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1.1 Algemeen 

De Najaarsnota 2019 bevat de Tweede bestuursrapportage 2019. Deze tussentijdse 
rapportage is het laatste verantwoordings- en bijsturingsmoment binnen het begrotingsjaar 
2019. 
In de rapportage worden, met betrekking tot de uitvoering van de begroting, verbanden gelegd 
tussen de plannen en voornemens zoals opgenomen in de Begroting 2019 en de stand van 
zaken na acht maanden van dit jaar. 

De financiële consequenties leiden tot bijstelling van de Begroting 2019 en eventueel de 
daaropvolgende jaren en geeft daarmee inzicht in de te verwachten saldi van de begroting in 
meerjarenperspectief.

In de Najaarsnota 2019 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.

Jaarrekening 2019
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 2019 is daarom de realisatie en eindejaarsverwachting 
van de prestaties beoordeeld. Op grond van deze inschatting kan van een aantal budgetten 
nu reeds worden aangegeven dat deze niet meer in 2019 maar in 2020 worden aangewend. 
Deze budgetten worden via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 
overgebracht om in dat jaar vervolgens weer beschikbaar te worden gesteld.

Beleidsafwijkingen en financiële effecten worden door het vaststellen van deze Najaarsnota 
2019 geformaliseerd en op de Begroting 2019 gecorrigeerd.

Afwijkingen in deze Najaarsnota 2019 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.
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In de tabellen worden zowel negatieve als positieve notaties gehanteerd. Een negatieve 
notatie betreft een nadeel (verhoging van een last of verlaging van een bate). Daarentegen 
betreft een positieve notatie een voordeel (verlaging van een last of verhoging van een bate).

1.2 Financiën in één oogopslag

De financiële effecten uit de Najaarsnota 2019 zijn hieronder per programma gespecificeerd 
(bedragen x € 1.000; negatief genoteerde bedragen betreffen een nadeel).

Tweede bestuursrapportage 2019 Begroot

2019 2020 2021 2022 2023

1. Bestuurlijk domein 108 0 0 0 0

2. Sociaal domein 758 -435 -216 -227 -210

3. Fysiek domein 17 -123 -3 -3 -3

Algemene dekkingsmiddelen / Overhead -35 -6 -6 -6 -6

Saldo van lasten en baten 848 -563 -225 -236 -219

Totaal mutaties reserves -523 375 0 0 0

Financieel effect Tweede bestuursrapportage 2019 325 -188 -225 -236 -219

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
(bedragen x € 1.000; negatief genoteerde bedragen betreffen een nadeel).

Meerjarig financieel perspectief Begroot

2019 2020 2021 2022 2023

Financiële positie na Voorjaarsnota 2019 -2.630 -1.581 -1.912 -855 245

Dekking saldo primitieve begroting ten laste van 
Algemene reserve (BIRB/2018/2752)

754

Inrichting Rekenkamer (BIRB/2018/2765) -65 -65 -65 -65

Effect Meicirculaire 2019 (vrij aanwendbare middelen) 645 1.058 889 -43 117

Advies Berenschot bij Meicirculaire 2019 650 650

Financieel effect opstellen Begroting 2020-2023 -188 -329 -254 -403

Saldo Begroting 2020-2023 -1.231 -776 -1.417 -567 544

Financiële effecten separate raadsbesluiten:

Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (IJM/2019/0180) -44 -44 -44 -44

Bijdrage kunstwerk (BIRB/2018/2778) -25

Financieel effect Tweede bestuursrapportage 2019 325 -188 -225 -236 -219

Totaal financiële positie -931 -1.008 -1.686 -847 281

Het totaaleffect voor het jaar 2019 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 2019.

Specificatie mutaties op resultaat Begroting 2019

Aanstelling raadsadviseurs 50.000 V

Veiligheidsregio Kennemerland 17.306 V

Toename bouwactiviteiten 30.000 V

Diversiteitsbeleid 27.900 V

Subsidie uitvoering Stapin! 35.000 V

Kerklaan 1 715.345 V

Wmo-maatwerk stijging aanvragen -350.000 N

Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 50.000 V

Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen -40.000 N

Schoolgebouw Willem van Coulsterstraat 2 (voormalige IBS Elif) -171.890 N

Doorbetaling Algemene uitkering Onderwijsgelden -90.069 N

IJmond Werkt! Begrotingswijziging 2019-1 96.512 V

Voorbereidings- / advies- en onderzoekskosten Debora Bakelaan -40.000 N

Belastingen -14.000 N

Totaalsaldo van financiële effecten < € 25.000 8.961 V

Totaal mutaties Tweede bestuursrapportage 2019 325.065 V

Het totaal aan budgetten dat via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling van 2019 naar
2020 wordt overgeheveld heeft betrekking op onderstaande onderwerpen.

Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering deskundigheid, werkbudget buurtsportcoach 121.000

Vastgoed/accommodatiebeleid 20.000

Beheer en exploitatie sportaccommodaties (regionale samenwerking) 18.000

Jan van Kuikweg 18 13.000

Totaal budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 172.000

Hierna volgen per programma toelichtingen op ontwikkelingen en afwijkingen op de plannen en
voornemens zoals opgenomen in de Begroting 2019 en de stand van zaken na acht maanden
van het lopende begrotingsjaar.
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Programma 1: Bestuurlijk domein

Omschrijving Investering Financieel effect

2019 2020 2021 2022 2023

Aanstelling raadsadviseurs 50.000

Veiligheidsregio Kennemerland 17.306

Toename bouwactiviteiten 30.000

Saldo van financiële effecten < € 25.000 10.828

Saldo van lasten en baten 0 108.134 0 0 0 0

Mutatie reserve(s) 0

Totaal Bestuurlijk domein 0 108.134 0 0 0 0

1.1 Bestuur, participatie 
  en samenwerking

36.1 Raad & raadscommissies
Aanstelling raadsadviseurs
Als gevolg van latere aanstelling van de 
raadsadviseurs dan aanvankelijk gepland, 
zijn de loonkosten van de griffie in 2019 
incidenteel € 50.000 lager dan geraamd.

1.4 Veiligheid, vergunning 
  en handhaving

05.1 Brandweertaken
Veiligheidsregio Kennemerland
Uit het Jaarverslag 2018 van de 
Veiligheidsregio Kennemerland blijkt dat 
voor de deelnemende gemeenten sprake 
is van een incidentele teruggave. Voor 
Heemskerk bedraagt deze teruggave 
€ 17.306.

19.1 Bouw- en omgevingsvergunning
Toename bouwactiviteiten 
Door een toename van bouwactiviteiten is 
sprake van een incidenteel voordeel van 
€ 30.000 op de legesopbrengsten. Door 
een uitspraak van de Raad van State op 
29 mei 2019 inzake het Programma aanpak 
stikstof (PAS) zijn een aantal bouwprojecten 
vertraagd omdat nader onderzoek moet 
worden gedaan naar de invloed van stikstof 
op natuurgebieden. Onduidelijk is of deze 
bouwprojecten alsnog in 2019 kunnen 
worden afgehandeld en leges kunnen 
worden geheven. 

7Najaarsnota 2019



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Programma 2: Sociaal domein

Omschrijving Investering Financieel effect

2019 2020 2021 2022 2023

Subsidie Zorg & Zekerheid 7.500

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) -7.500

Diversiteitsbeleid 27.900

Subsidie uitvoering Stapin! 35.000

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering deskundigheid, 
werkbudget buurtsportcoach

121.000 -121.000

Uitvoering nota Toerisme & recreatie -12.000

Vastgoed/accommodatiebeleid 20.000 -20.000

Beheer en exploitatie sportaccommodaties (regionale samenwerking) 18.000 -18.000

Kerklaan 1 verkoopopbrengst 725.000

Kerklaan 1 boekwaarde 3.655 -3.655 461 455 449 443

Kerklaan 1 exploitatielasten -6.000

Sloopkosten Bilderdijkstraat 14 -65.000

Wmo-maatwerk stijging aanvragen -350.000 pm pm pm pm

Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 50.000

Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen -40.000 -10.000

Schoolgebouw Willem van Coulsterstraat 2 (voormalige IBS Elif) 163.890 -163.890 11.516 11.380 11.244 11.109

Schoolgebouw Willem van Coulsterstraat 2 (voormalige IBS Elif) -8.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Programmaplan onderwijshuisvesting 2019 63.500 4.128 4.080 4.032 3.985

Doorbetaling Algemene uitkering Onderwijsgelden -90.069

Continueren preventieve activiteiten Jeugdzorg -100.000

Lagere rijksbijdrage BUIG 363.876

Lagere rijksbijdrage BUIG -363.876

Resultaat IJmond Werkt! 2018 386.000

IJmond Werkt! Begrotingswijziging 2019-1 96.512

IJmond Werkt! Begroting 2020-2023 -162.000 -218.000 -229.000 -212.000

Saldo van financiële effecten < € 25.000 17.680 -3.702 2.297 2.288 2.280

Saldo van lasten en baten 231.045 758.478 -434.597 -215.788 -226.987 -210.183

Mutatie reserves

BR Budgetoverheveling -121.000 121.000

BR Recreatie en toerisme 12.000

BR Budgetoverheveling -20.000 20.000

BR Budgetoverheveling -18.000 18.000

BR Grondbeleid en -beheer 65.000

BR Overschotten decentralisaties 100.000

BR Participatiewet -386.000

Totaal Sociaal domein 231.045 290.478 -175.597 -215.788 -226.987 -210.183
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2.1 Welzijn en Zorg nieuwe stijl

15.1 Zorg
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is een subsidie van € 7.500 ontvangen voor het 
programma Jongeren Op Gezond Gewicht. Verzocht wordt dit incidentele budget beschikbaar 
te stellen ten behoeve van de uitrol van The Daily Mile op basisscholen.

16.1 Welzijn
Diversiteitsbeleid
Bij de Meicirculaire 2019 heeft het Rijk de vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding 
van statushouders over de periode 2017/2018 aan de gemeenten opnieuw berekend. Bij 
controle van de overzichten van DUO bleek hun doorbetaling niet volledig: Heemskerk heeft 
meer statushouders gehuisvest en maatschappelijk begeleid dan DUO heeft vergoed. Dit leidt 
in 2019 tot een incidentele bate van € 27.900.

Subsidie uitvoering Stapin!
Van de gemeente Haarlem is een incidentele subsidie van € 35.000 ontvangen ten behoeve 
van de uitvoering van Stapin! 2019.

31.3 Welzijnsaccommodaties
Anthonie Verherentstraat 1
Het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 is verkocht onder voorwaarden. De overdracht 
is afhankelijk van het verlenen van de omgevingsvergunning. De verkoopopbrengst 
van het gebouw zal na de juridische overdracht met de boekwaarde worden verrekend. 
De verkoopkosten zijn bekostigd vanuit de bestemmingsreserve Grondbeleid en -beheer. 
Deze kosten en de boekwaarde worden met de verkoopopbrengst verrekend. De netto-
opbrengst zal bij de jaarrekening via het resultaat aan de Algemene reserve worden 
toegevoegd.

2.3 Algemene lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie

13.1 Sport en recreatie
Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering deskundigheid, werkbudget 
buurtsportcoach
In het najaar van 2019 wordt de Sportnota door de raad vastgesteld. Vervolgens kunnen 
subsidiemogelijkheden voor deze thema’s verder worden uitgewerkt. Hiervoor is een 
incidenteel budget van € 121.000 beschikbaar, bestaande uit € 95.000 voor subsidies aan 
doelgroepen en € 26.000 voor verlaging van tarieven. Aangezien de verdere uitwerking 
volgend jaar zal plaatsvinden wordt dit budget via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling 
naar 2020 overgeheveld.

Uitvoering nota Toerisme & recreatie
Eén van de activiteiten uit de nota Toerisme & recreatie is in 2019 het integreren van een 
evenementenkalender op de toeristische website. Deze kalender zorgt voor overzicht van de 
activiteiten in de gemeente en draagt bij om de recreatieve mogelijkheden beter tot uiting te 
laten komen.
 
Daarnaast worden in 2020 activiteiten uitgevoerd die zijn gericht op de positionering en het 
laden van ‘Heemskerk Zee van Tijd’. Hiermee kan het toeristisch-recreatieve aanbod in de 
gemeente worden gefaciliteerd en kan Heemskerk bij de (Nederlandse) toeristen beter bekend 
worden gemaakt door toeristische marketing. Voorgesteld wordt om het budget recreatie in 
2019 incidenteel met € 12.000 te verhogen voor het realiseren van de kalender. De kosten 
worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Recreatie en toerisme. Deze 
onttrekking vindt plaats naast de jaarlijkse reguliere onttrekking.

28.3 Sportvelden
Sportpark Assumburg
In de Voorjaarsnota 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van twee 
verharde asfalt handbalvelden voor één multifunctioneel beachveld. Dit multifunctionele 
beachveld zou middels cofinanciering (Schipholfonds) worden gerealiseerd. Helaas heeft het 
Schipholfonds de aanvraag niet gehonoreerd. Momenteel wordt onderzocht welke andere 
mogelijkheden er zijn om alsnog tot realisatie te komen.
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28.4 Recreatieve voorzieningen
Motie Speelvoorzieningen
Voor de zomervakantie heeft de raad de motie Speelvoorzieningen aangenomen. Een 
onafhankelijk bureau onderzoekt vanaf september 2019 het aantal speelplekken, de verdeling 
en de noodzaak deze allemaal te behouden. 

31.1 Accommodatiebeleid
Vastgoed/accommodatiebeleid
In de Voorjaarsnota 2019 is een incidenteel budget van € 25.000 voor het accommodatiebeleid 
beschikbaar gesteld. De accommodaties komen aan de orde als onderdeel van de Kadernota 
vastgoed die in 2019 wordt opgesteld. Uitwerking van dit beleid vindt in 2020 plaats. In 2019 
is een deel van het budget - € 5.000 voor een onderzoek door het Mulier Instituut (Sportnota) 
- aangewend. De rest van het budget is benodigd voor de nadere uitwerking in 2020. 
Voorgesteld wordt dit budget van € 20.000 via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling in 
2020 weer beschikbaar te stellen.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties (regionale samenwerking)
De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben in een intentieovereenkomst vastgelegd 
om gezamenlijk de mogelijkheden van samenwerking in het beheer en exploitatie van 
gemeentelijke sportaccommodaties te onderzoeken. Daarbij vindt onderzoek plaats naar 
de mogelijkheden om het beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties in 
één externe organisatie onder te brengen en de gevolgen van de verruiming van de btw-
sportvrijstelling per 1 januari 2019 in kaart te brengen. Hiervoor is een budget beschikbaar 
waarvan een deel in 2019 en een deel in 2020 wordt aangewend. Voorgesteld wordt om het 
restantbudget van naar verwachting afgerond € 18.000, dat eind 2019 nog beschikbaar is, in 
de bestemmingsreserve Budgetoverheveling te storten en in 2020 weer beschikbaar te stellen.

31.5 Kunst cultuuraccommodaties
Kerklaan 1
Het gebouw Kerklaan 1 is op basis van verkoop onder voorwaarden verkocht. De overdracht 
van het gebouw heeft medio 2019 plaatsgevonden. De verkoopopbrengst bedraagt 
€ 725.000. Rekening dient te worden gehouden met in 2019 beperkte incidenteel gemaakte 
exploitatielasten van € 6.000. De restant boekwaarde van het gebouw Kerklaan 1 bedraagt 
€ 3.655 en dient te worden afgeboekt. De netto-opbrengst zal bij de Jaarrekening 2019 via het 
resultaat aan de Algemene reserve worden toegevoegd.

31.7 Overige accommodaties
Sloopkosten Bilderdijkstraat 14
In de Voorjaarsnota 2019 is een incidenteel budget van € 70.000 beschikbaar gesteld voor 
de sloop van het pand Bilderdijkstraat 14. Als gevolg van de grote hoeveelheid asbest in 
het pand is voor sanering van dit asbest en de sloop extra incidenteel budget van € 65.000 
benodigd. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de 
bestemmingsreserve Grondbeleid en -beheer.

2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

15.3 Maatwerkvoorzieningen WMO
Wmo-maatwerk stijging aanvragen
In de Voorjaarsnota 2019 is melding gemaakt van het feit dat, mede door het afschaffen van 
de inkomensafhankelijke bijdrage en de invoering van het abonnementstarief, een toename in 
het aantal ontvangen Wmo-aanvragen merkbaar is. 

Deze toename van aanvragen (circa 25% in de eerste acht maanden van 2019), in combinatie 
met een daling van de inkomsten, leidt tot een overschrijding van het voor 2019 beschikbare 
budget van naar verwachting circa € 350.000. 

15.4 Opvang en nazorg
Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
In het kader van de doordecentralisatie is van centrumgemeente Haarlem € 50.000 ontvangen 
voor de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen ten behoeve van een onderzoek naar 
flexibele woon- en opvangvoorzieningen. Voorgesteld wordt om € 50.000 als bate in de 
begroting op te nemen, voor 2019 € 40.000 beschikbaar te stellen en voor 2020 € 10.000.

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp

10.1 Onderwijshuisvesting
Schoolgebouw Willem van Coulsterstraat 2 (voormalige IBS Elif)
De Islamitische basisschool Elif (IBS Elif) heeft binnen de wettelijke periode van vijf jaar de 
stichtingsnorm niet gehaald. Hierdoor is de bekostiging voor de instandhouding van de school 
van het Rijk aan het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2019 gestopt. Hiermee eindigt 
de huisvestingsverplichting van de gemeente voor de school. Het bevoegd gezag heeft de 
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school met ingang van augustus gesloten. Het juridische eigendom van het schoolgebouw is 
weer aan de gemeente overgedragen. 
Aan het schoolbestuur zijn middelen verstrekt voor 1e inrichting en leermiddelen. Nu de 
huisvestingsverplichting is gestopt is het reëel om de restant boekwaarde van € 163.890 af te 
boeken voor 2020 en volgende jaren. Het structurele voordeel op de kapitaallasten voor 2020 
bedraagt € 11.516 en heeft voor de daaropvolgende jaren een aflopend karakter.
Het gebouw blijft voor tijdelijke huisvesting onderwijs beschikbaar en wordt voorlopig beheerd 
door een vastgoedbeheerder. Ten behoeve van de exploitatie en instandhouding van het 
gebouw worden kosten gemaakt. In 2019 bedragen deze kosten € 8.000 en met ingang van 
2020 worden deze kosten geraamd op € 16.000 per jaar. 

Programmaplan onderwijshuisvesting 2019
In de Voorjaarsnota 2018 is voor de aanvragen onderwijshuisvesting voor het Programmaplan 
onderwijshuisvesting 2019 een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld. De 
uitvoeringskosten van het Programmaplan onderwijshuisvesting 2019 zijn vastgesteld op 
€ 86.500. Dit betekent dat € 63.500 aan niet-aangewend krediet in het begrotingsjaar 2020 
vervalt. Dit leidt tot een structureel voordeel aan kapitaallasten van € 4.128 aflopend per jaar 
voor het openbaar onderwijs.

Doorbetaling Algemene uitkering Onderwijsgelden
De correctie op de doorbetaling van onderwijsgelden uit de Algemene uitkering is zowel in de 
Voorjaarsnota als in de Meicirculaire aan de actuele berekeningen aangepast. Dit heeft tot 
gevolg dat het budget nu dubbel is verlaagd met € 90.069. Dit wordt thans gecorrigeerd.
Uiteindelijk wordt het bedrag aan onderwijsgelden uitbetaald wat via de Algemene uitkering 
wordt ontvangen en worden deze inkomst en uitgave budgettair neutraal verwerkt in de 
jaarrekening.

10.3 Gespecialiseerde Jeugdhulp
Continueren preventieve activiteiten Jeugdhulp
Op 15 december 2016 heeft de raad via het amendement ‘Extra investeren in preventie 
Jeugdhulp’ een incidenteel budget van € 250.000 voor preventieve activiteiten beschikbaar 
gesteld. Om een aantal preventieve activiteiten, zoals buurtgezinnen, praktijkondersteuning 
huisartsen, Home Start, preventieve activiteiten ouders en jonge kinderen et cetera te kunnen 
continueren, is voor 2019 vanuit de bestemmingsreserve Sociaal Domein een incidenteel 
budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. In de Voorjaarsnota 2019 is de verwachting 
opgenomen dat de inzet op preventieve taken ook in 2020 om extra middelen vraagt en 
is aangegeven dat - in afwachting van evaluaties en mogelijke andere (regionale en/of 

landelijke) dekking - een voorstel hiertoe zou worden opgenomen in de Najaarsnota 2019. 
Voorgesteld wordt om voor preventie jeugdhulp in 2020 een incidenteel budget van € 100.000 
beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken vanuit de bestemmingsreserve Overschotten 
Decentralisaties. In het eerste kwartaal 2020 wordt de transformatie binnen het gehele sociaal 
domein nader uitgewerkt. Onderhavige preventieve activiteiten worden onderdeel van deze 
uitwerking, waarbij de inzet erop is gericht dat de transformatie, mede gezien de taakstelling in 
het Sociaal domein, binnen de bestaande structurele budgetten plaatsvindt.

2.6 Werk en inkomen

07.1 Bijstand levensonderhoud
Lagere rijksbijdrage BUIG
Medio mei heeft het Rijk de nadere voorlopige budgetten bekend gemaakt. In de Begroting 
2019 is rekening gehouden met een gebundelde uitkering van € 11.396.994. Deze is met 
€ 363.876 verlaagd naar in totaal € 11.033.118. Daarnaast is sprake van een daling in 
het uitkeringsbestand en in de totale lasten van de uitkeringen en loonkostensubsidie. De 
prognose is dat dit leidt tot een budgettair neutraal resultaat. De lasten kunnen derhalve 
incidenteel met € 363.876 worden verlaagd. 

08.1 Re-integratie
IJmond werkt!  Financiële effecten uit jaarrekening en begroting.
Bij de behandeling van de jaarrekening en begroting van IJmond Werkt! in de 
raadsvergadering van juni jl. is besloten om de financiële effecten op onderstaande wijze in de 
Najaarsnota 2019 te verwerken. Derhalve komen nu in de najaarsnota de effecten voor 2020 
en verder al aan de orde; gebruikelijk is om de effecten voor 2020 in de voorjaarsnota aan 
te geven.

De Jaarrekening 2018 van IJmond Werkt! heeft voor de gemeente Heemskerk een incidentele 
bate van € 613.000 tot gevolg. Dit wordt deels veroorzaakt door hogere opbrengsten, 
lastenverlichtingen, een extra rijksbijdrage en een onttrekking aan de reserve Herziening 
WSW. 
In de Voorjaarsnota 2019 is reeds rekening gehouden met een bedrag van € 226.000. 
Conform het raadsvoorstel wordt het restantbedrag ad € 386.000 in de nieuw in te stellen 
bestemmingsreserve Participatiewet gestort (zie 8.4 Wet Sociale Werkvoorziening).

11Najaarsnota 2019



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Ontwikkelingen in het tweede halfjaar 2018 leiden tot een aanpassing van de primaire 
Begroting 2019 van IJmond Werkt!. Hierdoor komt de voorziene bijdrage van de gemeenten 
van € 377.000 te vervallen. Voor Heemskerk leidt dit in 2019 tot een incidentele besparing van 
€ 96.512.
Om de Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 van IJmond werkt! sluitend te 
houden is het noodzakelijk de bijdrage van de gemeenten te verhogen. Dit betekent een extra 
bijdrage voor Heemskerk van € 162.000 in 2020, € 218.000 voor 2021, € 229.000 voor 2022 
en € 212.000 voor 2023.

08.4 Wet Sociale Werkvoorziening
Bestemmingsreserve Participatiewet
Zoals bij 08.1 Re-integratie is aangegeven wordt voorgesteld de incidentele bate inzake 
IJmond Werkt! in een nieuwe reserve te storten. Conform artikel 5 van de Nota reserves en 
voorzieningen 2018, worden hieronder de criteria aangegeven voor het instellen van een 
bestemmingsreserve.

1. Naam: Participatiewet 
2. Doel: de verwachting is dat de uitstroom van de WSW-kandidaten minder snel zal zijn dan 

de instroom van de kandidaten Nieuw Beschut Werk (NBW). Als gevolg hiervan moeten 
meer werkplekken binnen de bedrijven van IJmond Werkt! worden gerealiseerd. Op termijn 
zijn de huidige panden daarvoor te klein. De totale kosten van deze aanpassing zijn nog 
niet bekend.

3. Omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (incidenteel en/of structureel) 
of middels saldomethode. Het resultaat van IJmond Werkt 2018! wordt in de 
bestemmingsreserve gestort.

4. De onttrekking aan de reserve wordt gedaan via de P&C-documenten op basis van de 
kosten die IJmond Werkt! maakt voor Heemskerk.

5. Start- en einddatum van de bestemmingsreserve: de datum van instelling is 1 december 
2019 en de looptijd is vijf jaar.
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Programma 3: Fysiek domein

Omschrijving Investering Financieel effect

2019 2020 2021 2022 2023

Jan van Kuikweg 18 13.000 -13.000

Herontwikkeling Jean Monnetstraat 50.000 -50.000

Advieskosten planvorming Tolhek 53.095 -53.095

Herstructurering Debora Bakelaan -190.000

Voorbereidings- / advies- en 
onderzoekskosten Debora Bakelaan

-40.000

Stationsgebied pm

Opbrengsten Afvalfonds verpakkingen 120.000

Saldo van financiële effecten < € 25.000 10.768 -6.500 -3.000 -3.000 -3.000

Saldo van lasten en baten 0 16.863 -122.595 -3.000 -3.000 -3.000

Mutatie reserves

BR Budgetoverheveling -13.000 13.000

BR Grondbeleid en -beheer -50.000 50.000

BR Mutaties Tolhek -53.095 53.095

BR Stedelijke Vernieuwing 190.000

Algemene reserve (Stationsgebied) pm

BR Afvalstoffenheffing -120.000

BR Verplichtingen TTH -20.768

Totaal Fysiek domein 0 -50.000 -6.500 -3.000 -3.000 -3.000

3.1 Ruimte

18.1 Bestemmingsplannen
Omgevingswet
De uitgangspunten voor de Omgevingsvisie worden opgesteld. 
Vervolgens zal worden gestart met het opstellen en in procedure 
brengen van de Omgevingsvisie. De kosten worden gedekt uit de 
reguliere budgetten en de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve 
Omgevingswet.

21.1 Woonbeleid
Jan van Kuikweg 18
Voor de ontwikkeling van deze kavel in de vorm van collectief 
particulier opdrachtgeverschap is voor inhuur van externe 

deskundigheid en procesbegeleiding een incidenteel budget van 
€ 13.000 beschikbaar gesteld. De kosten hiervoor zullen pas in 2020 
worden gemaakt. Voorgesteld wordt om de middelen over te hevelen 
via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling en in 2020 weer 
beschikbaar te stellen.

33.02 Grond en gebouwenbeheer
Herontwikkeling Jean Monnetstraat
In de Voorjaarsnota 2019 is een incidenteel budget van € 50.000 
beschikbaar gesteld voor de visie en planvorming van de 
herontwikkeling Jean Monnetstraat. Omdat is gekozen om de 
burgerparticipatie van de Professor ten Doesschatestraat en de 
Jean Monnetstraat niet gezamenlijk op te starten vanwege de 
verschillende eigendomsposities, gemeente en particulier zal de 
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planvorming herontwikkeling Jean Monnetstraat in 2020 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het 
beschikbare budget van € 50.000 en de dekking uit de bestemmingsreserve Grondbeleid en 
-beheer naar 2020 uit te stellen. 

33.03 Project Broekpolder
Afwikkelingsovereenkomst Broekpolder
Zoals bepaald in de Afwikkelingsovereenkomst Broekpolder wordt de 
Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder BV/CV in het vierde kwartaal van 2019 geliquideerd 
(ontbonden). Vervolgens vindt de financiële afwikkeling hoogstwaarschijnlijk in 2020 plaats. 

33.07 Bedrijventerrein de Trompet
Plandeel De Trompet
Kavel 6, de kavel aan de Communicatieweg in het oostelijke plandeel van De Trompet, 
is verkocht. Inmiddels is een omgevingsvergunning verleend. Zodra deze vergunning 
onherroepelijk wordt in 2019, vindt notariële levering plaats. Het moment van de 
verantwoording van de verkoopopbrengst en de extra rentevergoeding wordt bij de herziening 
van de grondexploitatie nader onderzocht. 

33.09 Herontwikkeling werf Tolhek
Advieskosten planvorming Tolhek
In 2019 is voor de planvorming van de locatie Tolhek een incidenteel budget van € 53.095 aan 
advieskosten geraamd. Het opstellen van het projectplan is in verband met het opstellen van 
de Omgevingsvisie verdaagd. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 53.095 en de 
dekking uit de bestemmingsreserve Mutaties Tolhek naar 2020 (of later) uit te stellen. 

33.15 Project de Velst
Woningen De Velst
Onderdeel van het project De Velst is de realisatie van 24 woningen. Het bestemmingsplan dat 
de realisatie van deze woningen mogelijk maakt is gereed voor besluitvorming door de raad. 
Daarnaast zijn de verdichtingsmogelijkheden op De Velst verkend. Nadat hierin een keuze 
is gemaakt, kan de inrichting van de parkzone worden uitgevoerd. Verantwoording van de 
financiële consequenties vindt plaats bij de herziening van de grondexploitatie De Velst.

34.3 Herstructurering
Verbonden partij Tweede Tranche Herstructurering
Met de herstructurering wordt bijgedragen aan de verbetering van de leefomgeving en de 
gemeentelijke doelstellingen op het gebied van wonen. Deze doelstellingen zijn vastgelegd 
in de samenwerkingsovereenkomst voor de Tweede Tranche Herstructurering (TTH) met 
Woonopmaat. In 2010 is de TTH gestart. In 2013 zijn de projectlocaties De Velst en de Debora 
Bakelaan en in 2015 is het project Coornhertstraat ontvlochten uit de TTH, waarna nog acht 
locaties resteren. Van de resterende acht locaties zijn er zeven gereed. De laatste locatie, 
de Simon van Haerlemstraat, is in ontwikkeling. Naar verwachting vindt afronding plaats in 
2020/2021. 

Medio juli 2019 is ter afronding van de TTH een kunstwerk in de vorm van een konijn, 
genaamd Bunny Lights, geplaatst in de vijver naast huize Polanen. Het kunstwerk is bedacht 
door lichtkunstenares Titia Ex. In het najaar van 2019 wordt het kunstwerk officieel in gebruik 
genomen.

Herstructurering Debora Bakelaan
Bij de herstructurering van de Debora Bakelaan zal in 2019 een incidentele bijdrage van 
€ 190.000 aan Liander moeten worden betaald ten behoeve van het verplaatsen van twee 
trafostations en de daarbij behorende grondruil. Voorgesteld wordt hiervoor een incidenteel 
budget van € 190.000 vanuit de bestemmingsreserve Stedelijke Vernieuwing beschikbaar te 
stellen. 

Voorbereidings- / advies- en onderzoekskosten Debora Bakelaan
Het budget voor externe advies- en onderzoekskosten is niet toereikend. Er is een aanvullend 
budget benodigd, het gemeentelijk aandeel in deze kosten (50%) bedraagt € 40.000. Het is 
nog niet inzichtelijk of deze middelen daadwerkelijk in 2019 worden aangewend of dat er een 
uitloop is naar 2020. Een eventueel restantbudget wordt bij de Jaarrekening 2019 naar 2020 
overgeheveld.  

34.4 Nieuwe projecten
Stationsgebied
In de Voorjaarsnota 2019 is ten behoeve van de ontwikkeling van het stationsgebied voor 2019 
en 2020 een budget van € 300.000 respectievelijk € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze beide 
budgetten komen ten laste van de Algemene reserve. 
Op dit moment is duidelijk dat de kosten voor het Stationsgebied niet voor het volledige bedrag 
van € 300.000 in 2019 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget, dat bij de 
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Jaarrekening 2019 zal blijken, over te hevelen naar 2020 en dit bedrag in 2020 ten laste van 
de Algemene reserve te brengen.

3.2 Bereikbaarheid

27.2 Verkeersmaatregelen
Verlengen krediet
Wegens integrale aanpak van de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg is het gewenst om 
het krediet Vervanging verkeerslichteninstallatie (02702060) met één jaar te verlengen.

27.3 Openbare verlichting
Verlengen investeringen
In de Voorjaarsnota 2019 is melding gedaan van een lichte verschuiving in de planning van de 
investeringen openbare ruimte. Dit heeft tot gevolg dat een aantal investeringen met twee jaar 
dient te worden verlengd. Het betreft de volgende investeringen:
• 2018 Vervanging lantaarnpalen (02703005)
• 2018 Vervanging armaturen (02703006)
• 2018 Aanleg stroomnet (02703007)

3.3 Milieu en duurzaamheid

24.1 Milieubeleid
Risico
Ingevolge een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake het Programma 
aanpak stikstof (PAS) zijn een aantal bouwprojecten vertraagd omdat nader onderzoek moet 
worden gedaan naar de invloed van stikstof op natuurgebieden. Het Rijk zal in het najaar 
met een nieuwe rekentool komen waarmee kan worden berekend welke bouwprojecten 
stikstofdepositie in het Natura 2000 gebied teweeg- brengen. Voor deze projecten dient 
een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Het Rijk 
ontwikkelt ook beleid waarbinnen de vergunning kan worden verkregen. Op dit moment zijn de 
consequenties voor deze projecten daarom nog niet in beeld te brengen. 
Bij programmaonderdeel 1.4 Veiligheid, vergunning en handhaving / 19.1 Bouw- en 
omgevingsvergunningen is aangegeven welke consequentie dit heeft op de opbrengsten 
inzake bouwvergunningen.

30.1 Afvalverwijdering
Opbrengsten Afvalfonds verpakkingen
De opbrengsten vanuit het Afvalfonds verpakkingen komen in 2019 hoger uit. Er wordt een 
incidenteel voordeel van € 120.000 verwacht. Deze opbrengsten zijn vermeerderd omdat eind 
2018 de rolcontainer voor plastic, blik en drankenkartons (PBD) in Zuidbroek-Oosterwijk zijn 
ingevoerd. Daarnaast gaat het restafval van de hoogbouw door de voorscheidingsinstallatie, 
waardoor een groot deel PBD nog uit het restafval wordt gehaald. Voorgesteld wordt om de 
geschatte hogere opbrengst vanuit het Afvalfonds van € 120.000 bij te ramen en te storten in 
de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. De verhoogde opbrengsten vanuit het Afvalfonds 
zullen uiteindelijk de rekening van de verhoogde kosten voor het invoeren van het nieuwe 
inzamelsysteem kunnen vereffenen. 
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Algemene dekkingsmiddelen/overhead

Omschrijving Investering Financieel effect

2019 2020 2021 2022 2023

Belastingen -14.000

Saldo van financiële effecten < € 25.000 -21.191 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Saldo van lasten en baten 0 -35.191 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Mutatie reserve

BR Wachtgeld ambtenaren 11.644

Totaal Algemene dekkingsmiddelen / overhead 0 -23.547 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

6.1 Onroerend zaakbelasting
Belastingen
Er is dit jaar een toename van het 
aantal bezwaren op WOZ-waarderingen 
ingekomen via no cure no pay-bureaus. 
Deze bureaus hebben recht op een 
(wettelijke) proceskostenvergoeding. 
De toename zorgt voor een overschrijding 
van het hiervoor geraamde budget. Op dit 
moment is het niet duidelijk of dit structureel 
van aard is en is incidenteel aanvullend 
budget noodzakelijk van € 14.000. 
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Bijlage 1 Budgettair neutrale wijzigingen

In onderstaand overzicht zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma’s 
opgenomen. Deze wijzigingen betreffen herschikking van diverse uitgaven en/of inkomsten, 
die geen effect op het begrotingssaldo of beleidsdoelen hebben. Deze wijzigingen dienen als 
waarborg voor de rechtmatigheid van de uitgaven en worden hierna toegelicht.

Programmaonderdeeel en omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

Sociaal domein

2.3 Sport en recreatie 26.391 26.391 26.391 26.391 26.391 A

2.3 Lokaal onderwijsbeleid/Brede school -26.391 -26.391 -26.391 -26.391 -26.391 A

2.3 Lokaal onderwijsbeleid/Brede school -40.985 B

2.3 Lokaal onderwijsbeleid/Brede school 40.985 B

2.4 Maatwerkvoorzieningen Wmo 450.000 C

2.4 Maatwerkvoorzieningen Wmo eigen bijdrage -450.000 C

2.5 Aanpassing Rijksbijdrage 
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

12.000 D

2.5 Aanpassing lasten OAB -12.000 D

2.5 Leerplicht -5.000 E

2.6 Re-integratie 53.419 F

2.6 WSW -53.419 F

2.6 Bijstand levensonderhoud -59.000 G

2.6 Schuldhulpverlening -34.000 H

Totaal -98.000 0 0 0 0

Fysiek domein

3.1 Stedelijke vernieuwing -16.800 I

3.1 Stedelijke vernieuwing 16.800 I

3.1 Faciliterend grondbeleid 51.470 J

3.1 Faciliterend grondbeleid -51.470 J

3.1 Faciliterend grondbeleid, uitgaven -70.000 K

3.1 Faciliterend grondbeleid, inkomsten 70.000 K

Totaal 0 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen / Overhead

ovh Bedrijfsvoering Sociaal domein W&I 85.000 E/G/H

ovh Bedrijfsvoering Sociaal domein W&Z 13.000 E/G/H

AD / Overhead 98.000 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0

A en B: Sport en recreatie / Lokaal onderwijsbeleid
Correctie kosten combinatiefunctionaris en bijdrage deelnemende scholen.

C: Onderwijsachterstandenbeleid
Aanpassen uitgaven aan hogere rijksbijdrage 

D: Welzijn / Maatwerkvoorzieningen Wmo
In verband met het abonnementstarief heeft het Rijk een compensatie via de Algemene 
uitkering verstrekt. Deze compensatie is bij de lasten in de begroting opgenomen en wordt 
gecorrigeerd op de inkomsten uit eigen bijdragen.

E, G en H: Leerplicht, Bijstand en Schuldhulpverlening
Een ontvangen bijdrage voor uitgeleend personeel wordt ingezet voor kosten van externe 
Inhuur.

F: Re-integratie / WSW
De bekostiging van IJmond Werkt! is onevenredig verdeeld in de begroting en wordt hiermee 
hersteld

I: Stedelijke Vernieuwing
Gezamenlijke uitwerking klimaatadaptatie met gemeente Beverwijk en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier; Heemskerk is penvoerder en ontvangt de bijdragen van de 
deelnemende partijen.

J en K: Faciliterend Grondbeleid
De lasten en baten worden geactualiseerd in verband met de opheffing van de voorziening 
Faciliterend grondbeleid bij de Jaarrekening 2018.
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