 Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2019
 Kadernota detailhandel en horecanota 2016

4.6 Kaderstellende Beleidsnota’s








Regionale Woonvisie Voorne Putten 2016-2020
Woonvisie Hellevoetsluis 2016-2020
Beheerplan groen 2020 – 2023
Beheerplan Kunstobjecten 2020 – 2023
Beheerplan wegen 2020 – 2023
Beheerplan Civiele kunstwerken Hellevoetsluis 2020 – 2023
Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR)







Visiedocument wijkbeheer
Handhavingsbeleidsplan Openbare ruimte 2016 – 2020
Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2014 – 2020
Routekaart Duurzaam Voorne- Putten
Voorne-Putten houdt het hoofd koel – strategie voor een
klimaatbestendig eiland
Groenstructuurplan
Nota bodembeleid Voorne-Putten
Geluidbeleidsplan
Beleidsplan luchtkwaliteit
Visie Externe veiligheid
Visie Vesting Voltooien
Actualisering Visie op Verbeterlocaties, 2015
Visie op strategische programmering van stedelijke voorzieningen,
2016
Structuurvisie 2015+
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4.7 Wat mag het kosten?
Exploitatie (x € 1.000)
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Lasten

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

57.671

184.231

16.089

16.182

16.340

0

0

155

75

0

0

-49.972

-177.109

-10.251

-10.304

-10.361

-10.416

7.699

7.122

5.993

5.953

5.979

6.102

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-900

-1.082

0

0

0

0

Saldo na bestemming

6.799

6.040

5.993

5.953

5.979

6.102

Beleidsopties
Baten
Saldo voor bestemming
Dotaties reserves

16.518

In het Programma Wonen zitten de lasten en baten voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte (grijs en groen), riolering, afval,
milieubeheer en begraafplaatsen. Ten slotte bevat dit Programma de
lasten en de baten van de beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en de
grondexploitaties.
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5 Middelen
5.1 Inleiding
Het Programma Middelen is mede ingericht met elementen waaraan een
gemeentebegroting conform het Besluit Begroting en Verantwoording en
wensen van de provinciale toezichthouder moet voldoen. Dit vertaalt zich
met name in het hoofdstuk financiële overzichten.
Als college hebben we voor onze bestuursperiode in ons
collegeprogramma 2019-2022 ‘Samen doen!’ voor ogen om te bouwen
aan een economisch en maatschappelijk sterk Hellevoetsluis, door middel
een van solide financieel beleid.

5.2 Financieel Beheer - Speerpunten voor deze
Collegeperiode
Als college hebben we voor de bestuursperiode 2019-2022 in ons
collegeprogramma ‘Samen doen!’ de volgende ambities geformuleerd voor
het financieel beheer:
 Geen OZB-verhoging, anders dan alleen de noodzakelijke
aanpassing aan de inflatie. Als de uitvoering van essentiële
gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de
OZB evenwel bespreekbaar.
 Een economisch en maatschappelijk sterk Hellevoetsluis door een
solide en transparant financieel beleid.
 Een sluitende (meerjaren)begroting.
 Een verstandig en onderbouwd financieel weerstandsvermogen.
 Een goed, volledig en tijdig risicomanagement.
 Een planning en control waardoor een goede en juiste monitoring
mogelijk is op basis waarvan tot een verantwoorde, heldere en
eenduidige sturing kan worden gekomen.
 Vereenvoudiging van financiële stukken waardoor een grotere
transparantie ontstaat met een grotere toegankelijkheid.
Vorig jaar is er om moverende redenen toch een OZB verhoging (voor
woningen en een verlaging voor niet-woningen) toegepast. Dit jaar wordt
volstaan met de trendmatige stijging. In meerjarenperspectief is vanaf de
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jaarschijf 2023 een extra opbrengst geraamd om “het been te trekken” bij
de verhoging die de gemeente Westvoorne vorig jaar al in de betreffende
jaarschijf heeft toegepast en is conform het Risicoreductieplan.

5.3 Sluitende Meerjarenbegroting
Zoals gepresenteerd in de Zomernota deel 2 is de begroting structureel
sluitend vanaf de jaarschijf 2024.

De geraamde incidentele tekorten in 2022 en 2023 worden gedekt door
een bijdrage uit de Algemene reserve. Het weerstandsvermogen is
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voldoende op peil. Verwezen wordt naar de paragraaf
weerstandsvermogen.

5.4 Wat mag het kosten?
Exploitatie (x € 1.000)
Lasten

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

1.381

-4.065

-4.748

-4.342

-3.846

0

0

0

0

0

0

Baten

-101.861

-67.290

-67.955

-68.122

-68.601

-69.314

Saldo voor bestemming

-100.480

-71.355

-72.703

-72.464

-72.447

-72.496

49.337

2.839

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-17.957

-7.106

-1.472

0

0

0

Saldo na bestemming

-69.100

-75.622

-74.175

-72.464

-72.447

-72.496

Beleidsopties

Dotaties reserves

-3.182

In het Programma Middelen zijn de lasten en baten opgenomen van de
beleidsvelden belastingen, algemene uitkering en de lasten en baten van
de treasury functie.

5.5 Technische uitgangspunten begroting 2022
Bestuurlijk
De begroting en alle jaarschijven van de meerjarenbegroting dienen
sluitend te zijn. De begroting voldoet aan de relevante bepalingen uit de
‘Financiële verordening gemeente Hellevoetsluis 2017’ en het ‘Besluit
Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies’ (BBV). De
financiële kaders voor de opzet van de Begroting 2022 zijn: de jaarschijf
2022 van de meerjarenbegroting 2021-2024, de Zomernota 2021 (Deel 1
en Deel 2) en de door het college en de raad vastgestelde beleidsnota’s,
notities en besluiten.

toekomstige vervangingen. De rioolheffing stijgt alleen trendmatig met een
indexering van 1.5%. De afvalstoffenheffing kent daarbovenop een stijging
van 3.5%. De stijging van de bijdragen aan de gemeenschappelijke
regelingen waaraan de gemeente deelneemt bedraagt plus 1.9 % ten
opzichte van de geraamde bijdragen over 2021. Dit is conform het voorstel
van de Kring van Gemeentesecretarissen in de standpuntbepaling omtrent
de indexering van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen
voor 2022.

Fysieke structuur
Uit de bevolkingsprognose en huishoudensprognose van Primos/ABF blijkt
dat het aantal inwoners van de gemeente Hellevoetsluis net iets boven de
40.000 ligt. Vanwege de gevolgen van de stikstof- en PFAS perikelen
voorziet Primos/ABF tot en met 2025 een daling in de landelijke
woningproductie. In de jaren erna zal het woningtekort afnemen, omdat de
woningbouwproductie aantrekt.
In Hellevoetsluis worden tot en met 2025 ongeveer 934 woningen
gerealiseerd. Het uitgangspunt ‘voor elke woning een nieuwe inwoner’
gaat daardoor niet meer op. Belangrijk extra demografisch effect is de
toename van het aantal huishoudens door ‘huishoudensverdunning’. De
groei bestaat vooral uit alleenstaanden; eerst nog in alle leeftijdsklassen,
maar op termijn voornamelijk uit oudere alleenstaanden. Er wordt daarom
nu nog uitgegaan van een geleidelijke stijging met ongeveer 100 inwoners
per jaar tot 40.712 inwoners in 2025. De verwachte woningbouwproductie
in de tabel is gebaseerd op brede woningmarktafspraken, maar de
werkelijke inspanningen zijn erop gericht om deze aantallen significant te
verhogen.
Per 1 januari
Aantal inwoners
Verwachte
woningbouwproductie

Tarieven
De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn, conform het beleidsprogramma,
gebaseerd op 100% dekking van de kosten inclusief de fictieve BTWcomponent. In de rioolheffing wordt conform het vastgestelde
Watertakenplan 2017-2020 rekening gehouden met reserveringen voor
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Cumulatief
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

40.170

40.245

40.320

40.395

40470

40.550

95

436

170

143

90

531

701

844

934
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Financieel technisch
Looncomponenten
Loonkostenontwikkeling 2021 (excl. incidenteel)
Individueel keuzebudget (IKB)

1,50%
17,05%

Incidentele salarismaatregelen (projecttoelage/gratificaties)

1,25%

Opleidingsbudget gemeentebreed

0,25%

Opleidingsbudget afdelingsniveau

1%

anderzijds is er sprake van een omslagpercentage. Dit omslagpercentage
is afhankelijk van de geraamde rentelasten op basis van de te betalen
rente op reeds afgesloten geldleningen in relatie tot de boekwaarde. Het in
te schatten rentepercentage in de toekomst is daarbij van ondergeschikt
belang geworden. Er wordt rekening gehouden met een rentepercentage
van 1,25%.

Prijscomponenten
Prijsontwikkeling 2021
Compensatie gemeenschappelijke regelingen 2021
Compensatie verenigingen en instellingen 0% (tenzij nut en noodzaak
kunnen worden aangetoond).

1,50%
1,90%
0%

De basis voor de berekening van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds zal de Meicirculaire 2021 van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn.

Rentepercentages 2022-2025
Met betrekking tot de rentepercentages merken we op dat in de
voorschriften BBV bindende richtlijnen zijn gegeven. Enerzijds is er sprake
van toe te rekenen rente aan grondexploitaties op basis van te betalen
rente in relatie tot de verhouding eigen en vreemd vermogen, en
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5.6 Financiële overzichten
De volgende overzichten zijn in deze paragraaf terug te vinden:
Programma
1. Bestuur en Organisatie
2. Leven
3. Werken
4. Wonen
5. Middelen
Overhead

1. Overzicht baten en lasten per programma per jaar
2. Overhead
3. Begroting in één oogopslag
4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
5. Overzicht incidentele baten en lasten
6. Investeringsprogramma
7. Reserves en voorzieningen
8. Taakvelden
9. Beleidsindicatoren
10. EMU saldo

Programma
1. Bestuur en Organisatie
2. Leven
3. Werken
4. Wonen
5. Middelen
Overhead

1. BATEN EN LASTEN (X € 1.000)

Programma
1. Bestuur en Organisatie
2. Leven
3. Werken
4. Wonen
5. Middelen
Overhead

Baten
-458
-4.019
-16.092
-10.251
-67.955
-757
-99.532

2022
Saldo voor
Onttrekkingen
Lasten
bestemming
reserves
5.780
5.322
0
29.380
25.361
-109
27.611
11.519
0
16.244
5.993
0
-4.748
-72.703
-1.472
28.658
27.901
0
102.925
3.393
-1.581

Dotaties
reserves
0
0
0
0
0
0
0

Saldo na
bestemming
5.322
25.252
11.519
5.993
-74.175
27.901
1.812

Exploitatie (x € 1.000)

Beleidsopties

Programma
1. Bestuur en Organisatie
2. Leven
3. Werken
4. Wonen
5. Middelen
Overhead

Baten
-458
-4.019
-15.838
-10.304
-68.122
-757
-99.498
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Baten
Dotaties
reserves
0
0
0
0
0
0
0

Saldo na
bestemming
5.315
24.701
11.319
5.953
-72.464
25.711
535

Pagina 52

-458
-3.999
-15.838
-10.361
-68.601
-757
-100.014

Baten
-458
-3.999
-15.838
-10.416
-69.314
-757
-100.782

Dotaties
reserves

2025
Saldo voor
Onttrekkingen
Lasten
bestemming
reserves
5.770
5.312
0
28.429
24.430
-109
27.134
11.296
0
16.518
6.102
0
-3.182
-72.496
0
25.787
25.030
0
100.456
-326
-109

0
0
0
0
0
0
0

Saldo na
bestemming
5.315
24.529
11.316
5.979
-72.447
25.056
-252

0
0
0
0
0
0
0

Saldo na
bestemming
5.312
24.321
11.296
6.102
-72.496
25.030
-435

Dotaties
reserves

2. OVERHEAD (X € 1.000)

Lasten

2023
Saldo voor
Onttrekkingen
Lasten
bestemming
reserves
5.773
5.315
0
28.829
24.810
-109
27.157
11.319
0
16.257
5.953
0
-4.342
-72.464
0
26.468
25.711
0
100.142
644
-109

Baten

2024
Saldo voor
Onttrekkingen
Lasten
bestemming
reserves
5.773
5.315
0
28.637
24.638
-109
27.154
11.316
0
16.340
5.979
0
-3.846
-72.447
0
25.813
25.056
0
99.871
-143
-109

Saldo voor bestemming

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

26.074

29.768

28.658

26.468

25.813

0

0

0

0

0

25.787
0

-912

-828

-757

-757

-757

-757

25.162

28.940

27.901

25.711

25.056

25.030

Dotaties reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

25.162

28.940

27.901

25.711

25.056

25.030
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3. BEGROTING IN ÉÉN OOG OPSLAG (X € 1 M LN.)

Lasten

Sociaal Domein

38,1

15,1

Bestuur en organisatie

26,7

3,1
10,1
9,4

Milieu en volksgezondheid
Onderwijs

1,9

Sport en Cultuur

1,8

Verkeer en vervoer

1,1

Openbare orde en Veiligheid

0,0

Openbaar groen

0,1

6,6
6,2

5,7

0,4

Economie

Lasten
102,9

Baten
101,1

2,8
2,8

2,3

1,1
0,7

Ruimtelijke ordening

0,4

Gemeentelijke belastingen
Algemene uitkering van het
Rijk

6,7

0,0
0,0
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6. INVESTERINGSPROGRAMM A (X € 1)

4. ALGEM ENE DEKKINGSM ID DELEN EN
ONVOORZIEN (X € 1)
In de begroting is rekening gehouden met het hieronder opgenomen
overzicht aan algemene dekkingsmiddelen. Ook is de post onvoorzien
opgenomen. Deze middelen kennen vooraf geen bepaald bestedingsdoel
en kunnen daarom gezien worden als algemeen dekkingsmiddel. Het
dividend komt voort uit de deelnemingen in STEDIN, EVIDES en de BNG.
De opgenomen ramingen zijn gebaseerd op de winstverwachtingen medio
2021. Voor de bepaling van de omvang van de post onvoorzien wordt een
bedrag van € 2 per inwoner aangehouden.
Rekening
2020

OZB
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Precariobelasting
Algemene uitkering
Dividend
Onvoorzien

Begroting
Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 na
2022
2023
2024
2025
w ijziging

5.537.696 6.344.950 6.414.950
238.086
240.000
240.000
506.855
544.061
680.061
11.330
10.500
13.125
58.653.623 60.208.476 60.941.073
1.360.772
440.000
300.000
35.000
80.000

6.454.950 6.514.950 6.514.950
240.000
240.000
240.000
680.061
680.061
680.061
13.125
13.125
13.125
6.073.734 61.257.015 62.210.153
630.000
530.000
290.000
80.000
80.000
80.000

5. INCIDENTELE LASTEN E N BATEN (X € 1)
Prgr
5

Prgr
1
2
3
4
overhead

Incidentele Basten
Algemene reserve
Totaal incidentele Baten

2022

1.471.801 €

€

1.471.801 €

Incidentele Lasten
Aanpak wachtlijsten en incidentele beleidsopties
Incidentele beleidsoptie
Incidentele beleidsoptie
Personeel
Totaal incidnetele lasten

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

2023

€

2022
€
€
€
€
€
€

446.766
60.000
155.000
2.080.000
2.741.766

2024
-

€
€

2023
€
€
€
€
€
€

75.000
250.000
325.000

2025
-

€
€

-

€
€
€
€
€
€

2024
€
€
€
€
€
€

2025
-
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Investeringskredieten
VERV TARKETVLOER 2021
VERV ZONWERING GEM.HUIS 2022
DAKBEDEKKING 2022
VERV TL DOOR LED VERLICHTING 2023
TOILETGROEPEN
Turnhal De Fazant
Gymzaal Fazant
Sporthal Fazant
GYMMAT MORGENSTONT
GYMMAT.DE WOELHOEK
GYMMAT.MORIAANSEWEG
GYMMAT. BOLWERK
GYMMAT.BRANDING
GYMMAT.RAVENSEHOEK
GYMMAT DBH
SPEELVOORZIENING
GYMMAT. PLATAANLAAN
VERV INZAMELINGSMIDDELEN
VERV VRIJVERVALRIOLERING
GEMALEN ELEK/MECH/BK
RANDVOORZIENINGEN
WEGVERHARDING
CIVIELTECH.KUNSTW. 2021*
OPENBARE VERLICHTING

2022
200.000
300.000
50.000

2023

2024

2025

100.000
100.000
17.484
6.065
8.756
500
18.688
500
42.560
5.253
39.319
4.094
12.813
4.094
29.533
1.219
26.634
2.413
63.135
2.471
500
2.471
99.211
99.211
99.211
24.530
500
550.000
50.000 500.000
485.150 485.150 485.150 485.150
150.000 120.000 120.000 244.620
50.068
33.830
1.375.000 1.925.000 2.075.000 2.225.000
435.000 500.000 400.000 400.000
125.000 125.000 125.000 125.000
4.203.381 3.467.771 3.804.361 3.479.770
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7. RESERVES EN VOORZIEN INGEN (X € 1)
Reserves
Omschrijving

Reserve kunstgrasvelden
Reserve oliehuisje
Reserve werkloods

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

694.706

606.642

518.578

430.514

44.563

39.547

34.531

29.514

343.907

327.719

311.531

295.343

30.387.719

28.915.918

28.915.918

28.915.918

Reserve flankerend beleid

15.592

15.592

15.592

15.592

Reserve aandelen Eneco

649.133

649.133

649.133

649.133

1.550.363

1.550.363

1.550.363

1.550.363

33.685.983

32.104.914

31.995.645

31.886.377

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

Algemene reserve

Reserve uitbr.aandelen evides

Voorzieningen
Omschrijving

Vz afvalstoffenheffing

0

293.727

655.080

1.074.197

Vz rioolrecht

9.024.779

9.845.029

10.633.130

11.421.231

Vz nadelig saldo veerhaven

1.134.590

1.134.590

1.134.590

1.134.590

Vz nadelig saldo g.d.o.

6.450.475

6.450.475

6.450.475

6.450.475

Vz nad.saldo bedr.terr.helius

520.709

520.709

520.709

520.709

Vz Kickersbloem 3

4.332.564

4.332.564

4.332.564

4.332.564

Vz boomgaard

1.439.583

1.439.583

1.439.583

1.439.583

33.068

33.068

33.068

33.068

2.362.383

2.362.383

2.362.383

2.362.383

Vz Mauritsplaats
Vz Stadsdorp
Vz wachtgeld/pensioen p.a.
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4.339.820

4.339.820

4.339.820

4.339.820

29.637.971

30.751.948

31.901.401

33.108.620
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8. TAAKVELDEN (X € 1)

Taakveld
0.1
0.2
0.4
0.5
0.61
0.62
0.64
0.7
0.8
0.10
1.1
1.2
2.1
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
Eindtotaal

Omschrijving
Bestuur
Burgerzaken
Overhead
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belastingen overig
Algemene uitkeringen en overige uitkerin
Overige baten en lasten
Mutaties reserves
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Recreatieve havens
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en - activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
Musea
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorziening (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)
Wonen en bouwen
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Begroot 2022
Begroting 2023
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.979.434
0
1.979.434
0
1.037.006
-425.000
1.036.869
-425.000
28.657.873
-756.930 26.468.127
-756.930
1.928.518
-346.000
1.858.332
-676.000
-4.881.250
-4.906.250
-1.533.700
-1.548.700
424.000
-253.125
434.000
-253.125
-60.941.074
-60.737.735
-6.919.539
-6.727.857
0
-1.581.069
0
-109.268
2.022.876
0
2.022.876
0
740.459
-33.061
733.723
-33.061
5.728.312
-359.353
5.454.766
-105.851
1.262.106
-194.349
1.420.568
-194.349
291.762
-300
289.489
-300
1.104.869
-99.409
1.174.861
-99.409
2.500
-91.650
2.500
-91.650
184.295
-697.083
183.453
-697.083
-133.999
-133.999
2.774.315
-110.368
2.746.330
-110.368
3.859.931
-1.609.374
3.855.409
-1.609.374
653.063
0
650.692
0
3.174.361
-1.572.279
3.151.020
-1.572.279
758.090
387
755.583
387
754.998
-235.860
753.427
-235.860
856.239
0
856.239
0
2.303.255
-58.701
2.303.833
-58.701
3.490.437
-83.800
2.860.773
-83.800
76.500
76.350
14.571.243 -14.694.608 14.571.243 -14.694.608
9.453.744
-255.000
9.453.744
-255.000
953.516
953.516
1.487.720
-6.000
1.487.720
-6.000
-57.289
-57.919
8.171.265
-42.000
8.171.265
-42.000
2.117.898
-31.343
2.101.802
-31.343
2.265.457
-3.043.063
2.244.978
-3.043.063
4.640.812
-6.172.678
4.696.739
-6.229.107
682.557
-19.180
686.557
-15.700
378.925
-146.796
378.548
-146.796
461.874
-40.000
461.874
-40.000
459.177
-280.500
459.177
-280.500
191.640
-383.787
191.628
-383.787
102.924.201 -101.112.301 100.141.669 -99.606.608
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Begroting 2024
Begroot 2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.979.434
0
1.979.434
0
1.036.732
-425.000
1.033.990
-425.000
25.812.761
-756.930 25.787.129
-756.930
1.741.483
-576.000
1.741.483
-336.000
-4.951.250
-4.951.250
-1.563.700
-1.563.700
444.000
-253.125
444.000
-253.125
-61.257.016
-62.210.154
-6.199.920
-5.535.166
0
-109.268
0
-109.268
2.022.876
0
2.022.876
0
733.591
-33.061
733.458
-33.061
5.537.076
-105.851
5.600.266
-105.851
1.412.401
-194.349
1.399.260
-194.349
287.215
-300
268.362
-300
1.174.467
-99.409
1.174.074
-99.409
2.500
-91.650
2.500
-91.650
183.444
-697.083
185.940
-697.083
-133.999
-133.999
2.720.163
-110.368
2.664.273
-110.368
3.848.781
-1.609.374
3.844.285
-1.609.374
648.320
0
630.541
0
3.133.010
-1.572.279
3.065.108
-1.572.279
751.883
387
749.391
387
751.857
-235.860
750.288
-235.860
856.239
0
856.239
0
2.305.807
-58.701
2.309.738
-58.701
2.755.933
-83.800
2.713.260
-83.800
76.200
76.050
14.571.243 -14.694.608 14.571.243 -14.694.608
9.453.744
-255.000
9.453.744
-255.000
953.516
953.516
1.487.720
-6.000
1.487.720
-6.000
-57.919
-57.919
8.171.265
-42.000
8.171.265
-42.000
2.080.706
-11.343
2.079.611
-11.343
2.266.198
-3.043.063
2.282.685
-3.043.063
4.754.254
-6.286.871
4.844.680
-6.341.965
682.557
-15.700
682.557
-15.700
378.171
-146.796
377.794
-146.796
461.874
-40.000
461.874
-40.000
459.177
-280.500
459.177
-280.500
191.615
-383.787
191.602
-383.787
99.870.377 -100.123.654 100.456.328 -100.891.885
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9. BELEIDSINDICATOREN
Het besluit om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en verantwoording, om zo een betere financiële vergelijkbaarheid mogelijk te maken, komt
onder andere voort uit het traject van de Commissie Vernieuwing en Verantwoording BBV. Op de site van de VNG en de website Waarstaatjegemeente.nl
vindt u meer informatie over de beleidsindicatoren.
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10. EM U SALDO
In Europa zijn regels afgesproken op het gebied van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo geeft weer wat het saldo van de inkomsten en uitgaven van de
gehele sector overheid in een bepaalde periode is. Het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Iedere
gemeente moet daar middels hieronder weergegeven tabel, die verplicht in de begroting moet worden opgenomen, opgave van doen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:
Overheidslaag:
Berichtgevernaam:
Berichtgevernummer:
Jaar:
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam:

Omschrijving

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Hellevoetsluis (530)

Gemeente
Hellevoetsluis
530
2022

EMU22006530.XLS

2021
x € 1000,-

2022
x € 1000,-

2023
x € 1000,-

Volgens realisatie tot
en met sept. 2021,
aangevuld met
raming resterende
periode

Volgens begroting
2022

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2023

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie
BBV, artikel 17c)

-4.130

-3.393

-644

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

31.650

-2.950

-2.836

3.

Mutatie voorzieningen

810

1.114

1.149

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa
en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële
vaste activa
-34.970

671

3.341

Berekend EMU-saldo
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De Paragrafen
1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen
Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners.
Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond van publiekrechtelijke regels,
voornamelijk belastingen, heffingen en retributies.

Onderscheid belastingen, heffingen en retributies.
Belastingen:

Heffingen:
Retributie:

uitvoering van collectieve vorm van dienstverlening, maar ook publiekindividuele
vormen van dienstverlening zonder duidelijke relatie tussen dienstverlening en
belasting. Voorbeelden: OZB en hondenbelasting
uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening, burger moet ook betalen als hij de
dienst niet wenst. Voorbeelden: Afvalstoffenheffing en rioolheffing.
individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke
aard. Voorbeelden: leges paspoort, rijbewijs en omgevingsvergunning.

Woonlasten (lokale lastendruk)
De gemiddelde woonlasten in Hellevoetsluis over de afgelopen jaren en de raming voor het komend
jaar zijn als volgt:
Heffing

Ozb-eigenaar
Rioolheffing-eigenaar
Rioolheffing-gebruiker
Afvalstoffenheffing
Totaal

2013

186
89
41
199
515

2014

187
91
42
202
521

2015

191
92
42
205
529

2016

2017

190
101
46
206
544

188
102
47
208
545

2018

192
103
47
210
552

2019

196
105
48
219
568

2020

2021

205
107
49
252
612

261
108
49
318
736

2022

266
110
50
334
760

Bij de berekening van de woonlasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Eigen woning bewoond door een gezin;
- De verschuldigde OZB is gebaseerd op een berekende WOZ-waarde van € 294.000;
- Gerekend wordt met een percentage van 0,0903;
- Indexering: 1,5%.

Vergelijking met andere gemeenten
Het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft al enige
jaren inzicht in de totale lastendruk van de gemeenten in Nederland. Hellevoetsluis neemt in de
COELO-atlas 2021 de 48e plaats in met betrekking tot de meerpersoonshuis-houdens (Brielle 52e en
Westvoorne 347e) en behoort daarmee qua woonlasten tot de goedkoopste gemeenten van
Nederland. Dat Hellevoetsluis niet tot de goedkopere gemeenten behoort, wordt veroorzaakt doordat
andere gemeenten retributies op kabels/leidingen (zijn gaan) heffen en die opbrengst in mindering
hebben gebracht op de gemeentelijke heffingen. Een verschuiving van gemeentelijke heffing naar
energienota en een verschuiving van gemeentelijke heffing van eigen inwoner naar verhoging lasten
energiegebruiker leveringsgebied. Deze verschuiving buiten haken geplaatst, zou laten zien dat de
tarieven Hellevoetsluis nog steeds tot de lagere van Nederland behoren.
ONROERENDE ZAAKBELAS TING (OZB)
Met ingang van 2022 gelden de waarden met als peildatum 1 januari 2021. Er wordt gewerkt met een
jaarlijkse taxatie op basis van permanente marktanalyse. Ten opzichte van de voorgaande taxatie is
voor de woningen rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de economische waarde met
8,6%, voor de niet-woningen is rekening gehouden met een stijging van -0,8%. Er wordt een inflatoire
verhoging van 1,5% in de tariefberekening meegenomen.
De verschuldigde belasting wordt uitgedrukt in een percentage van de getaxeerde waarde voor de
OZB.
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RIOOLHEFFING
De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden
verhaald om collectieve maatregelen te treffen die noodzakelijk geacht worden voor een doelmatig
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Uitgangspunt
is dat de tarieven maximaal kostendekkend zijn. Stijging of verlaging is dus afhankelijk van de
kostenontwikkeling en investeringsniveaus. De kosten worden verhaald op de gebruikers en
eigenaren. Ten opzichte van 2020 vindt, naast de planmatige aanpassing van het tarief voor grote
lozingen, een inflatoire verhoging met 1,5% plaats.
AFV ALSTOFFENHEFFING
Uitgangspunt is volledige dekking van kosten. Er vindt een trendmatige aanpassing van 1,5% en
daarboven met 3,5% als gevolg van kostenstijgingen door nieuwe aanbestedingen en gestegen
kosten door onderhoud/vervanging van ondergrondse afvalcontainers.
OVERIGE LOKALE LASTE N
Ook bij de overige belastingen, heffingen en retributies geldt een indexering van 1,5%. Uitzondering
daarbij vormen de producten en diensten waarvoor landelijk maximale tarieven zijn vastgesteld
(paspoort, e.d.).

Opbrengsten belastingen, heffingen en retributies en bijdragen burgers en bedrijven:
Belasting/heffing/bijdrage per € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

Leges burgerzaken (paspoorten, uittreksels, e.d.)

375

500

420

Havengelden

233

194

216

Afvalverwerking/afvalstoffenheffing

5.423

5.671

5.854

Rioolheffing (gebruikers en eigenaren)

3.038

2.923

3.038

Leges kabelwerkzaamheden

14

15

15

Lijkbezorging (grafrechten, e.d.)

61

76

73

0

0

0

290

190

240

Leges welstandstoezicht omgevingsvergunning

46

25

25

Leges verkeer en vervoer

14

10

15

Leges evenementen

0

5

5

Leges horeca-aangelegenheden

0

3

3

Leges economische zaken
Leges omgevingsvergunningen

Leges kansspelvergunningen

0

2

2

238

240

240

-

-

-

5.538

6.345

6.415

507

544

680

Marktgelden

59

67

85

Precariobelasting

11

11

13

8

7

7

15.855

16.828

17.346

Hondenbelasting
Leges wonen
OZB (eigenaren en gebruikers)
Toeristenbelasting (water en land)

Standplaatsvergoeding
Totaal

KWIJTSCHELDING
Er wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Overeenkomstig de geldende landelijke richtlijnen
is kwijtschelding mogelijk voor de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing
gebruikers. De gemeente Hellevoetsluis hanteert de zogenoemde 100% norm. Inwoners met een
inkomen op bijstandsniveau komen in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking. Belanghebbenden
dienen zelf een aanvraag om kwijtschelding in te dienen. Als voldaan wordt aan de inkomens en
vermogenstoets kunnen ook ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de
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particuliere lasten. Het totale budget voor kwijtschelding bedraagt € 298.000 (hondenbelasting €
11.500, afvalstoffenheffing € 250.000 en rioolheffing € 36.500).
GECOMBINEERDE HEFFING
De gemeentelijke belastingen worden via een gecombineerde aanslag opgelegd. Eén keer per jaar
wordt een aanslag opgelegd (februari). Heffing en invordering van de gecombineerde aanslag is met
ingang van 1 januari 2011 uitbesteed bij de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking
Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal. Ook de waardering van de
onroerende goederen (de permanente marktanalyse) ten behoeve van de onroerende zaakbelasting
is bij het SVHW ondergebracht. De aanslag gecombineerde aanslag betreft de OZB, rioolheffing,
hondenbelasting, afvalstoffenheffing en graftekenbelasting. Er kan in alle gevallen gebruik gemaakt
worden van de mogelijkheid van automatische incasso. Deze incasso vindt dan plaats in 10 termijnen
van maart t/m december.
In verband met het kostenaspect zullen aanslagen die per saldo minder dan € 9 bedragen niet meer
worden opgelegd.
PRECARIOBELASTING
Met ingang van 1 januari 2017 is de precariobelasting ingesteld. Deze heffing wordt alleen geheven
met betrekking tot terrassen. Voor 2022 wordt een tarief voorgesteld van € 10,55 per m2 hetgeen
alleen met het door de gemeenteraad vastgestelde inflatiepercentage ten opzichte van 2021 is
verhoogd.
VASTSTELLING T ARIEVE N 2022
De voorstellen tot verhoging van de tarieven zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 4
november 2021.
KOSTENDEKKENDHEID T ARIEVEN
Binnen de gemeentelijke begroting is een aantal tarieven waarvan dient te worden aangegeven hoe
de kosten zich verhouden tot de opbrengsten. Tot deze tarieven behoren:
a. Afvalstoffenheffing
b. Rioolrechten
c. Leges
De opbrengst van de rechten mogen niet meer bedragen dan de daarmee samenhangende lasten.
Anderszins is het beleidsuitgangspunt voor de verleende diensten een zo laag mogelijk tarief bij de
gebruiker in rekening te brengen. Dit hangt nauw samen met de uitgangspunten voor de
belastingtarieven. Ook daar wordt het uitgangspunt gehanteerd van zo laag mogelijke tarieven. Dit
alles tegen de spiegel dat in Hellevoetsluis een goed en gevarieerd palet van voorzieningen aanwezig
is. Het streven is deze voorzieningen te waarborgen tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger.
Per onderdeel zal de kostendekkendheid worden weergegeven.

Afvalstoffenheffing

Geraamde lasten:

Personeelskosten/overhead

€ 261.400
€ 6.145.100

Externe kosten

€ 6.385.500
€ 5.938.000

Geraamde baten:
Rioolrechten

Geraamde lasten:

Personeelskosten/Overhead
Externe kosten

€ 373.000
€ 2.924.900
€ 3.297.900

Geraamde baten
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Leges
Met betrekking tot de leges wordt rekening gehouden met de hoofdstukindeling van de legesverordening.
Per hoofdstuk dan wel bij elkaar behorende hoofdstukken zullen de geraamde baten en de daaraan toe
te rekenen kosten in beeld worden gebracht.

Hoofdstuk I Bescheiden algemeen

Geen baten geraamd

Hoofdstuk II Oud en nieuw archief

Geen baten geraamd

Hoofdstuk III Strafverordeningen

Geen baten geraamd

Hoofdstuk IV Burgerlijke stand
Hoofdstuk V Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen,
Hoofdstuk VI Legalisaties en verklaringen omtrent personen,
Hoofdstuk VII Reisdocumenten

Geraamde lasten:

Personeelskosten

€ 671.200

Overhead

€393.300
€ 235.000

Externe kosten

€ 1.299.500
€ 420.000

Geraamde baten:
Hoofdstuk VIII Vermakelijkheden

Geraamde lasten:

Personeelskosten

€ 56.700

Overhead

€ 34.400
€ 500

Externe kosten

€ 91.600
€ 5.100

Geraamde baten:
Hoofdstuk IX Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Geraamde lasten:

Personeelskosten

€ 274.200

Overhead

€ 156.800

Externe kosten

€ 20.000
€ 451.000
€ 240.000

Geraamde baten:
Hoofdstuk X Verkeer en vervoer

Geraamde lasten:

Personeelskosten
Overhead
Externe kosten

€ 20.300
€ 7.900
€ 20.900
€ 43.100

Geraamde baten:

€ 15.000

Hoofdstuk XI Beschikkingen, begroting en rekening en bouwverordening
Geen baten geraamd

Hoofdstuk XII Wonen
Geen baten geraamd
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Hoofdstuk XIII Winkeltijdenwet

Geraamde lasten:

Personeelskosten
Overhead
Externe kosten

€ 1.000
€ 505
€ 250
€ 1750
€ 300

Geraamde baten:
Hoofdstuk XIV Weekmarkt

Geen baten geraamd

Hoofdstuk XV/XVII Drank- en
horecawet/Exploitatievergunningen

Geraamde lasten:

Personeelskosten

€ 56.700

Overhead

€ 34.400

Externe kosten

€ 500
€ 91.600
€ 3.000

Geraamde baten:

Hoofdstuk XVI Milieu
Geen baten geraamd

Hoofdstuk XVIII Kabels en leidingen Geraamde lasten:

Personeelskosten

€ 74.900

Overhead

€ 28.300
€0

Externe kosten

€ 103.200

Geraamde baten:
Hoofdstuk XIX Diversen
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2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen, gedefinieerd als ‘het vermogen van de gemeente om niet structurele
financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de gemeentelijke taken te kunnen blijven
voortzetten’, bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente
beschikt/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en risico’s waarvoor geen voorzieningen
zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het
bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente.
BELEID
Tot het weerstandsvermogen behoren het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve, de niet
benutte belastingcapaciteit en de stille reserves.
Algemene reserve
Raming saldo 1 januari

2022

2023

2024

2025

28.468.382

28.466.910

28.466.910

28.466.910

1,81

1,81

1,81

Raming saldo 31 december
Ratio weerstandsvermogen

28.466.910
1,81
1,81

Beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen dient inzicht te geven in de omvang en opbouw
van de gemeentelijke weerstandscapaciteit, alsook aan te geven wat de relevante risico’s en de
eventuele financiële gevolgen van deze risico’s zijn. Op basis daarvan moet antwoord gegeven
worden op de vraag in hoeverre het weerstandsvermogen voldoende is.
De algemene reserve/het weerstandsvermogen heeft een positieve ontwikkeling laten zien als gevolg
van het storten van de opbrengst verkoop aandelen Eneco in de algemene reserve. Daardoor is de
ratio sterk verbetert. De ratio is nu zodanig sterk dat deze uitkomt boven de gewenste ratio van 1.2 –
1.4. Daarmee is dus een voldoende weerstandsvermogen aanwezig om aan eventuele financiële
tegenvallers het hoofd te kunnen bieden, zonder dat onmiddellijk noodzakelijke herstelacties genomen
behoeven te worden.
NIET BENUTTE BELASTI NGCAP ACITEIT
De limitering op de tarieven OZB is afgeschaft. Hierdoor hebben gemeenten meer beleidsvrijheid en
financiële ruimte gekregen. In het Coalitiedocument ‘Hellevoetsluis, van ons allemaal’, alsmede in het
Collegeprogramma 2019-2022 is vastgelegd dat de tarieven van de belastingen in de periode 20192022 maximaal met het trendmatige percentage mogen stijgen. Als de uitvoering van essentiële
gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar.
STILLE RESERVES
Stille reserves zijn de meerwaarden van de activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, die direct
verkoopbaar zijn zonder dat dit het functioneren van de gemeente aantast.
Om te kunnen beoordelen of er bij de gemeente Hellevoetsluis sprake is van de aanwezigheid van
stille reserves is onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de activa. Daarbij is van
belang te weten dat alle activa tegen de verkrijgingsprijs (na aftrek van de reeds gepleegde
afschrijvingen) op de balans staan en dat herwaardering naar economische waarde niet is toegestaan.
Om activa tot de stille reserves te mogen rekenen en dus tot het weerstandsvermogen, moeten deze
voldoen aan de voorwaarde dat deze direct verkoopbaar zijn zonder het functioneren van de
gemeente aan te tasten. In de eerste helft van 2012 is een onderzoek gedaan naar de betekenis van
de activa voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hierbij is rekening gehouden met de kerntaken van
de gemeente en strategische bezittingen. Als gevolg van deze afweging is een lijst ontstaan van
gebouwen die voor verkoop in aanmerking komen. Nagenoeg alle gebouwen die op deze lijst stonden,
zijn inmiddels verkocht. Concluderend kan worden gesteld dat er nog wel in zeer beperkte mate wordt
beschikt over stil gemeentelijk vermogen, maar niet over stille reserves in de zin van het BBV.
RISICO’S
De belangrijkste risico’s kunnen zich voordoen op de volgende onderdelen: de algemene uitkering
waaronder de decentralisaties Jeugdzorg, Awbz en de Wet werken naar vermogen. De algemene
uitkering behelst meer dan 50% van de dekkingsmiddelen van de gemeente. De uitkering is sterk
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conjunctuurgevoelig, maar ook sterk afhankelijk van de resultaten voortvloeiend uit de afgesproken
systematiek “samen de trap op en af”. De omvang van de algemene uitkering is verder voor een deel
afhankelijk van inwoner/woningprognoses. Rekening wordt gehouden met een lichte toename van het
aantal inwoners.
Ook op het gebied van de grondexploitaties worden risico’s gelopen. Verwezen wordt naar 0.7
GRONDEXPLOITATIE waar specifiek hierop wordt ingegaan.
VENNOOTSCHAPSBELASTI NG (VPB)
Met ingang 1 januari 2016 vallen de lagere overheden ook onder de Wet op de
vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat de niet-wettelijke of niet-overheidstaken vallen onder het
regime van de VPB. De VPB is een ondernemerswinstbelasting. Er dient dus allereerst vastgesteld te
worden of er sprake is van een onderneming en of er winst wordt gemaakt. Binnen de gemeentelijke
activiteiten is getoetst of dit binnen deze activiteiten van toepassing is. Hiervoor is een toets gemaakt
voor de grondexploitaties en de overige gemeentelijke activiteiten. De toets met betrekking tot de
grondexploitaties zal regelmatig plaatsvinden en tot nu toe met een negatief resultaat, dus niet VPBplichtig.
Voor de overige activiteiten vindt een nieuwe toets eerst plaats nadat wordt ingeschat dat dit gewenst
is. Tot nu toe hebben de toetsen laten zien dat Hellevoetsluis zeer beperkt VBP-plichtig is. De laatst
ontvangen aanslag (over 2018) bedroeg € 357,-.
Definitieve belastingplicht kan alleen worden vastgesteld na afloop van een dienstjaar en na
toetsing/onderzoek door de Belastingdienst. Deze laatst bedoelde toetsing/onderzoek kan maximaal
vijf jaar na afloop van het desbetreffende dienstjaar plaatsvinden. Volledige zekerheid is op voorhand
niet te geven, maar is uiteindelijk afhankelijk van de Belastingdienst en eventuele bezwaar- en
beroepsprocedures.
HANDHAVING
Bij de uitoefening van de handhavende taken kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente
wordt geconfronteerd met schadeclaims.
GRONDEXPLOIT ATIE
De landelijke woningmarkt is zich nog steeds sterk aan het herstellen. Met name in de randstadregio
is er grote vraag naar (nieuwe) woningen. De bouwplanning en -productie sluit hier nog niet op aan. In
Hellevoetsluis worden/zijn nieuwbouwwoningen gebouwd op inbrijlocaties
(GDO/Oostdijk/Veerhaven/Molshoek) en in Stadsdorp. Ook is het plan Boomgaard in exploitatie
genomen door daarvoor een GREX vast te stellen. Daarin is grootschaliger en over wat meerdere
jaren woningbouw opgenomen.
In het kader van de bedrijfsgronden kan gesteld worden dat op Kickersbloem 3 de eerste gronden zijn
verkocht/in erfpacht uitgegeven. Het tempo van nieuwe uitgiften staat onder druk, maar verwacht
wordt dat de uitgifte (verkoop dan wel erfpacht) verder zal gaan toenemen. Uiteraard valt moeilijk te
voorspellen in welk tempo. Voor alle complexen worden jaarlijks herziene exploitatieopzetten gemaakt
waarbij gekeken wordt of nog wordt voldaan aan de noodzakelijke parameters en
marktomstandigheden. Daar waar voorzien wordt dat hier niet aan kan worden voldaan, worden
voorzieningen getroffen. Voor verdere informatie kan verwezen worden naar de paragraaf
Grondbeleid.
UITVOERING WWI EN WM O
Ook hier is sprake van een zeer conjunctuur gevoelig onderdeel. Door de uitbraak van het COVID-19
virus en de door de regering genomen maatregelen was er weinig sprake van mutaties in de omvang
van het uitkeringsbestand. Nu het einde van de steunmaatregelen is aangekondigd is er de
verwachting dat hierdoor toch een kleine toename kan ontstaan. Aan de andere kant lijkt de
Nederlandse economie sterk te reageren op de toegenomen economische activiteiten. Er is een grote
vraag naar arbeidskrachten. Sluit deze vraag aan bij het aanbod? Voorshands wordt er dan ook nog
uitgegaan van een stabilisering.
Het gebruik van regelingen in het sociaal domein, met name op het onderdeel Jeugd, laten al een
aantal achtereenvolgende jaren behoorlijke stijgingen zien. In heel gemeentelijk Nederland worden de
financieel nadelige gevolgen daarvan gevoeld. Zo ook in Hellevoetsluis. Vanuit brede gemeentelijke
kringen wordt aandacht gevraagd voor deze nadelige financiële gevolgen. Tot dusver is in beperkte
mate door de regering daarin bijgedragen. Onduidelijk nog is hoe de verdere ontwikkelingen van de
aanvragen zich ontwikkelen versus de financiële tegemoetkoming van het kabinet.
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BEDRIJFSVOERING
De gemeente heeft 275 personeelsleden in dienst en omvat 267,11 fte (peildatum 1 januari 2022). Het
budget (inclusief griffie) daarvoor bedraagt ca. € 20,6 miljoen. De afhankelijkheid van de gemeente
van bepaalde categorieën medewerkers (zogenaamde sleutelfuncties en daarmee samenhangende
frictieverschijnselen) is relatief groot. In aanloop naar de fusie per 1 januari 2023 wordt daardoor meer
risico gelopen. Gevolg daarvan zal zijn dat extra inhuur van personeel noodzakelijk is. Daarnaast en
tevens is nog steeds sprake van vergrijzing van de organisatie waardoor de kans op een hoger
ziekteverzuim toeneemt. In het kader van de Wet Poortwachter zijn de financiële risico’s voor de
gemeente toegenomen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen wordt uitvoering gegeven aan
een strategisch personeelsplan.
RISICOBEHEERSING
Voor de grondexploitatie, het grootste risico-onderdeel, is een risicoanalyse per project.
In 2021 is het proces grondexploitatie uitgewerkt in processtappen, risico’s en beheersmaatregelen.
Dit is gebeurd in het Key Control Dashboard (KCD), het systeem dat wordt gebruikt voor het
vastleggen van processen en het uitvoeren van interne controles.
Verder is in het kader van de niet financiële rechtmatigheid een risicobeheersingsplan opgesteld.
Daarin worden per programma de risico’s op taakonderdelen geduid alsmede de maatregelen ter
beperking van deze risico’s. Mede ter beperking van risico’s is voor alle belangrijke processen een
procesbeschrijving gemaakt. Deze processen worden regelmatig gemonitord.
GEM EENTELIJKE HERIND ELING
Het voornemen is geuit door de drie gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1
januari 2023 samen te gaan. In aanloop naar deze datum moeten vele voorbereidende
werkzaamheden worden verricht. Veelal met de personele bezetting zoals die nu aanwezig is. Nu al is
het moeilijk voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken om de huidige normale
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Mede door vertrek van medewerk(st)ers, al of niet door
(pre)pensioengerechtigde omstandigheden, wordt het steeds moeilijker hieraan te kunnen voldoen.
Met de extra werkzaamheden door de voorziene gemeentelijke herindeling wordt de druk en daardoor
risico’s groter.
RATIO’S
Op basis van artikel 15, 1e lid, van de Financiële verordening wordt in deze paragraaf nader inzicht
verstrekt in de solvabiliteit en schuldpositie van de gemeente.
De solvabiliteitsratio in deze begroting wordt berekend op basis van de jaarrekening 2020. Dit is de
door de gemeenteraad laatst vastgestelde jaarrekening. Op de balans van deze jaarrekening bedroeg
het eigen vermogen € 36.412 mln. op een balanstotaal van € 205.972 mln. Dit laat een
solvabiliteitsratio zien van 17,7%. Dit betekent ten opzichte van vorig jaar een stijging met 15,0
procentpunt. De belangrijkste reden daarvoor is de verkoop aandelen Eneco en de storting van de
opbrengst in de algemene reserve.
De vaste schuld per inwoner bedroeg bij de begroting 2021 € 2.517 en bedraagt nu € 3.730
(gebaseerd op € 150.406.000 vaste geldleningen en 40.320 inwoners). Het gemiddelde
rentepercentage is verder gedaald van 2,12 naar 1,29. Een verdere daling als gevolg van het feit dat
nog steeds sprake is van zeer lage rentepercentages waar tegen de gemeente zich kan
(her)financieren. Niettemin is er, mede door het corona-virus, nog veel economische onzekerheid in
de wereld en dat maakt het bijzonder lastig een goede inschatting te maken van toekomstige
ontwikkelingen. Daar waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van voordelige
financieringsmogelijkheden, uiteraard binnen de maatstaven van wet- en regelgeving. De leningen
met een hoog rentepercentage worden langzamerhand afgelost, terwijl herfinanciering nog steeds
tegen zeer lage percentage mogelijk is. Naar verwachting zal het gemiddelde percentage verder blij
ven dalen.
De schuldpositie ten opzichte van de baten bedroeg op basis van de begroting 2021 83,6% en
bedraagt in de begroting 2022 141,86%. Een grote stijging die voor een groot gedeelte wordt
veroorzaakt doordat voor ca € 23 mln. aan grond uitgenomen is uit de GREX KB3 en in erfpacht wordt
uitgegeven. Daarnaast is de bouw van het nieuwe sportcentrum alsmede het KC afgerond en
uiteraard spelen de ontwikkelkosten GREX’en (boekwaarde 01-01-2022 € 41 mln.) nog steeds een
belangrijke financieringsrol. De vaste geldleningen worden volledig gebruikt voor de financiering van
vaste materiële activa (boekwaarde 01-01-2022 ca € 176 mln.), waarvan de exploitatielasten geheel
gedekt zijn binnen de gewone dienst.
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Op basis van de brief van de provincie PZH-2015-520589044 worden de volgende ratio’s verplicht in
deze paragraaf opgenomen:
Rekenmodel financiële kengetallen begroting 2022 - 2025

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Kengetal

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

67,95%
65,27%
17,68%
22,61%
-1,56%
78,87%

90,43%
85,62%
19,64%
33,10%
-1,80%
94,72%

141,86%
137,07%
15,42%
41,56%
-3,30%
93,71%

142,93%
138,14%
15,42%
41,57%
-0,54%
93,71%

138,48%
133,71%
15,42%
41,36%
0,25%
93,71%

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Passiva

2020

2021

2022

2023

2024

€
€
€
€

A Totaal van de vaste schulden (ultimo jaar)
B Totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar)
C Totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar)
Totaal A+B+C
Activa
D Financiële vaste activa
b Totaal leningen aan openb are lichamen, woningb ouwcorporaties, deelnemingen, ov. verb onden partijen
c Totaal van overige langlopende leningen
d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr
e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr
f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr
g Totaal van de b ijdragen aan activa in eigendom derden (vervalt met ingang van 2017)
E Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr
F Totaal van alle liquide middelen
G Totaal van de overlopende activa
Totaal voor Netto schuldquote
Totaal voor Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)
H Totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

Solvabiliteitsratio

€
€

Grondexploitatie
A Totaal van de activa van de niet in exploitatie genomen bouwgronden (is vervallen met ingang van 2016)
B Totaal van de activa van de" bouwgronden in exploitatie" (gecorrigeerd voor niet exploitatiegronden)
C Totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves.

Structurele Exploitatieruimte

€
€
€
€

1.600 €
3.168 €

€
€
€
€

100.693
31.582
7.408
139.683

€
€
€
€

2.249 €
3.547 €

€
€
€
€

1.600 €
3.168 €

€
€
€
€

1.600 €
3.168 €

127.833
8.612
30.695
167.140

1.600 €
3.168 €

1.600
3.168

€
€
€
€

19.788
4
12.388
32.180

38.503 €

36.586 €

32.851 €

32.851 €

36.948 €

36.948

€

177.945 €

120.412 €

99.532 €

99.498 €

100.014 €

100.782

15.691
4
12.388
28.083

€
€
€
€

2025
€
€
€
€

135.780
8.612
26.284
170.676

€

15.691
4
12.388
28.083

€
€
€
€

143.593
8.612
18.090
170.295

21.343
4
12.388
33.735

11.487
4
19.299
30.790

€
€
€
€

150.406
8.612
10.263
169.281

Begroting

€
€
€
€

19.788
4
12.388
32.180

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€
€

A Totaal eigen vermogen ultimo
B Totaal van de passiva

120.768
23.612
10.263
154.643

133,91%
129,18%
15,42%
41,04%
0,43%
93,71%

36.412 €
205.972 €

32.226 €
164.118 €

31.765 €
205.972 €

31.765 €
205.972 €

31.765 €
205.972 €

31.765
205.972

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€
€

40.233 €
177.945 €

39.858 €
120.412 €

41.365 €
99.532 €

41.365 €
99.498 €

41.365 €
100.014 €

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

41.365
100.782
Begroting
2025

Totaal lasten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves
A Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

€
€
€

145.932
1.115
144.817

€

122.798

€

102.925

€

100.142 €

99.871

€

100.456

€

122.798

€

102.925

€

100.142 €

99.871

€

100.456

Totaal baten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves
B Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

€
€
€

177.945
36.016
141.929

€

120.531 €

99.532 €

99.498

€

100.014

€

100.782

€

120.531 €

99.532 €

99.498

€

100.014

€

100.782

Totaal stortingen in reserves
Totaal incidentele stortingen in reserves
C Totaal structurele stortingen in reserves

€
€
€

49.337 €
49.337
- €

16
16

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal onttrekkingen uit reserves
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves
D Totaal structurele ontrekkingen uit reserves

€
€
€

20.163
20.054
109

€
€
€

2.282
2.172
110

€
€
€

1.581
1.472
109

€

109

€

110

€

110

€

109

€

110

€

110

E Totaal baten exclusief mutaties reserves

€

177.945

€

120.412 €

99.532 €

99.498

€

100.014

€

100.782

Belastingcapaciteit
A
B
C
D
E

OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing voor gezin
Eventuele Heffingskorting voor gezin
Totale Woonlasten = A+B+C-D

F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar
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Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€
€
€

205 €
155 €
252 €

261 €
157 €
318 €

266 €
160 €
334 €

266 €
160 €
334 €

266 €
160 €
334 €

266
160
334

€

612 €

736 €

760 €

760 €

760 €

760

€

776

€

811

€

777

€

811

€

811

€

811

Deel 2 - De Paragrafen

GEPROGNOSTICEERDE BAL ANS
Overeenkomstig de vernieuwde voorschriften BBV dient met ingang van 1 januari 2017 bij de
begroting ook een geprognosticeerde balans te worden opgenomen. Doel is om een beter inzicht te
krijgen in het EMU-saldo alsmede de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de
meerjareninvesteringen en het meerjarig financieringsperspectief. Met het oog daarop kan het
volgende inzicht worden verstrekt:

Afschrijvingen
Nieuwe investeringen

Vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden
Vlottende schulden
Overlopende passiva

Geprognosticeerde Balans 2020 - 2024
2020
2021
2022
2023
7.629
5.725
6.219
6.274
23.054
4.335
3.269
3.438

2024
6.314
3.804

2025
6.253
3.980

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
132.005
180.393
177.444
174.607
172.098
169.824
40.233
39.858
41.365
41.365
41.365
41.365
21.343
11.487
15.691
15.691
19.788
19.788
4
4
4
4
4
4
12.387
19.299
12.388
12.388
12.388
12.388
205.972
251.041
246.892
244.055
245.643
243.369
36.412
14.917
120.768
23.612
10.263
205.972

32.226
29.732
150.093
31.582
7.408
251.041

31.765
30.846
165.406
8.612
10.263
246.892

31.765
31.995
153.593
8.612
18.090
244.055

31.765
33.202
145.780
8.612
26.284
245.643

31.765
34.464
137.833
8.612
30.695
243.369

Door de jaren heen is er sprake van een redelijk stabiel investeringsprogramma. Ook de
afschrijvingen laten meerjarig een gestadige ontwikkeling zien. Samen met een stabiel
aflossingsschema maakt een en ander een goed handelbare financieringsbehoefte. Er is als gevolg
van een aflossing van ongeveer € 15 mln. per jaar een noodzakelijke her- en nieuwfinanciering van
ongeveer € 10 mln. per jaar. Dit wijkt af van het gebruikelijke patroon van de afgelopen jaren, omdat in
de aanloop naar de fusie per 1 januari 2023 de vaste geldleningen tegen een kortere looptijd zijn
aangetrokken (daarom zijn er grotere jaarlijkse aflossingsbedragen verschuldigd). Enerzijds heeft dit
plaatsgevonden vanwege negatieve rentepercentages en anderzijds om de financieringsstructuur voor
de nieuwe gemeente zo flexibel mogelijk te laten zijn. Daarnaast speelt ook de ontwikkeling van
Kickersbloem III een rol. Alle ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, hier speelt nadrukkelijk dat
de kost voor de baat gaat. Er is hier dus sprake van benodigde tijdelijke financiering.
Ten opzichte van jaarrekening 2020 en begroting 2021 is onder het eigen vermogen nadrukkelijk een
verbetering te zien. Deze verbetering houdt verband met de verkoop van de aandelen Eneco.
De verschillen m.b.t. vaste activa en voorzieningen wordt veroorzaakt door de wijze van presentatie
van de GREX en de daarmee samenhangende getroffen voorzieningen. In de jaarrekening wordt deze
gesaldeerd opgenomen en in de begroting heeft dat bruto plaatsgevonden.
HET BENODIGDE WEERST ANDSVERMOGEN
De bepaling van het maximaal benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op het model van Van
Unen en Teerlink*. Voordeel van deze benadering is dat:
 het gebruik van zware ingewikkelde rekenmodellen wordt voorkomen;
 maatwerk mogelijk is;
 gewerkt wordt met algemeen aanvaardbare en overzichtelijke criteria;
 sprake is van een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en transparantie voor het bestuur (raad
en college).
Bovendien is het model gecheckt op realiteitsgehalte en is het flexibel. Het kan zonder veel moeite
aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden in bestuur, organisatie en lokale samenleving.
* Overheidsmanagement, 10/2006
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DE BEPALING VAN HET RISICO
Uitgegaan wordt van 4 categorieën risico’s die zich in de praktijk kunnen voordoen. Alle risico’s die
zich in de praktijk voor kunnen doen, vallen in één van de categorieën. Het gaat dan om:
1. Lasten van de Gewone Dienst;
2. Baten van de Gewone Dienst;
3. Grondexploitatie;
4. Balans.
Voor elke categorie wordt een genormeerd benodigd weerstandsvermogen bepaald. Tezamen
vormen die de totaal berekende benodigde maximale weerstandsvermogen.

Ad 1. Lasten Gewone Dienst
Hier doen zich de meeste risico’s voor. Een normatief bepaalde buffer wordt gebaseerd op de
uitkomst van op voor de gemeente relevante criteria (= risicoprofiel gemeente) Gescoord wordt op een
4-puntsschaal (1=laag risico, 4=hoog risico). Voor de eenvoud en inzichtelijkheid is gekozen voor
slechts 4 gradaties. Voor de weging worden de volgende criteria gehanteerd:
 Beheer- of groeigemeente;
 Sociale structuur;
 Centrumfunctie;
 Bedrijfsvoering;
 Verbonden partijen;
 Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk
management;
 Beheer kapitaalgoederen.
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In het onderstaande overzicht zijn de scores voor Hellevoetsluis weergegeven. Uiteraard is bij de
toekenning van de scores sprake van een zekere subjectiviteit. Normale voorzichtigheid is betracht en
aangesloten is zoveel mogelijk bij het gematigd risicoprofiel dat Hellevoetsluis kent.
SCORE

1

2

3

Beheer- of groeigemeente

X

Sociale structuur

X

Centrumfunctie

4

X

Demografische structuur

X

Bedrijfsvoering

X

Verbonden partijen

X

Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management

X

Beheer kapitaalgoederen

X

Totaal

0

4

4

0

Gewicht

1x

2x

3x

4x

Eindtotaal

0

8

12

0

De totaal score bedraagt 20 punten.
De volgende stap is de scores te koppelen aan een bijbehorend percentage van de lasten van de gewone
dienst waardoor in feite de risico’s uitgedrukt worden in een percentage van deze lasten. Uitgegaan wordt
van de volgende indeling:
 8 t/m 13 punten
8%
 14 t/m 20 punten
10%
 21 t/m 26 punten
12%
 27 t/m 32 punten
14%
Bij de uitkomst van 20 punten komt dit neer op een te vormen deelbuffer van 10% van de lasten van de
gewone dienst. Gekoppeld aan de cijfers van de primitieve begroting 2022 betekent dit een bedrag van
€ 10,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2021 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de scorekaart.

Ad 2. Baten gewone dienst
Voor dit onderdeel wordt een deelbuffer aangehouden van 10% van de omvang van de Algemene
Uitkering. Daarbij wordt verondersteld dat daarmee ook alle overige inkomsten en mutaties zijn
ondervangen. De ervaring leert in ieder geval dat de meeste en meest omvangrijke mutaties plaatsvinden
binnen de Algemene Uitkering. De geraamde opbrengsten bedragen ruim 50% van de totale gemeentelijke
dekkingsmiddelen en zijn gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen. Gekoppeld aan de cijfers van de
primitieve begroting 2022 betekent dit voor Hellevoetsluis een bedrag van € 6,1 miljoen.

Ad 3. Grondexploitatie
Bij dit onderdeel wordt afgeweken van de objectieve methode. Voor dit onderdeel wordt per project een
risicoanalyse opgesteld. Het totaal van de geprognosticeerde risico’s van alle projecten is bepalend voor
de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen op dit punt.

Ad 4. Balans
Dit onderdeel vereist een iets andere benadering. Het totaal van de afgegeven borgstellingen en financiële
deelnemingen moeten hierbij worden meegewogen. Deze maken echter niet volledig onderdeel uit van het
balanstotaal. Deze zaken worden echter door de accountant wel betrokken bij het oordeel over de
jaarrekening. Voor dit onderdeel wordt gewerkt met deelbuffer 1% van het balanstotaal. Deze
berekeningen leiden voor dit onderdeel tot een theoretisch berekend maximaal noodzakelijk
weerstandsvermogen van € 2,1 miljoen.
Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt (in mln):
Lasten gewone dienst

€ 10,1

Baten gewone dienst = 10% algemene uitkering
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Grondexploitatie

€ 2,3

Balans

€ 2,1
Totaal

€ 20,6

CONCLUSIE
De praktijk wijst uit, dat risico’s niet allemaal tegelijk manifest worden. Volstaan kan worden met een lagere
risicobuffer dan het theoretisch berekende. Door de gemeenteraad is gekozen voor 60%, een risicobuffer
van € 12,4 miljoen. Jaarlijks wordt de benodigde risicobuffer herijkt. De geraamde stand van de algemene
reserve (nog zonder verwerking van de resultaten uit deze begroting) voldoet aan de benodigde
risicobuffer en zal daaraan ook blijven voldoen op basis van de huidige meerjarenprognoses.
Weerstandsvermogen (in mln)
Nieuw berekend weerstandsvermogen

€ 20,6

Risicobuffer 60%

€ 12,4

Kickersbloem III (100% zie hieronder)

€ 3,3

Benodigd

€ 15,7

Beschikbaar 1-1-2022

€ 28,5

Overschot

€ 12,8

Kickersbloem III
Eind 2015 is de grondexploitatie vastgesteld waardoor het complex Kickersbloem III over is gegaan naar
Bouwgrond In Exploitatie (BIE). Het sindsdien geactualiseerde risicoprofiel bedraagt € 3,3 mln. De
accountant stelt zich op het standpunt dat het niet is aan te bevelen om hierop nog 60% verlaging toe te
passen. Gezien de opbouw van de business case en de financiële omvang van de risico’s in dit project
sluiten wij ons hierbij aan.
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3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
De gemeentelijke kapitaalgoederen hebben naast gebouwen betrekking op de openbare ruimte. In de
openbare ruimte vinden activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten is de
openbare ruimte ingericht en bestaat met name uit kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, groen, water
en civiele kunstwerken. In de gemeentelijke gebouwen vinden hoofdzakelijk museale-, sport- en welzijnsen onderwijsactiviteiten plaats. De kwaliteit van al deze kapitaalgoederen bepaalt in hoge mate het woon-,
werk- en leefmilieu.
In deze paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen worden de financiële consequenties van het beheer en
onderhoud aangegeven, die voortvloeien uit de diverse beheer- en beleidsplannen. Het overzicht van de
specifieke investeringen en de investeringsmomenten met betrekking tot de kapitaalgoederen staat in het
‘Investeringsprogramma 2022-2025’ van deze begroting.
Samenvatting
Kapitaalgoed

Naam beheerplannen

Door de raad
vastgesteld d.d.

Looptijd t/m

Wegen

Beheerplan wegen 2020 – 2023

2019

2023

Riolering

Watertakenplan 2017 – 2020*

2016

2022

2019

2023

2019

2023

2013

-

2019

2023

Beheerplan groen 2020 – 2023
Beheerplan Civiele kunstwerken
Civ.kunstwerken
Hellevoetsluis 2020 – 2023
Beleidskader gemeentelijk
Gebouwen
vastgoedportefeuille
Beheerplan vastgoedportefeuille 2020 –
Gebouwen
2023
* zie toelichting in tekst bij onderdeel riolering
Groen

WEGEN
Areaal
Oppervlakte

205 ha

Gebruik
Zwaar belast

2%

Gemiddeld/licht belast

8%

In woongebied

48%

In verblijfsgebied

34%

Fietspaden

8%

Verhardingssoort
Asfaltverharding

23%

Elementenverharding

77%

Beleid/Beheer
Het beleid en het beheer zijn gecombineerd in het wegenbeheerplan 2020-2023. Steeds nadrukkelijker
vindt er vooraf afstemming plaats over de werkzaamheden met andere, zowel interne als externe
disciplines.
Kwaliteit
In 2019 zijn de wegen geïnspecteerd, de kwaliteit is overwegend goed. Mede op basis van
inspectieresultaten zal de komende jaren het onderhoud aan de wegen uitgevoerd worden. Op basis van
een uitgevoerde QuickScan is op de middellange termijn rekening gehouden met een toename van
investeringskosten voor nieuwe materialen van de elementenverhardingen.
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Financieel
Omschrijving
Groot Onderhoud (investering)
Klein Onderhoud (exploitatie)

2022
1.775.000
485.000

2023
1.925.000
485.000

2024
2.075.000
485.000

2025
2.225.000
485.000

RIOLERING
Areaal
Vrijvervalstelsel
Riolen
Gemalen
Persleidingen
Drukriolering
Gemalen
Leidingen

195 km
25 st
15 km
260 st
30 km

Beleid/Beheer
Het rioleringsbeleid is vastgelegd in het Watertakenplan 2017-2020. Het beleid uit het huidige plan wordt
voortgezet, tenminste tot aan de aanstaande gemeentelijke samenvoeging per 01-01-2023.
Afgerond onderzoek naar het hydraulisch functioneren van de riolering, in het kader van de
klimaatverandering, heeft uitgewezen wat de technische- en daarmee ook de financiële behoefte is om aan
de gestelde eisen ten aanzien van het hydraulisch functioneren te voldoen.
Om een verdere reductie van de beheerkosten te bereiken wordt op onderdelen risico-gestuurd onderhoud
toegepast. Kostenreductie is een van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water.
Kwaliteit
De kwaliteit van de riolering is over het algemeen redelijk tot goed. Op basis van de inspectieresultaten
worden gerichte beheermaatregelen genomen om het functioneren te waarborgen. Daar waar nodig
worden levensduurverlengende maatregelen genomen. Grootschalige vervangingen in het vrijvervalstelsel
op basis van de kwaliteit, zijn op de korte termijn nog niet aan de orde.
De renovatie van gemalen zal ook in 2022 worden voortgezet met het doel de betrouwbaarheid te
verhogen en de onderhouds- en energiekosten te reduceren. Daarnaast wordt er meer inzicht verkregen in
het daadwerkelijk functioneren van de gemalen.
Financieel
Omschrijving
Exploitatiekosten
Investeringen

2022
2.662.871
685.200

2023
2.630.723
639.000

2024
2.630.723
605.250

2025
2.630.723
730.000

GROEN
Areaal
Openbaar groen
Inrichting
Bomen
Gazon
Ruw gras
Ruw gras (ecologisch/bijen/vogelstrook)
Natuurlijke beplanting (bosplantsoen)
Cultuurbeplanting (heesters, rozen e.d.)
Hagen
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212 ha
18.279 st.
49 %
13 %
13 %
12 %
11 %
2%
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Beleid/Beheer
Voor het beleid en het beheer worden de volgende documenten toegepast:
 Bomenstructuurplan.
 Groenstructuurplan.
 Beheerplan groen.
 Ecologisch beheerplan.
 Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR).
 Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR met CROW onderhoudsniveaus).
Het vervangen van groen, als gevolg van het einde van de levenscyclus, is de komende jaren een
belangrijk aandachtspunt.
Kwaliteit
De kwaliteit van het groenareaal is verdeeld in verzorgend onderhoud op niveau A en de technische staat
op niveau B. In 2018 is een nieuw onderhoudsbestek op de markt gebracht. Het bestek wordt mede
ingezet om te onderzoeken of vitaliteits-achteruitgang voorkomen kan worden.
Financieel
Omschrijving
2022
2023
2024
Onderhoud en vervanging
2.014.400
2.014.400
2.014.400
(exploitatie)*
* het budget voor maaiwerk is overgeheveld naar het budget reiniging openbare ruimte

2025
2.014.400

W ATER
Areaal
Water
Beschoeiingen
Baggeren

ca. 63 ha
ca. 87 km
ca. 63 ha

Beleid/Beheer
Voor water, beschoeiingen en baggeren zijn de ambities en uitgangspunten niet in beleids- of
beheerplannen vastgelegd. Wel zijn het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte en de keur van het
waterschap, om watergangen te baggeren en te onderhouden, van toepassing. In de praktijk wordt er
alleen gebaggerd als daar noodzaak toe bestaat. Vooralsnog is het uitgangspunt dat een watergang
eenmaal per 7 jaar wordt gebaggerd.
Het areaal en de kwaliteit van de beschoeiingen zijn in 2018 geïnventariseerd. De resultaten daarvan zijn
eveneens niet vastgelegd in een beheerplan. Jaarlijks worden nu alleen op beperkte schaal noodreparaties
uitgevoerd.
Kwaliteit
Van de geïnventariseerde beschoeiing was circa 40 % onder het gewenste kwaliteitsniveau B.
Financieel
Omschrijving
Planmatig onderhoud (expl.)
Baggeren algemeen (expl.)
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2023
250.000
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2024
250.000
250.000

2025
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250.000
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CIVIELE KUNSTWERKEN
Areaal
Civiele Kunstwerken

225 st

Beleid /Beheer
In 2019 is het beheerplan civiele kunstwerken geactualiseerd. Vergelijkbaar met andere plannen worden
ook bij dit plan de beheeractiviteiten zodanig gekozen dat er een optimum wordt nagestreefd tussen het
onderhoudsniveau en de onderhoudskosten. Bij vervanging van objecten wordt zoveel mogelijk gekozen
voor de toepassing van onderhoudsarme materialen.
Kwaliteit
De civiele kunstwerken worden eenmaal per drie jaar geïnspecteerd. De objecten bevinden zich over het
algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud, uitgezonderd die objecten die voor vervanging
zijn aangemerkt. De objecten in en rondom de havens bevinden zich over het algemeen in een matige tot
redelijke staat.
Financieel
Omschrijving
Civiele Kunstwerken (expl.)
Civiele Kunstwerken (inv.)

2022
621.600
435.000

2023
660.600
500.000

2024
660.600
400.000

2025
660.600
400.000

GEBOUWEN
Areaal
Huisvestingvoorzieningen (HVVZ)
Algemene gebouwen (incl.
lichtschip)

11 st
33 st

Beleid/Beheer
In het ‘Beleidskader gemeentelijk vastgoedportefeuille’ van mei 2013 zijn de kaders gegeven voor behoud
of verwerving van vastgoed, beheer en exploitatie en organisatie. In het beheerplan vastgoedportefeuille
2020-2023 zijn de onderhoudsstrategie en de onderhoudsniveaus verder uitgewerkt en vastgelegd. Het
streven is een onderhoudsniveau kwaliteit 3 of 4.
Kwaliteit
Eind 2018/begin 2019 is een conditiemeting uitgevoerd waaruit blijkt dat het conditieniveau van een groot
deel van de panden, als gevolg van het uitgevoerde onderhoud, gestegen is naar gemiddeld 3.
(1 is zeer goed, 6 is zeer slecht). Uitzondering daarop zijn 3 rijksmonumenten en 3 schoolgebouwen, die
een niveau 4 of lager scoren.
In de markt worden momenteel mogelijkheden onderzocht en benut om voor een aantal objecten langjarig
onderhoud uit te laten voeren door marktpartijen.
Door het alsnog uitvoeren van eerdere jaren uitgesteld noodzakelijk onderhoud aan objecten, zal de
instandhouding van objecten de komende jaren meer tijd, geld en energie kosten. De financiële
consequenties zijn in de begroting verwerkt.
Financieel
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
HVVZ
527.500
527.500
527.500
527.500
Algemene gebouwen (expl.)
613.600
684.000
684.000
684.000
*Onderhoud binnensportsportaccommodaties wordt uitgevoerd door Sportfondsen. Vanuit het
onderhoudsbudget is hiervoor bij de overdracht € 400.000 beschikbaar gesteld.
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4. Paragraaf Financiering
De treasuryfunctie faciliteert de uitvoering van de programma’s. Het omvat het sturen en beheersen van,
het verantwoorden en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en
daaraan verbonden risico’s. Het beleid voor de treasury is vastgelegd in het Treasurystatuut gemeente
Hellevoetsluis 2015. Het statuut is het kader van het te voeren beleid. De belangrijke punten zijn in het kort:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het beschermen van de vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals
renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale
overheden respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
5. Het generen van informatie ter ondersteuning van het te voeren treasurybeleid en de af te leggen
verantwoording over het gevoerde beheer.
ALGEM ENE ONTWIKKELIN GEN EN HET TREASERYB ELEID
Op 1 januari 2001(sindsdien gewijzigd) is de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FiDO) in werking
getreden. De wet FiDO verplicht de gemeente een Treasurystatuut en jaarlijks in de begroting en
jaarrekening een treasuryparagraaf op te nemen. Daarnaast eist de wet FiDO, dat de verschillende
financiële risico’s van de gemeente in kaart worden gebracht en aan de toezichthouder (Gedeputeerde
Staten) worden gerapporteerd. De toezichthouder toetst in hoofdlijnen de volgende risico’s:
 Het kredietrisico: de wet stelt bij beleggingen eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur;
 Het renterisico: de wet stelt eisen aan de renterisico’s die de gemeente loopt en zal dit toetsen aan de
hand van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Mede door het tot op dit moment gevoerde beleid, wordt in beide gevallen aan de gestelde normen
voldaan. Het beheer van het liquiditeiten beheer is ondergebracht bij de huisbankier te weten de NV Bank
Nederlandse Gemeenten. Daarvoor is een Financieringsovereenkomst voor Krediet- en Depotarrangement
en Elektronisch betalingsverkeer (FKDE) gesloten. Binnen de grenzen van de overeenkomst wordt op een
zo economisch mogelijke wijze omgegaan met de liquiditeiten. In de eerste helft van 2022 wordt een
liquiditeitstekort voorzien. Daarmee kan het gestelde in artikel 4 van de Wet Fido (die schrijft voor dat de
kasgeldlimiet niet mag worden overschreden) worden overschreden. Er is dan ook in planning opgenomen
dat per medio 2022 een nieuwe vaste geldlening wordt aangetrokken. De ontwikkelingen rond de
kasgeldlimiet worden in kritieke fases dagelijks gemonitord, zodat tijdig acties kunnen worden ondernomen
binnen de wettelijke grenzen te blijven. Uiteraard hangt een en ander nauw samen met het saldo van
ontvangsten en betalingen gedurende het jaar en de ontwikkeling van de renteprognoses.

EMU-saldo
Nog steeds spelen de ontwikkelingen in het kader van de beperking van het EMU-saldo. Daarvoor is door
de regering de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) gemaakt en is ook het zogenaamde schatkistbankieren ingevoerd. Beide instrumenten hebben als doel het nationale EMU-saldo te verlagen/
beheersbaar te houden. De Wet HOF houdt een beperking in met betrekking tot de omvang van de
gemeentelijke investeringen en het schatkistbankieren verplicht kasoverschotten onder te brengen bij het
Agentschap voor Financiën. De Wet HOF betekent voor de gemeente Hellevoetsluis dat er niet meer dan
ongeveer € 4 miljoen aan jaarlijkse investeringen gedaan zouden mogen worden. De Wet HOF is per
december 2013 ingevoerd. Het schatkistbankieren heeft voor de gemeente geen sterke invloed, omdat de
gemeente Hellevoetsluis nauwelijks liquiditeitsoverschotten kent. Zijn er toch overschotten dan dienen die
(over het algemeen) bij het Agentschap te worden ondergebracht.
MEERJARENR AM ING
Gedurende de planningsperiode is voor ruim € 14 miljoen aan nieuwe investeringen gepland. Samen met
de reguliere aflossingen op afgesloten vaste geldleningen en afschrijvingen op vaste activa zullen over de
gehele begrotingsperiode daardoor nieuwe vaste geldleningen tot een bedrag van ongeveer € 65 miljoen
dienen te worden afgesloten. Gelet op de verwachte ontwikkelingen zullen in 2022 waarschijnlijk nieuwe
vaste geldleningen behoeven te worden aangetrokken tot een bedrag van € 10 - € 20 mln. Een en ander is
voorzien in de liquiditeitsplanningen en deze begroting. Het is echter sterk afhankelijk van het tempo van
de reeds besloten investeringen, de voorgenomen investeringen, de renteprognoses en de voortgang van
de grondexploitaties, met name Kickersbloem 3 en Boomgaard. De behoefte aan korte financiering dan wel
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de belegging van een (tijdelijk) overschot aan financieringsmiddelen zal op basis van de met de BNG
afgesloten overeenkomst dan wel het schatkist-bankieren worden geregeld.
LIQUIDITEITSPROGNOSE VOOR DE LANGE TERMI JN
Bedragen x € 1.000

LIQUIDITEITSPROGNOSE VOOR DE KORTE TERMI JN
Bedragen x € 1.000

De komende jaren zullen naar verwachting de via de begroting te genereren liquiditeiten ontoereikend zijn
om de geplande investeringen en de beschikkingen over de reserves en voorzieningen te financieren. In de
planning is dan ook meegenomen dat in 2022 € 15 mln. en de volgende jaren € 10 mln. geleend zal
moeten worden. Deze nieuwe financiering is bedoeld als herfinanciering alsmede financiering van nieuwe
investeringen en van grondexploitaties. Bezien zal worden hoe op een zo voordelige wijze verder aan de
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financieringsbehoefte kan worden voldaan. Dit zal deels zijn door de inzet korte financieringsmiddelen voor
zover dit past binnen de kasgeldlimiet dan wel door het aantrekken/faseren van vaste
financieringsmiddelen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden, zoals noodzaak en
rentepercentages.
TREASURY BEHEER

Korte en lange financieringen: de leningenportefeuilles
Op dit moment wordt de behoefte aan kort geld door middel van een overeenkomst met de BNG verzorgd.
De belegging van eventuele overtollige gelden zal op basis van het schatkistbankieren dienen te gebeuren
bij het Agentschap van Financiën.

Lange leningenportefeuille
Lange leningenportefeuille
Stand per 1 januari 2022
Geplande geldleningen
Reguliere aflossingen
Stand per 31 december 2022

2022
150.093
15.000
15.313
149.780

%
100
10,0
10,2
99,8

Korte en lange beleggingen: de beleggingsportefeuilles
Er zijn startersleningen verstrekt. Er zullen in 2022 naar verwachting geen nieuwe lange beleggingen
worden aangegaan.

Rente-omslag en doorberekening grondexploitaties
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

Boekwaarde vlgs Staat MVA ex GREX 175.625.806,07 172.675.775,75 169.839.474,37 167.329.919,48
Omslagbasis
175.625.806,07 172.675.775,75 169.839.474,37 167.329.919,48
Saldo te betalen rente vreemd geld
Te ontvangen rente GREX'en
Omslagrente

1.914.958,00
475.693,92
1.439.264,08

Berekend omslagpercentage

0,82%

Binnen 0,5%?
Te hanteren omslagpercentage

1,25%

1.844.772,00
475.693,92
1.369.078,08
0,79%

Binnen 0,5%?
1,25%

1.727.923,00
475.693,92
1.252.229,08

1.610.000,00
475.693,92
1.134.306,08

0,74%

Binnen 0,5%?

0,68%

Binnen 0,5%?

1,25%

1,25%

BEREKENING RENTEPERCENTAGE GREXEN 2022
Betaalde rente vaste schulden
Betaalde rente kasgeldleningen
Gewogen gemiddelde rentepercentage

1.984.958,23
(70.000,00)

Voorzieningen
Langlopende schulden
kasgeldleningen (kort)
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

28.828.000
120.740.000
20.000.000
13.612.000
10.263.000

193.443.000

VV

36.412.000

36.412.000

EV

Eigen vermogen
Rentepercentage GREX 2022 - begroot
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Op basis van bovenstaande overzichten, waaraan uiteraard nadere specificaties ten grondslag liggen, valt
te constateren dat met het hanteren van een omslagpercentage van 1,25 voldaan wordt aan de wettelijke
vereisten. Er wordt binnen de marge van 0,5% afwijking gebleven. Het is de doelstelling van de
gemeentelijke treasury een zo vlak mogelijke rente-curve te hanteren, zodat de meerjarenprognoses zo
min mogelijk worden beïnvloed door renteontwikkelingen. De afgelopen jaren hebben macro-technisch
laten zien dat door een afwijkende rentecurve behoorlijke risico’s gelopen worden. Door een actief
treasurybeleid kunnen schommelingen worden vermeden, zodat een stabiele renteontwikkeling mogelijk is
en blijft. Dit is mede van belang voor de doorberekening naar de grondexploitaties. Deze doorberekening is
wel meer aan wijziging onderhavig vanwege het feit dat het daarbij niet alleen gaat om de externe
rentefactor, maar ook om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.
RENTE-INSTRUM ENTEN EN RISICOBEHEER

Rente instrumenten
Er worden geen rente-instrumenten gebruikt. Voor 2022 zal er geen mandaat worden gevraagd voor het
gebruik van rente-instrumenten; er zijn geen renterisico’s bekend, die afgedekt zouden moeten worden.

Risicobeheer
Kredietrisico’s worden beperkt door in het voorkomende geval uitsluitend geld uit te zetten bij het
Agentschap van het ministerie van Financiën op basis van het schatkistbankieren.

Koersrisico
Het koersrisico is van toepassing op leningen die niet tegen een vast rentepercentage worden afgesloten,
maar afgesloten worden op een bepaalde koers. Deze situatie doet zich vooral voor bij de aanschaf van
waardepapieren die voor het eind aflossingsdatum worden verkocht. Er worden alleen geldleningen
afgesloten tegen een vast percentage gedurende de gehele looptijd. Er wordt dus geen koersrisico
gelopen.

Renterisico
De wetgever heeft voor het renterisico over de vlottende en de vaste schuld limieten opgesteld. De limieten
worden niet overschreden. De hoogte van het renterisico over de vlottende en vaste schuld moet aan de
toezichthouder worden gerapporteerd.

Toetsing van het renterisico
Renterisiconorm
(bedragen X € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Positie t.o.v. renterisiconorm
1 Renteherziening op vaste schuld
2 Aflossingen
3 Rente risico (1+2)

15.314
15.314

15.314
15.314

15.314
15.314

14.447
14.447

4 Renterisiconorm

20.222

19.921

20.025

20.178

4.908

4.607

4.711

5.731

101.112
20%
20.222

99.607
20%
19.921

100.124
20%
20.025

100.892
20%
20.178

5a Ruimte onder renterisiconorm = (4>3)
5b Overschrijding renterisiconorm = (3>4)
Berekening renterisiconorm
4a Begrotingstotaal
4b Het vastgesteld percentage
4 Renterisico norm (4a x4b/100)

Naar het zich nu laat aanzien, zal de komende jaren kunnen worden voldaan aan de eisen die gesteld
worden aan de renterisiconorm.
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DE KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag kort zou mogen worden gefinancierd. Uit het overzicht blijkt dat,
zoals gebruikelijk, de kasgeldlimiet in het eerste kwartalen 2022 zal worden overschreden. In de prognoses
is rekening gehouden met het aantrekken van vaste financiering op 1 juli. Mocht het noodzakelijk zijn dit
geheel of gedeeltelijk naar voren te halen, dan zal dit plaatsvinden. Een eventuele overschrijding van de
kasgeldlimiet zal alsdan worden voorkomen.
Kasgeldlimiet in 2022
Bedragen * € 1.000
[1] Omvang begroting per 1 januari 2022 (=grondslag)
Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag *)
- in bedrag
[2] Omvang vlottende korte schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar
Schuld in rekening courant
Gestorte gelden door derden < 1 jaar
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

kw 1
101.112

kw 2
101.112

8,50%
8.595

8,50%
8.595

4.980

5.577

[3] Vlottende middelen
Contante gelden in kas
Tegoeden in rekening courant
Overige uitstaande gelden < 1 jaar
[4] Toets kasgeldlimiet:
Totaal netto vlottende schuld [2 - 3]
Toegestane kasgeldlimiet [1]
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) [1 - 4]

4.980
8.595
3.615

5.577
8.595
3.018

kw 3
101.112

kw 4
101.112

8,50%
8.595

8,50%
8.595

12.486

11.318

-12.486
8.595
21.081

-11.318
8.595
19.912

VOORGENOM EN TRANSACT IES
Dit jaar zullen de transacties voor korte financieringsmiddelen worden afgeregeld via de met de BNG
afgesloten FKDE.
Op basis van de uitgangspunten en conclusies van deze treasuryparagraaf en met inachtneming van de
richtlijnen van het treasurystatuut wordt voor 2022 mandaat gevraagd:
 voor het uitlenen van overtollige middelen;
 voor aangaan van dag- en kasgeldleningen;
 voor het aangaan van vaste geldleningen tot een bedrag van € 50 miljoen.
GEM EENTELIJK EMU -SALDO
Het EMU-saldo moet in overeenstemming met de voorschriften voor het jaar voorafgaand aan, voor het
begrotingsjaar zelf en het daarop volgende jaar worden opgenomen in de begroting. Verwezen kan worden
naar de bijlage EMU-saldo.
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5. Paragraaf Bedrijfsvoering
VOORBEREIDING BESTUU RLIJKE HERINDELING
Het jaar 2022 staat voor gemeente Hellevoetsluis in het teken van de voorbereiding van de bestuurlijke
herindeling met Brielle en Westvoorne. In 2021 lag hierbij de focus op de ontwerp- en uitwerkingsfase,
waarin richting is gegeven aan het nieuwe bestuur en de organisatie voor Voorne aan Zee. Dit is gebeurd
met o.a. de strategische visie en het besturings- en dienstverleningsconcept.
In 2022 vindt de tactische en operationele uitwerking hiervan plaats in de bouw- en inrichtingsfase.
Belangrijke besluitvorming wordt dan genomen over bijvoorbeeld de plaatsing van de medewerkers van de
drie organisaties en de (voorgenomen) benoeming van de kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris en
de griffier. Daarnaast wordt de opzet van de begroting voor Voorne aan Zee opgesteld en vindt ook de
voorbereiding van deze begroting plaats. Natuurlijk gaat in 2022 ook de focus uit naar de inrichting van de
dienstverlening, het harmoniseren van beleid en processen, en de inrichting van ICT, IV en de huisvesting.
Al deze onderdelen zijn uitgewerkt in gedetailleerde plannen van aanpak. Een belangrijke rode draad
hierbij is communicatie en participatie. Communicatie is gericht op betrokkenheid van alle doelgroepen,
zowel intern als extern. Naast de informatieve communicatielijn, wordt ingezet op participatie waarbij zowel
interne als externe stakeholders mee kunnen praten en mee kunnen denken over de bestuurlijke
herindeling.
De voorbereiding van de bestuurlijke herindeling is intensief en heeft effect op de bedrijfsvoering. Dat is
logischerwijs terug te zien in de volle breedte van deze ‘Paragraaf Bedrijfsvoering’.

ORG ANISATIE EN STURI NG
De organisatieontwikkeling krijgt in 2022 vorm met een Voornse Ontwikkelagenda. Het doel van deze
agenda is om in 2023 fit aan de start van de gemeente Voorne aan Zee te verschijnen. Op lokaal niveau de
basis op orde brengen geldt hierin als centraal thema.
Bij de versterking van de organisatie wordt ingezet op het op orde brengen van de ambtelijke formatie,
zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Het strategisch opleidingsplan vormt hierbij een belangrijk
instrument, inclusief de opleidingen die gemeentebreed (vaak samen met Brielle en Westvoorne) worden
aangeboden. In 2022 krijgt dit vorm in de Voorne Academie, waarin medewerkers worden voorbereid op de
fusie en waarin opleidingen en trainingen gezamenlijk worden aangeboden.
Bij het versterken van de bedrijfsvoering staat het op peil brengen van systemen, processen en de
expertise van medewerkers centraal, zodat het college ‘in control’ is en blijft. Het continu evalueren en
leren is hierbij belangrijk. Een belangrijk onderdeel bij het ‘in control’ zijn is de uitrol van zaakgericht
werken, evenals de vernieuwde aansturing op de bedrijfsvoering op de domeinen Sociaal, Ruimte en
Bedrijfsvoering met de ‘in control gesprekken’.
PERSONEELSBELEID
De in-, door- en uitstroom van onze medewerkers krijgt onze aandacht. Het goed neerzetten van onze
organisatie en de toekomstige organisatie Voorne aan Zee in de arbeidsmarkt is hierbij noodzakelijk. De
arbeidsmarktcampagne en de werkenbij-website zijn hierbij belangrijke instrumenten die in 2022 worden
doorgezet. Hierbij wordt ook verdergegaan met de profilering van onze nieuwe gemeente Voorne aan Zee,
gekoppeld aan intensieve personele samenwerking met gemeenten Brielle en Westvoorne.
Ook het strategisch opleiden van onze medewerkers staat centraal. Hier wordt integraal op gestuurd met
het strategisch opleidingsplan. De balans tussen het realiseren van de bestuurlijke ambities en de tijd die
geïnvesteerd wordt in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling is hierbij belangrijk.
FORM ATIE
De formatie had op peildatum 1 januari 2021 een totale omvang van 267,11 formatieplaatsen (fte). Hiervan
is 2,0 fte boven formatief. Op peildatum 1 januari 2021 bedroeg de vacatureruimte 34,37 fte. De totale
vastgestelde formatie op de peildatum binnen het concern bedraagt 265,11 fte. Deze is als volgt over de
directie/afdelingen verdeeld:
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Directie
BMO
ROB
BVH
SALEZA
WIZ
F&C
PUZA
FAZA
Subtotaal
Griffie
Totaal

2,00
34,09
23,04
35,26
31,65
69,69
12,10
18,09
35,92
261,84
3,27
265,11

Het in de begroting 2022 geraamde budget voor de personele formatie is als volgt opgebouwd:
 salarissen en sociale lasten (incl griffie)
€ 20.620.400
 opleidingen
€
386.600
 inhuur
€ 3.009.000
Op de peildatum 1 januari 2021 bestond de personeelsbezetting uit 275 personen, waarvan 96 mannen en
179 vrouwen, respectievelijk 34,91% en 65,09%.
De verdeling naar schaalniveau is als volgt:
Mannen

Vrouwen

Totaal

Organieke schaal

1 t/m 4
5 t/m 8
9 en hoger
Totaal

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

0
27
69
96

0
28,12
71,88
100

2
89
88
179

1,12
49,72
49,16
100

2
116
157
275

0,73
42,18
57,09
100

COMMUNICATIE
Het college hecht aan het communicatiever maken van de gemeentelijke organisatie; dit blijft een
belangrijke focus voor 2022. Als onderdeel daarvan blijft interne communicatie een belangrijk
aandachtsgebied, mede in relatie tot de fusie en organisatieontwikkeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld via
intranet, fusiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, digitale koffiemomenten vanuit MT, etc. Ook wordt
communicatieadvies en –ondersteuning geboden aan alle afdelingen in de organisatie.
We richten ons als gemeente in 2022 onder andere op:
 Verder ontwikkelen van burger- en overheidsparticipatie door het opstellen van gezamenlijk beleid op
Voorne.
 Verder inbedden van Factor-C (omgevingsbewust werken), ter verbetering van de communicatie en
participatie en het aanbieden van trainingen hiervoor.

PROCESM AN AGEM ENT EN I NTERNE CONTROLE
Op 14 april 2020 heeft het college het beleidskader voor procesmanagement en interne controle
vastgesteld.
In het college van 29 juni 2021 is de implementatie van dit beleidskader behandeld. De 10 meest relevante
processen (qua maatschappelijke- en financiële impact) zijn uitgewerkt in processtappen, risico’s en
beheersmaatregelen.
Dit is gebeurd in het Key Control Dashboard (KCD), het systeem wat we hanteren voor het vastleggen van
processen en het uitvoeren van interne controles.
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Rechtmatigheidsverantwoording
Op 29 juni 2021 heeft het college tevens het plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld.
Door een wetswijziging wordt het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk
voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken. De externe accountant geeft
vanaf dat moment alleen nog een controleverklaring af met een oordeel over de getrouwheid van de
jaarrekening.
Inmiddels is duidelijk dat de invoering van deze wijziging waarschijnlijk verplaatst wordt naar het
verslagjaar 2022 (was 2021), afhankelijk van de verdere parlementaire behandeling.
Veel van wat in het plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen, is ook onderdeel van
het beleidskader procesmanagement en interne controle. De inrichting van de benodigde
beheerorganisatie is dus in principe al gerealiseerd in onze organisatie. De uitvoering van de
controlewerkzaamheden zal echter naar een hoger niveau getild moeten worden om aan de (nieuwe) eisen
te kunnen voldoen.
Een belangrijke efficiëntie- en kwaliteitsslag wordt gemaakt door de controles in 2022 in het KCD uit te
voeren. Hierdoor kan de rechtmatigheidsverantwoording (grotendeels) via een rapportage uit het systeem
gehaald worden.
Naast efficiencywinst resulteert dit ook in een helder en actueel beeld van de risico’s per afdeling en
de mate waarin deze beheerst worden.
Doordat de meest relevante processen uitgewerkt zijn in processtappen, risico’s en beheersmaatregelen is
een belangrijke stap gezet om in de toekomst meer procesgericht te controleren. Nu wordt nog vooral
gegevensgericht gecontroleerd, waarbij de resultaten van het proces worden gecontroleerd op basis van
steekproeven. Dit kost veel tijd.
Uitdagingen
1. Faciliteren organisatie
De uitdaging is om als relatief kleine gemeente zonder specialisten (per afdeling) toch in control te zijn. En
dat de benodigde (controle) werkzaamheden structureel op een voldoende hoog niveau worden
uitgevoerd.
Om dit te bereiken moeten de afdelingen voldoende ondersteund worden bij het uitvoeren van controles en
het opstellen van hun verantwoordingen. Hiervoor wordt het Key Control Dashboard ingezet.
2. Follow up van aanbevelingen
Een aandachtspunt betreft de follow up van geconstateerde verbeterpunten. Dit moet straks geborgd
worden in de cyclus van de in control gesprekken die ieder kwartaal plaatsvinden.
De follow up van de aanbevelingen wordt vastgelegd en bewaakt in het Key Control Dashboard.
3. Prioritering
Voldoende prioriteit geven aan de interne beheersing. De structuur staat en het is van belang deze
voldoende te benutten zodat de kwaliteit en resultaten van de werkzaamheden naar een hoger niveau
gaan.
4. Voldoende capaciteit en kwaliteit om de rechtmatigheidsverantwoording vorm te geven.
Om de organisatie voor te bereiden op de rechtmatigheidsverantwoording moet de nodige capaciteit
beschikbaar zijn.
Afstemming met Brielle en Westvoorne
De gemeenten Brielle en Westvoorne zijn bekend met het beleidskader procesmanagement en interne
controle, de huidige stand van zaken en de ingebruikname van het KCD.
Dit is positief ontvangen, waarbij zij de wens hebben uitgesproken om aan te sluiten bij dit traject.

INFORM ATISERING EN AUTOM ATISERING
Door de coronacrisis heeft het digitaal en op afstand werken een grote vlucht genomen. Dit heeft gevolgen
voor de mogelijk in te zetten ICT-middelen in relatie tot de wens van medewerkers om één of meerdere
dagen vanaf thuis te blijven werken. Daarnaast biedt het op afstand werken nieuwe kansen voor de manier
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waarop we de fysieke kantooromgeving benutten. Al met al leveren deze ontwikkelingen gunstige effecten
ten aanzien van het milieu (energiebesparing, vermindering filedruk).
Fusie en IV-organisatie
Als gevolg van het besluit voor de bestuurlijke fusie is in 2020 een start gemaakt met de voorbereidingen
hiervoor. Zo hebben we de samenwerking met Brielle en Westvoorne gezocht om alvast na te denken over
wat ons te doen staat en hoe we invulling kunnen geven aan de benodigde informatievoorziening en ICT
voor de nieuwe organisatie. De ambitie is om één centrale informatievoorzieningsorganisatie (IVorganisatie) in te richten zoals ook de gemeente Nissewaard gedaan heeft gedaan (evenals vele andere
gemeenten). In 2021 hebben we deze samenwerking voortgezet en toen in de tweede helft van het jaar de
projectorganisatie voor de fusie ingevuld was, hebben we hier onder leiding van de projectleider van de
fusiebouwsteen IV & ICT meer concrete invulling aan gegeven.
Het jaar 2022 zal vol in het teken staan van de verdere vormgeving, invulling én realisatie, waaronder de
herinrichting en (technische) migratie om van drie organisaties één nieuwe te maken en van drie ICTinfrastructuren naar één te gaan. Deze opgave raakt ook de werkprocessen van alle afdelingen van de drie
gemeenten. Er zullen daarom keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. (nieuwe) werkwijzen en procedures,
waarbij medewerkers nauw betrokken zullen worden, omdat vanwege deze complexe opgave we nu al
weten dat we daar niet op 1 januari 2023 mee klaar zullen zijn. Dat betekent prioriteren en vaststellen wat
er minimaal gereed moet zijn om met de nieuwe gemeente Voorne aan Zee te kunnen starten.
Syntrophos
De fusie heeft tevens gevolgen voor diverse gemeenschappelijke regelingen waaronder die van
Syntrophos. Syntrophos krijgt na de fusie twee eigenaren in plaats van vier. De te beheren omgeving van
Voorne aan Zee zal straks minder complex worden omdat er ook minder verschillende omgevingen te
beheren zijn. Maar we staan ook stil bij wat de verandering naar 2 eigenaren en deelnemers (voorheen 4)
betekent voor de dynamiek met Syntrophos. Daarnaast vindt een heroriëntatie plaats (gebaseerd op de
strategische visie, organisatievisie, visie op dienstverlening en I-Visie) van wat we bij Syntrophos laten en
wat niet. Dit laatste speelt zich met name ook op het gebied van GEO-informatie af.
Implementatie zaakgericht werken
Hoewel de coronacrisis een negatieve invloed op de planning van de implementatie van het zaakgericht
werken gehad heeft, hopen we in 2021 wel zoveel mogelijk gereed te zijn. Al weten we ook dat de verdere
ontwikkeling hiervan in het efficiënter en effectiever maken van processen een doorlopend proces is. Het
resultaat van de implementatie hiervan zal zijn dat alle processen effectief en efficiënt gemaakt zijn en de
z.g. vakspecifieke (ook wel backoffice genoemde) applicaties aan het zaaksysteem gekoppeld zijn. Tevens
worden de e-formulieren overgezet en gekoppeld aan het zaaksysteem waardoor de kwaliteit en
effectiviteit van de e-diensten verbeteren.
In het begin van 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid nog het een en ander afgerond moeten worden,
waarna het migreren van de drie zaaksystemen, die we nu afzonderlijk van Dimpact afnemen, naar één
omgeving voorbereid en in gang gezet moet worden. Dat is ook de reden waarom we vanaf het moment
dat we met dit project zijn gestart de samenwerking met Brielle en Westvoorne gezocht hebben. Het
zaaksysteem is de ‘slagader’ van de organisatie in het digitaal werken en zal daarom minimaal bij de start
van de nieuwe gemeente op 1 januari 2023 ingericht en operationeel moeten zijn.
Omgevingswet
Al in 2020 hebben de 4 gemeenten op Voorne-Putten in samenwerking met Syntrophos vanuit de
harmonisatiegedachte voor dezelfde softwarepakketten voor het ruimtelijk domein gekozen die, naast het
zaaksysteem, ter ondersteuning dienen voor de (nieuwe) processen hiervoor. De ingangsdatum van de
omgevingswet is tot 1 juli 2022 uitgesteld. Een complicerende factor hierbij met betrekking tot de fusie is
dat we in 2022 nog niet één gemeente zijn en dus voor die tijd 3 gescheiden oplossingen moeten
realiseren. Die we uiteraard op termijn tot één oplossing moeten terugbrengen. De vraag die hierbij nog
beantwoord moet worden is of we deze actie nog vóór de fusiedatum moeten realiseren.
JURIDISCHE KW ALITEIT SZORG
Juridische kwaliteitszorg wordt ter ondersteuning geboden aan alle afdelingen in de gemeentelijke
organisatie. We streven daarbij naar een eensluidende en integrale wijze van werken, dwars door alle
afdelingen heen. Het juridische team is bovendien paraat voor de afhandeling van bezwaar- en
beroepsschriften waarmee de gemeentelijke organisatie te maken krijgt. Juridische kwaliteitszorg houdt
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zich gemeentebreed eveneens intensief bezig met ambtelijke integriteit als een belangrijke en gewenste
werkhouding.
CENTRAAL GECOÖRDINEE RDE INKOOP
Vanuit de centraal gecoördineerde inkoopfunctie wordt de gemeentelijke organisatie gefaciliteerd bij het
rechtmatig en doelmatig inkopen van werken, leveringen en diensten. Alle inkooptrajecten groter dan
€ 5.000,- gaan langs het inkoopteam voor advies. Zoveel als mogelijk worden de inkoopbehoeften passend
gebundeld naar de markt gebracht, waardoor voordelen behaald worden op efficiëntie, kwaliteit- en/of
financiën. Hierbij kijken we ook naar samenwerkingsmogelijkheden in de regio. Om de organisatie verder
te kunnen faciliteren wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het inkoopteam en haar medewerkers.
De kennis die wordt opgedaan, wordt gedeeld in de organisatie middels kennissessies en nieuwsberichten
op het intranet. Hiernaast worden contractpartners vanuit de ingekochte dienstverlening ingezet om kennis
over te dragen aan de medewerkers van de gemeente Hellevoetsluis. Ook wanneer de gemeente externe
expertise inhuurt wordt ingezet op kennisbehoud om de continuïteit te waarborgen. Om het
ontwikkelingspotentieel van de inkoopfunctie inzichtelijk te krijgen, heeft de gemeente een MSU-nulmeting
uitgevoerd. De aanbevelingen die uit deze nulmeting zijn gekomen staan voor de komende jaren
geagendeerd om in inkoopvolwassenheid te groeien. In 2020 is in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn
voor het aanschaffen van een geautomatiseerd contractmanagementsysteem en op basis van de
resultaten is hier in 2021 een vervolg aan gegeven. De implementatie van het
contractmanagementsysteem is in 2021 afgerond. Hiermee werken we verder aan een deskundig,
strategisch onderlegd en toekomstgericht inkoopteam om scherpe inkoopresultaten te behalen en risico's
te verminderen.
INFORM ATIEVEILIGHEID EN PRIVACY
Informatiebeveiliging voor de organisatie van de gemeente is belangrijk omdat inwoners en partners erop
moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met gegevens omgaat.
Via de CISO, FG, SPO en ISO’s per afdeling wordt invulling en sturing gegeven aan de
Informatiebeveiliging en Privacy.
Goede sturing geven aan informatieveiligheid en privacy is en blijft een complexe aangelegenheid, er zijn
veel afhankelijkheden zoals: het gedrag van medewerkers, procedures gebaseerd op informatiebeveiliging
en privacy, personele eisen, beveiliging van middelen en gebouwen en technische maatregelen. Op ICTgebied betekent dat het vergroten, en op het noodzakelijke niveau brengen, van de technische
weerbaarheid van informatiesystemen tegen cybercriminaliteit en onbevoegde toegang tot informatie. Over
de technische aspecten is dit in de dienstverleningsovereenkomst met Syntrophos geregeld. Vanaf 2020
vindt hierover met Syntrophos afstemming over plaats.
Weerbaarheid tegen cybercriminaliteit is niet alleen technisch, het gaat ook om bewustzijn bij
medewerkers. Het vergroten van het bewustzijn en vaardigheden van personeel, en het aanscherpen van
procedures aandacht blijven vragen en zijn ingepland. Het bewustwordingstraject informatieveiligheid wordt
in de huidige vorm gecontinueerd tot eind 2022. In de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is dit
een verplichte maatregel.
Ondanks alle voorzorgmaatregelen doen zich echter toch beveiligingsincidenten voor. Vrijwel dagelijks
worden aanvallen op de website van de gemeente, en het netwerk van Syntrophos, uitgevoerd. De staat
van informatieveiligheid wordt getoetst via interne- en externe audits, steekproeven en toetsen op
kwetsbaarheid. Via aparte rapportages wordt hierover verantwoording afgelegd aan het bestuur en aan
externe toezichthouders.
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6. Paragraaf Grondbeleid
ALGEM EEN
De aflopende Covid-19 crisis lijkt géén noemenswaardige invloed te hebben gehad op de projecten in
Hellevoetsluis, Voorne en op nationaal niveau. De projecten blijven in ontwikkeling zowel vanuit de
gemeente als vanuit ontwikkelaars en de woningen worden in de markt gezet ter verkoop en vlot verkocht.
Het woningtekort blijft landelijk hoog, waardoor de woningmarkt in ontwikkeling blijft.
De krapte op de woningmarkt heeft wel een verhogend effect op de VON prijzen.
Bij de jaarrekening van 2021 worden de grondexploitaties ’t Groote Dok Oost en Mauritsplaats afgesloten,
omdat de projecten in 2021 zijn afgerond en opgeleverd aan de bewoners.
De overige projecten zijn momenteel in voorbereiding of in aanbouw, zoals de Sportlaan, Boomgaard,
Veerhaven, Molshoek en de Akkerranden in Oudenhoorn. Deze projecten zullen zorg dragen voor een
stabiele woningbouwproductie de komende jaren, mits de woningmarkt omstandigheden en het
consumentenvertrouwen gunstig blijven. Aanvullend zal bij het meerjarenprogramma grond exploitaties
(MPG) eind 2021 een nieuwe grondexploitatie Christinaplaats worden aangeboden.
De ontwikkeling in de markt voor bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, sport, recreatie en leisure oogt
in Hellevoetsluis stabiel. De Covid-19 crisis heeft in deze en overige sectoren wel een aanzienlijk effect
gehad, desondanks zien we een marginale mate van leegstand en de investeringsbereidheid van het
bedrijfsleven. Het komt ook in samenspraak met het lokaal bedrijfsleven tot uiting.
Een voorbeeld is de revitalisatie van het winkelcentrum De Struytse Hoeck.
De economische ontwikkeling van de gemeente Hellevoetsluis en de behoefte aan bedrijfsterreinen binnen
Voorne-Putten worden concreet ingevuld door de ontwikkeling van Kickersbloem 3.
Inmiddels is de brug, kruising en de hoofdontsluiting van fase 1 gerealiseerd, tevens is overeenstemming
bereikt met Delta Development voor de gefaseerde ontwikkeling van
een gedeelte van fase 1 en een gedeelte van fase 2 voor distributiecentra.
De belangstelling voor Kickersbloem 3 is in 2021 gegroeid. De inzet is om bedrijfskavels te
blijven uitgeven die ook aansluiten bij de gemeentelijke ambities voor het bedrijventerrein en
bijdragen aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente en regio. Hierbij moet een
balans gevonden worden tussen het tempo van de gronduitgifte en de acquisitie van bedrijven die
bijdragen aan de versterking van het economische klimaat in de regio.

MEERJARENPROGRAMM A (M PG)
Het meerjarenprogramma grondexploitaties Oktober 2020 (MPG) is in december 2020 vastgesteld door de
gemeenteraad. Het MPG zal eenmaal per jaar worden herzien en aangeboden ter besluitvorming aan het
college en de raad. Alle grondexploitatie herzieningen zijn erin verwerkt.
Dit geeft als voordeel dat er een totaaloverzicht is van de financiële stand van alle grondexploitatie
complexen. De herziening van meerjarenprogramma wordt eind 2021 aangeboden ter besluitvorming.
HERIJKING NOTA GROND PRIJSBELEID
Op termijn zal een herijking van de Nota Grondprijsbeleid worden uitgevoerd, naar verwachting zal dit vorm
gegeven worden als onderdeel van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, verwerkt in een
omgevingsvisie of omgevingsplan Voorne.
STRUCTUURVISIE 2015+ EN KOSTENVERHAAL
De structuurvisie inclusief Nota Kostenverhaal vormt de basis voor de gemeente voor het verhalen van
kosten voor bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat kan
enerzijds langs publieke weg via het exploitatieplan dan wel privaatrechtelijk via anterieure
overeenkomsten met de Nota Kostenverhaal als basis. Op termijn zal ook een herijking van de Nota
Kostenverhaal worden uitgevoerd, naar verwachting zal dit vorm gegeven worden als onderdeel van de
implementatie van de nieuwe Omgevingswet, verwerkt in een omgevingsvisie of omgevingsplan Voorne.
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VISIE OP DE STRATEGI SCHE PROGRAMM ERING V AN VOORZIENINGEN
Op 21 april 2016 is de ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ door
de gemeenteraad vastgesteld. Daaropvolgend zullen vier belangrijke clusters of gebieden worden
uitgewerkt in een gebiedsvisie. Het gaat om de gebieden Sportlaan en omgeving en het centrum gebied De
Struytse Hoeck, De Vesting en het gebied Brielsestraatweg.
In de gebiedsvisie wordt nader uitgewerkt welke processen doorlopen moeten worden om tot een integrale
gebiedsontwikkeling te kunnen komen. De locatie Sportlaan en omgeving is toegevoegd om zo vroegtijdig
te kunnen inspelen op ontwikkelingen voor het zwembad en nieuwbouw van een IKC.
Deze gebiedsvisie is inmiddels vastgesteld eind 2016 en in 2017 vertaald in het Masterplan Sportlaan
waarbij inmiddels het bestemmingsplan is vastgesteld. Het centrumgebied De Struytse Hoeck is van
belang in verband met de ruimtelijke afronding van de Kanaalzone en de versterking van de relatie tussen
de Vesting en het centrumgebied. In april 2019 is de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuid-Oost vastgesteld.
VASTGOED / VERBETERL OCATIES
Vastgoed
De afgelopen jaren is een flink deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in fasen verkocht en
getransformeerd voor nieuw gebruik. In 2019 is de Oude Veste verkocht. Voorjaar 2020 is deze heropend
met als gebruik horeca en een kleinschalig hotel. Momenteel wordt verkend of er objecten
in Oudenhoorn zijn die voor verkoop in aanmerking komen.
Verbeterlocaties
In oktober 2015 is de actualisering van de ‘Visie op Verbeterlocaties’ vastgesteld door de raad.
De vier gebiedsvisies uit de genoemde ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke
voorzieningen’ zijn toegevoegd. Om de gewenste ontwikkeling en heroriëntatie te realiseren worden er
onderhandelingen met eigenaren en marktpartijen gevoerd. De actualisering van de ‘Visie op
Verbeterlocaties’ is door de markt goed ontvangen. Actuele verbeterlocaties voor 2021 zijn onder andere
Christinaplaats, Medisch Centrum, Sportlaan, Zandpad en de Ploegschaar.
REGIONALE WONINGM ARK T AFSPR AKEN
Op 30 januari 2019 zijn er nieuwe woningmarktafspraken gemaakt binnen de regio Rotterdam. Een
belangrijk onderdeel van deze woningmarktafspraken is een gelijkmatigere spreiding van de sociale
woningvoorraad over de gehele regio. De afspraken, inclusief de bijbehorende woningbouw programma’s,
worden opgenomen in een regionale woonvisie. De woningbouwafspraken, inclusief de woningbehoeften,
zijn in 2020 vertaald in een lokale woonvisie voor de gemeente Hellevoetsluis.
Het woningbouwprogramma tot 2030 van Hellevoetsluis, wat vastgelegd is in de woningmarkt-afspraken
omvat op dit moment 1.160 woningen. Wel wordt in afstemming met de drie fusie gemeenten op Voorne
ingezet op meer woningen in Boomgaard. Deze afspraken zijn leidend voor het doorlopen van de ladder
van duurzame verstedelijking, waarin aangetoond moet worden dat er een bepaalde behoefte aan
woningen is.
PROJECTEN PORTEFEUILLE
Voor de realisatie van de ruimtelijke en economische doelen staan diverse projecten op stapel. In de
paragraaf grondbeleid worden de grondexploitaties en omvangrijke private initiatieven benoemd,
individuele kleinschalige initiatieven worden niet behandeld in de paragraaf. Elk project wordt beknopt
toegelicht waarbij wordt aangegeven of het een bouwgrond in exploitatie complex (BIE) of materiële vaste
activa (MVA) of toekomstig complex betreft.
Boomgaard (BIE)
Het project Boomgaard omvat het programma van landschappelijk wonen van 792 woningen inclusief 132
sociale woningen fase 1 omvat 360 woningen, waarvan 60 sociaal en fase 2 omvat 432 woningen,
waarvan 72 sociaal. In juli 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars GEM De
Boomgaard. Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundige plan voor fase 1, hierbij wordt een
participatietraject met de omgeving doorlopen. Ook vinden gesprekken plaats met andere overheden,
waaronder provincie en Waterschap. Onderdeel van de gesprekken met de provincie is aanpassing van de
woningmarktafspraken, waarmee ook fase 2 mogelijk kan worden gemaakt. Het voornemen is om eind
2021 / begin 2022 het bestemmingsplan voor fase 1 in procedure te brengen. De ontwikkeling wordt
gerealiseerd voor rekening en risico van de ontwikkelaars.

Kickersbloem 3 (BIE)
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De 1e structurele herziening van het exploitatieplan Kickersbloem 3 is in juni 2020 vastgesteld door
de gemeenteraad, daaropvolgend is bezwaar ingediend door een belanghebbende bij de Raad van State,
naar verwachting wordt in het 3e kwartaal 2021 door de Raad van State uitspraak gedaan.
De brug, kruising en de hoofdstructuur voor fase 1 zijn inmiddels gerealiseerd, momenteel resteert het
bouwrijp maken van fase 2 ten behoeve van Delta Development. Overige civiele werkzaamheden voor
bijvoorbeeld fase 3 zullen pas starten als er zicht is op uitgifte in deze fase, en nadat 70% van fase 1 en 2
is gerealiseerd. In 2020 is overeenstemming bereikt met Delta Development voor de ontwikkeling van
deels fase 1 en geheel fase 2 voor distributiecentra. Na de overeenstemming met Delta is de interesse in
de markt voor Kickersbloem 3 toegenomen. Indien er aanvragen zijn die niet in fase 2 passen, kan dit
mogelijk resulteren in een versnelling van de ontwikkeling van fase 3.
Voor Kickersbloem 3 blijft de inzet om voortvarend bedrijfskavels te blijven uitgeven die ook aansluiten bij
de gemeentelijke ambities voor het bedrijventerrein en bijdragen aan de economische ontwikkeling en
werkgelegenheid in de gemeente en regio.
’t Groote Dok Oost (BIE)
Het woonblok fase 2, bestaande uit 11 havenwoningen is verkocht, gerealiseerd en opgeleverd aan de
nieuwe bewoners. Eind 2021/begin 2022 zal de grondexploitatie worden afgesloten.
Veerhaven (BIE)
Het project Veerhaven is in uitvoering, waarbij het watersportservicedeel grotendeels is gerealiseerd.
Momenteel resteert nog de bouw van één bedrijfsloods, hiervoor is een overeenkomst ondertekend ter
realisatie van de bedrijfsloods. Tevens is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van
de woningbouw. In 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar die het woningbouw
deel gaat realiseren. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het bouwplan en het
uitwerkingsplan. De verwachte start verkoop en start bouw is respectievelijk gepland in eind 2021 en het 2 e
kwartaal 2022.
Molshoek (BIE)
Als onderdeel van het Masterplan Kanaalzone wordt de Molshoek (de Nieuwe Vesting) ontwikkeld
als woningbouwlocatie. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd en opgeleverd. Voor fase 3 is een
anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Het bestemmingsplan voor fase 3A+3B is
inmiddels onherroepelijk vastgesteld. Voor een aanvullend deel (fase 3c) is een afzonderlijke ruimtelijke
procedure doorlopen en inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Fase 3 omvat totaal 88 woningen.
De eerste fase 3a is inmiddels volledig verkocht en er is gestart met de bouw. Fase 3B+3C zijn momenteel
in verkoop en zijn voor een groot deel reeds verkocht of onder optie.
Motorbrandstofverkooppunt (BIE)
Het bestemmingsplan is vastgesteld, de Raad van State procedure is afgerond. Momenteel is de
initiatiefnemer aan zet ter realisatie van het plan. De gesprekken met de koper over de afwikkeling van de
overeenkomst worden gevoerd, de verwachting is dat hierin eind 2021 meer duidelijkheid over is.
Heliushaven (BIE)
Door de watersport gebonden bedrijvigheid in de Veerhaven is een watersport gebonden functie in
de Heliushaven niet meer benodigd. Met het collegebesluit van 1 april 2014 heeft het college aangegeven
(overwegend) recreatie te willen ontwikkelen op de onderhavige locatie en af te
willen zien van de ontwikkeling van een watersportservicepunt, hetgeen op basis van de vigerende
bestemming is voorzien. dit moment worden er gesprekken gevoerd met een initiatiefnemer voor een
camperpark. Indien dit initiatief niet tot resultaat leidt, is het wenselijk de grondexploitatie af te sluiten en de
gronden onder te brengen bij de materiële vaste activa. Daarna staat het de gemeente nog steeds vrij om
op termijn de grond te verkopen indien een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente met een geschikt
bouwplan.
Mauritsplaats(BIE)
De Mauritsplaats betreft een ontwikkeling voor realisatie van een woonzorgvoorziening voor ouderen met
dementie. De contractuele afspraken met de belegger zijn in maart 2020 ondertekend. In het voorjaar 2020
is gestart met de bouw, de bouw is inmiddels afgerond en het omliggend openbaar gebied is opnieuw
ingericht. De verwachting is dat eind 2021 de grondexploitatie kan worden afgesloten.
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Gemeentelijke locatie Stadsdorp(BIE)
Dit betreft de voormalige zwembad- en scholenlocatie aan de Sportlaan. Eind 2020 is de grondexploitatie
vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het stedenbouwkundige plan.
Het bestemmingsplan maakt 22 vrije kavels, 2 kavels voor twee onder één kap woningen en 12-16 sociale
huurwoningen en één kavel voor maatschappelijk gebruik mogelijk. De mogelijkheden om
de sociale kavels en de maatschappelijke kavel in te vullen worden met partijen verkend.
Overige complexen, waarvan géén grondexploitatie is vastgesteld.
Christinaplaats
De Christinaplaats betreft een ontwikkeling voor realisatie van een woonzorgvoorziening voor ouderen met
dementie, het betreft dezelfde initiatiefnemer die de locatie Mauritsplaats heeft ontwikkeld. Inmiddels is een
intentieovereenkomst gesloten en wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst inclusief de benodigde
planologische procedure en de inrichting van het omliggend openbaar gebied. Eind 2021 zal als onderdeel
van de herziening van het meerjarenprogramma grondexploitatie de nieuwe grondexploitatie
Christinaplaats ter vaststelling worden aangeboden.
Stadsdorp 3223
Naast de gemeentelijke locatie in Stadsdorp 3223, bestaat het project Stadsdorp 3223 uit diverse
deelontwikkelingen. Waaronder het voormalig terrein van Helvoet bestaande uit 60 grondgebonden
woningen, waarvan 16 sociale huurwoningen, de woningen worden in 2021 opgeleverd.
Het voormalig terrein Lekkerkerk bestaande uit 8 woningen (vrijstaand en twee onder een kap).
De vergunning is verleend, maar nog niet onherroepelijk, door bezwaar en beroep van een omwonende
heeft de ontwikkelaar besloten later te starten met de sloop van de oude bebouwing.
De buitenruimte rondom het sportcomplex en IKC is naar verwachting in 2021 gereed. Aanpassing
ontsluiting: op diverse plaatsen moet de ontsluiting worden aangepast (Molenweg, Sportlaan, aansluiting
op AI-laan t.p.v. Acapella en IKC en langzaam verkeerontsluiting op Rijksstraatweg). Acapella (Vermaat)
fase 1 is in aanbouw, oplevering wordt verwacht in 2022. Vermaat fase 2: de voorbereidende gesprekken
met de ontwikkelaar zijn gestart. Om mee te kunnen werken moeten de regionale woningmarktafspraken
zijn aangepast en verruimd. Vervolgens moet een anterieure overeenkomst worden gesloten en dient het
bestemmingsplan te worden aangepast. Voordat de woningen van project Acapella in gebruik genomen
mogen worden dient een geluidsmuur te zijn gerealiseerd die de woningen afschermt van het
bedrijventerrein van Helvoet.
Akkerranden
De Akkerranden betreft een private ontwikkeling van 180 woningen waarvan 36 sociaal.
Het bestemmingsplan is eind 2016 vernietigd door een uitspraak van de Raad van State.
Daaropvolgend is in overleg met de ontwikkelaar een nieuw bestemmingsplan opgesteld, wat op
23 januari 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk is. Waarbij conform
het verzoek van de Provincie Zuid Holland afspraken zijn gemaakt over de sociale woningbouw in
het plan. De ontwikkelaar is inmiddels gestart met de civiele werkzaamheden en verkoop van de woningen
voor de eerste 3 fasen, inmiddels is de bouw van de 1 fase gestart.
Rietkragen
De rietkragen betreft een ontwikkeling in Oudenhoorn welke voor een deel op grondgebied van de
gemeente Nissewaard en voor een deel op grondgebied van de gemeente Hellevoetsluis ligt.
Op dit moment stemmen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis de stedenbouwkundige
visies op elkaar af, waarna afstemming wordt gezocht met de provincie of hier sprake is van een
voorstelbare ontwikkeling.
Centrumgebied De Struytse Hoeck
Op termijn zal een gebiedsvisie worden opgesteld voor het centrumgebied De Struytse Hoeck.
Het kader voor de opwaardering van het Centrumgebied zal voort komen vanuit of in samenhang met de
op te stellen Omgevingsvisie.
Zandpad / Smithilseweg
Op deze locatie was een aannemingsbedrijf gevestigd. Deze ondernemer is inmiddels verplaatst naar het
bedrijventerrein Kickersbloem 1. De locatie wordt herontwikkeld naar een woningbouwgebied van 10
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woningen. Het bestemmingsplan hiervoor is vastgesteld en de woningen zijn in aanbouw. Naar
verwachting zullen de woningen eind 2021 of begin 2022 worden opgeleverd.
Rijksstraatweg 247 (Rijksbuiten)
Op deze locatie was een garagebedrijf gevestigd en is herontwikkeld naar 20 woningen, van rijwoningen,
twee onder één kap en vrijstaande woningen. Inmiddels zijn alle woningen verkocht,
na het vaststellen van het bestemmingsplan start naar verwachting eind 2021 de sloop van de bestaande
garage. Als de sloopwerkzaamheden afgerond zijn kan er gestart worden met de bouw.
GRONDEXPLOIT ATIE
Jaarlijks worden alle bouwgrond in exploitatie genomen complexen (BIE) herzien. Daarbij wordt o.a. het
bouwprogramma, de (grond)opbrengsten, investeringen, fasering, bouwtempo tegen het licht gehouden, en
worden de parameters voor kosten en opbrengsten geactualiseerd. In de onderstaande tabel wordt de
financiële stand van zaken van de BIE-complexen per 31-12-2020 weergegeven conform het
meerjarenprogramma grondexploitatie van Oktober 2020 en het herzien risicoprofiel 2021 conform de
risicoanalyse GE projecten 2021.
Jaarrekening 2020
Bouwgrond in exploitatie genomen (BIE)
per 31-12-2020
Veerhaven
Boomgaard
Molshoek
Heliushaven
Kickersbloem 3
Kop Oostdijk (afgesloten bij jr.)
’t Groote Dok Oost
Motorbrandstofverkooppunt
Hoofdwachtstraat (afgesloten bij jr.)
Mauritsplaats
Stadsdorp (gem. locatie)

Overige complexen, waarvan géén
grondexploitatie is vastgesteld

Christinaplaats
Stadsdorp
Akkerranden
Rietkragen
De Struytse Hoeck
Zandpad/Smithilseweg
Rijksstraatweg 247

Plansaldo

Voorzieningen

-1.134.590
-1.439.583
7.344
-520.709
-4.332.564
-281.934
-6.450.475
18.556
43.663
-33.068
-2.362.383

1.134.590
1.439.583
n.v.t.
520.709
4.332.564
281.934
6.450.475
n.v.t.
n.v.t.
33.068
2.362.383

Plansaldo

Voorzieningen

n.t.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
n.v.t.
n.v.t.

n.t.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
n.v.t.
n.v.t.

Totaal BIE

Risicoprofiel 2021

300.000
850.000
0
0
3.300.000
0
0
212.500
0
0
891.250

Risicoprofiel 2021

0
0
0
0
0
0
0

16.555.306

5.553.750

* een min bedrag duidt op een negatief plansaldo dat afgedekt wordt door een voorziening.
VOORZIENING NADELIG SALDO GRONDEXPLOITAT IES
De stand van deze voorziening is € 16,5 mln en dient ter afdekking van de negatieve plansaldi van
de complexen Veerhaven, Boomgaard, Heliushaven, Kickersbloem 3, Kop Oostdijk,
’t Groote Dok Oost, Mauritsplaats en Stadsdorp.
€
€

- Veerhaven
- Boomgaard
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€
€
€
€
€
€
€

- Heliushaven
- Kickersbloem 3
- Kop Oostdijk
- Groote Dok Oost
- Mauritsplaats
- Stadsdorp
Totaal

520.709
4.332.564
281.934
6.450.475
33.068
2.362.383
16.555.306

RISICO’S EN WEERSTAN DSVERM OGEN
De gemeente is verplicht in het kader van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de vereiste
weerstandscapaciteit voor de BIE complexen te berekenen en af te dekken. De risicoanalyse is een
methode, waarbij risico`s en kansen middels maatwerk per project worden gekwantificeerd.
Als een risico of kans een financieel effect heeft, dan wordt bepaald welke kans van optreden er is. Het
risico of kans maal de kans van optreden bepaalt het risico voor dat onderdeel van het project. Voor het
totale project worden alle risico’s en kansen gecombineerd met als resultaat een totaal risicoprofiel voor het
project. Het totale risicoprofiel is weergegeven in onderstaande grafiek:

Het maximale risico in 2021 is € 5,5 mln. Daarvan heeft € 3,3 mln betrekking op Kickersbloem 3 en
€ 2,25 mln op de overige projecten. De benodigde risicobuffer voor Kickersbloem 3 is vastgesteld op 100%
en voor de overige projecten op 60% van het risicobedrag. Dit betekent € 3,3 mln voor Kickersbloem 3 en €
1,35 mln (60% van € 2,25 mln) voor de overige projecten, totaal wordt
€ 4,65 mln opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit. De Kickersbloem 3 risicobuffer van
€ 3,3 mln is gebaseerd op de vastgestelde grondexploitatie Kickersbloem 3 van februari 2021, vastgesteld
door de gemeenteraad in mei 2021.
VOORZIENING STADSUIT LEG (VSU)
De Voorziening Stadsuitleg (VSU) is met name gericht op het financieren van infrastructurele werken.
Basis voor de VSU is de Nota Kostenverhaal, waarin zijn opgenomen de bovenwijkse projecten
(kostenvragers) en de plannen (kostendragers) en de hoogte van de bijdragen. Er is rekening gehouden
met de huidige geprognosticeerde woningbouwproductie. Als gevolg van invoering van
de VPB dient de financiële verantwoording van de voorziening stadsuitleg anders te worden vormgegeven.
VENNOOTSCHAPSBELASTI NG (VPB)
Overheidsondernemingen, waaronder gemeenten, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. In het voorjaar 2016 is een quickscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
eventuele financiële gevolgen van de invoering van de VPB voor de gemeente Hellevoetsluis.
Op grond van de uitgevoerde analyse door Deloitte worden de grondexploitatie activiteiten van de
gemeente momenteel niet als winstgevend beschouwd, waardoor de gemeente niet VPB plichtig is. Deze
quickscan vindt periodiek plaats om de vpb-plicht te blijven monitoren, in het voorjaar 2018 is nogmaals
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deze quickscan uitgevoerd, waarbij de conclusie blijft dat de gemeente momenteel niet
VPB plichtig is.
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7. Paragraaf Verbonden Partijen
In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente in derde rechtspersonen
waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde
partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de
kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Met het laatste ontstaan de relaties met de hiervoor
weergegeven programma’s.
Probleem vormt nog steeds de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende
mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Het college volgt de kostenontwikkeling bij de
gemeenschappelijke regelingen kritisch en toetst die aan de prioriteiten en doelstellingen zoals die
vastliggen in de eigen gemeentelijke programma’s en budgettaire mogelijkheden. De ramingen zijn
gebaseerd op de door de gemeenschappelijke regelingen ingediende begrotingen.
De verbonden partijen worden conform BBV onderverdeeld in de volgende categorieën:
1°. gemeenschappelijke regelingen (nummers 1 t/m 12);
2°. vennootschappen en coöperaties (nummers 13 t/m 15);
3°. stichtingen en verenigingen (n.v.t. in Hellevoetsluis);
4°. overige verbonden partijen (n.v.t. in Hellevoetsluis);
METROPOOLREGIO ROTTE RDAM DEN HAAG
Vestigingsplaats:
Den Haag
Vertegenwoordiging:
Burgemeester M.C. Junius lid van het Algemeen Bestuur en wethouder M.P.
den Brok-Swakhoven plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur
Programma:
3. Werken
Openbaar belang dat wordt behartigd:
De 23 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bundelen hun
krachten ter verbetering van de bereikbaarheid en de versterking van het economisch
vestigingsklimaat. De MRDH opereert binnen het bestuurlijke en maatschappelijke netwerk van
gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen, financiers, provincie, Rijk en internationale organisaties.
Resultaatgerichte samenwerking tussen en met deze partijen is het uitgangspunt. De MRDH initieert,
agendeert, coördineert en financiert.
De centrale ambitie van de MRDH luidt:
Het werken aan een uitstekend bereikbare en economisch aantrekkelijke Metropoolregio, waarin
bewoners zich kunnen ontplooien en bedrijven en instellingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Internationale bezoekers voelen zich welkom in de Metropoolregio.
De inhoudelijke agenda’s van de afdelingen Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zijn
leidend om deze ambitie te realiseren.
Visie
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden.
De MRDH is al een sterke Europese regio, maar wil nog beter presteren. Betere economische
prestaties, betekent meer welvaart voor de inwoners.
Om dit te bereiken zet de MRDH in op:
 Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
 Economische vernieuwing
 Transitie naar toonaangevende duurzaamheid, waar innovatie een grote rol speelt
 Attractiviteit van de regio
Eigen vermogen
1 jan
€ 22.023.344
31 dec
€ 30.206.327

Vreemd vermogen
1 jan
€ 1.555.686.899
31 dec
€ 1.472.506.678

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 111.620
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0
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STREEKARCHIEF VOORNE -PUTTEN
Vestigingsplaats:
Brielle
Vertegenwoordiging:
Lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven en Plv. lid: de Burgemeester M.C.
Junius
Programma:
1. Bestuur en organisatie
Openbaar belang dat wordt behartigd:
een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel
het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers.
Grondslag vormt de Archiefwet 1995.
Eigen vermogen
1 jan
€ 510.151
31 dec
€ 528.401

Vreemd vermogen
1 jan
€ 68.909
31 dec
€ 40.493

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 171.181
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0
SAM ENWERKINGSVERBAND V ASTGOEDINFORM ATIE, HEFFING EN
W AARDEBEP ALING (SVHW )
Vestigingsplaats:
Klaaswaal
Vertegenwoordiging: Lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Plv.lid:
Programma:
5. Middelen
Openbaar belang dat wordt behartigd:
De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden
met betrekking tot :
a. de heffing en invordering van belastingen;
b. de Wet waardering onroerende zaken;
c. de administratie van vastgoedgegevens;
d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;
e. de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);
f. de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen).
Eigen vermogen
1 jan
€ 1.439.000
31 dec
€.639.000

Vreemd vermogen
1 jan
€ 4.611.000
31 dec
€ 7.194.000

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 410.000
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0
VEILIGHEIDSREGIO ROT TERDAM -RIJNMOND (VRR)
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging:
Lid: de Burgemeester M.C. Junius
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
1. Bestuur en organisatie
Openbaar belang dat wordt behartigd:
a. het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en
bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen
bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en
overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
b. het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevallenslachtoffers,
de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en
ongevallenslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;
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c. het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
d. het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van de organisatie en voorbereiding op
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire
samenwerking.
Eigen vermogen
1 jan
€ 10.676.209
31 dec
€ 13.067.221

Vreemd vermogen
1 jan
€ 59.724.916
31 dec
€ 70.887.141

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 2.010.876
Verwacht financieel resultaat 2022: 0
RECREATIESCHAP VOORN E-PUTTEN
Vestigingsplaats:
Schiedam
Vertegenwoordiging:
Leden: de heer A.J. Spoon en de heer P. Schop
Plv. leden: vacant
Programma:
4. Wonen
Openbaar belang dat wordt behartigd:
De deelnemers van dit recreatieschap zijn de gemeenten op Voorne-Putten. Het schap heeft tot
taak om in onderlinge samenhang, het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te
behartigen, voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van
de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied
waarvoor de regeling geldt.
Eigen vermogen
1 jan
€ 3.908.655
31 dec
€ 3.529.784

Vreemd vermogen
1 jan
€ 2.923.919
31 dec
€ 3.422.937

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 324.657
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0
JEUGDHULP ROTTERDAM -RIJNMOND
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging:
Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
2. Leven
Openbaar belang dat wordt behartigd:
Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting
om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal
niveau samen te werken. De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben in 2014
besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR Jeugdhulp Rijnmond) op
te richten vanuit het oogpunt om gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure
jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken in de inkoop van
jeugdhulp is om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een voldoende kwalitatief aanbod binnen de
individuele gemeenten.
Eigen vermogen*
1 jan
€0
31 dec
€0

Vreemd vermogen*
1 jan
€ 50.848.550
31 dec
€ 53.976.820

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 7.487.191
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0
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GEM EENTELIJKE GEZOND HEIDSDIENST ROTTERDAM-RIJNMOND (GGD ROTT ERDAM RIJNMOND)
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging:
Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
3. Leven
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft tot
doel:
 het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke
groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
 het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
 alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.
De gemeenschappelijke regeling heeft in het kader van de doelstelling de volgende taken:
 het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van
volksgezondheidstaken, welke aan de gemeenten zijn opgedragen;
 het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet, voor zover deze taken
behoren tot het basispakket;
 al die taken ten aanzien waarvan het algemeen bestuur unaniem heeft besloten dat deze tot
het basistakenpakket dienen te worden gerekend.
Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 225.332
VOORNE-PUTTEN WERKT
Vestigingsplaats:
Nissewaard
Vertegenwoordiging:
Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
2. Leven
Openbaar belang dat wordt behartigd:
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten met de doelstelling te voorzien in
aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten
behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische
beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Daarnaast biedt Voorne-Putten
Werkt een infrastructuur en/of specifieke activiteiten ten behoeve van de arbeid(re-)integratie van
personen in het kader van de Participatiewet.
Voorne-Putten werkt betreft een zogenaamde centrumregeling. Er worden bestuursbevoegdheden
gemandateerd en uitgeoefend door een andere gemeente (de centrumgemeente, in dit geval
Nissewaard). Omdat er geen sprake is van een eigen rechtspersoonlijkheid en daarom ook niet van
een separate Planning & Control cyclus met begroting en jaarrekening, zijn er geen gegevens
beschikbaar over het vermogen.
Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 142.422
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LICHTE GEM EENSCHAPPE LIJKE REGELING ARCHE OLOGIE HELLEVOETSLUIS
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging:
Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid:
Programma:
4. Wonen
Openbaar belang dat wordt behartigd:
Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van de
gemeente Hellevoetsluis over het beheer en behoud van het bodemarchief van Hellevoetsluis,
alsmede over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties daarvan voor de
gemeente Hellevoetsluis.
Het, in overleg met de gemeente Hellevoetsluis, informeren en adviseren van derden (bijvoorbeeld
ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het bodemarchief of het
archeologisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis.
Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de Archeologische
Waarden- en Beleidskaart.
Het opstellen en goedkeuren van Programma’s van Eisen (PvE’s) en Plannen van Aanpak (PvA’s)
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten.
Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet 1988). Het beheren
van de archeologische documentatie en het archeologisch vondstmateriaal met betrekking tot de
gemeente Hellevoetsluis conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
Het zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen
en bestemmingsplannen (het opstellen van de ‘archeologieparagraaf’, met de bijbehorende
voorschriften en plankaarten).
Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: Geen. Alleen voor af te nemen diensten wordt betaald.
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DIENST CENTRAAL M ILI EUBEHEER RIJNMOND (D CMR)
Vestigingsplaats:
Schiedam
Vertegenwoordiging:
Lid: de heer P. Schop
Plv. lid: de heer A.J. Spoon
Programma:
1. Wonen
Eigen vermogen
1 jan
€ 4.545.000
31 dec
€ 6.038.000

Vreemd vermogen
1 jan
€ 10.246.000
31 dec
€ 10.750.000

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 593.407
Verwacht financieel resultaat 2021: € 0
SYNTROPHOS SHARED SE RVICE CENTER
Vestigingsplaats:
Spijkenisse
Vertegenwoordiging:
Wethouder M.P. den Brok-Swakhoven lid van het Algemeen Bestuur en
wethouder A.J. Spoon plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur
Programma:
Overhead
Openbaar belang dat wordt behartigd:
Sinds 1 maart 2013 zijn Brielle, Westvoorne en Nissewaard (voorheen: Spijkenisse en Bernisse)
verenigd in Syntrophos. Vanaf die datum werken zij samen op het gebied van ICT, GEO en
telefonie. Sinds 1 oktober 2019 is Hellevoetsluis toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling.
De centrale ambitie van Syntrophos luidt:
De deelnemende gemeenten (en niet-deelnemers) efficiënte en kwalitatief hoogwaardige producten
en diensten tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare tarieven leveren. Daarnaast het faciliteren en
ondersteunen van de algemene doelstelling van de deelnemende gemeenten (en niet-deelnemers).
Open en eerlijk communiceren, pro-actief adviseren en afspraken na komen.
Visie
Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het
efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de deelnemende gemeenten en de
coördinatie van ICT-activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de
dienstverleningsovereenkomsten opgesomde activiteiten.
Om dit te bereiken zet Syntrophos in op:

verminderen kwetsbaarheid;

vergroten slagkracht;

ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden;

beheersen van kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen;

verbeteren van de dienstverlening.
Eigen vermogen
1 jan
€ 210.796
31 dec
€ 210.796

Vreemd vermogen
1 jan
€ 16.394.766
31 dec
€ 15.138.180

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2022: € 3.380.977
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0

N.V. STEDIN
Vestigingsplaats:
Vertegenwoordiging:
Programma:

Rotterdam
Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
4. Betaalbare stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de infrastructuur van gas en elektriciteit en de
leverantie van gas en elektriciteit in stand te houden.
Begroting Hellevoetsluis 2022-2025
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Boekwaarde aandelen 1-1-2021: € 649.132
44.539 aandelen nominaal € 100
Eigen vermogen
1 jan
€ 2.699.000
31 dec
€ 2.949.000

Begroting Hellevoetsluis 2022-2025

Vreemd vermogen
1 jan
€ 4.292.000
31 dec
€ 4.340.000

pagina 102

De Paragrafen

N.V. W ATERBEDRIJF EV IDES
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
4. Betaalbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de voorziening van water (waaronder
drinkwater, industriewater en gedestilleerd water) binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van
water en gros buiten het verzorgingsgebied.
Boekwaarde aandelen 1-1-2021: € 1.583.375
34.893 aandelen nominaal € 45,37
Eigen vermogen
1 jan
€ 503.000.000
31 dec
€ 510.000.000

Vreemd vermogen
1 jan
€ 640.400.000
31 dec
€ 649.600.000

N.V. BANK NEDERLANDS E GEM EENTEN(BNG )
Vestigingsplaats:
Den Haag
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
4. Betaalbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank van en voor overheden en instellingen
voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en
instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs.
Boekwaarde aandelen 1-1-2021: € 15.600
6.240 aandelen nominaal € 2,50
Eigen vermogen
1 jan
€ 4.991 miljoen
31 dec
€ 4.887 miljoen

Vreemd vermogen
1 jan
€ 132.518 miljoen
31 dec
€ 144.802 miljoen

Achtergestelde schulden
1 jan € 31 miljoen
31 dec € 31 miljoen
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Bijlage I Afkortingenlijst
Afkorting

Betekenis (volgorde alfabetisch)

co2

Koolstofdioxide

ABF

Eigennaam

AMHK
AR

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemene Reserves

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B&W
BAAS
BAG

Burgemeester & Wethouders
Brede Aanpak Achterliggende Schuldproblemen
Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BIE

Bouwgrond in Exploitatie

BMO

Bestuurs- & Managementondersteuning

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BVH

Beheer, Vergunningen & Handhaving

CISO

Chief Information Security Officer

CIV

Civiele

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden
Coronavirus
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en
Wegenbouw en de Verkeerstechniek

COVID-19
CROW
DCMR

eigennaam voor milieudienst Rotterdam

DIV

Diverse

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

E.D.

en dergelijke

E.E.A.

een en ander

E.O.

en omstreken

EMU

Europese monetaire unie

ETC.
EV

Enzovoort
Eigen Vermogen

EXPL.

Exploitatie

F&C

Financiën & Concerncontrol

FAZA

Facilitaire zaken

FG

Functionaris Gegevensbescherming

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FKDE

Financieringsovereenkomst voor Krediet- en Depotarrangement en
Elektronisch betalingsvervoer

G.D.O.

Groote Dok Oost

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg
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Afkorting

Betekenis (volgorde alfabetisch)

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

HA

Hectare

HIC

Haven Industrieel Complex

HOF

Houdbare OverheidsFinanciën

HR

Human Resource

HVVZ
HVVZ
IBP
ICT

Huis van Verhuur Zakelijk
Huisvestingsvoorzieningen
Interbestuurlijk Programma
Informatie- en Communicatie Technologie

IKB

Individueel keuzebudget

IKC

Integraal KindCentrum

INV.

Investering

ISO

Information Security Officer

IV

InformatieVoorziening

IVH

Intensief Vrijwillige Hulp

IVP

Integraal Veiligheidsplan

JBRR

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

KB3

Kickersbloem 3

KCC

KlantContactCentrum

KCD

Key Control Dashboard

KIOR

Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte

KNA
KOOR

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

LTO

Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

LVB

Licht verstandelijke beperking

MLN
MPG

Miljoen
Meerjarenprogramma

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MSU

Michigan State University

MVA

Materiele Vaste Activa

N

Stikstof

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

N.T.B.
N.V.T.

nader te bepalen
niet van toepassing

NV

Naamloze Vennootschap

O.A.

onder andere

OR

Ondernemingsraad

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerende zaakbelasting

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PDV
PO

Periferen Detailhandel Vestigingen
Primair Onderwijs

POH

Praktijkondersteuner Huisartsen
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Afkorting

Betekenis (volgorde alfabetisch)

PUZA

Publiekszaken

PVA'S

Plannen van Aanpak

PVE'S

Programma's van Eisen

PZH

Provincie Zuid-Holland

RCE

Rijksdienst Cultureel en Erfgoed

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RO
ROB

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid

RR

Rotterdam Rijnmond

SALEZA

Samenlevingszaken

ST

Stichting

SVHW
T.A.V.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en
Waardebepaling
Ter attentie van

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

VAR

Veiligheidsalliantie Rotterdam-Rijnmond

VER.

vervanging

VERV
VO

Vervanging
Voortgezet Onderwijs

VP

Voorne-Putten

VPB

Vennootschapsbelasting

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond

VSU

Voorziening Stadsuitleg

VTE

Vrijetijdseconomie

VTH

Bouwvergunningen, toezicht en handhaving

VV

Vreemd Vermogen

VVN

Veilig Verkeer Nederland

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WIZ

Werk Inkomen en Zorg

WKPB
WLZ
WMO
WOZWAARDE
WPG

Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen
Wet langdurige zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Waarde Onroerende zaken

WWI

Wonen, Wijken en Integratie

Z.G.
ZKV

Zogenoemde
Ziektekostenverzekering
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