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Deel 1 Algemeen 

1.1 Algemeen

De Najaarsnota 2018 bevat de Tweede bestuursrapportage 2018. Deze tussentijdse 
rapportage is het laatste verantwoordingsmoment binnen het begrotingsjaar 2018. In de 
rapportage worden, met betrekking tot de uitvoering van de begroting, verbanden gelegd 
tussen de plannen en voornemens zoals opgenomen in de Begroting 2018 en de stand van 
zaken na acht maanden van dit jaar. Daarnaast vormt deze Najaarsnota 2018 de opmaat voor 
de Jaarrekening 2018.

De financiële consequenties leiden tot incidentele en/of structurele bijstelling van de Begroting 
2018 en eventueel de daaropvolgende jaren en geeft daarmee inzicht in de te verwachten 
saldi van de begroting in meerjarenperspectief. 

In de Najaarsnota 2018 wordt rekenschap afgelegd over de uitvoering van de lopende 
begroting. Er wordt gerapporteerd over afwijkingen van materieel belang. Hierbij is een 

drempelbedrag van € 25.000 van toepassing. Daarnaast wordt gerapporteerd over 
beleidsmatige afwijkingen met geen of een geringe financiële afwijking, maar die wel van 
belang zijn om te worden benoemd. 
Het is zeker zo belangrijk inzicht te hebben in afwijkingen die zich mogelijk op termijn 
voordoen. Derhalve wordt niet alleen over voldongen feiten gerapporteerd, maar wordt ook 
getracht zoveel mogelijk informatie te verstrekken waarop anticiperen nog mogelijk is.

Jaarrekening 2018
De raad stelt jaarlijks aan de hand van de begroting de budgetten op programmaniveau 
vast waarbinnen uitgaven en inkomsten mogen worden gedaan respectievelijk mogen 
worden ontvangen. Het is van belang om gedurende het begrotingsjaar grip op zowel de 
beleidsuitvoering als de hieraan verbonden randvoorwaarden (personeel en middelen) te 
houden.
Ter voorbereiding op de Jaarrekening 2018 is daarom de realisatie en eindejaarsverwachting 
van de prestaties beoordeeld. Op grond van deze inschatting wordt van een aantal budgetten 
nu reeds aangegeven dat deze niet meer in 2018 maar in 2019 worden uitgegeven. Deze 
budgetten worden via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 
overgebracht om in dat jaar vervolgens weer beschikbaar te worden gesteld. 
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Het gaat niet alleen om afwijkingen maar eveneens om het verkrijgen en behouden van 
inzicht in de meerjarige financiële positie. Beleidsafwijkingen en financiële effecten (zowel 
incidenteel als structureel van aard) worden door het vaststellen van deze Najaarsnota 2018 
geformaliseerd en op de Begroting 2018 gecorrigeerd.

NB: de afwijkingen in deze Najaarsnota 2018 kunnen een voor- en/of nadelig effect op 
de begrotingssaldi hebben. Bij elk onderdeel is aangegeven of een financieel effect van 
toepassing is en hoe dit is verwerkt. 
In de diverse tabellen zijn bedragen positief of negatief genoteerd. Een positieve notatie 
(verhoging van uitgaven of verlaging van inkomsten) heeft een negatief budgettair effect. 
Daarentegen betreft een negatieve notatie (verlaging van uitgaven of verhoging van 
inkomsten) een budgettair voordeel.

1.2 Financiën in één oogopslag

De financiële effecten uit de Najaarsnota 2018 zijn hieronder per programma zichtbaar 
gemaakt (bedragen x € 1.000; negatief genoteerde bedragen betreffen een budgettair 
voordeel)

Najaarsnota 2018 Begroot

2018 2019 2020 2021 2022

Programma 1 Bestuurlijk domein 126 152 151 132 111

Programma 2 Sociaal domein -1.541 340 134 81 81

Programma 3 Fysiek domein -155 166 94 74 69

Algemene dekkingsmiddelen/overhead 193 15 15 15 15

Saldo lasten en baten -1.377 672 394 302 275

Totaal mutaties reserves -21 -354 -40 -21 0

Financieel effect Najaarsnota 2018 -1.398 318 354 281 275

Als gevolg van het saldo van deze mutaties, die worden toegelicht onder de afzonderlijke 
programma’s, ontstaat het volgende overzicht van de financiële positie voor de komende jaren.

Meerjarig financieel perspectief Begroot

2018 2019 2020 2021 2022

Financiële positie na Voorjaarsnota 2018 486 -542 -3.099 -3.570 -5.116

Financieel effect Meicirculaire 2018 (BIRM/2018/0148):

- inkomsten Algemene uitkering -504 -565 -429 -185 -24

- uitgaven geoormerkt en overig 685 741 833 964 1.190

Financieel effect opstellen Begroting 2019-2022 1.120 1.822 2.209 2.581

Saldo Begroting 2019-2022 667 754 -873 -582 -1.369

Financiële effecten separate raadsbesluiten:

- niet van toepassing

Financieel effect Najaarsnota 2018 -1.398 318 354 281 275

Totaal financiële positie -731 1.072 -519 -301 -1.094

Het totaaleffect voor het jaar 2018 bestaat uit de hierna per programma aangegeven mutaties. 
Veel van deze mutaties hebben geen directe invloed op de financiële positie, aangezien de 
mutaties of via een bestemmingsreserve worden vereffend of betrekking hebben op een 
gelijke aanpassing van lasten en baten. Onderstaande afwijkingen leiden daadwerkelijk tot een 
aanpassing van het resultaat 2018.

Specificatie mutaties op resultaat Begroting 2018

Extra kosten griffie 30.000 N

Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 54.000 N

Bezoldiging bestuurders 12.000 N

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) -76.594 V

Mantelzorgwaardering 15.000 N

Uitvoering toerisme en recreatie 7.433 N

Hogere rijksbijdrage BUIG -568.372 V

Lagere uitkeringslasten -200.000 V

IJmond Werkt, resultaat 2017 -496.762 V

Incidentele middelen armoede en schulden 2018-2020 56.443 N

Collectieve ziektekosten verzekering (CZM) -134.000 V

BR Sportaccommodatie De Velst -310.794 V

Regionaal actieprogramma (RAP) 10.278 N

Klimaatadaptatie -40.000 V

Inhuur tijdelijk management 204.000 N

Vrijval jaarwerkverplichting SAP-centrum -41.817 V

Saldo financiële effecten < € 25.000 80.898 N

Totaal mutaties Tweede bestuursrapportage 2018 -1.398.287 V

5Najaarsnota 2018



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Het totaal aan budgetten dat via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling van 2018 naar 
2019 wordt overgeheveld heeft betrekking op onderstaande onderwerpen.

Budgetoverhevelingen (van 2018 naar 2019)  

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering deskundigheid, werkbudget buurtsportcoach -95.000

OEZA, compensatie hoge badtarieven, zaalhuur DSS -26.361

Onderzoek zwembad -10.000

Onderzoek toekomst en beheer sportaccommodaties -6.000

Pilot Domotica -5.000

Pilot Verbinding Wmo en cultuur -15.000

Aansluiting NVVK -25.000

Incidentele middelen armoede en schulden 2018-2020 -25.000

Evaluatie begrazing schapen -3.920

Opstellen Groenspoor -16.000

Offerte leidraad gedragscode -5.878

Over te hevelen via de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen -233.159

Inmiddels is ook de Begroting 2019-2022 gereed. Hierin is een aantal effecten opgenomen 
die hebben geleid tot een aanpassing van het verwachte begrotingsresultaat 2019 en de 
daaropvolgende jaren. 

Hierna volgen per programma toelichtingen op ontwikkelingen en afwijkingen op de plannen en 
voornemens zoals opgenomen in de Begroting 2018 en de stand van zaken na acht maanden 
van het lopende begrotingsjaar.
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Programma 1 Bestuurlijk domein

Financieel overzicht 2018
Omschrijving Inv. Financieel effect

2018 2019 2020 2021 2022

Extra kosten griffie 60.000

Extra kosten griffie -30.000

IJmondiale samenwerking 5.000

Wachtgeld gewezen wethouders 80.000 60.000 40.000 21.000

Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000

Bezoldiging bestuurders 12.000 30.000 40.000 40.000 40.000

Aanschaf wisselsysteem contant geld (Cikam) 16.615 2.531 2.473 2.414 2.356

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) -76.594

Saldo van financiële effecten < € 25.000 21.600 5.200 14.400 14.400 14.400

Saldo van lasten en baten 16.615 126.006 151.731 150.873 131.814 110.756

BR IJmondiale samenwerking -5.000

Algemene reserve -150.000

BR Wachtgelden voormalig bestuurders 150.000

BR Wachtgelden voormalig bestuurders -80.000 -60.000 -40.000 -21.000

Totaal Bestuurlijk domein 16.615 41.006 91.731 110.873 110.814 110.756

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

Extra kosten griffie
In verband met tijdelijke inhuur van een griffier, werving en 
selectie van een nieuwe griffier en de kosten van het (uitgebreide) 
inwerkprogramma voor de nieuw geïnstalleerde raad worden binnen 
de griffie extra kosten gemaakt. Met geen van voornoemde kosten 
is rekening gehouden bij het opstellen van het budget voor de griffie. 
De incidentele kosten bedragen circa € 60.000. Rekening houdend 
met een verwachte onderschrijding van € 30.000 op het budget van 
de Rekenkamer is een aanvullend incidenteel budget van € 30.000 
benodigd. 

IJmondiale samenwerking 
In het kader van de samenwerking tussen de IJmondgemeenten 
worden kosten gemaakt. De gemeente Velsen voert de griffie. 

De kosten worden naar rato verrekend met Beverwijk en 
Heemskerk. Op basis van de huidige inzichten worden de lasten 
voor 2018 op maximaal € 5.000 begroot. Voorgesteld wordt om 
hiervoor een incidenteel budget op te nemen en te dekken uit de 
bestemmingsreserve IJmondiale samenwerking. Aan het eind van 
het jaar zal op basis van de werkelijk gemaakte kosten de definitieve 
onttrekking plaatsvinden. 
In de Voorjaarsnota 2019 wordt in verband met de IJmondiale 
samenwerking een voorstel gedaan om structureel budget te ramen. 

Wachtgeld gewezen wethouders 
Na het aftreden van het vorige college zijn er twee wethouders die 
aanspraak maken op wachtgeld voor de maximale duur van drie 
jaar. Vanwege het verrekenen van inkomsten is op dit moment nog 
niet duidelijk hoeveel aanspraak daadwerkelijk gemaakt zal gaan 
worden. De verwachting is dat een budget van € 200.000 toereikend 
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zal zijn om aan de meerjarige wachtgeldverplichtingen te voldoen. In de bestemmingsreserve 
Wachtgelden voormalig bestuurders resteert op dit moment een saldo van € 51.000. 
Voorgesteld wordt om € 150.000 aan de Algemene reserve te onttrekken, en dit in deze 
reserve bij te storten. De daadwerkelijke onttrekkingen vinden jaarlijks plaats naar rato van de 
werkelijke uitgaven. 

Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG heeft besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten met 
ingang van 2018 via het Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) te laten verlopen. 
Voor Heemskerk houdt dat in dat de bijdrage aan de VNG met ingang van 2018 structureel met 
€ 54.000 wordt verhoogd. Deze hogere bijdrage werd reeds gecompenseerd via de Algemene 
uitkering (Meicirculaire 2018). 

Bezoldiging bestuurders
Het Rijk heeft laten weten dat de bezoldigingsbedragen voor bestuurders worden verhoogd. 
De verhoging vindt voor dit jaar plaats per 1 juli en vervolgens per 1 juli 2019 en 1 januari 
2020. Daarnaast wordt een éénmalige uitkering per 1 januari 2019 toegekend. Het financieel 
effect voor 2018 bedraagt € 12.000, voor 2019 € 30.000 en de jaren daarna € 40.000 per 
jaar.

1.2 Dienstverlening

Aanschaf wisselsysteem contant geld (Cikam)
Omdat het oude systeem niet meer functioneel wordt ondersteund is aanschaf van het 
wisselsysteem voor contant geld (Cikam) noodzakelijk. Hiervoor wordt een krediet van 
€ 16.615 aangevraagd. De investering wordt in vijf jaar afgeschreven. Omdat wordt 
overgegaan van twee naar één wisselsysteem dalen de jaarlijkse onderhoudskosten.

1.3 Economische zaken

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum
In september is gestart met centrummanagement. Het digitale communicatieplatform 
Chainels maakt hier onderdeel van uit. Hiermee moet ervaring worden opgedaan. Mocht dit 
positief zijn, dan kan dit wellicht breder worden ingezet. In overleg met de BIZ vereniging 
Heemskerk Centrum wordt medio september gestart met het professionaliseren van de BIZ 

vereniging Heemskerk Centrum, waarbij onder andere wordt gewerkt aan het versterken van 
de samenwerking tussen ondernemers en het meer betrekken, activeren en participeren van 
ondernemers in de onderlinge samenwerking. Chainels maakt hier onderdeel van uit.

1.4 Veiligheid, vergunning en handhaving

Stichting Veilig Thuis 
In 2018 zijn er veel ontwikkelingen gaande bij Stichting Veilig Thuis. Er is gestart met een 
onderzoek naar de juridische entiteit, waarbij de samenwerkende negen gemeenten als 
richting hebben aangegeven te willen sturen naar het onderbrengen van Veilig Thuis binnen 
een al dan niet bestaande gemeenschappelijke regeling (bijvoorbeeld Veiligheidsregio 
Kennemerland). Daarnaast wordt de taak van Veilig Thuis in 2019 verzwaard als gevolg van 
de aanscherping van de Wet Meldcode en de Radarfunctie van Veilig Thuis. 
Dit brengt met zich mee dat de kosten van de (mogelijke) wijziging van subsidiëring en van de 
uitvoering van taken naar aan te nemen met ingang van 2019 hoger zullen zijn. Op dit moment 
is geen concreet zicht op de mogelijke financiële consequenties.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
Vanuit de Jaarrekening 2017 van de VRK volgt een incidentele bate van € 76.594.
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Programma 2 Sociaal domein

Financieel overzicht 2018
Omschrijving Inv. Financieel effect

  2018 2019 2020 2021 2022

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (JGZ 0-4) 15.000 15.000 15.000 15.000

Diversiteitsbeleid 11.566

Subsidie transformatie -25.000

Mantelzorgwaardering 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

dBos de Bibliotheek op school 5.100 6.800

Subsidie Cultuurhuis Heemskerk -47.348

Uitvoering toerisme en recreatie 7.433 44.600 44.600 44.600 44.600

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering 
deskundigheid, werkbudget buurtsportcoach

-95.000 95.000

OEZA, compensatie hoge badtarieven, zaalhuur DSS -26.361 26.361

Onderzoek zwembad -10.000 10.000

Onderzoek toekomst en beheer sportaccommodaties -6.000 6.000

Gymnastiekzaal Jean Monnetstraat 15.022

Kerklaan 1 - verkoop onder voorwaarden 11.000

Pilot Domotica -5.000 5.000

Pilot Verbinding Wmo en cultuur -15.000 15.000

Hogere rijksbijdrage BUIG -568.372

Lagere uitkeringslasten -200.000

IJmond Werkt, resultaat 2017 -496.762

Aansluiting NVVK -25.000 25.000

Incidentele middelen armoede en schulden 2018-2020 56.443 46.461 46.461

Incidentele middelen armoede en schulden 2018-2020 -25.000 25.000

Collectieve ziektekosten verzekering (CZM) -134.000

Saldo van financiële effecten < € 25.000 21.286 6.232 6.232 6.232 6.232

Saldo van lasten en baten 0 -1.541.093 339.754 134.093 80.832 80.832

       

BR Statushouders -11.566

BR Des-integratiekosten 47.348

BR Des-integratiekosten 600.000

Algemene reserve -600.000

BR Budgetoverheveling 207.361 -207.361

BR Sportaccommodatie De Velst -310.794

Totaal Sociaal domein 0 -1.608.744 132.393 134.093 80.832 80.832
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2.1 Welzijn en zorg nieuwe stijl

MEE 
In 2017 heeft de door de gemeente gesubsidieerde organisatie voor cliëntenondersteuning 
MEE een verlies geleden. In het eerste halfjaar van 2018 bleek dat MEE heeft ingegrepen om 
het structurele effect van dit verlies te beperken. De gemeente is met MEE & de Wering in 
gesprek over de financiële positie en de maatregelen die de stichting neemt om de continuïteit 
van de dienstverlening te waarborgen.

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (JGZ 0-4) 
De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland valt onder de CAO Verpleeghuizen, Verzorgings huizen 
en Thuiszorg (VVT). In de CAO VVT is met ingang van 1 oktober 2018 een loons verhoging van 
4% opgenomen. In de Kadernota 2019 is voor de reguliere subsidies voor 2019 een indexering 
van 1,5% opgenomen. De toegepaste indexeringspercentages in de afgelopen jaren (0 en 1,5%) 
geven de JGZ 0-4 onvoldoende financiële ruimte om dit verschil uit eigen middelen op te vangen. 
Het vinden en behouden van goed gekwalificeerd personeel in de zorg is in de huidige krappe 
arbeidsmarkt lastig. Ten behoeve van het behoud van kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg 
voor jonge kinderen in Heemskerk wordt voorgesteld om vanaf 2019 structureel € 15.000 
bovenop de reguliere indexering van 1,5% beschikbaar te stellen voor de JGZ 0-4.

Huisvesting Sociaal Team 
In de Voorjaarsnota 2018 is het risico van extra huisvestingslasten en faciliteiten ten 
behoeve van het werken op locaties door het Sociaal Team opgenomen. Inmiddels zijn 
inloopspreekuren in het Rode Kruis Ziekenhuis en in de Citadel gerealiseerd. Er wordt gewerkt 
aan een inloopspreekuur in het gemeentehuis. Uitbreiding van inloopspreekuren en locaties 
in andere wijken worden in een later stadium bekeken. De kosten kunnen vooralsnog uit 
reguliere middelen worden gedekt. 

Diversiteitsbeleid 
In 2018 is het plan van aanpak Van opvang tot integratie vluchtelingen verder uitgevoerd. 
In het plan zijn toeleiding tot de arbeidsmarkt en scholing tot belangrijke aspecten van de 
integratie benoemd. De groep statushouders (209 gehuisveste statushouders) is voornamelijk 
bezig met het behalen van het inburgeringsexamen en er zijn taalprojecten ingekocht en 
assessments om de toeleiding van statushouders naar de arbeidsmarkt te verbeteren. De 
incidentele kosten hiervan bedragen € 11.566. Deze moeten vanuit de bestemmingsreserve 
Statushouders worden overgeboekt. 
De gehuisveste statushouders die tot en met 2018 worden gehuisvest hebben drie jaar 

de tijd om het inburgeringsexamen te behalen. Om die reden wordt de looptijd van de 
bestemmingsreserve Statushouders tot en met 2021 verlengd. Toekomstige uitgaven 
betrekking hebbende op scholing en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor statushouders zullen 
eveneens ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht.

Subsidie transformatie
Het subsidiebudget bestemd voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het 
Sociaal domein, met als doel de versterking van participatie en zelfredzaamheid, wordt naar 
verwachting in 2018 niet volledig benut. Dit is het gevolg van minder aanvragen. Dit leidt tot 
een incidentele bate van € 25.000.

2.2 Vrijwillige inzet en mantelzorg

Mantelzorgwaardering 
In het najaar van 2018 volgt een tussentijdse evaluatie van het driejarige We(l)doen traject. 
Er zijn zorgen over de resultaten en de samenwerking van de vijf uitvoeringspartijen.
Volgend jaar moet besluitvorming over continuering van het traject, over het beleid en over 
de uitvoering van het beleid plaatsvinden. Het aantal mantelzorgers neemt toe. Ook de 
complexiteit van de ondersteuningsvragen van mantelzorgers neemt toe. De eenvoudige 
ondersteuningsvragen worden zoveel mogelijk door het sociaal team opgepakt of telefonisch 
behandeld. De complexere hulpvragen worden door de specialisten van met name Weldoen 
opgepakt en vergt meer inzet en extra capaciteit.
Het aantal aanvragen voor de mantelzorgwaardering stijgt nog jaarlijks. Van 1.113 aanvragen in 
2015 naar 1.800 aanvragen in 2018. De prognose voor 2019 bedraagt 2.000 aanvragen. Tot en 
met 2017 was het mogelijk om de kosten daarvan binnen het beschikbare budget op te vangen. 
Vanaf 2018 is aanvullend structureel budget van € 15.000 nodig om de mantelzorgwaardering 
uit te voeren.

2.3 Algemene lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie

dBos de Bibliotheek op school 
Voor de aanpak van ontlezen ondersteunt de gemeente de invoering van dBos (de Bibliotheek 
op school). dBos wordt ingevoerd op alle basisscholen in Heemskerk. In 2019 wordt hiervoor 
een incidenteel budget van € 5.100 gevraagd (voor drie basisscholen) en voor 2020 een 
incidenteel budget van € 6.800 (vier basisscholen). 
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Subsidie Cultuurhuis Heemskerk
Bij de subsidie 2016 en 2017 aan het Cultuurhuis werd geen rekening gehouden met de 
subsidie in natura door de inzet van docenten om niet. Om deze reden wordt dit bedrag over 
deze jaren van het Cultuurhuis terug gevorderd (beschikking vaststelling subsidie oktober 
2018). Het bedrag ad € 47.348 kan in de bestemmingsreserve Des-integratiekosten worden 
gestort.
 
Bestemmingsreserve Des-integratiekosten 
Het verdienvermogen van de docenten die om niet worden ingezet voor het Cultuurhuis 
Heemskerk is in de tweede helft van het schooljaar 2017-2018 achtergebleven bij de 
verwachtingen. Deze ontwikkeling wordt ook voor de resterende periode verwacht. Het gevolg 
is dat de aanspraak op de bestemmingsreserve Des-integratiekosten hoger uitvalt. 
Twee werk-naar-werk-trajecten zijn afgerond waardoor de loonkosten niet langer ten laste van 
deze bestemmingsreserve worden gebracht. Een derde traject loopt een jaar langer door. Naar 
verwachting biedt de bestemmingsreserve onvoldoende dekking om alle kosten te dekken. 
Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om, ten laste van de Algemene reserve, een éénmalige 
storting van € 600.000 in deze bestemmingsreserve te doen. 

Uitvoering toerisme en recreatie
Ter promotie van toerisme en recreatie is voor 2018 een budget van € 7.433 en met ingang 
van 2019 een structureel budget van € 44.600 benodigd.

Ontwikkelingen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/de 
Buitenlanden IJ-Z
Naast de ontwikkelingen zoals eerder genoemd over waterplanten en 
onderhoudsbeschoeiingen (zie Voorjaarsnota 2018) spelen er op dit moment de volgende 
ontwikkelingen:
1. Een verlaging van de provinciale bijdrage van 75 naar 50%.
2. Een wijziging van de financiële verdeelsleutel van Zaanstad/IJmond van 60-40 naar 40-60.
3. Het (mogelijk) in beheer nemen door het RAUM van het Aagtenpark in de gemeente 

Beverwijk.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de bijdrage van de gemeente Heemskerk voor RAUM/
de Buitenlanden meer dan verviervoudigt. Zoals in de raadsmemo van 10 juli j.l. staat vermeld 
heeft het Algemeen bestuur van het RAUM op 4 juli 2018 een toezegging gedaan om de 
komende jaren verder geen verhogingen op te leggen aan de deelnemende gemeenten. 
Concreet betekent dit dat ten aanzien van de ontwikkelingen het volgende is afgesproken:

·	 Geen nieuwe verhogingen van de gemeentelijke bijdragen in de naaste toekomst, behalve 
die ten behoeve van indexatie en een verhoging van 2,5 % ten behoeve van reservering 
groot onderhoud.

·	 De provincie voert de verlaging van haar bijdrage van 75% naar 50% gestaffeld uit over 
twee jaren.

·	 In het najaar wordt een herziene begroting met vermelding risico’s geagendeerd voor het 
Algemeen bestuur.

·	 Het Aagtenpark wordt per 01-01-2019 in beheer genomen waarbij de thans voorziene 
begroting taakstellend is voor het beheer en onderhoud ervan.

·	 De gemeente Beverwijk draagt alle (financiële) verantwoordelijkheid voor eventuele en 
toekomstige milieuverontreiniging in en om het Aagtenpark en de financiële gevolgen 
daarvan.

Zodra het RAUM een nieuwe Begroting 2019 heeft ingediend, waarin verwerkt de genoemde 
ontwikkelingen 1 t/m 3 en waarmee het AB op 4 juli 2018 akkoord is gegaan, wordt de 
begroting van de gemeente Heemskerk hierop aangepast.

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering deskundigheid, werkbudget 
buurtsportcoach
In de tweede helft van 2018 wordt samen met partners gekeken naar de juiste invulling en 
criteria van deze subsidie. Dit vergt zorgvuldige voorbereiding en afstemming. Verwacht wordt 
dat het budget als gevolg hiervan nog maar zeer beperkt kan worden uitgezet. Het resterende 
budget van € 95.000 wordt via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling naar 2019 
overgebracht en in dat jaar toegevoegd aan de sportsubsidies. 

OEZA, compensatie hoge badtarieven, zaalhuur DSS
In de tweede helft van 2018 wordt in samenspraak met de betrokkenen een werkbare 
oplossing gezocht om de tarieven met terugwerkende kracht bij te stellen. Aangezien 
verschillende knelpunten opgelost moeten worden, is het zaak om dit zorgvuldig in te 
vullen. Verwacht wordt dat in 2018 € 43.639 wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om het 
restantbudget van naar verwachting € 26.361 in de bestemmingsreserve Budgetoverheveling 
te storten en in 2019 weer beschikbaar te stellen. Op die manier is het mogelijk om voor alle 
verenigingen een lager huurtarief te realiseren en de huurcompensatie voor DSS in stand te 
houden.

Onderzoek zwembad
In de tweede helft van 2018 wordt samen met de gemeente Beverwijk een onderzoek 
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voorbereid naar de toekomst van de zwembaden. De kosten worden op basis van 50/50 
verdeeld. In de gemeente Heemskerk is hiertoe een budget van € 20.000 beschikbaar. Vanuit 
dit onderzoeksbudget wordt door Heemskerk en Beverwijk een externe procesbegeleider 
ingehuurd om een plan van aanpak op te stellen en het verdere proces te begeleiden. Het plan 
van aanpak zal ook een financiële paragraaf bevatten met daarin een raming van de totale 
onderzoekskosten. Verwacht wordt dat circa de helft van het beschikbare budget in 2018 en de 
helft in 2019 wordt uitgegeven. Het hiertoe benodigde budget wordt via de bestemmingsreserve 
Budgetoverheveling naar 2019 overgebracht en in dat jaar wederom ter beschikking gesteld.

Onderzoek toekomst en beheer sportaccommodaties
Tevens vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het beheer en de exploitatie van 
gemeentelijke sportaccommodaties extern te plaatsen en de gevolgen van de verruiming 
van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 in kaart te brengen. Hiervoor is een budget 
beschikbaar waarvan naar verwachting een deel in 2018 en een deel in 2019 wordt 
uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget, van naar verwachting € 6.000 dat eind 
2018 nog beschikbaar is, in de bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 2019 
weer beschikbaar te stellen.

Gymnastiekzaal Jean Monnetstraat 
In sportseizoen 2016-2017 heeft een gebruiker van de gymnastiekzaal Jean Monnetstraat de 
verschuldigde huur niet betaald. Een deurwaarder heeft getracht deze huurinkomsten alsnog 
te innen. Dit is niet gelukt. De betreffende facturen dienen oninbaar te worden verklaard 
waardoor een incidenteel nadeel van € 15.022 ontstaat. 

Kerklaan 1 - verkoop onder voorwaarden
In de selectiefase hebben zich vijftien gegadigden voor deelname aan de verkoopprocedure 
van het gebouw aan de Kerklaan 1 gemeld. Dit aantal is boven verwachting en heeft geleid 
tot meerwerk bij de beoordeling van de plannen. Ten behoeve van de verkoopprocedure is 
aanvullend een NEN 2580 rapportage (bruto-, netto- en gebruiksvloeroppervlakte) opgesteld. 
Vanwege deze aanvullende werkzaamheden is op incidentele basis € 11.000 aan extra kosten 
gemaakt. 

Sportzaal De Velst 
De inkomsten bij Stichting Sportaccommodatie Beverwijk betreffende het beheer van sportzaal 
De Velst vallen tot op heden tegen. Dit heeft onder andere te maken met de niet betalende 
huurder van gymnastiekzaal Jean Monnetstraat die niet meegegaan is naar sportzaal De Velst. 
In de afrekening met Stichting Sportaccommodaties Beverwijk over het beheer van sportzaal 

De Velst betreffende de pilotperiode (looptijd t/m 31 december 2018) wordt zichtbaar wat hier 
de financiële consequenties van zijn.

Realisatie sportzaal De Velst
In het eerste halfjaar van 2018 zijn met de aannemer en de diverse toeleveranciers met 
ondersteuning van adviseurs alle oplever- en nazorgpunten afgewikkeld en is het project 
verder financieel afgerond. 
De totale investeringskosten bedragen € 2.414.828 (inclusief btw). Op het project is door de 
provincie Noord-Holland een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van € 200.000 
toegekend.
Voorgesteld is de overgebleven ISV-middelen van € 169.283 toe te wijzen aan de realisatie 
van sportzaal De Velst. Omdat de exploitatie is ondergebracht bij een externe sport-stichting 
is de verwachting dat op de totale investering € 407.840 aan ondernemers-btw kan worden 
teruggevorderd. De uiteindelijke investering voor de realisatie van de sportzaal bedraagt 
daarmee € 1.637.705 (exclusief btw). Het krediet kan worden afgesloten.
Als gevolg van de lagere investeringskosten kan de bestemmingsreserve Sportaccommodatie 
De Velst, waaruit de afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt, met € 310.794 
worden verlaagd. 

2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

Risico

Landelijke ontwikkeling abonnementstarief eigen bijdrage Wmo
Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale eigen bijdrage Wmo van € 17,50 per periode 
invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief gelden. Het abonnementstarief houdt in 
dat alle cliënten die gebruikmaken van voorzieningen in het kader van de Wmo een vaste 
bijdrage van € 17,50 per vier weken gaan betalen. Deze bijdrage wordt onafhankelijk van het 
zorggebruik, inkomen en vermogen. 

Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor de inkomstenderving. Deze 
inkomstenderving is begroot op € 145 miljoen (landelijk). Als gevolg van deze maatregel kan 
een aanzuigende werking optreden. De huidige inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een 
belangrijk instrument voor gemeenten om cliënten zelf de afweging te laten maken of zij een 
voorziening beter en goedkoper zelf kunnen regelen. Met een standaardtarief van € 17,50 
hoeven burgers deze afweging niet meer te maken. De verwachting is dat inwoners uit de 
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midden en hogere inkomensgroepen het meeste zullen profiteren van het invoeren van 
het abonnementstarief. Doordat geen bijdrage naar draagkracht meer wordt gevraagd, zal 
de eigen bijdrage voor deze groep inwoners lager worden. Mensen die voorheen zelf zorg 
inkochten zullen hierdoor eerder een beroep doen op de Wmo 2015.

In de financiële compensatie door het Rijk is deze aanzuigende werking niet meegenomen. 
Met behulp van een (nog in te richten) monitor wil de minister van VWS controleren of en in 
welke mate sprake is van een aanzuigende werking. Een eventuele financiële compensatie is 
daarmee niet geregeld. 

Wat bovenstaande voor de inkomsten uit eigen bijdrage gaat betekenen kan nu nog niet 
worden geduid. Zodra hierover meer bekend is, wordt hieromtrent gerapporteerd.

Pilot Domotica
Via de Voorjaarsnota 2018 is voor 2018 incidenteel budget van € 10.000 voor de pilot 
Domotica aangevraagd. Gezien de tijdspanne tussen de toekenning, de voorbereiding en 
de start van de pilot, zal in 2018 naar verwachting € 5.000 worden uitgegeven. Daarom 
wordt voorgesteld om het restantbudget van € 5.000 te storten in de bestemmingsreserve 
Budgetoverheveling en in 2019 weer beschikbaar te stellen.

Pilot Verbinding Wmo en cultuur
Voor de pilot Verbinding Wmo en cultuur is via de Voorjaarsnota 2018 voor in totaal € 30.000 
aan budget aangevraagd. Gezien de tijdspanne tussen de toekenning, de voorbereiding en de 

start van de pilot, wordt voorgesteld om het restantbudget van naar verwachting € 15.000 in de 
bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 2019 weer beschikbaar te stellen.

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. 
Deze wet gaat de Wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vervangen. 
De wet biedt handvatten om meer ambulant hulp te bieden aan mensen met geestelijke 
problemen die niet vrijwillig in zorg gaan of die in een crisis raken. De wet heeft beleidsmatige 
en organisatorische gevolgen voor gemeenten. De VNG zal gemeenten ondersteunen bij de 
implementatie van de wet. Ter realisering van deze implementatie is het nodig om voldoende 
middelen in de begroting op te nemen. Over de omvang van deze middelen is echter op dit 
moment nog geen uitspraak te doen. 

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

Onderwijshuisvestingsbeleid 
Aan een extern bureau is opdracht gegeven om samen met gemeente en schoolbesturen 
in vier werkgroepen (Duurzaamheid, Renovatie, Bewegingsonderwijs en Huisvesting 
gerelateerde activiteiten) de geformuleerde visie aan te scherpen en deze te vertalen naar 
concrete ambities, spelregels en afspraken over de uitvoering. Het resultaat wordt verwerkt 
in het Integraal huisvestingsplan (IHP). De gemaakte advieskosten worden gedekt uit het 
reguliere budget Onderwijshuisvesting.
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2.6 Werk en inkomen

Hogere rijksbijdrage BUIG
Medio oktober heeft het Rijk de nader voorlopige budgetten bekend gemaakt. In de Begroting 
2018 is rekening gehouden met een gebundelde uitkering van € 11.027.170. Deze is met 
€ 568.372 verhoogd naar in totaal € 11.595.542. 

Naar aanleiding hiervan en in het licht van de ontwikkeling van de uitgaven eind 2018 zal in de 
Voorjaarsnota 2019 het structurele beeld worden ingevuld.

Daarnaast leidt de afname van het uitkeringsbestand tot een onderschrijding op de 
uitkeringslasten (BUIG). Deze bedraagt naar verwachting € 200.000. In totaal wordt een 
incidenteel voordeel van € 768.372 gemeld.

IJmond Werkt, resultaat 2017
De Jaarrekening 2017 van IJmond Werkt leidt voor de gemeente Heemskerk tot een 
incidenteel bate van € 496.762. De belangrijkste oorzaak van het positieve resultaat is de 
incidentele bate voortkomend uit verkoop van het pand aan de Loggerstraat in IJmuiden. 
Door de verkoop van dit pand is de daarop rustende bestemmingsreserve ter dekking van de 
afschrijving komen te vervallen.

Aansluiting NVVK
Voor de noodzakelijke stappen om schuldhulpverlening kwalitatief te verbeteren en aansluiting 
bij de NVVK te bewerkstelligen is dit jaar in de Voorjaarsnota 2018 een budget van € 50.000 
beschikbaar gesteld.
Omdat dit proces nog deels in 2019 doorloopt wordt voorgesteld van dit budget € 25.000 in de  
bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 2019 weer beschikbaar te stellen.

Incidentele middelen armoede en schulden 2018-2020 
Het totaalbudget over drie jaar is € 149.365 (verdeling 2018: € 56.443, 2019 en 2020 € 46.461).
De informatie is gepubliceerd in de Meicirculaire. Het budget is inmiddels beschikbaar gesteld 
via de Decentralisatie-uitkering. Indien de middelen niet worden geoormerkt of geclaimd 
dan mag het bedrag binnen het Sociaal domein worden ingezet. Het Rijk beoogd met de 
verstrekking van de middelen bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen door 
bijvoorbeeld de lokale regie te versterken en het geven van een impuls ter verbetering van de 
toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Aangekondigd is dat 
de inzet wordt gemonitord door de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het beleid aangaande armoede en schuldhulpverlening wordt meer in samenhang bekeken 
en integraal benaderd in relatie  tot het gehele Sociaal domein. Dit vraagt meer voorbereiding 
waardoor een deel van het budget 2018 nog onbenut is. Voorgesteld wordt om dit deel van het 
budget van  € 25.000  in de bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 2019 
weer beschikbaar te stellen.

Collectieve ziektekostenverzekering (CZM) 
In 2018 is de gemeente gestart met het invoeren van een premiebijdrage aan de CZM. 
In de keuzenotitie CZM was een inschatting gemaakt van het aantal deelnemers. Met de 
thans gestelde bijdrage van € 20 per maand was de verwachting dat een realistisch bereik 
tussen de 20% en de 30% zou uitkomen. Dat is voor Heemskerk tussen de 400 en de 600 
volwassenen. Op dit moment is het bereik 376 volwassenen. De kosten bijdrage CZM worden 
voor 2018 geschat op € 100.000. In de keuzenotitie is aangegeven dat het meerdere jaren zal 
duren voordat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Voorgesteld wordt om incidenteel 
€ 134.000 af te ramen.
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Programma 3 Fysiek domein

Financieel overzicht 2018
Omschrijving Inv. Financieel effect

  2018 2019 2020 2021 2022

Omgevingswet -30.000

Bestemmingsplannen -150.000

Regionaal actieprogramma (RAP) 10.278 20.877 20.877 20.877 20.877

ISV 3 verantwoording 63.000

ISV 3 verantwoording -169.283

Klimaatadaptatie -40.000 20.000 20.000

Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte -35.000

Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte 17.500

Naar voren halen investering 2019 wegen,  tbv Tolweg 954.500

Naar voren halen investering 2019 groen, tbv Tolweg 48.500

Potentiële bouwlocatie De Baandert 10.000 15.000

Potentiële bouwlocatie De Baandert 15.000 45.000 45.000 45.000

TTH, bestemmingsreserve Verplichtingen TTH -20.768

TTH, bestemmingsreserve Verplichtingen TTH 20.768

Project TTH, uitwerking ovk Simon van Haerlemstraat, uitgaven 45.545

Project TTH, uitwerking ovk Simon van Haerlemstraat, inkomsten -45.545

Voorbereidingskosten, advies- en onderzoekskosten Debora Bakelaan -25.000 25.000

Coornhertstraat -238.725

Coornhertstraat 238.725

Ontwikkeling hoek Baandert / Jan van Kuikweg -8.191

Ontwikkeling hoek Baandert / Jan van Kuikweg 8.191

Straatreiniging 44.655

Verkeersprojecten gedragsbeïnvloeding 8.200

Verkeersprojecten gedragsbeïnvloeding -8.200

Verkeersregelinstallaties (VRI) 100.000

Verkeersregelinstallaties (VRI) -100.000

Evaluatie begrazing schapen  -3.920 3.920    

Opstellen Groenspoor  -16.000 16.000    

Offerte leidraad gedragscode  -5.878 5.878    

Kwijtscheldingen 23.000

Afvalverwijdering -45.940

Afvalstoffenheffing -49.500

Afvalstoffenheffing 65.000

Saldo van financiële effecten < € 25.000 -11.575 33.632 23.183 8.102 8.018 2.933

Saldo van lasten en baten 822.142 -154.941 165.626 93.979 73.895 68.810
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Omschrijving Inv. Financieel effect

  2018 2019 2020 2021 2022

BR Omgevingswet 30.000

BR Omgevingswet 150.000

Algemene reserve -63.000

BR Stedelijke vernieuwing -17.500

BR Grondbeleid en -beheer (kleine verschillen) -15.000

BR Grondbeleid en -beheer -10.000 -15.000

BR Verplichtingen TTH 20.768 -20.768

BR Volkshuisvestingsfonds 25.000 -25.000

BR Riolering (Straatreiniging) -8.931

BR Afvalstoffenheffing (Straatreiniging) -13.396

BR Budgetoverheveling 25.798 -25.798

BR Riolering (Kwijtscheldingen) -23.000

BR Afvalstoffenheffing (Afvalverwijdering) 45.940

BR Afvalstoffenheffing 49.500

BR Afvalstoffenheffing -65.000

Totaal Fysiek domein 822.142 -23.762 79.060 93.979 73.895 68.810

3.1 Ruimte

Omgevingswet 
Met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet is voor de 
jaren 2018 en 2019 een budget van € 152.250 beschikbaar gesteld. 
Nu de wet is uitgesteld en de invoering naar verwachting in 2021 zal 
plaatsvinden, zullen de kosten voor implementatie ook in 2020 en 
daarna optreden. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve 
Omgevingswet in te stellen waarin het overschot van 2018 en 
(mogelijk voor) 2019 wordt gestort en in 2020 weer beschikbaar 
wordt gesteld. Voorgesteld wordt om in 2018 € 30.000 in de 
bestemmingsreserve te storten. De bestemmings reserve kent geen 
plafond en heeft een looptijd tot en met 2025.

Bestemmingsplannen 
In 2018 is besloten om, in aanloop naar de invoering van de 
Omgevingswet, de bestaande bestemmingsplannen niet meer te 
herzien maar in plaats daarvan een Omgevingsvisie op te stellen. 
Voorgesteld wordt om de budgetten van 2018 ten behoeve van de 

bestemmingsplannen Centrum, Bedrijventerreinen en Woongebieden 
alsmede het restantbudget € 150.000 bestemmingsplannen 
(waaronder software en planschade) in de bestemmingsreserve 
Omgevingswet te storten. 

Regionaal actieprogramma (RAP) 
Het RAP werd tot nu gefinancierd vanuit het provinciaal woonfonds 
en inzet ambtelijke uren van de gemeente. De bodem van dit fonds 
is in zicht en er is berekend dat voor het lopende jaar 2018 tot en 
met 2020 ook een gemeentelijke bijdrage nodig is om alle acties en 
ambities waar te maken.

De regionale samenwerking binnen RAP-verband vraagt vanaf 
volgend jaar een bijdrage in de kosten van de deelnemende 
gemeenten. Voor Heemskerk zijn de volgende bijdragen geraamd.

Voor 2018 gaat het om een tekort van € 10.278 (uitgaande van 
€ 100.000 voor de regio, verdeelsleutel per inwoner). In de loop van 
2018 werd het tekort manifest. Een aanvulling op het beschikbare 
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budget vanuit de gemeenten is daarom nodig. Vanaf 2019 is structureel budget van € 20.877 
benodigd (uitgaande van € 200.000 idem).

ISV 3 verantwoording
In de Najaarsnota 2017 zijn de laatste gelden van de ISV 3 toegewezen.
Na de Najaarsnota 2017 heeft zich nog een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor 
alsnog € 169.283 beschikbaar is gekomen. De Provincie Noord-Holland stemt ermee in dat 
deze middelen pas in 2018 worden aangewend. De ontwikkelingen die tot dit voordeel hebben 
geleid zijn: 
1. Retour ontvangen middelen ISV 1+2 in 2018 van ODIJ € 52.647
2. Correctie omdat plan niet past in het ISV programma € 63.000
3. Lagere kosten sanering Kerklaan 1 €  53.370
4. Afronding NJN restantmiddelen € 266
 Totaal  € 169.283

Bij de verantwoording van de ISV 3 is gebleken dat middelen zijn aangewend voor een project 
waarvan bij nader inzien blijkt dat deze niet past binnen het ISV 3 programma. Dit betreft 
het project Mozartstraat voor een bedrag van € 63.000. Voorgesteld wordt om dit budget 
beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve en de vrijgevallen gelden toe te wijzen aan 
sportzaal De Velst. Dit omdat ontvangen subsidiegelden niet mogen worden teruggestort in de 
Algemene reserve. 

Daarnaast wordt voorgesteld om de restantmiddelen ISV 3, totaal € 106.283, eveneens toe te 
wijzen aan sportzaal De Velst.

Klimaatadaptatie 
Eind 2020 dienen gemeenten zicht te hebben op de verschillende klimaatopgaven (op 
het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid) en de stappen die moeten 
worden genomen om de openbare buitenruimte in 2050 klimaatbestendig te hebben ingericht. 
Het zogenoemde Klimaatplan. Een aan zienlijk deel van dit Klimaatplan is reeds in het 
Water- en rioleringsplan 2017-2021 “Verbinden met water” beschreven. Een aantal thema’s 
(waterveiligheid en hitte) valt echter niet onder de vakgebieden water en riolering en is 
daarom nog niet volledig uitgewerkt. In de Voorjaarsnota 2018 is budget beschikbaar gesteld 
om een plan van aanpak Klimaatadaptatie te laten opstellen, om uiteindelijk in 2020 tot een 
Klimaatplan te komen. Door het plan van aanpak samen met de gemeente Beverwijk en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op te stellen, vallen de kosten voor 2018 lager 
uit. Het opstellen van het Klimaatplan vindt in 2019-2020 plaats. 

Het budget 2018 kan met € 40.000 worden verlaagd. Voor 2019 en 2020 wordt een jaarlijks 
budget van € 20.000 aangevraagd.

Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte 
De reconstructie van de Tolweg in 2019 is een investering die onderdeel uitmaakt van het in de 
Voorjaarsnota 2018 opgevoerde Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte.
Hoewel de daadwerkelijke werkzaamheden pas in 2019 starten is het van belang om in 2018 
reeds opdracht te geven voor de voorbereidende werkzaamheden met een eerste aanbetaling, 
dit om aan de verplichtingen verbonden aan de verleende BDU-subsidie (€ 1.468.739) te 
kunnen voldoen. 

Voorgesteld wordt de investeringen openbare ruimte waarop in 2018 reeds uitgaven worden 
gemaakt voor de reconstructie Tolweg naar voren te halen. Per saldo gaat het om een netto 
investering van € 1.003.000.

Wegens meevallende onderzoekskosten kan het geraamde budget van € 35.000 komen te 
vervallen. Hiermee zal ook de geraamde 50% subsidie van € 17.500 en de onttrekking aan de 
bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing van € 17.500 komen te vervallen.

Locatie Jean Monnetstraat (oude gymnastiekzaal)
In 2018 is € 50.000 aangevraagd voor de herontwikkeling van de oude gymnastiekzaal Jean 
Monnetstraat. Het is echter niet zeker of deze middelen in 2018 worden uitgegeven. 
De uitkomsten van diverse lopende onderzoeken op flora en fauna moeten daarvoor worden 
afgewacht. Mogelijk dat deze kosten in 2019 worden gemaakt. Bij de Jaarrekening 2018 zal 
het eventueel niet-aangewende budget via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling naar 
2019 worden overgebracht en opnieuw beschikbaar worden gesteld.

Potentiële bouwlocatie de Baandert 
In verband met de woningbouwopgave wordt gezocht naar mogelijke bouwlocaties. Tussen 
het pand Live and Life (plan voor herontwikkeling appartementen) en het gerealiseerde 
woningbouwplan Kagerhof, ligt een beoogde locatie. Deze locatie is vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt uitermate geschikt voor herontwikkeling tot woninglocatie. De locatie wordt verhuurd 
voor telkens een periode van tien jaar. Teneinde een mogelijke herontwikkeling niet in de weg 
te staan is de huur per 1 september 2019 opgezegd. Niet opzeggen van de huur heeft als 
gevolg dat een nieuwe huurtermijn van tien jaar ingaat. Deze opzegging is gedaan na inwinnen 
van juridisch advies. 
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De huurder gaat niet akkoord met de huuropzegging. Thans dient juridisch advies te worden 
ingewonnen over de te volgen stappen. Hieraan zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is 
afhankelijk van een mogelijk juridisch traject. Voorgesteld wordt om ter dekking van juridische 
kosten dit jaar een budget van € 10.000 en voor 2019 een budget van € 15.000 op te nemen 
en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Grondbeleid en -beheer.

Vanaf september 2019 moet rekening worden gehouden met een huurderving van 
ongeveer € 45.000 op jaarbasis. Verdere mogelijke financiële consequenties voortvloeiend uit 
de huuropzegging zijn nog niet bekend.

Sportvelden - Odin ‘59 
In overleg met voetbalvereniging Odin ‘59 is aan een extern bureau opdracht verstrekt om een 
scenario-onderzoek te doen naar een toekomstbestendig sportpark voor Odin ‘59. De kosten 
voor dit onderzoek worden ten laste van de geraamde plankosten gebracht. De plankosten 
worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Tolhek. 

TTH, bestemmingsreserve Verplichtingen TTH 
In 2018 wordt € 20.768 aan inkomsten verwacht uit het samenwerkingsverband TTH voor 
voorbereiding en toezicht. Deze inkomsten worden in de bestemmingsreserve Verplichtingen 
TTH gestort en in 2019 beschikbaar gesteld. 

Start project TTH Simon van Haerlemstraat 
In 2017 is gestart met de uitvoering van het project Simon van Haerlemstraat, een project 
ondergebracht in de TTH. In de Voorjaarsnota 2017 is gemeld dat dit jaar bepaalde uitgaven, 
waaronder sloopkosten en kosten bouwrijp maken, worden bekostigd via de onderliggende 
partijen (gemeente en WoonopMaat). Deze kosten zouden in hetzelfde jaar nog met de GEM 
CV worden verrekend. In 2017 bedroegen de uitgaven en inkomsten € 639.554.  
In 2018 zijn de resterende uitgaven en inkomsten van dit project verantwoord, zijnde € 45.545.

Voorbereidingskosten / advies- en onderzoekskosten Debora Bakelaan 
Voor de voorbereiding van het herstructureringsproject is een budget van € 260.000 geraamd. 
Per partij (gemeente en WoonopMaat) € 130.000. Het gemeentelijk aandeel in de externe advies- 
en onderzoekskosten is ten laste van de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds gebracht.
Verwacht wordt dat in 2018 € 25.000 aan kosten van het gemeentelijk aandeel pas in 2019 
zullen worden gemaakt. Voorgesteld wordt om deze middelen via de bestemmingsreserve 
Volkshuisvestingsfonds over te hevelen naar 2019 voor nog te maken externe kosten. 

Verwervingskosten herstructurering Debora Bakelaan 
Ten behoeve van de reconstructie van de Tolweg vinden onderhandelingen plaats over de 
verwerving van het pand Tolweg 4b. Voorgesteld wordt om de verwervingskosten te dekken uit 
de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds. Zodra deze kosten bekend zijn worden deze 
opgevoerd in de eerstvolgende tussentijdse rapportage. 

Coornhertstraat
De in 2018 ontvangen bijdrage voor het woonrijp maken volgens anterieure overeenkomst is 
€ 238.725. De door de gemeente uit te voeren verplichtingen worden in 2018 afgerond. 
De inkomsten uit deze bijdragen vallen weg tegen de kosten voor deze ontwikkeling. Uitgaven 
en inkomsten lopen budgettair neutraal over de voorziening Anterieure overeenkomsten.

De Splinter
Er is overeenstemming met de projectontwikkelaar over de inhoud van de anterieure 
overeenkomst en de hoogte van de bijdrage van deze in de herontwikkeling van het openbaar 
gebied. Binnenkort wordt de anterieure overeenkomst getekend. De door de gemeente uit te 
voeren verplichtingen zullen niet eerder dan eind 2019 aanvangen. 

Ontwikkeling hoek Baandert / Jan van Kuikweg 
Conform de overeenkomst zal de bijdrage voor de anterieure kosten ongeveer € 100.000 zijn. 
De bijdrage van de ontwikkelaar voor 2018 bedraagt € 8.191. De resterende bijdragen volgen 
het bouwproces. Omdat nog niet bekend is wanneer het bouwproces kan starten, is ook nog 
niet bekend wanneer de resterende bijdragen kunnen worden ontvangen. De inkomsten uit 
deze bijdragen vallen weg tegen de kosten voor deze ontwikkeling. Uitgaven en inkomsten 
lopen budgettair neutraal over de voorziening Anterieure overeenkomsten.

3.2 Bereikbaarheid

Risico

Verbinding A8-A9
In mei 2018 heeft het college van Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland 
(GS) besloten het golfbaan-alternatief als voorkeursalternatief aan te houden. Om deze 
reden wil GS geen landschapsplan voor het Heemskerk-alternatief opstellen. De gemeente 
Heemskerk heeft GS verzocht alsnog het landschapsplan voor het Heemskerk-alternatief 
op te stellen dan wel de gemeente Heemskerk hierin te faciliteren. Bij een negatieve reactie 
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van GS zal het landschapsplan in het derde kwartaal van 2018 worden aanbesteed. De 
kosten voor het opstellen van het landschapsplan worden geraamd op € 100.000. Voor deze 
kosten is dekking beschikbaar vanuit de bestemmingsreserve Verbinding A8-A9. Het risico 
bestaat dat bij het realiseren van het Heemskerk-alternatief dan wel gelijkwaardig hieraan de 
bestemmingsreserve met € 100.000 moet worden opgehoogd.

Straatreiniging
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC wordt maandelijks op basis van 
een prognose betaald. De DVO bevat echter ook posten waar op basis van werkelijke 
tonnages en werkelijke kosten wordt afgerekend. De verschillen worden met de prognose 
na elk jaar verrekend. Afgelopen jaar zijn meer uitrukken (elf stuks) nodig geweest om de 
beheersbaarheid van gladheid te kunnen waarborgen. In de prognose was rekening gehouden 
met 20 uitrukken. Dit is het gemiddelde van uitrukken die afgelopen jaren nodig zijn geweest. 
De afrekening van het dienstjaar 2017 heeft geleid tot een incidenteel nadeel van € 44.655. 
Dit nadeel wordt voor 30% bekostigd uit de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing (€ 13.396) 
en voor 20% uit de bestemmingsreserve Riolering (€ 8.931). De overige 50% dient ten laste 
van de exploitatie te worden gebracht.

Verlengen krediet Herinrichten van de Van Ruusbroeckstraat 
De herinrichting van de van Ruusbroeckstraat en de van Maerlantstraat liep gelijk met de 
nieuwbouw van WoonopMaat en herinrichting Coornhertstraat. Met het herinrichten van de van 
Ruusbroeckstraat kon pas worden begonnen nadat de bouw en herinrichting Coornhertstraat 
gereed was. In april is met de herinrichting van de van Ruusbroeckstraat begonnen. Wat nog 
resteert zijn de groenwerkzaamheden die in het najaar worden uitgevoerd. De financiële 
afhandeling in het kader van de subsidie vindt in 2019 plaats.

Verkeersprojecten gedragsbeïnvloeding 
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt op diverse basisscholen het verkeersproject Split the 
Risk uitgevoerd. De uiteindelijke kosten voor dit project bedragen € 8.200. Deze kosten worden 
voor 100% door de Provincie Noord-Holland gesubsidieerd.

Verkeersregelinstallaties (VRI) 
Voor het vervangen van één verkeersregelinstallatie in een busroute in Heemskerk en één in 
Beverwijk is in totaal € 100.000 aan provinciale subsidie ontvangen. Deze subsidie is verstrekt 
omdat deze VRI door een aantal extra maatregelen de doorstroming van bussen bevordert. 
Deze subsidie wordt naar rato van de investering verstrekt. 

3.3 Milieu en duurzaamheid

Evaluatie begrazing schapen
In de Voorjaarsnota 2018 is een budget van € 7.841 beschikbaar gesteld voor onderzoek 
naar de effectiviteit van het verhogen van de biodiversiteit in Heemskerk door middel van 
het begrazen met schapen. Het onderzoek start dit jaar en wordt volgend jaar opgeleverd. 
In 2018 wordt 50% van de kosten gefactureerd (na gunning) en 50% bij oplevering van de 
rapportage. Voorgesteld wordt om 50% van het budget (€ 3.920) in de bestemmingsreserve 
Budgetoverheveling te storten en in 2019 weer beschikbaar te stellen.

Opstellen Groenspoor
In de Voorjaarsnota 2018 is een budget van € 16.000 beschikbaar gesteld voor het 
opzetten van een burgerparticipatie traject Groenspoor met als doel sociale cohesie en 
verhogen biodiversiteit. Het traject start begin 2019. Voorgesteld wordt om € 16.000 in de 
bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 2019 weer beschikbaar te stellen.

Offerte leidraad gedragscode
In de Voorjaarsnota 2018 is een budget van € 11.756 beschikbaar gesteld voor het opstellen 
van een gedragscode Natuurwet. Het onderzoek start dit jaar en wordt volgend jaar afgerond. 
In 2018 wordt 50% van de kosten gefactureerd en 50% bij oplevering van de rapportage. 
Voorgesteld wordt om € 5.878 in de bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 
2019 weer beschikbaar te stellen.

Kwijtscheldingen
Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2018 is rekening gehouden met een verwachte 
daling van het aantal kwijtscheldingen. Het blijkt nu dat deze ontwikkeling zich niet voordoet. 
Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van deze regeling is vrijwel gelijk aan dat in 2017. 
Voorgesteld wordt om het budget voor kwijtscheldingen incidenteel met € 23.000 bij te ramen 
en dit te onttrekken aan de bestemmingsreserve Riolering.

Afvalverwijdering
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC wordt maandelijks op basis van een prognose 
betaald. De DVO kent echter posten waar op basis van werkelijke tonnages en werkelijke kosten 
wordt afgerekend. De verschillen worden met de voor prognose na elk jaar verrekend. Afgelopen 
jaar zijn de verwerkingskosten en de rijksbelasting op het te verbranden restafval minder 
hoog uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat minder tonnages grof huishoudelijk afval zijn 
ingezameld en de definitieve tarieven voor enkele afvalstoffen minder hoog zijn dan geraamd. 
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De afrekening van het dienstjaar 2017 heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 45.940 
en zal in de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing worden gestort. 

Verhoging rijksbelasting op verbrandbaar afval 
Het Rijk heft een belasting per ton afval dat moet worden verbrand. In het regeerakkoord is 
een forse verhoging van de afvalstoffenbelasting op verbrandbaar afval aangekondigd. Het 
betreft een ruime verdubbeling ten opzichte van het huidige tarief van € 13,21 per tonnage. 
Voor Heemskerk betekent dit bij ongewijzigd beleid een extra kostenpost van € 140.000 per 
jaar. De verwachting is dat het inzetten van maatregelen zoals het apart inzamelen van plastic 
en het afsluiten van ondergrondse containers het aantal tonnen te verbranden afval drastisch 
terug kunnen dringen en daarmee de afvalstoffenbelasting kunnen reduceren. 

Afvalstoffenheffing
De opbrengst afvalstoffenheffing valt € 49.500 hoger uit. Daarnaast is ook het aantal 
kwijtscheldingen hoger dan begroot. Dit is een gevolg van een verwachte maar niet 
doorgezette daling van het aantal mensen dat gebruik maakt van deze regeling. Dit nadeel 
bedraagt naar verwachting € 65.000. Voorgesteld wordt het saldo van deze twee effecten ad 
€ 15.500 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. In de Begroting 2019 
is reeds rekening gehouden met nieuwe aantallen en de daaraan gerelateerde opbrengsten.
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Algemene dekkingsmiddelen/overhead

Financieel overzicht 2018
Omschrijving Inv. Financieel effect

  2018 2019 2020 2021 2022

Inhuur tijdelijk management 204.000

Vrijval jaarwerkverplichting SAP-centrum -41.817

Saldo van financiële effecten < € 25.000 31.030 15.000 15.000 15.000 15.000

Saldo van lasten en baten 0 193.213 15.000 15.000 15.000 15.000

Totaal Algemene dekkingsmiddelen / overhead 0 193.213 15.000 15.000 15.000 15.000

Inhuur tijdelijk management
In het rapport van Rijnconsult genaamd “Wij zijn elkaar kwijtgeraakt” is een aantal conclusies 
en aanbevelingen opgenomen o.a. voor de organisatiestructuur. Een van de aanbeveling 
betreft de versterking van het sturen op strategisch en concernniveau ter ondersteuning van de 
functie van gemeentesecretaris. 
In het daarna opgesteld plan van aanpak door Rijnconsult genaamd “Samen op weg naar 
een wendbare, professionele organisatie” is dit punt vertaald naar het instellen van een 
tijdelijk management team (MT) dat invulling zal geven aan de strategische rol. In de huidige 
voorstellen voor de organisatie-ontwikkeling wordt deze tijdelijkheid omgezet naar een 
structurele wijziging per 1 januari 2019. De kosten van het tijdelijk MT bedragen tot die datum 
€ 204.000 (incidenteel). 

Vrijval jaarwerkverplichting SAP-centrum
In de administratie is een jaarwerkverplichting opgenomen voor de kosten van automati-
serings diensten door gemeente Velsen over 2017. Na afrekening resteert een positief saldo 
van € 41.817. Deze incidentele bate kan vrijvallen.
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Budgettair neutrale wijzigingen

In onderstaand overzicht zijn de budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma-
onderdelen opgenomen. Deze wijzigingen betreffen herschikking van de uitgaven en 
hebben geen effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen dienen als waarborg voor de 
rechtmatigheid van de uitgaven.

Bestuurlijk domein 2018 2019 2020 2021 2022

1.1 Ontvangen pensioenkapitaal bestuurder -677.000 A

1.1 Voorziening Pensioenen wethouders 677.000 A

1.2 Verwisseling van uren -5.054 B

1.4 Inhuur wegens ziekte 59.000 C

1.4 Inhuur wegens ziekte 35.500 D

Totaal Bestuurlijk domein 89.446 0 0 0 0

Fysiek domein

3.1 Verschuiven budget klimaatadaptatie 60.000 E

3.1 Inhuur wegens ziekte 99.000 F

3.1 Inhuur wegens vacature / generatiepact 50.000 G

3.1 Inhuur wegens generatiepact 37.000 H

3.3 Verschuiven budget klimaatadaptatie -60.000 E

Totaal Fysiek domein 186.000 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen / overhead

6.1 Verwisseling van uren 5.852 B

6.1 Verwisseling van uren -798 B

42.11 Financieel beleid / taakstelling -280.500 C/D/F/G/H

Totaal AD / overhead -275.446 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0
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