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Leeswijzer

Beleidsmatig volgt deze rapportage de uitgangspunten van het Coalitieprogramma 2014-2018
en de concrete uitwerking hiervan in de Begroting 2018 (inclusief Meerjarenplanning 2018-

In een poging om zowel de leesbaarheid als de inzichtelijkheid van de verschillende

2021).

onderdelen van de Voorjaarsnota voor u als lezer te vergroten reiken wij deze leeswijzer aan.

Wanneer sprake is van een afwijking geldt in principe dat deze binnen het eigen programma
moet worden opgelost. Daar waar externe factoren een rol spelen, wordt naar bevinden

Voorliggende Voorjaarsnota 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

gehandeld. Uitgangspunt daarbij blijft natuurlijk geen extra lastenverhoging voor de burgers

1. Algemeen deel.

alsmede een weloverwogen en begrijpelijk financieel beleid.

2. Bestuursrapportage 2018/1.
3. Meerjarenplanning 2019-2022.

Deel 3 betreft de Meerjarenplanning 2019-2022. De nadruk ligt hoofdzakelijk op evaluatie
van de jaarschijven 2019 tot en met 2021. Daarnaast wordt de jaarschijf 2022 toegevoegd.

In het Algemene deel worden de overwegingen van het college alsmede de politiek

Gevolgen voortkomend uit evaluatie van de jaarschijf 2018 worden in Bestuursrapportage

bestuurlijke uitgangspunten per programma weergegeven. Daarnaast wordt inzicht in de

2018/1 opgenomen en financieel verwerkt in de overzichten aan het begin van ieder

ontwikkeling van de financiële positie op lange termijn verstrekt. Logischerwijs zijn hierin de

programma.

financiële effecten van de Bestuursrapportage 2018/1 en de Meerjarenplanning 2019-2022
verwerkt.

Toelichting notatie financiële effecten
De notatie van de cijfers zoals opgenomen in deze Voorjaarsnota 2018 is gebaseerd op het

In deel 2 treft u Bestuursrapportage 2018/1 met betrekking tot de uitvoering van de

effect op het begrotingssaldo; dat heeft tot gevolg dat een positieve notatie een nadeel

Begroting 2018 aan in volgorde van de inhoud per programmaonderdeel. Deze rapportage

voor de exploitatie betekent; dit kan zijn een verhoging van een budget of een verlaging van

heeft betrekking op de eerste drie maanden van het lopende begrotingsjaar. Tussentijdse

inkomsten. Daartegenover betekent een negatieve notatie een voordeel voor de exploitatie,

rapportages hebben slechts betrekking op afwijkingen. Verloopt de uitvoering van beleid en de

dat wil zeggen een verlaging van budget of een verhoging van inkomsten. Bij de onderwerpen

besteding van middelen volgens plan, dan wordt niets gerapporteerd.

is ook steeds weergegeven wat het financiële effect is.
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Algemeen

extra financiële ruimte door het Rijk wordt gelabeld als financierings- en/of dekkingsmiddelen
van investeringen respectievelijk uitgaven die voortkomen uit de gezamenlijke ambities zoals

De Voorjaarsnota 2018 is de eerste van het college na het door het nieuwe kabinet opgestelde

neergelegd in het IBP.

Regeerakkoord en de gemeenteraadsverkiezingen. Ten tijde van het opstellen van de

In de Meicirculaire 2018 wordt hieromtrent meer duidelijkheid verwacht.

voorjaarsnota is een formateur druk doende met de coalitievorming en de totstandkoming van
een nieuw college.

Bestuurlijk domein

De nota legt de basis voor de Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2019-2022.

In het verkiezingsjaar blijft gevolg worden gegeven aan de bestuurlijke prioriteiten die
zijn vastgelegd in de Strategische IJmondagenda, waarmee de regionale samenwerking

Zoals in de leeswijzer reeds aangegeven bestaat de Voorjaarsnota 2018 uit de Bestuurs

onverminderd wordt voortgezet. Uiteraard blijft een aantal prioriteiten op het Bestuurlijk domein

rapportage 2018/1 en de Meerjarenplanning 2019-2022. Verschil met voorgaande jaren is dat

gecontinueerd. Dat geldt zonder meer voor de veiligheid in de fysieke en sociale omgeving

er een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de rapportage over het lopende begrotingsjaar

en in de digitale wereld. De beveiliging en privacy van gegevens in relatie met de digitale

2018 (Berap) en de bijsturing van de meerjarenplanning. Hiermee is beter inzichtelijk welke

dienstverlening heeft prioriteit.

onderwerpen invloed hebben op korte en langere termijn. Daarnaast maakt de kadernota geen

Dit jaar zal extra aandacht worden besteed aan het proces om de burgerinitiatieven tot

deel uit van deze Voorjaarsnota. Als gevolg van de nieuw geïnstalleerde raad is dit onderdeel,

wasdom te laten komen.

dat de financiële kaders met betrekking tot de Begroting 2019 bevat, reeds separaat aan de

Zoals gesteld blijft de veiligheid op straat om aandacht en inzet vragen. Het gevoel van

raad aangeboden.

veiligheid onder onze inwoners is daarvoor een belangrijke graadmeter en dat gaan wij
wederom peilen.

Overheden werken samen aan grote maatschappelijke opgaven
Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen zoals onder andere de

In navolging van een breed aangenomen motie blijft economische zaken aan de

energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen

dienstverlening werken. De economische samenwerking IJmond (ESIJ) wordt dit jaar

met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een

geëvalueerd, de verwachting is dat deze samenwerking wordt gecontinueerd.

gemeente of regio. De vervlechting tussen deze opgaven vraagt om samenwerking. Daarnaast

Tevens wordt goed samengewerkt tussen economische zaken, veiligheid en ondernemers op

draagt het opereren als één overheid bij aan het vertrouwen van de burger. Om deze

het gebied van veiligheid. De secret scan is hiervan een voorbeeld.

redenen hebben het kabinet, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Interprovinciaal
overleg en de Unie van Waterschappen het Interbestuurlijk programma (IBP) bekend

Sociaal domein

gemaakt, genaamd “Samen meer bereiken”. De overheidslagen werken samen op basis

De maatschappelijke ambitie van de gemeente Heemskerk is ‘Iedereen doet mee!’. De

van gelijkwaardig partnerschap op grond van een gezamenlijke agenda. Deze agenda bevat

gemeente wil mensen aanmoedigen om hun kansen en mogelijkheden volop te benutten en

opgaven op het gebied van klimaat, wonen, regionale economie, vitaliteit, sociaal domein,

hen hierbij waar nodig ondersteunen. Mensen zijn in de basis zelf verantwoordelijk voor hun

migratie, openbaar bestuur, problematische schulden, passende financiële verhoudingen en

leven en moeten daar in vrijheid invulling aan kunnen geven. Het is de taak van gemeenten om

overkoepelende thema’s.

inwoners hierin te ondersteunen door middel van laagdrempelige en toegankelijke algemene
voorzieningen en een goed aanbod van maatwerkvoorzieningen. Door samen te werken kan

Deze gezamenlijk vastgestelde thema’s vormen de meetlat waarlangs de collegeprogramma’s

de zelfredzaamheid worden vergroot en mogelijk een verschuiving worden gerealiseerd van

binnen de gemeenten zullen moeten worden gelegd.

specialistische hulp naar laagdrempelige ondersteuning.

De komende jaren ontvangen gemeenten meer financiële middelen via de Algemene uitkering

Binnen het Sociaal domein wordt intensief samengewerkt met de regiogemeenten Beverwijk

uit het gemeentefonds. Deze middelen komen voort uit verhoging van het accres en zijn om

en Velsen. Waar mogelijk wordt beleid gezamenlijk ontwikkeld.

die reden op dit moment vrij besteedbaar. Het is voor de toekomst niet uitgesloten dat deze
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Fysiek domein

basis en een doorkijk naar de periode tot en met 2030 en daarna tot 2050 aangeboden.

Ruimtelijke beleidsontwikkeling, zoals de structuurvisie, de bestemmingsplannen en beleids-

Het grote voordeel van de integrale aanpak is dat de werkzaamheden (kosten)efficiënt worden

ontwikkeling op het gebied van woningbouw zijn onderwerpen die onderdeel uitmaken van het

uitgevoerd zodat kan worden geanticipeerd op zich voordoende kansen.

Fysiek domein. Ander belangrijk onderwerp is de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.
Met ingang van 2018 wordt het in 2017 opgestelde implementatieplan uitgewerkt voor de

Om daadwerkelijk tot uitvoering te komen van de gemeentelijke plannen in de openbare ruimte

inwerkingtreding van de Omgevingswet medio 2019.

is het hierbij betrekken van bewoners en betrokkenen een belangrijk aspect.
De integrale aanpak en het actief laten participeren van bewoners bij de totstandkoming

Werkzaamheden in de openbare buitenruimte moeten klimaatbestendig worden uitgevoerd.

van de uitvoeringsplannen is volkomen in lijn met de Omgevingswet, waarbij “de fysieke

Dit is inmiddels goed ingebed binnen het Fysiek domein. Samen met de klimaatopgave

leefomgeving samenhangend benaderen” één van de verbeterdoelen is en past bij de aanpak

krijgen de thema’s duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit een prominente rol bij het

van maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat is wat de inwoners, organisaties en bedrijven

toekomstbestendig herinrichten van de openbare leefomgeving.

van de overheid mogen verwachten.

Toekomstbestendig handelen houdt in dat multidisciplinair moet worden gekeken naar de

Financiën

leefomgeving en de openbare buitenruimte in het bijzonder. De ambities uit het Sociaal domein

Het college heeft reeds eerder de wens geuit om in het jaar 2018, waarin een nieuwe raad

stellen eveneens eisen aan de openbare leefomgeving.

wordt gekozen, een gezonde financiële basis voor de toekomst achter te laten.

Dat vervlechting van maatschappelijke opgaven vraagt om samenwerking wordt ook op

Het meerjarig financieel perspectief dat wij u in deze Voorjaarsnota 2018 bieden laat een

landelijk niveau onderkend. Dit is vastgelegd in het door het Rijk, provincies, gemeenten en

groeiende, financiële exploitatie zien. Het is om die reden dat wij u deze Voorjaarsnota 2018

waterschappen opgestelde Interbestuurlijk programma (IBP).

met gepaste trots aanbieden en de nieuwe raad en het nieuwe college de geambieerde
gezonde financiële basis kunnen aanbieden.

Om de verschillende beleidsdoelstellingen in Heemskerk te bereiken, is het onontkoombaar
dat de verschillende vervangings- en ambitieprogramma’s op elkaar worden afgestemd om

Burgemeester en wethouders van Heemskerk

uiterlijk in 2050 een toekomstbestendige en duurzame gemeente te hebben gerealiseerd.

Mei 2018

Met dit als uitgangspunt wordt een integrale programmering met de komende vier jaar als

VOORJAARSNOTA 2018

5

Financiën in één oogopslag

Saldo primaire Begroting 2018
Effecten Najaarsnota 2017

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2018

2019

2020

2021

Begroot
2022

-103.693

-716.438

-1.872.656

-1.819.447

-1.732.981
67.107

-27.955

36.361

66.733

67.107

Effecten Septembercirculaire 2017

-196.352

-49.230

-83.398

87.139

Effecten Decembercirculaire 2017

184.020

212.054

148.660

42.038

Besluit Aansluiting Stichting RIJK

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

Effecten Jaarrekening 2017

0

0

0

0

0

Separate raadsbesluiten tot en met 31 maart 2018

0

0

0

0

0

-87.480

-460.754

-1.684.161

-1.566.663

-1.609.374

Financiële positie tot Voorjaarsnota 2018
Bestuursrapportage 2018/1
Programma 1 Bestuurlijk domein
Programma 2 Sociaal domein

-54.060

20.405

-2.495

-2.495

-2.495

1.485.067

1.676.165

2.009.514

1.951.120

1.774.416

Programma 3 Fysiek domein

255.524

44.870

318

-3.626

-3.155

Algemene dekkingsmiddelen / overhead en onvoorzien

274.176

310.475

303.369

303.262

303.156

-3.685.978

-4.780.219

-6.106.164

Effecten Maartcirculaire 2018

-461.811

-2.277.699

-1.429.296

-10.000

Totaal Bestuursrapportage 2018/1

69.600

-235.784

-1.375.273

-2.531.957

-4.034.242

Subtotaal na Bestuursrapportage 2018/1

17.879

-696.538

-3.059.434

-4.098.620

-5.643.617

Programma 1 Bestuurlijk domein

109.421

165.462

161.462

165.462

161.462

Programma 2 Sociaal domein

232.150

310.498

140.711

448.424

63.624

Programma 3 Fysiek domein

164.500

-126.920

-222.966

15.471

348.295

15.000

13.912

13.930

42.440

108.976

Mutaties reserves

-17.500

-208.518

-132.721

-143.151

-154.283

Totaal Meerjarenplanning 2019-2022

503.571

154.434

-39.584

528.646

528.074

Financiële positie na Voorjaarsnota 2018

485.692

-542.104

-3.099.018

-3.569.974

-5.115.543

Mutaties reserves

Meerjarenplanning 2019-2022

Algemene dekkingsmiddelen / overhead en onvoorzien
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Voortgang transformatie Sociaal domein
In het kader van het IJmondiale programma Transformatie Sociaal domein is als laatste
onderdeel van dit programma de cliëntenparticipatie op een nieuwe, innovatieve manier vorm
gegeven. Vanaf april 2018 zal in alle drie de IJmondgemeenten een lokale participatieraad
Sociaal domein van start gaan, die het proces van cliëntenparticipatie bewaakt. De
participatieraad adviseert de gemeente over de manier waarop op een specifiek thema de
cliëntenparticipatie het beste kan worden vorm gegeven en welke inwoners daar het beste bij
kunnen worden betrokken.
Het IJmondiale programma Transformatie Sociaal domein stopt medio 2018. Het lokale
programma Transformatie Sociaal domein is in 2017 al beëindigd.
Per 2019 worden de volgende onderdelen vanuit de integratie-uitkering Sociaal domein
overgeheveld naar de Algemene uitkering van het gemeentefonds:
-

Wmo 2015, met uitzondering van Beschermd wonen.

-

Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+.

-

Participatie, onderdeel re-integratie klassiek.

Daarmee is de transformatie onderdeel geworden van het reguliere beleid, dat in programma
2 Sociaal domein is opgenomen. Er zal daarom vanaf 2019 niet meer in een aparte paragraaf
over de transformatie in het Sociaal domein worden gerapporteerd.
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Deel 1
Bestuursrapportage 2018/1

Programma 1 Bestuurlijk domein
Financiële effecten 2018
1 Bestuurlijk domein

Inv.

Omschrijving
Raadsvergoeding

Financieel effect
2018

2019

2020

2021

2022

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum

29.200

38.300

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum

-14.600

-15.400

Bouwvergunningen Simon van Haerlemstraat en muziekbuurt

-150.000

Motie Groene leges

120.000

Saldo van effecten < € 25.000

17.602

46.400

46.400

46.400

46.400

Kapitaallasten Jaarrekening 2017

-7.262

105

105

105

105

-54.060

20.405

-2.495

-2.495

-2.495

20.405

-2.495

-2.495

-2.495

Saldo van lasten en baten

0

Mutatie reserve
Algemene reserve
Totaal na mutatie reserve

-120.000
0

-174.060

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

dat deze ondernemers ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren en betrekken van andere
ondernemers bij het ontplooien van activiteiten, het communicatieproces en de promotie van

36.1 Raad & raadscommissies

het centrumgebied. De kosten hiervan bedragen in 2018 € 29.200 en in 2019 € 38.300. Voor

Raadsvergoeding

deze ondersteuning wordt een subsidie Ondersteuning toekomstbestendige winkelgebieden

Een deel van de raadsvergoeding is dubbel in de Begroting 2018 opgenomen. Dit dient te

aangevraagd. De Provincie Noord-Holland zal maximaal 50% in de kosten bijdragen tot

worden gecorrigeerd en leidt tot een structureel voordeel van € 49.000.

maximaal € 30.000, zijnde € 14.600 voor 2018 en voor 2019 € 15.400. Onderzocht wordt
of in samenwerking met de ondernemers een compaantraject kan worden opgestart. In de

1.3 Economische zaken
22.2 Beleidsadvisering economische zaken

Najaarsnota 2018 zal hierover nader worden gerapporteerd.
1.4 Veiligheid, vergunning en handhaving

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum
Heemskerk is trots op haar centrum. Om voor zowel de inwoners als de regio en daarbuiten

19.1 Bouw- en omgevingsvergunning

aantrekkelijk te blijven is het belangrijk om de economische vitaliteit verder te versterken. Op

Bouwvergunningen Simon van Haerlemstraat en muziekbuurt

initiatief van de centrumondernemers is in 2017 een BIZ in het centrum ingesteld. Gebleken is

Voor een aantal projecten, waaronder de Simon van Haerlemstraat en de renovatie van de
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muziekbuurt worden nog deelaanvragen verwacht. Voor de jaren 2019 en verder is niet goed

van deze motie was het incidenteel stimuleren van groene maatregelen bij bouwinitiatieven.

in te schatten of er omvangrijke projecten zijn die van invloed zijn op de legesinkomsten. In

Inmiddels is een subsidieregeling in de maak die in een bijdrage in de verschuldigde leges

2018 is sprake van een incidenteel voordeel van € 150.000.

omgevingsvergunning kan voorzien tot een maximum van € 3.000 per vergunningaanvraag.
Overeenkomstig de motie wordt voorgesteld om ten laste van de Algemene reserve een

Motie Groene leges

incidenteel budget van € 120.000 beschikbaar te stellen. Na de pilot volgt een evaluatie.

In het voorjaar van 2017 is door de raad de motie Groene leges aangenomen. Uitgangspunt

VOORJAARSNOTA 2018
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Programma 2 Sociaal domein
Financiële effecten 2018
2 Sociaal domein

Inv.

Omschrijving

Financieel effect
2018

2019

2020

2021

2022

50.482

50.482

50.482

50.482

50.482

Verkoopprocedure Anthonie Verherentstraat 1

30.000

10.000

Cultuurhuis, vergoeding in natura

90.160

503.212

507.923

483.691

373.018

-2.472

-2.444

-2.415

-2.387

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

-2

-2

-2

38.782

14.931

147.544

180.079

228.672

Huurinkomsten Anthonie Verherentstraat 1

Cultuurhuis, lagere subsidiebeschikking 2018

-56.787

Burgerinitiatief speelplek Jan van Scorelstraat

30.000

Verkoopkosten Kerklaan 1

8.000

Exploitatie- en taakstelling kapitaallasten Kerklaan 1

31.000

Gebruikersvergoeding Kerklaan 1

-3.000

Vrijval onderhoudsvoorziening Muziekschool

-35.500

Bilderdijkstraat 14

39.188

Pilot Domotica

10.000

Mutaties Algemene uitkering - Wmo

64.000

Programmaplan Onderwijshuisvesting 2018

-38.036

Leerwerktrajecten

19.000

Tekorten jeugdzorg
Mutaties Algemene uitkering - Jeugd
Incidentele bate IJmond Werkt!

-226.392

Tekorten IJmond Werkt! (tot en met 2022)

96.390

Participatieraad sociaal domein

11.550

Mutaties Algemene uitkering - Participatiewet

-80.982

-83.832

-72.880

-150.210

-141.233

Mutaties Algemene uitkering - Participatiewet

80.981

83.832

101.707

103.237

-33.909

Saldo van effecten < € 25.000

67.834

44.648

76.877

47.160

84.519

Kapitaallasten Jaarrekening 2017

-70.857

299

307

315

323

1.485.067

1.676.165

2.009.514

1.951.120

1.774.416

Bestemmingsreserve Grondbeleid en beheer

-30.000

-10.000

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten

-90.160

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten

-/- 15.000

2.009.514

1.951.120

1.774.416

Saldo van lasten en baten

-38.036

Mutaties reserves

Bestemmingsreserve Desintegratiekosten

80.812

Bestemmingsreserve (overschotten) Decentralisaties

-1.200.000

Bestemmingsreserve Sportaccommodatie De Velst
Totaal na mutaties reserves
VOORJAARSNOTA 2018
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2.1 Welzijn en zorg nieuwe stijl

aangegaan. Op basis van deze overeenkomst is de gebruikersvergoeding aangepast. Met
ingang van 2018 dienen de huurinkomsten structureel met € 50.482 te worden verlaagd.

16.1 Welzijn

Met het oog op de verkoop van het betreffende pand is de mogelijke ophoging van de storting

Actualisering subsidieregels

in de onderhoudsvoorziening aangehouden. Zodra meer bekend is over de verkoop van

Naar aanleiding van het werken met een nieuw format voor het aanvragen van subsidies is

het pand, wordt aangegeven welk effect dit op de stortingen in de onderhoudsvoorziening

geconstateerd dat dit tot aanpassingen leidt en gevolgen heeft voor het financiële kader. Mede

Welzijnsaccommodaties heeft.

naar aanleiding van het advies van de Wmo-raad is besloten de vaststelling van de nieuwe
subsidieregels door te schuiven naar het einde van 2018. Dit betekent dat de subsidies 2019

Verkoopprocedure Anthonie Verherentstraat 1

nog onder het huidige subsidieregime worden verstrekt.

Ter uitwerking van het collegebesluit om het monumentale pand aan de Anthonie
Verherentstraat 1 onder voorwaarden te verkopen is aan een extern bureau opdracht gegeven

Samenwerking zorg en welzijn

hieromtrent te adviseren en de beoogde verkoopprocedure uit te voeren. De verkoop onder

In 2018 is samen met de gemeente Beverwijk gestart met de pilot Welzijn op recept in de wijk

voorwaarden wordt nader uitgewerkt. De begrote incidentele lasten voor 2018 en 2019

Broekpolder, waarin de eerstelijns gezondheidszorg samenwerkt met de welzijnsorganisaties.

bedragen in z’n totaliteit € 40.000.

Kern van deze werkwijze is dat patiënten met psychosociale klachten door hun huisarts

Deze kosten worden ten laste van de bestemmingsreserve Grondbeleid en -beheer gebracht.

worden doorverwezen naar allerlei activiteiten in en rond de wijk die gericht zijn op meedoen,

De verkoopopbrengst van het pand is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zal de opbrengst

sociale contacten, gezonde leefstijl en zingeving.

worden verantwoord en de gemaakte kosten met voornoemde reserve worden verrekend.

Strategische visie doorontwikkeling Sociaal Team

2.3 Sport, cultuur en recreatie

In 2018 wordt een strategische visie op de doorontwikkeling van het Sociaal Team Heemskerk
ontwikkeld. Deze visie moet leiden tot een heldere opdracht, positionering en organisatorische

11.3 Muziekschool, muziekonderwijs

inbedding van het Sociaal Team voor de komende jaren. Het college heeft ingestemd met

Cultuurhuis, lagere subsidiebeschikking 2018

een procesvoorstel om tot deze strategische visie te komen. In dit proces worden inwoners,

Aan het Cultuurhuis is in 2018 een subsidie van in totaal € 535.656 beschikt. Enerzijds is de

maatschappelijke organisaties en de raad betrokken.

subsidie € 80.812 lager beschikt omdat het Cultuurhuis zonder kosten gebruik kan maken van
ambtelijke inzet voor hun lesactiviteiten. Als gevolg van deze vergoeding in natura dalen de

Risico extra kosten in verband met huisvesting Sociaal Team

kosten voor het Cultuurhuis.

Op basis van een in 2017 uitgevoerd onderzoek naar de Sociale teams worden in 2018

Bij het vaststellen van de subsidie 2018 in 2019 zal rekening worden gehouden met het

verbetermaatregelen doorgevoerd. Eén van deze maatregelen is het realiseren van fysieke

verdien- vermogen van de ambtelijke inzet om-niet. Het verschil van € 80.812 wordt in de

plekken in de buurt om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Sociaal Team voor

bestemmingsreserve Desintegratiekosten gestort. De structurele effecten voor 2019 en

inwoners te verbeteren. In het eerste halfjaar van 2018 worden deze plekken en de benodigde

volgende jaren zijn afhankelijk van de werkelijke inzet voor lesactiviteiten en daardoor nog niet

randvoorwaarden (ICT, inrichting en overige faciliteiten etc.) in kaart gebracht. De kosten

inzichtelijk. Ook is de subsidie door overige verschillen € 6.549 lager beschikt.

die dit met zich meebrengt zijn nog niet goed te calculeren. Wanneer de kosten niet binnen

Anderzijds is de subsidie € 30.574 hoger beschikt, omdat sprake is van hogere huur- en

het reguliere budget kunnen worden opgevangen, wordt hierop in de Najaarsnota 2018

servicekosten dan waarmee oorspronkelijk rekening is gehouden. Volgens de overeenkomst

teruggekomen.

met het Cultuurhuis worden deze hogere kosten voorlopig in de subsidie gecompenseerd.
In de Begroting 2018 is reeds rekening gehouden met de hogere te ontvangen huur- en

31.3 Welzijnsaccommodaties

servicekosten van het Cultuurhuis.

Huurinkomsten Anthonie Verherentstraat 1

Per saldo is de subsidiebeschikking 2018 incidenteel € 56.787 lager dan de oorspronkelijk

Met de huidige uitbaters van de Anthonie Verherentstraat 1 is een vaststellingsovereenkomst

raming.
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Cultuurhuis, vergoeding in natura

1.5 Kunst- en cultuuraccommodaties

De vergoeding in natura aan het Cultuurhuis heeft als consequentie dat de geraamde

Verkoopkosten Kerklaan 1

inkomsten niet worden gerealiseerd. In 2018 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 90.160.

In verband met de verkoopprocedure is het pand Kerklaan 1 vanwege leegstand overgedragen

Dit nadeel wordt ten laste van de bestemmingsreserve Desintegratiekosten gebracht. De

aan een leegstandsbeheerorganisatie. Ten behoeve van de verkoop worden kosten gemaakt

structurele effecten voor 2019 en volgende jaren zijn afhankelijk van de werkelijke inzet voor

met betrekking tot onderzoek naar asbest, het energieprestatiecertificaat, de verkoopwebsite

lesactiviteiten en om die reden momenteel nog niet inzichtelijk.

en de notaris. Om deze kosten te dekken wordt voorgesteld een incidenteel budget van
€ 8.000 beschikbaar te stellen.

Risico
Recreatie & toerisme

Exploitatie- en taakstelling kapitaallasten Kerklaan 1

In de Begroting 2018 is aan inkomsten Toeristenbelasting een structureel budget van € 63.000

Het totaal van de exploitatie- en kapitaallasten van het pand Kerklaan 1 bedraagt in 2018

geraamd. Het risico bestaat dat ondernemers stoppen met hun hotel of Bed & Breakfast. Dit

€ 31.000.

heeft direct een negatief gevolg op de inkomsten Toeristenbelasting.

Daarentegen ontvangt de gemeente een gebruikersvergoeding van € 3.000.

28.4 Recreatieve voorzieningen

Vrijval onderhoudsvoorziening Muziekschool

Burgerinitiatief speelplek Jan van Scorelstraat

Ten behoeve van de herhuisvesting van de Historische Kring Heemskerk van de Kerklaan 1

Voor de realisatie van het burgerinitiatief van een speelplek op het binnenterrein aan de Jan

naar ruimte 7 in het pand Anthonie Verherentstraat 5 is reeds een budget van € 18.500 aan

van Scorelstraat zijn in samenspraak met de initiatiefnemers plannen ontwikkeld.

de voorziening Muziekschool onttrokken. Voor de benodigde onderhoudswerkzaamheden

Ter realisatie van de speelplek wordt voorgesteld om een incidenteel budget van € 30.000

aan het pand Kerklaan 1 is in 2018 € 16.000 vanuit de onderhoudsvoorziening Muziekschool

beschikbaar te stellen.

beschikbaar gesteld. Het resterende deel van € 35.500 kan vrijvallen.

31.1 Accommodatiebeleid

Risico

Onderzoek zwembad

Pand Kerklaan 1

In de tweede helft van 2018 staat samen met de gemeente Beverwijk een onderzoek naar de

Indien het pand Kerklaan 1 in 2018 niet wordt verkocht lopen de exploitatie- en onderhouds

toekomst van de zwembaden gepland. De kosten worden 50/50 verdeeld. In de gemeente

lasten in 2019 door.

Heemskerk is hiertoe een budget van € 20.000 beschikbaar. Afhankelijk van de uitkomsten
van dit onderzoek en de keuzes in beide gemeenten, kan een vervolgfase plaatsvinden.

31.7 Overige accommodaties

Daarvoor kan aanvullend budget benodigd zijn. In de Najaarsnota 2018 wordt hier nader op

Bilderdijkstraat 14

gerapporteerd.

Als gevolg van het opzeggen van de huur heeft de Blijfgroep het pand aan de Bilderdijkstraat
per september 2017 verlaten. Het pand komt in aanmerking voor herontwikkeling en is

31.2 Gymnastiekaccommodaties

overgedragen aan een leegstandsbeheerorganisatie. Voor 2018 dienen de exploitatielasten

Gymnastiekgebouw Jean Monnetstraat (zie 33.02 Grond- en gebouwenbeheer, blz. 17)

met €17.412 te worden verhoogd en de huurinkomsten met € 21.776 te worden verlaagd. Een

Het gymnastiekgebouw is momenteel buiten gebruik. In afwachting van de herontwikkeling

incidenteel nadeel van in totaal € 39.188.

van deze locatie lopen de exploitatielasten door. De storting in de onderhoudsvoorziening
gymzalen kan worden afgeraamd.
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2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

Mutaties Algemene uitkering - Wmo
Met betrekking tot de Wmo zijn de mutaties op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

15.3 Maatwerkvoorzieningen WMO

tot en met de Maartcirculaire 2018 verwerkt.

Pilot Domotica
In de Septembercirculaire 2017 is toegezegd dat het Rijk met ingang van 2018 uit de middelen

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp

van de beleidsregel / afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017 structureel geld aan de
Integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD) toevoegt. Gemeenten genieten de beleidsvrijheid

10.1 Onderwijshuisvesting

deze middelen in te zetten voor projecten die kwetsbare mensen in staat stellen langer thuis

Programmaplan Onderwijshuisvesting 2018

te wonen. Het college is in 2017 gestart met de pilot Domotica waarbij wordt onderzocht of en

Het aangevraagde subsidiebedrag van € 55.000 ten behoeve van de Islamitische basisschool

in hoeverre mensen door de inzet van bepaalde domotica in staat zijn langer thuis te blijven

Elif - Stichting Islamitisch onderwijs NH is op basis van de beoordeling in het Programma 2018

wonen. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zorgspecialist. Voorgesteld wordt om

niet volledig aangewend. Naar aanleiding hiervan kan het in 2018 toegekende krediet met een

voor het voortzetten van deze pilot een incidenteel budget van € 10.000 beschikbaar te stellen.

bedrag van € 38.036 worden verlaagd en afgesloten.

Transformatie en kanteling dagbesteding Wmo

10.2 Onderwijsbeleid exclusief Brede school

In het kader van de transformatie wordt overleg gevoerd om dagbesteding van dementerende

Onderwijsachterstanden

ouderen naar een algemene voorziening te kantelen. Vooralsnog is de verwachting dat dekking

In de Begroting 2018 is een budget van € 528.000 opgenomen. Op basis van hogere

uit het maatwerkbudget begeleiding Wmo mogelijk is. Dit vanuit het principe “Geld volgt cliënt”.

toekennings- beschikkingen 2018 is de bijdrage vanuit het Rijk € 617.800. Dit betekent een
positieve bijstelling van € 89.800.

Eigen bijdrage Wmo

In verband met verdere ontwikkelingen op het gebied van het bestrijden van onderwijs

De inkomsten uit eigen bijdrage voor de Wmo vertonen een dalend verloop. Naar de

achterstanden wordt een pilot gestart. Deze pilot, VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

oorzaken en de structurele gevolgen daarvan wordt op dit moment nader onderzoek gedaan.

voor thuis (€ 57.300), is een programma om ouders te betrekken bij het VVE-programma op

Hierbij worden ook de landelijke wijzigingen betrokken. Daarnaast is in het Regeerakkoord

de peuteropvang. De scholingskosten bedragen € 13.350. Hiervoor zijn reeds ontvangen

opgenomen dat met ingang van 1 januari 2019 voor gezinnen die gebruik maken van

rijksgelden beschikbaar.

voorzieningen in het kader van de Wmo een abonnementstarief zal worden ingesteld. Dit plan
is nog in voorbereiding. De uitwerking wordt later dit jaar verwacht. In verband met deze

Budgetoverheveling naar Bestuurlijk domein

ontwikkelingen zal bij de Najaarsnota 2018 een samenhangend voorstel worden gedaan rond

Een budget van € 240.000 wordt overgeheveld van het Sociaal naar het Bestuurlijk domein.

de ontwikkeling van de Wmo.

Het betreft hier de financiële uitwerking van de Begroting 2018-2021.
Het budget heeft betrekking op veiligheid en dient ter dekking van financiële bijdragen aan

Risico

onder andere Veilig thuis, bureau Halt en de integrale crisisdienst.

Hulp bij het huishouden
Met ingang van 1 april 2018 is een nieuwe loonschaalindeling voor huishoudelijke hulpen van

Leerwerktrajecten

kracht die van invloed is op de tarieven voor hulp bij het huishouden. Gemeenten worden

Het maximale aantal leerwerk- en certificeringstrajecten bij Perspectief voor jongeren uit

hiervoor via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds gecompenseerd. Met de huidige

Heemskerk voor 2018 is nagenoeg bereikt. Om ook gedurende de rest van het jaar aan de

aanbieders van hulp bij het huishouden wordt overleg gevoerd over de verhoging van het

vraag naar deze Perspectieftrajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten te kunnen

loondeel binnen de huidige tarieven. Vooralsnog is de inschatting dat de verhoging binnen het

voldoen wordt een incidenteel budget van € 19.000 gevraagd.

gestelde budget voor hulp bij het huishouden kan worden opgevangen. Mocht blijken dat dit
niet het geval is, dan zal daarvan melding worden gemaakt in de Najaarsnota 2018.
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10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp

verwachten. Ter dekking van de structurele tekorten over de jaren 2019 en verder worden extra

Tekorten jeugdzorg

financiële middelen van de deelnemende gemeenten gevraagd. Het gaat hier om € 96.390,

Het voor 2017 door het Rijk per jaar beschikbaar gestelde budget voor de specialistische

€ 147.544, € 180.079 en € 228.672. Naar aanleiding van deze financiële situatie laat het

jeugdhulp is ruim € 1,3 miljoen lager dan het budget van 2016.

college in samenwerking met de andere IJmondgemeenten een onderzoek uitvoeren naar

In de Najaarsnota 2017 is opgenomen dat voor 2017 een tekort van circa € 950.000 werd

de mogelijkheden om de uitvoering van de sociale werkvoorziening in de toekomst financieel

verwacht. Het tekort is voor 2017 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Overschotten

houdbaar te maken.

decentralisaties. Zoals het er nu naar uitziet zal het door het Rijk voor 2018 tot en met 2022
beschikbaar gestelde budget voor specialistische jeugdhulp jaarlijks ongeveer gelijk zijn aan

09.1 Schuldhulpverlening

het budget voor 2017. Op dit moment blijft het beroep op specialistische jeugdhulp ongeveer

Beschermingsbewind

gelijk. Naar verwachting zal de inzet op de transformatie en de resultaten van preventieve

Door versoepeling van de wetgeving omtrent beschermingsbewind zal het aantal

activiteiten op termijn resulteren in een afname van het beroep op specialistische jeugdhulp en

verstrekkingen voor beschermingsbewind de komende jaren naar verwachting toenemen.

daarmee een afname van de kosten. Gelijktijdig stijgen de kosten van de specialistische hulp

Hiermee zullen mogelijk extra kosten zijn gemoeid. Zo nodig wordt hierop in de Najaarsnota

door onder andere (hogere) normtarieven als gevolg van de nieuwe inkoop en ook een stijging

2018 teruggekomen.

van de kosten van laagdrempelige ondersteuning aan ouders en kinderen vanuit het Centrum
voor Jeugd en Gezin.

09.4 Cliëntenparticipatie

Voorgesteld wordt om het tekort op specialistische jeugdhulp en verevening met de andere

Participatieraad sociaal domein

IJmondgemeenten, totaal geraamd op € 1.200.000, in 2018 éénmalig ten laste te brengen

In april 2018 is de Participatieraad sociaal domein gestart. De Participatieraad organiseert

van de bestemmingsreserve Overschotten Sociaal domein. Ter dekking van het tekort wordt

met de gemeente de participatie over beleidsvraagstukken op het Sociaal domein.

daarnaast voorgesteld om met ingang van 2019 een structureel budget van € 1.200.000

In verband hiermee worden de bestaande cliëntenraden en Wmo-raad opgeheven.

beschikbaar te stellen.

De daartoe bestemde budgetten, in totaal € 24.500, worden naar die van de Participatieraad
overgeheveld. Daarnaast wordt een incidenteel budget gevraagd van € 11.550 ter dekking van

Mutaties Algemene uitkering - Jeugd

de kosten van een regionale aanjager.

Met betrekking tot Jeugd zijn de mutaties op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds tot
en met de Maartcirculaire 2018 verwerkt.

Mutaties Algemene uitkering - Participatiewet
Met betrekking tot de Participatiewet zijn de mutaties op de Algemene uitkering uit het

2.6 Werk en inkomen

Gemeentefonds tot en met de Maartcirculaire 2018 verwerkt.

08.4 Wet Sociale Werkvoorziening
Incidentele bate IJmond Werkt!
IJmond Werkt! heeft in de primaire Begroting 2019 en de Meerjarenraming 2020 t/m 2022
opgenomen dat de bestemmingsreserve Herstructurering sociale werkvoorziening in 2018 met
een bedrag van € 884.342 wordt afgeroomd. Als gevolg hiervan ontvangt Heemskerk in 2019
€ 226.392 (25,6% van € 884.342).
Tekorten IJmond Werkt! (tot en met 2022)
In de primaire Begroting 2019 en de Meerjarenraming 2020 t/m 2022 geeft IJmond Werkt! aan
een structureel tekort op de financiering van de taken ingevolge de Sociale Werkvoorziening te
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Programma 3 Fysiek domein
Financieel overzicht 2018
3 Fysiek domein

Inv.

Omschrijving

Financieel effect
2018

Burgerparticipatie 2018

25.000

Herontwikkeling gymnastiekzaal Jean Monnetstraat

50.000

Doorschuiven beheerskosten Tolhek 2019

2020

2021

2022

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

7.500

7.500

7.500

7.500

45.064

Voorbereidingskosten intentieovereenkomst Debora Bakelaan

80.000

Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering (TTH) 2018

30.000

Liquide middelen + VPB Gem. Heemskerk BV

2019

-596.138

Energielasten openbare verlichting

-30.000

Meterkasten centrum

27.000

Toezicht Europese richtlijn wetgeving energiebesparing

1.977

Bijdrage Omgevingsdienst IJmond

-5.840

Aansluiten elektriciteitsnet

10.000

Onderzoek voor water / groen

7.500

Evaluatie begrazing schapen

7.841

Onderhoud faunapassage

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

88.255

21.532

22.013

18.039

18.479

-85.938

-48.955

-48.924

-48.893

-48.863

46.729

46.729

46.729

46.729

46.729

255.524

44.870

318

-3.626

-3.155

44.870

318

-3.626

-3.155

Saldo van effecten < € 25.000
Kapitaallasten Jaarrekening 2017
Mutatie voorziening Jaarrekening 2017
Saldo van lasten en baten

-596.138

Mutaties reserves
Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds

-80.000

Bestemmingsreserve verplichtingen TTH

-30.000

Bestemmingsreserve Broekpolder

19

Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds
Totaal na mutaties reserves
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3.1 Ruimte

33.02 Grond- en gebouwenbeheer
Herontwikkeling gymnastiekzaal Jean Monnetstraat

21.1 Woonbeleid

Het gebruik van de gymnastiekzaal aan de Jean Monnetstraat door de nabijgelegen school

Aanpassen Woonvisie 2020

en overige gebruikers is beëindigd. Het gebouw wordt in de toekomst niet meer als zodanig

Vanwege ontwikkelingen op de woningmarkt, de groeiende vraag naar huisvestingsmogelijk

gebruikt en de locatie wordt herontwikkeld. Ten behoeve van deze herontwikkeling worden

heden voor doelgroepen zoals ouderen met zorg en jongeren uit de maatschappelijke

kosten gemaakt. Deze bedragen circa € 50.000. Hiervoor is een incidenteel budget nodig.

opvang alsmede actuele ontwikkelingen zal de Woonvisie 2020 die in 2015 met de
gemeente Beverwijk is vastgesteld dit jaar op onderdelen worden aangevuld dan wel worden

33.09 Herontwikkeling werf Tolhek

aangepast. In een gezamenlijke bijeenkomst van de nieuwe raadscommissies zal na de

Doorschuiven beheerskosten Tolhek 2019

zomer de actuele situatie binnen het woonbeleid worden besproken. Daarbij zal onder meer

Bij een vastgestelde grondexploitatie kunnen de beheerskosten voor een project op de

gebruik worden gemaakt van actuele informatie vanuit het WiMRA (woonwensenonderzoek

boekwaarde worden bijgeschreven. Op dit moment is nog geen sprake van een vastgestelde

in Metropoolregio Amsterdam) en een actuele update van demografische prognoses

grondexploitatie voor het Tolhek. Hierdoor is het niet te verwachten dat de beheerskosten

(huishoudensontwikkelingen) van de Provincie Noord-Holland.

voor 2019 op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Voorgesteld wordt om de
beheerskosten voor Tolhek nog één jaar ten laste van de Begroting te brengen. Voor 2019 leidt

21.4 Stedelijke vernieuwing

dit tot een incidenteel nadeel van € 45.064.

Grondwaterverontreiniging Kerklaan
De grondwaterverontreiniging van de Kerklaan wordt gemonitord. Het is niet uitgesloten

34.3 Herstructurering

dat de verontreiniging in de toekomst alsnog gesaneerd dient te worden. Vanwege het

Verbonden partijen

financiële risico van een eventuele sanering, zal de grondwaterverontreiniging waarschijnlijk

GEM Tweede Tranche Herstructurering (TTH)

door Bodemzorg worden afgekocht. Bodemzorg neemt hiermee de bestuursrechtelijke

Met de herstructurering wordt bijgedragen aan de verbetering van de leefomgeving en de

verantwoordelijkheid en het financiële risico voor de grondwaterverontreiniging op zich.

gemeentelijke doelstellingen op het gebied van wonen. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in

Het beschikbare budget voor bodemsanering ad € 112.000 wordt eventueel ingezet ter dekking

de samenwerkingsovereenkomst voor de Tweede Tranche Herstructurering. Nadere informatie

van de afkoopsom. De verwachting is dat de afkoopsom lager is.

over de Tweede Tranche Herstructurering staat vermeld in de paragraaf Verbonden partijen.

Ondertussen wordt met de Provincie Noord-Holland gekeken naar andere bestedingsdoelen
van de eventuele resterende ISV gelden. In de Najaarsnota 2018 zal over de voortgang

Voorbereidingskosten intentieovereenkomst Debora Bakelaan

worden gerapporteerd.

In het kader van de intentieovereenkomst heeft de raad op 9 maart 2017 voor het gemeentelijk
aandeel in de externe advieskosten een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld.

Burgerparticipatie 2018

Dit wordt ten laste van de bestemmingsreserve Volkshuisvesting gebracht. Op dit moment

Gedurende de afgelopen jaren is burgerparticipatie duidelijk op de kaart gezet, waarbij de

is concreet zicht op de voorbereidingskosten. Deze bedragen afgerond € 260.000. Per partij

impact op de interne werkwijze steeds duidelijker zichtbaar is geworden.

(gemeente en WoonopMaat) € 130.000.

Om burgerparticipatie en de wijze van communicatie met de betrokkenen gewaarborgd te

Voor het gemeentelijke aandeel in deze voorbereidingskosten is een aanvullend incidenteel

krijgen in de organisatie zijn extra begeleiding en faciliteiten nodig. Hiertoe is een structureel

budget van € 80.000 benodigd. Voorgesteld wordt dit ten laste van de bestemmingsreserve

budget van € 25.000 benodigd. Voor 2018 wordt dit budget in Bestuursrapportage 2018/1

Volkshuisvesting te brengen.

opgevoerd. Voor de jaren na 2018 is het structurele budget in de Meerjarenplanning 20192022 opgenomen.

Verwervingskosten
Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst wordt onderhandeld over de verwerving
van het pand Tolweg 4b. Voorgesteld wordt de verwervingskosten te dekken uit de
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bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing. Zodra deze bekend zijn worden deze opgevoerd

27.3 Openbare verlichting

in de eerstvolgende tussentijdse rapportage.

Energielasten openbare verlichting
Door de inzet van zogenaamde slimme meters en het jaarlijks uitlezen van de meters kunnen

Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering (TTH) 2018

fluctuaties in de voorschotrekening beter worden beheerst. Tevens heeft het vervangen van de

Zeven van de acht locaties van de TTH zijn afgerond. De laatste locatie, de Simon van

armaturen door LED-armaturen een gunstige invloed op het verbruik.

Haerlemstraat, is in voorbereiding. In 2018 wordt met de uitvoering gestart. Ter dekking van

Als gevolg hiervan kan het budget voor elektriciteitskosten openbare verlichting structureel met

de kosten voor werkzaamheden lopende projecten is een incidenteel budget van € 30.000

€ 30.000 worden verlaagd.

benodigd. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Verplichtingen TTH.
Meterkasten centrum
Liquide middelen + Vennootschapsbelasting Gem. Heemskerk BV

De gemeente faciliteert bij evenementen en de markt in het beschikbaar stellen van

De opdrachtgevende partijen WoonopMaat en de gemeente Heemskerk voorzien de

elektriciteit. Op een aantal locaties, bijvoorbeeld het Gildenplein, de Maerelaan en het

Gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij TTH (GEM TTH) op evenredige wijze van

Nielenplein staan zogeheten evenementenkasten die hiertoe worden ingezet. Omdat in het

liquide middelen om de uitvoering van de projecten TTH mogelijk te maken. Bij een overschot

centrum steeds meer activiteiten plaatsvinden is door de BIZ Centrum de behoefte geuit om

aan liquide middelen in de GEM TTH worden de middelen aan de opdrachtgevende partijen

op twee locaties een evenementenkast toe te voegen. Voorgesteld wordt om hiervoor een

geretourneerd. Nu voor het laatste project Simon van Haerlemstraat in 2018 de laatste

incidenteel budget van € 27.000 beschikbaar te stellen.

grondtransacties plaatsvinden, wordt een overschot aan liquide middelen van € 600.000
verwacht.

3.3 Milieu en duurzaamheid

In 2018 is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting van € 3.862 betaald.
24.1 Milieubeleid
3.2 Bereikbaarheid

Toezicht Europese richtlijn wetgeving energiebesparing
In Europees verband is nieuwe wetgeving over energiebesparing bij grote bedrijven van kracht

23.1 Verkeer en vervoer

geworden. Voor het toezicht en handhaving op de Europese richtlijn European energy directive

Verbinding A8-A9

is via de Algemene uitkering € 1.977 ontvangen. De Omgevingsdienst IJmond voert deze taak

Het college van Gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Holland heeft nog geen

uit. Voorgesteld wordt om deze middelen aan deze dienst beschikbaar te stellen.

voorkeurs- alternatief aan Provinciale Staten voorgelegd. Reden hiervan is dat Icomos
negatief heeft geadviseerd op de drie voorliggende alternatieven voor de verbinding A8-

Bijdrage Omgevingsdienst IJmond

A9. De Provincie Noord-Holland heeft overleg gehad met het Rijk (ministerie van OCW).

De begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond voor 2018 is vastgesteld op € 463.124.

De conclusie is dat de provincie mogelijkheden ziet tot aanleg van de weg. Het definitieve

De werkelijke bijdrage is € 457.284. Het incidentele verschil ad. € 5.840 wordt afgeraamd en

voorkeursalternatief zal voor de zomer aan Provinciale Staten worden aangeboden.

vloeit terug naar de Algemene middelen.

De beantwoording van de zienswijzen door de provincie zal plaatsvinden na vaststelling van
het voorkeursalternatief.

Aansluiten elektriciteitsnet
De strandvereniging heeft de wens geuit om op het elektriciteitsnet te worden aangesloten.

Bereikbaarheid centrum

Hierdoor zijn de verontreinigende dieselgeneratoren niet langer nodig. Deze wens is in lijn met

Op 5 oktober 2017 heeft de raad de bestemmingsreserve Bereikbaarheid centrumgebied

de Visie luchtkwaliteit. Om de opties voor aansluiting op het elektriciteitsnet te bepalen zijn

ingesteld. Deze reserve heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. In het najaar van

diverse onderzoeken zoals een flora- en faunaonderzoek, onderzoek naar de verschillende

2018 worden de te nemen maatregelen ten laste van deze reserve ter besluitvorming aan de

mogelijke tracés van de elektriciteitskabels in overleg met het nutsbedrijf etc. noodzakelijk.

raad aangeboden.

Aansluiting van de reddingsbrigade zal in de onderzoeken worden meegenomen.
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Voorgesteld wordt om voor onderzoek door externe partijen een incidenteel budget van
€ 10.000 beschikbaar te stellen. Met de strandvereniging zal een gesprek gevoerd worden
over cofinanciering.
25.2 Water- en groenbeleid
Onderzoek voor water / groen
Voor biodiversiteit en voor onderzoek naar de kwaliteit van het watersysteem (onder
andere de eco-scan samen met gemeente Beverwijk en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier) is structureel budget van € 7.500 benodigd.
Evaluatie begrazing schapen
Al meerdere jaren worden grote delen van het grasareaal en natuurlijke stukken park door
schapen begraast. Er is onderzoek noodzakelijk om na te gaan of door het schapenbeheer de
biodiversiteit toeneemt. Voor dit onderzoek is een incidenteel budget van € 7.841 benodigd.
Organisatie van Groenspoor Heemskerk in het kader van verhogen biodiversiteit
Na de in de raad aangenomen motie om te komen tot een verhoogde biodiversiteit in de
bebouwde omgeving van Heemskerk en de daaropvolgende nota Biodiversiteit is met een
groep enthousiaste burgers en organisaties de projectgroep Biodiversiteit gestart. Deze vorm
van burgerparticipatie is gekomen in een volgende fase die wordt begeleidt door een extern
bureau met veel ervaring.
Groenspoor werkt aan het versterken van bestaande en ontwikkelt nieuwe “natuurcombi
naties”. Door samenwerking in een groen netwerk verbindt Groenspoor biodiversiteit met
andere relevante maatschappelijke en economische doelen. De incidentele lasten voor 2018
bedragen € 16.000.
Onderhoud faunapassage
Onder de Marquettelaan, nabij de ingang van landgoed Marquette, ligt een faunapassage.
Ten behoeve van het onderhoud van deze faunapassage (met name herstel van de
geleidingswanden) is structureel budget van € 3.000 benodigd.
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Algemene dekkingsmiddelen/overhead
Algemene dekkingsmiddelen en overhead/bedrijfsvoering
Financieel overzicht 2018
Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien

Inv.

Omschrijving
Loonkostenstijging
Banenafspraak Sociaal akkoord
Algemene uitkering uit het gemeentefonds (Maartcirculaire
2018)

Financieel effect
2018

2019

2020

2021

2022

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-461.811

-2.277.699

-3.685.978

-4.780.219

-6.106.164

Coördinatie burgerparticipatie

23.000

7.000

Verzekeringen

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Verhoogde bijdrage Stichting RIJK

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Documenten Planning & control

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

27.594

12.594

12.594

12.594

12.594

-89.702

-1.561

-1.522

-1.483

-1.443

Saldo van effecten < € 25.000
Kapitaallasten Jaarrekening 2017
Treasury-effecten Jaarrekening 2017
Totaal

-5.000

19.284

-1.558

-1.703

-1.849

-1.995

-187.635

-1.967.224

-3.382.609

-4.476.957

-5.803.008

Loonkostenstijging

ontwikkeling van het accres. Vanaf 2019 heeft dit een substantieel positief effect.

In zowel de Kadernota 2018 als de Begroting 2018 is uitgegaan van een loonstijging van

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen komen in de Meicirculaire 2018 aan de orde.

3%. Nu alle mutaties in loonkosten, sociale lasten en pensioenpremie bekend zijn komt de
werkelijke loonstijging voor 2018 naar verwachting uit op 4,1%. Dit brengt een structurele

Coördinatie burgerparticipatie

lastenstijging mee van circa € 195.000.

In 2017 is de Nota burgerparticipatie en de Verordening burgerparticipatie 2017 vastgesteld.
Om te zorgen voor een organisatie-brede borging moet geïnvesteerd worden in de

Banenafspraak Sociaal akkoord

ondersteuning van bestuur en medewerkers. Hiervoor is tijdelijk capaciteit beschikbaar gesteld

Vanuit de banenafspraak Sociaal akkoord bestaat de verplichting om extra banen te creëren

voor de functie van regisseur burgerparticipatie. Deze medewerker heeft een adviserende,

voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is een structureel budget van € 50.000 opgenomen

faciliterende en coördinerende rol binnen de organisatie en bestuur en speelt een belangrijke

om invulling aan deze verplichting te geven.

rol bij de vormgeving van het veranderingsproces dat moet plaatsvinden. Gestart is met een
functieverband voor 12 uur per week. Evaluatie na een jaar zal enerzijds duidelijk maken of

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (Maartcirculaire 2018)

dit voldoende is en anderzijds of en in welke mate een vervolg wenselijk is. Vooralsnog wordt

Naar aanleiding van het Regeerakkoord en het door het Rijk, provincies, gemeenten en

voorgesteld om hiervoor, verdeeld over 2018 en 2019, een budget van in totaal € 30.000

waterschappen opgestelde Interbestuurlijk programma (IBP) heeft het ministerie van

beschikbaar te stellen.

Binnenlandse zaken besloten een extra circulaire uit te brengen. Dit is gebeurd in de vorm
van de Maartcirculaire 2018. De financiële effecten hebben hoofdzakelijk betrekking op
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Verzekeringen

sluiten. Stichting RIJK heeft op basis van hun begroting voor 2018 een hogere bijdrage

Ten opzichte van 2017 is de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering 2018 fors

gefactureerd. Verzocht wordt derhalve om het budget voor de bijdrage aan Stichting RIJK

gestegen. Op basis van een prijsvergelijking tussen drie verzekeraars blijft de huidige

structureel met € 10.000 te verhogen.

verzekeraar het meest voordelig. Het structurele nadeel bedraagt € 24.000.
Documenten Planning & control
Verhoogde bijdrage Stichting RIJK

Om een volgende stap te zetten in de kwaliteitsverbetering van de Plannning- & controlcyclus,

De gemeente is vanaf 1 Januari van dit jaar als deelnemende partij aangesloten bij Stichting

waarbij onder andere de betreffende documenten zowel bestuurs- als publieksvriendelijker

RIJK Als gevolg hiervan dient te worden gemeld dat Stichting RIJK een verbonden partij van

worden gemaakt is een structureel budget van € 15.000 benodigd. Dit budget wordt ingezet

de gemeente is geworden.

ter dekking van kosten licenties van de LIAS-programmatuur alsmede online publicatie van de

In 2017 is op basis van de offerte 2017 het besluit genomen om bij Stichting RIJK aan te

planning- en controldocumenten.
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Deel 2
Meerjarenplanning 2019-2022

Programma 1 Bestuurlijk domein
Meerjarenplanning 2019-2022
1 Bestuurlijk domein
Omschrijving

Te investeren in planjaar
2018

2019

2020

Financieel effect
2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Inhuur jeugdboa’s

67.500

135.000

135.000

135.000

135.000

Onderzoek ontwikkeling veiligheidsdomein

25.000
8.421

8.421

8.421

8.421

9.541

9.541

9.541

9.541

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

109.421

165.462

161.462

165.462

Regionale samenwerking

8.421

Kosten ondersteuning RIEC
Veiligheidsmonitor inclusief rapportage
Veiligheidsmonitor inclusief rapportage
Totaal

4.000
0

0

0

1.3 Economische zaken

0

0

4.000
161.462

dat het gemeentelijke team handhaving niet of nauwelijks contact heeft met de jeugd op
straat. Om deze reden bestaat de behoefte aan een operationele functionaris die, net als het

22.2 Beleidsadvisering economische zaken

jongerenwerk, intensief betrokken is bij groepen jongeren en die ook, net als de politie, in

Beëindigen van Samen veilig ondernemen (SVO) op bedrijventerrein De Houtwegen

geval van grensoverschrijdend gedrag kan handhaven. Een functionaris die slagvaardig kan

Vanwege weinig belangstelling en betrokkenheid onder de ondernemers en het achterwege

opereren en op maat kan worden ingezet. Verwacht wordt dat met het inzetten van jeugdboa’s

blijven van inbreng en uitvoering is het SVO-traject beëindigd. Als gevolg hiervan is geen

de lacune op het vlak van de verbinding tussen zorg en veiligheid wordt ingevuld.

structureel overleg met de ondernemers op het bedrijventerrein en bestaat geen zicht op

Voor een goede inbedding van de jeugdboa’s in de keten is in de opstartfase in 2018 een

het gebied van schoon, heel en veilig en het functioneren van het bedrijventerrein. Hierdoor

incidenteel budget van € 67.500 benodigd. Ten behoeve van verankering van de jeugdboa’s in

kunnen allerlei onwenselijke situaties optreden, waarvan de gemeente wel op de hoogte wil

de organisatie is met ingang van 2019 een structureel budget van € 135.000 noodzakelijk.

zijn. Om deze onwenselijke situaties te voorkomen kan Chainels worden geïntroduceerd.
Chainels is een samenwerking tussen alle betrokken partijen via een digitaal platform

Onderzoek ontwikkeling veiligheidsdomein

waarop in een afgeschermde omgeving veilig informatie met elkaar wordt gedeeld. Ook

Het veiligheidsdomein is sterk in ontwikkeling en vereist door de voortdurend complexer wordende

kunnen informatie, nieuwsbrieven, activiteiten en evenementen met elkaar worden gedeeld.

problematiek steeds meer aandacht. De gemeente krijgt meer taken en verantwoordelijkheden

Op dit moment wordt onder de ondernemers onderzocht of er draagvlak is om Chainels te

en naast de lokale zaken wordt meer aandacht gevraagd voor regionale en zelfs landelijke

introduceren. In de Najaarsnota 2018 zal hierover nader worden gerapporteerd.

veiligheidsthema’s zoals personen met verward gedrag, ondermijning en radicalisering. Veiligheid
hangt daarnaast steeds meer samen met zorg en het Sociaal domein. Dit vraagt een aanpassing

1.4 Veiligheid, vergunning en handhaving

in de manier van werken. Om het veiligheidsdomein goed te kunnen blijven bedienen, zal het
werkveld de komende jaren extra aandacht en middelen nodig hebben. Een schatting van de

4.1 Integrale veiligheid

omvang vergt echter nader onderzoek. Dit onderzoek gaat over het in kaart brengen van de

Inhuur jeugdboa’s

uitdagingen die ons als gemeente te wachten staan, de interne vormgeving van het werkveld

Sinds 2017 past de gemeente Heemskerk in de aanpak van jeugdoverlast het zeven-

en het opstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren. Omdat dit specifieke kennis

stappenmodel van het handboek jeugdoverlast toe. Hierin is de samenwerking met en zijn

vereist wordt voorgesteld om dit onderzoek extern uit te laten voeren. Ter uitvoering van dit

de rollen en taken van de ketenpartners vastgelegd. In de ketensamenwerking is gebleken

onderzoek wordt voorgesteld een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar te stellen.
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Regionale samenwerking

voorheen gesubsidieerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze subsidie komt

Binnen de politie-eenheid Noord-Holland wordt door alle burgemeesters van de 35 gemeenten,

echter te vervallen, terwijl de werkzaamheden van het RIEC nog wel nodig worden geacht.

het openbaar ministerie (OM) en de politie het beleidsplan van de politie bepaald: het Integraal

Om de ondersteuning vanuit het RIEC mogelijk te blijven maken worden de subsidiekosten

meerjarenveiligheidsbeleid (IMV) Het IMV bevat thema’s die door gemeenten, openbaar

doorberekend aan de 35 gemeenten in Noord-Holland. De bijdrage is verdeeld naar rato van

ministerie en politie als prioriteit voor de betreffende beleidsperiode worden gezien. Het zijn

inwoneraantal per gemeente. Voor Heemskerk komt dit neer op een structureel budget van

thema’s waarop een extra integrale en éénheidsbrede inspanning nodig is voor het bereiken

€ 9.541.

van het gezamenlijke, gewenste maatschappelijke effect. Onder deze thema’s vallen high
impact crimes, geweld, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), ondermijning en

Veiligheidsmonitor inclusief rapportage

contra-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER).

In 2017 is in Heemskerk, net als in andere IJmondgemeenten, een grootschalige
veiligheidsmonitor onder de inwoners uitgezet. Hierdoor kan worden vastgesteld hoe de

Om de integrale aanpak en samenwerking op de betreffende thema’s mogelijk te maken is

Heemskerkse inwoners de veiligheid in de gemeente ervaren en hoe veilig zij zich voelen. De

steun vanuit de gemeenten nodig. Deze steun bestaat uit een financiële bijdrage waarmee

rapportage laat per wijk zien waar zich mogelijke knelpunten voordoen en op welke thema’s

diverse werk- en expertgroepen worden opgesteld. Deze groepen zullen de gemeenten in de

extra inzet nodig is. Zo kan een vergelijking tussen de objectieve en subjectieve veiligheid

lokale aanpak ondersteunen en de (model)verordeningen en beleidsstukken opstellen. De

worden gemaakt, zal eerder inzicht ontstaan in mogelijke blinde vlekken en kan sneller en

bijdrage is verdeeld naar rato van inwoneraantal per gemeente. Voor Heemskerk komt dit neer

meer onderbouwd worden ingezet op onderwerpen waar inwoners last van of baat bij hebben.

op een structureel budget van € 8.421.

De wens bestaat om deze monitor structureel uit te blijven zetten. Het is gebruikelijk om deze
elke twee jaar te laten uitvoeren.

Kosten ondersteuning RIEC

Met ingang van 2019 bedragen de lasten voor het uitvoeren van de monitor tweejaarlijks

Het Regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC) ondersteunt gemeenten in heel

€ 4.000. De structurele lasten voor het verkrijgen van de rapportage met de uitkomsten van de

Nederland in de lokale aanpak (met name van georganiseerde criminaliteit). Dit werd

monitor bedragen € 8.500.
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Programma 2 Sociaal domein
Meerjarenplanning 2019-2022
2 Sociaal domein
Omschrijving

Te investeren in planjaar
2018

2019

2020

Financieel effect
2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering
deskundigheid, werkbudget buurtsportcoach

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Startnotitie Sport en bewegen

30.000

OEZA, compensatie hoge badtarieven, zaalhuur DSS

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

-975

-964

-953

-941

10.125

9.994

9.863

-33.450

-70.617

-110.298

Kunstgrasvelden voetbalvereniging
Drainage ODIN’59

325.000
-15.000

Pilot Verbinding Wmo en cultuur

30.000

Programmaplan onderwijshuisvesting 2019

150.000

Continueren preventieve activiteiten jeugdhulp

150.000

Effecten intensievere inspanning re-integratie en activering

-42.850

Aansluiting bij koepelorganisatie Vereniging voor volkskrediet
(NVVK)

-3.527

50.000

MJP openbare ruimte Sociaal Domein, 2021

20.000

MJP openbare ruimte Sociaal Domein, 2022
Saldo van lasten en baten

180.000
-15.000

150.000

0

0

180.000

232.150

-15.000

150.000

0

0

180.000

232.150

310.498

140.711

448.424

63.624

140.711

448.424

63.624

Mutatie reserve
Bestemmingsreserve Sociaal domein
Totaal na mutatie reserve

-150.000

2.3 Sport, cultuur en recreatie

160.498

Het economisch rendement is veel groter dan het maatschappelijke geld dat eraan wordt
besteed.

13.1 Sport en recreatie

Om meer te kunnen betekenen op het gebied van sport is hogere subsidie noodzakelijk.

Subsidies ten behoeve van doelgroepen, bevordering deskundigheid, werkbudget

1.	Er komen steeds meer (aanvragen voor) sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen

buurtsportcoach

als ouderen, mensen met een beperking etc. Naast jeugd moet ook aandacht zijn voor

Op dit moment worden de subsidies voor sportverenigingen op basis van jeugdsportsubsidie

ouderen en aangepast sporten. De huidige sportsubsidie voorziet hier niet in. Ten behoeve

verleend. Sport wordt dan alleen als doel benaderd. Sport vervult echter steeds meer een rol

van uitbreiding van de doelgroepen is extra budget nodig. Voorgesteld wordt structureel

als middel. Dit vergt extra inzet van de gemeente.

budget beschikbaar te stellen, € 25.000 voor ouderen en € 25.000 voor aangepast sporten.
2.	Binnen de sportverenigingen is behoefte aan meer kaderopleidingen. Hiertoe wordt een

Sportverenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol in de Heemskerkse samen

beroep op gemeentelijke subsidie gedaan. Voorgesteld wordt dit te faciliteren met als doel

leving en hebben een unieke vrijwilligerscultuur waar ruimte is voor sport en ontmoeting.

de verenigingen meer toekomstbestendig te maken. Dit vergt een relatief klein budget waar
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de samenleving profijt van heeft doordat de maatschappelijke rol van de sportverenigingen

Heemskerkse reddingsbrigade) een budget van € 25.921 nodig. Het totaal benodigd

vanuit kwalitatief oogpunt beter kan worden ingevuld. Voorgesteld wordt een structureel

structureel budget bedraagt € 70.000.

budget van € 25.000 beschikbaar te stellen.
3.	Werkbudget buurtsportcoach aangepast sporten. Samen met de gemeente Beverwijk

Ontwikkelingen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/de Buitenlanden IJ-Z

wordt de buurtsportcoach aangepast sporten gesubsidieerd. Op deze wijze worden

Binnen het RAUM zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande die gepaard gaan

mensen met een beperking geholpen om de weg naar een manier van sportbeoefening

met substantiële financiële gevolgen. Sommige ontwikkelingen zijn onvermijdbaar en

te vinden. Sportverenigingen willen ook een aanbod voor deze doelgroep ontwikkelen.

onontkoombaar zoals de overlast van waterplanten en het onderhoud van beschoeiingen.

Een stimulering- subsidie kan hierbij uitkomst bieden.

Daarnaast is het voornemen om het Aagtenpark van de gemeente Beverwijk in beheer

Voorgesteld wordt een structureel budget van € 20.000 beschikbaar te stellen.

over te nemen. Deze ontwikkelingen zijn nog niet vertaald in financiële besluiten door het
algemeen Bestuur van het RAUM. Bovendien is een structurele taakstelling voor een deel

Totaal benodigd structureel budget voor verruiming sportsubsidies bedraagt € 95.000.

nog niet gerealiseerd. Een en ander heeft substantiële consequenties voor de financiële
bijdrage maar is nog niet te concretiseren. In de Najaarsnota 2018 zal hierover nader worden

Startnotitie Sport en bewegen

gerapporteerd.

Voor het schrijven van de startnotitie Sport en bewegen is expertise ingehuurd. Om het
proces op adequate wijze te kunnen ondersteunen is een procesmanager noodzakelijk. Naar

Bijdrage RAUM/de Buitenlanden IJ-Z

aanleiding van de speerpunten worden werkgroepen gevormd. Deze hebben een incidenteel

Met ingang van 1 Januari 2019 brengt de Provincie Noord-Holland de subsidie van haar

werkbudget van € 30.000 nodig om bijeenkomsten te houden en taken te verrichten.

participantenbijdrage voor de Buitenlanden / IJ-Z van 75% terug naar 50%. Dit betekent dat
vanaf 2019 een budget van € 79.180 naar rato moet worden herverdeeld over de gemeenten

OEZA, compensatie hoge badtarieven, compensatie zaalhuur DSS

Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. Welke financiële consequenties dit voor

Zwemvereniging OEZA heeft gedurende de afgelopen jaren meerdere malen het probleem van

Heemskerk heeft is op dit moment nog niet duidelijk.

de hoge huurtarieven van zwembad De Waterakkers aangehaald. Een structurele oplossing
voor dit probleem is noodzakelijk. De oplossing wordt gezocht in een verruiming van de

28.3 Sportvelden

exploitatiesubsidie voor De Waterakkers. De bijbehorende opdracht is om betaalbaarheid

Kunstgrasvelden voetbalverenigingen

voor de verenigingen te realiseren. Daarnaast zijn vergelijkbare tarieven voor sporthal de

In 2009 zijn de hoofdvelden van voetbalverenigingen ADO’20 en Odin’59 van kunstgras

Waterakkers met de sporthallen in buurgemeente Beverwijk van groot belang, omdat anders

voorzien. Het vervangen van de toplaag van deze kunstgrasvelden staat, nadat er reeds

meer sportverenigingen verloren gaan voor Heemskerk.

levensduur verlengende maatregelen zijn genomen, in 2021 gepland. Voor het vervangen

Door de verhoging van de exploitatiesubsidie aan De Waterakkers profiteren meerdere

van de toplaag dient een budget van € 325.000 per veld te worden opgenomen. Gezien

sportverenigingen van beter betaalbare verenigingstarieven en is bijvoorbeeld ook DSS

de ontwikkelingen bij Odin’59 wordt het budget voor vervanging alleen voor ADO’20

geholpen die al meerdere jaren een compensatie voor de zaalhuur in De Waterakkers

opgenomen (2021).

ontvangt. De jaarlijkse subsidie aan handbalvereniging DSS bedraagt € 17.279. De raad
heeft in 2016 besloten de accommodatiesubsidie te continueren. Hieraan was echter geen

2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

structureel budget gekoppeld. Dit is noodzakelijk om deze toezegging te kunnen blijven
waarmaken.

15.3 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Het budget dat nodig is voor harmonisatie van de tarieven voor de Heemskerkse en

Pilot verbinding Wmo en cultuur

Beverwijkse sporthallen bedraagt voor de accommodatie van De Waterakkers € 26.800.

De gemeente wil dit jaar starten met een pilot om de verbinding tussen Wmo en cultuur meer

Om een beter betaalbaar verenigingstarief te kunnen hanteren voor het zwemwater is

gestalte te geven. Dit past binnen de kaders van de transformatie en het beleidsprogramma

ten gunste van de gebruikers (zwemvereniging OEZA, duikvereniging La Spiro en de

Algemene voorzieningen (oktober 2016), waarin meedoen en ontmoeting, zelfredzaamheid,
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ondersteuning en samenredzaamheid en inwonerkracht centraal staan. Ten behoeve van deze

Daarbij is gekozen voor een ambitie (beter presteren dan de landelijke trend) die leidt tot

pilot wordt voorgesteld een incidenteel budget van € 30.000 beschikbaar te stellen.

een structureel licht positief resultaat. Deze ambitie kan worden behaald door intensievere
inspanning op het terrein van re-integratie en activering (inmiddels ingezet) samen met

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

blijvende aandacht voor handhaving. Als gevolg van deze maatregelen zal de in het huidige
model begrote groei van het aantal uitkeringen (circa 9,5%) over de periode 2018-2022

Programmaplan onderwijshuisvesting 2019 diversen

beperkt kunnen blijven tot circa 4,5%.

Eén schoolbestuur heeft een aanvraag voorzieningen gedaan voor het Programmaplan 2019.
De aanvraag wordt volgens de kaders van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Tevens zal gedurende deze periode het gemeentelijke tekort op de middelen voor uitkeringen

beoordeeld. Een gehonoreerde voorziening komt op het Programmaplan (toegekend), een niet

afnemen naar <5%. Dit betekent dat de gemeente geen aanspraak meer kan maken op de

gehonoreerde voorziening komt op het Programmaoverzicht (afgewezen). Het Programmaplan

vangnetuitkering van het Rijk.

en -overzicht 2019 dienen uiterlijk 31 december 2018 te zijn vastgesteld.

In deze wijziging zijn daarnaast een efficiëntere werkwijze (taakstelling €120.000) en een

In dit pre-stadium van het proces vertaalt deze aanvraag (totaal € 150.000 inclusief btw) zich

bijstelling van de verwachte inkomsten uit terugvordering verwerkt.

met ingang van het begrotingsjaar 2020 in een structurele kapitaallast van € 10.125 (per jaar
aflopend) voor het openbaar basisonderwijs.

Uiteraard geldt allerlei voorbehoud ten aanzien van de meerjarige ontwikkeling. Schomme
lingen vanwege ontwikkeling op arbeidsmarkt, economie en rijksbeleid zullen in de middelen

10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp

van het Rijk worden verwerkt.

Continueren preventieve activiteiten jeugdhulp
Op 15 december 2016 heeft de raad middels het amendement Extra investeren in preventie

09.1 Schuldhulpverlening

jeugdhulp een incidenteel budget van € 250.000 ten behoeve van preventieve activiteiten

Aansluiting bij koepelorganisatie Vereniging voor volkskrediet (NVVK)

beschikbaar gesteld. De evaluatie van een aantal van deze activiteiten is aanleiding om deze

De gemeente wil per 1 januari 2019 aansluiten bij koepelorganisatie NVVK. Voor aansluiting

ook na 2018 voort te zetten. De activiteiten in 2018 kunnen naar verwachting nog worden

is een toetsingsaudit in 2018 verplicht. In dit project wordt de uitvoering van schuld

betaald vanuit het naar 2018 overgehevelde restantbudget uit dit amendement.

hulpverlening kwalitatief verbeterd en wordt beter aangesloten op de wettelijke vereisten

Met het beschikbaar stellen van de extra preventiemiddelen eind 2016 heeft de raad gelijktijdig

voor schuldhulpverlening. Voor dit project wordt een incidenteel budget van € 50.000

besloten om voor het vervolg bij de behandeling van de begroting per jaar de noodzaak tot

gevraagd. Eventuele structurele aanpassing van het budget voor schuldhulpverlening wordt

extra investeren in de jeugdhulp te beoordelen. Voorgesteld wordt om voor het continueren

meegenomen bij de meerjarenbegroting.

van de genoemde preventieve activiteiten in 2019 vanuit de bestemmingsreserve Sociaal
domein incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar te stellen.
2.6 Werk en inkomen
07.1 Bijstand levensonderhoud
Effecten intensievere inspanning re-integratie en activering
Dankzij een beter instrumentarium kan de ontwikkeling van rijksmiddelen en uitgaven voor
uitkeringen (BUIG) nauwkeuriger worden voorspeld. De uitkomsten van dat model worden
hierbij verwerkt.
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Programma 3 Fysiek domein
Meerjarenplanning 2019-2022
3 Fysiek domein
Omschrijving
Klimaatadaptatie en duurzame stedelijke vernieuwing

Te investeren in planjaar

Financieel effect

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1.177.037

2.974.000

1.441.000

1.541.000

1.879.500

17.500

117.080

296.749

371.214

437.843

-420.500

-622.600

-473.000

-217.500

25.000

25.000

25.000

25.000

6.970

6.898

6.755

3.484

6.933

6.898

Besparingen onderhoud wegen
Burgerparticipatie
Saneren asbestfundatie lantaarnpalen

115.000

Vervangen lantaarnpalen met asbestfundatie

164.000

Vervangen verlichtingsarmaturen wijk De Waterakkers

51.616

51.762

Plan van aanpak klimaatadaptatie

60.000

Energietransitieplan

50.000

Actualisatie gedragscode Flora en fauna

12.000

Investeringskredieten riolering conform GRP
Vervangingsplan beschoeiingen vanaf 2018

1.200.000
200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

11.500

22.860

34.080

45.160

25.000

25.000

25.000

25.000

Toegangscontrole ondergrondse containers

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Toegangscontrole ondergrondse containers

40.000

40.000

40.000

40.000

19.571

19.346

19.122

Groot onderhoud duikers

25.000

Kredietaanvraag ondergrondse containers restafval op afstand
Totaal

385.000
1.377.037

3.774.616

1.692.762

1.741.000

3.279.500

164.500

-126.920

-222.966

15.471

348.295

-17.500

-58.518

-132.721

-143.151

-154.283

147.000

-185.438

-355.687

-127.680

194.012

Mutaties reserves
Mutaties diverse reserves 2018 tot en met 2022
Totaal na mutaties reserves
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3.1 Ruimte

een doorkijk naar de periode tot en met 2030 en daarna tot 2050 (inclusief een verwachting
van de financiële behoefte).

21.4 Stedelijke vernieuwing

Het grote voordeel van de integrale aanpak is dat de werkzaamheden (kosten)efficiënt

Klimaatadaptatie en duurzame stedelijke vernieuwing

worden uitgevoerd zodat kan worden geanticipeerd op de kansen die zich voordoen en een

Dat werkzaamheden in de openbare buitenruimte klimaatbestendig moeten worden uitgevoerd

multidisciplinaire aanpak mogelijkheden biedt om aanspraak te maken op extra subsidies.

is inmiddels goed ingebed binnen het Fysiek domein. Samen met de klimaatopgave

Het betrekken van bewoners en betrokkenen bij de plannen van de gemeente in de openbare

krijgen de thema’s duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit een prominente rol bij het

ruimte is een belangrijk aspect om daadwerkelijk tot uitvoering te komen.

toekomstbestendig herinrichten van de openbare leefomgeving.

De integrale aanpak en het actief laten participeren van bewoners bij de totstandkoming
van de uitvoeringsplannen is volkomen in lijn met de Omgevingswet, waarbij “de fysieke

Het klimaat verandert. De effecten van klimaatverandering zijn breder dan directe overlast ten

leefomgeving samenhangend benaderen” één van de verbeterdoelen is en past bij de aanpak

gevolge van hitte, droogte, wateroverlast en (extra) bodemdaling. Er zijn ook gevolgen voor de

van maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat is wat de inwoners, organisaties en bedrijven

volksgezondheid, de energievoorziening, ICT, transport en infrastructuur, landbouw en visserij

van de overheid mogen verwachten.

en natuur. In het Deltaprogramma is in 2015 afgesproken dat klimaatbestendig inrichten
uiterlijk in 2020 integraal onderdeel is van het overheidsbeleid en dat Nederland in 2050

De noodzakelijke investeringen in de openbare leefomgeving vinden niet gelijkmatig verdeeld

klimaatbestendig is. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan de aanpak van hittestress door

over de periode tot aan 2050 plaats. De verwachting is dat in de komende tien jaar (tot en met

maatregelen te nemen om te voorkomen dat er hitte-eilanden ontstaan. Dit zijn gebieden waar

2030) een groot deel van Heemskerk moet worden heringericht.

de temperatuur relatief hoog wordt, waardoor hittestress vaker optreedt.

Dit resulteert in een extra vraag naar financiële middelen voor de komende periode.

Meer groen helpt en meer bewegend water aanleggen zoals fonteinen en waterspeelplekken.

Voorgesteld wordt de kosten voor de openbare buitenruimte (waaronder bijvoorbeeld de

Nieuwe huizenblokken kunnen zo worden gebouwd dat de wind de warmte beter kan afvoeren.

Debora Bakelaan), in de wijken waar sociale woningbouw aanwezig is, te dekken uit de

In woningen kan door bouwkundige ingrepen de natuurlijke ventilatie worden verbeterd.

daarvoor bedoelde bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing.

Voorop staat dat adaptatie geen op zichzelf staand doel is. Klimaatadaptie kunnen gekoppeld

In het kader van het IBP zijn extra financiële middelen aan provincies en gemeenten

worden aan reguliere processen van beheer, onderhoud en (her)ontwikkeling maar ook aan

toegezegd. De omvang is echter nog niet vastgesteld. Voorgesteld wordt de kosten voor de

andere thema’s zoals gezondheid en luchtkwaliteit.

integrale programmering voor 2018-2022 beschikbaar te stellen en reeds beschikbaar gestelde
onderhoudsbudgetten af te ramen. De kosten die hiermee gemoeid gaan zijn opgenomen in

Toekomstbestendig handelen houdt in dat multidisciplinair moet worden gekeken naar de

het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte.

leefomgeving en de openbare buitenruimte in het bijzonder. Naast de uitdagingen in het Fysiek
domein stellen de ambities uit het Sociaal domein ook eisen aan de openbare leefomgeving.

Het betreft in totaal ruim € 19,8 miljoen waarvan afgerond € 5,5 miljoen nog niet is gedekt door

Dat vervlechting van maatschappelijke opgaven vraagt om samenwerking wordt ook op

subsidies (waaronder het IBP), vanuit de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing of vanuit

landelijk niveau onderkend. In februari jl. is het Interbestuurlijk programma (IBP) bekend

regulier onderhoudsbudget.

gemaakt waarbij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een gezamenlijke agenda

De investeringsbedragen van 2019-2022 zijn (voor zover de betreffende projecten op dit

hebben opgesteld.

moment concreet zijn) financieel inzichtelijk gemaakt; de investeringen vanaf 2023 worden
voor de lange termijn nog concreet gemaakt. De verwachting is, gelet op de opgaven die er

Om de verschillende beleidsdoelstellingen in Heemskerk te bereiken, is het onontkoombaar

voor de openbare leefomgeving liggen, dat het investeringsvolume in ieder geval tot en met

dat de verschillende vervangings- en ambitieprogramma’s op elkaar worden afgestemd om

2030 van een vergelijkbaar niveau zal zijn.

uiterlijk in 2050 een toekomstbestendige en duurzame gemeente te hebben gerealiseerd.
Met dit als uitgangspunt kan het volgende resultaat worden voorgelegd: een integrale
programmering (inclusief financieel kostenoverzicht) voor de komende vier jaar als basis en
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Jaar

Kostenindicatie

Subsidie

Reserve

Beschikbaar

Aanvraag

2018

1.973.150

438.613

230.462

340.000

964.075

2019

7.044.000

2.529.500

1.678.500

1.490.500

1.345.500

2020

3.302.000

937.000

402.000

860.000

1.103.000

2021

3.652.000

1.012.000

784.000

1.016.000

840.000

2022

3.891.000

1.061.500

909.000

719.000

1.201.500

19.862.150

5.978.613

4.003.962

4.425.500

5.454.075

Beschikbaar

Aanvraag

Eindtotaal
Disciplines

onderhoud zou moeten plaatsvinden. Deze jaren lopen niet altijd parallel met het jaar van de
investering.
Nieuwe bestemmingsreserves
Als gevolg van de gewijzigde systematiek is het noodzakelijk om twee nieuwe bestemmings
reserves in te stellen waaruit een deel van de kapitaallasten kunnen worden betaald.
Het betreft de twee volgende bestemmingsreserves:
1. Bestemmingsreserve Kapitaallasten stedelijke vernieuwing.

Kostenindicatie

Subsidie

Reserve

Aanleg nieuwe
riolering

75.000

0

75.000

0

Afval

52.000

0

52.000

0

111.000

55.000

0

56.000

75.000

0

75.000

0

1.005.500

48.500

242.500

714.500

25.000

0

25.000

0

verkregen heeft dat logischerwijs nadelige financiële consequenties.

0

Burgerparticipatie

Bebording
Bouwrijp maken
werkzaamheden
Groen
Hondenbeleid
Kabels en leidingen

175.000

Onderzoekskosten

2. Bestemmingsreserve Kapitaallasten Houtwegen.
Risico’s
Het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte
In het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is financieel rekening gehouden met
afgerond € 6 miljoen aan provinciale subsidie. Indien deze subsidie niet of gedeeltelijk wordt

175.000

35.000

17.500

17.500

Openbare
verlichting

1.389.000

462.000

254.000

321.000

Riool

352.000

4.947.500

195.500

727.500

4.024.500

0

Spelen

280.000

0

180.000

80.000

20.000

Water

470.000

180.000

230.000

0

60.000

Wegen

11.222.150

5.020.113

1.950.462

0

4.251.575

Eindtotaal

19.862.150

5.978.613

4.003.962

4.425.500

5.454.075

Zie 21.4 Stedelijke vernieuwing (blz. 17 onderdeel Bestuursrapportage).
34.3 Herstructurering
Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte (zie 21.4 Stedelijke vernieuwing)
De raad heeft in december 2017 ingestemd met de benodigde investeringen voor de
herinrichting van de openbare ruimte Debora Bakelaan inclusief de reconstructie Tolweg.
In de eerste raming is uitgegaan van een netto uitgave van circa € 2,7 miljoen, rekening

Tot 2017 was het mogelijk om investeringen in de openbare ruimte ten laste van de reguliere

houdend met 50% subsidie op basis van de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Het

budgetten te brengen. Met ingang van 2017 dienen investeringen in de openbare ruimte te

ontwerp voor de reconstructie Tolweg is uitgewerkt, de subsidieaanvraag is in februari bij de

worden geactiveerd. Derhalve is vanuit de boekhoudkundige voorschriften (Bbv) een andere

Provincie Noord-Holland ingediend. Vervolgens is gestart met het stedenbouwkundig ontwerp.

wijze van benadering ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft tot gevolg dat op de

In de geactualiseerde raming op basis van een verdere planuitwerking wordt uitgegaan van

onderhoudsbudgetten kan worden bespaard en hiervoor kapitaallasten in de plaats komen.

een netto uitgave van afgerond € 3,4 miljoen rekening houdend met 50% BDU-subsidie.

Het investeringsplan leidt tot een bedrag aan kapitaallasten van € 58.562 voor 2019,

3.2 Bereikbaarheid

€ 164.028 voor 2020, € 248.062 voor 2021 en € 283.561 voor 2022. Daar tegenover staan
incidentele besparingen op reguliere onderhoudsbudgetten van € 420.500 in 2019, € 622.500

23.1 Verkeer en vervoer

in 2020, € 473.000 in 2021 en € 217.500 in 2022. Opgemerkt wordt dat de besparingen

Verkeersveiligheid rotondes

nauw verband houden met het opgevoerde investeringsplan en derhalve slechts gerealiseerd

In mei 2017 is het rapport Onderzoek rotondes Heemskerk opgeleverd. Geadviseerd

worden indien de voorgestelde investeringen doorgang vinden. Vanuit de gehanteerde

wordt om:

systematiek is de besparing op de onderhoudsbudgetten berekend in het jaar dat planmatig

-	De rotondes in Heemskerk te uniformeren op basis van het onderzoeksrapport.
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De uitvoeringskosten zijn geraamd op € 23.150. Dit budget is opgenomen in het

Het fietstraject tussen en inclusief de rotondes Zevenhoeven/De Baandert/Jan van Kuikweg

Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte.

en Maerelaan/De Baandert zal in 2019 ten uitvoering worden gebracht. De projectkosten

-	Herinrichting rotonde Waddenlaan. Voor de herinrichtingsmaatregelen is een budget van

zijn geraamd op € 495.000 (voor inrichting primaire fietsroute zou het project op gelijke

€ 18.000 geraamd. Op 21 december 2017 heeft de raad besloten dat de te maken kosten

wijze worden uitgevoerd). Deze investering is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan

als incidenteel budget in de Voorjaarsnota 2018 kan worden opgenomen. Dit budget is

openbare ruimte.

opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte.

Voor de hiervoor genoemde projecten is per project 50% provinciale subsidie aangevraagd.

-	Herinrichting kruispunt Mozartstraat/De Baandert. Eind 2018 zal een hiertoe een ontwerp
inclusief kostenraming aan de raad worden aangeboden.
-	Herinrichting rotonde Smidse. Deze rotonde kon destijds niet conform de richtlijnen van het

Als deze subsidie niet wordt toegekend heeft dit een negatief effect op de dekking van de
kapitaallasten. Voordat in dergelijke gevallen tot uitvoering wordt overgegaan wordt aan de
raad toestemming gevraagd.

CROW worden uitgevoerd als gevolg van een beperkte fysieke ruimte. Momenteel vindt
een overleg met de eigenaar van het naastliggende perceel plaats over een grondruil. Deze

Verkeer- en vervoerplan Heemskerk 2017 (VVH2017)

investering ad. €195.000 is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte.

Meerdere projecten genoemd in het uitvoeringsprogramma van het VVH 2017 zijn nog niet
opgenomen in het huidige investeringsprogramma omdat deze projecten na 2022 in uitvoering

De middelen zijn onderdeel van het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte (zie 21.4

worden gebracht.

Stedelijke vernieuwing).
27.2 Verkeersmaatregelen
Schoolzones

Gedragsbeïnvloedingsprojecten

In het Verkeer- en vervoerplan Heemskerk 2017 (VVH 2017) is aandacht geschonken

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn voor diverse gedragsbeïnvloedingsprojecten op

aan het vergroten van de verkeersveiligheid nabij basisscholen. Uitgangspunt is dat een

basisscholen en het voortgezet onderwijs provinciale subsidies aangevraagd. Deze projecten

basisschool die aan een 50-km/u weg is gesitueerd in aanmerking komt voor inrichting veilige

zijn 100% subsidiabel. De verwachting is dat de Provincie Noord-Holland in mei 2018 aangeeft

schoolomgeving.

welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. In de Najaarsnota 2018 zal hierover

De intentie is om in het najaar 2018 / voorjaar 2019 schoolzones in te richten bij acht

nader worden gerapporteerd.

basisscholen, bestaande uit wegmarkering en attentie-verhogend straatmeubilair.
De kosten worden geraamd op € 110.000. Deze investering is opgenomen in het

27.3 Openbare verlichting

Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte.

Saneren asbestfundatie lantaarnpalen
In Heemskerk staan ongeveer 100 lantaarnpalen die een fundatie hebben waarin asbest

Regionale snelfietsroute

is verwerkt. Deze lantaarnpalen worden periodiek geïnspecteerd met betrekking tot de

Op 22 februari 2018 heeft de raad het traject van de snelfietsroute door de IJmond

technische staat en veiligheid. De meeste van deze lantaarnpalen zijn tussen de 40 en 60 jaar

vastgesteld. In 2023 wordt het westelijke traject aangelegd. In 2030 het oostelijke traject.

oud. Het einde van de technische levensduur is inmiddels bereikt. Voorgesteld wordt om het

Voor het westelijke traject betekent dit dat een in het VVH 2017 aangegeven secundaire

asbest te saneren en de lantaarnpalen te vervangen.

/ primaire fietsroute opgewaardeerd wordt tot regionale doorgaande fietsroute en de

De hiermee gepaard gaande kosten worden geschat op totaal €279.000. Dit bedrag is

aangegeven regionale doorgaande fietsroute wordt afgewaardeerd tot primaire fietsroute.

opgebouwd uit een incidenteel budget van € 115.000 ter sanering van de asbestfundaties en

Het vastgestelde westelijke traject past op enkele knelpunten na naadloos aan op het in het

een krediet van € 164.000 ter vervanging van de lantaarnpalen.

VVH2017 vastgelegd fietsnetwerk. In het najaar van 2018 zal een dekkingsvoorstel voor het
westelijke traject als onderdeel van de Begroting 2019-2022 ter besluitvorming aan de raad

Vervangen verlichtingsarmaturen wijk De Waterakkers

worden aangeboden. Het oostelijke traject zal verder worden uitgewerkt in samenhang met de

In de Voorjaarsnota 2017 is voor het jaar 2019 en 2020 een krediet van € 42.884 respectie

gebiedsontwikkeling rond station Heemskerk.

velijk € 64.985 opgenomen ten behoeve van vervanging armaturen.
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De vele incidentele vervangingen en nadere inspecties van de armaturen in de wijk

25.2 Water- en groenbeleid

Waterakkers wijzen uit dat de armaturen eerder dan gepland aan het einde van hun technische

Opstellen gedragscode Flora en fauna

levensduur zijn.

Ingevolge de Natuurwet heeft iedereen een zorgplicht voor in het wild levende planten en

Onderdelen om te repareren zijn niet meer verkrijgbaar en grootschalige vervanging is eerder

dieren. Daarnaast zijn er de (Europees) beschermde soorten planten en dieren. Om te weten

dan gepland noodzakelijk. Voorgesteld wordt om deze armaturen vervroegd te vervangen.

waar deze zich bevinden en hoe de gemeenten daar in het beheer van groen, water en

Hiertoe is een extra krediet benodigd in 2019 van € 51.616 en in 2020 van € 51.762.

gebouwen mee om moet gaan is het wenselijk om een nieuwe gedragscode Flora en fauna op
te laten stellen.

3.3 Milieu en duurzaamheid

Hiertoe dient een gemeente-brede inventarisatie van de natuurwaarden te worden uitgevoerd.
Voorgesteld wordt om voor deze inventarisatie in 2018 een incidenteel budget van € 12.000

24.1 Milieubeleid

beschikbaar te stellen.

Plan van aanpak klimaatadaptatie
In het kader van het landelijke Deltaplan voor klimaatadaptatie dient voor 2020 een plan

26.1 Riolering

van aanpak voor klimaatadaptatie te worden opgesteld. Deze taak valt buiten de Begroting

Investeringskredieten riolering

2018 en voorgesteld wordt om een incidenteel budget van € 60.000 beschikbaar te stellen.

In de Jaarrekening 2017 is het krediet Vervanging riolering (2017) afgesloten. Het restant van

Dit budget is noodzakelijk voor tijdelijke inhuur en voor diverse onderzoeken. Binnen het jaar

dit krediet ad € 1.421.470 wordt aan het krediet Vervanging riolering (2018) toegevoegd.

wordt onderzocht of verlenging noodzakelijk is.

De achterliggende reden is dat de geplande werkzaamheden nog moeten plaatsvinden (zie
toelichting onder 21.4 Stedelijke vernieuwing).

Energietransitieplan

De financiële voordelen die voortkomen uit het actualiseren van de kapitaallasten riolering bij

In lijn met de motie Lokale energieopslag en -opwekking van 9 november 2017 wordt een

de Jaarrekening 2017 (€ 46.729) worden in de Voorziening riolering GRP gestort.

energietransitieplan opgesteld. Voor de uitvoering van het plan waaronder een (subsidie)

Voor investeringen met betrekking tot riolering wordt in eerste instantie de Voorziening riolering

regeling voor duurzame initiatieven zijn nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld.

GRP aangewend (€ 310.420) alvorens deze investeringen te activeren.

Voorgesteld wordt om een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar te stellen.

Uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uit 2017 worden gedekt uit de Voorziening verplich
tingen riolering (€ 60.513). Deze voorzieningen zal eind 2018 volledig zijn aangewend.

Hernieuwde energie
In de Begroting 2018 is het aandeel hernieuwbare energie gesteld op 6,3% op basis van

Conform het vigerende Water- en rioleringsplan wordt het investeringskrediet voor 2022

opgewekte zonne-energie door particuliere huishoudens en de windmolen op de Trompet.

opgevoerd (€1.200.000). Dekking van de kapitaallasten vindt plaats via de voorziening

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de geothermiebron van Floricultura. De totale

teneinde 100% kostendekkendheid te realiseren.

hernieuwde elektriciteit bestaat voornamelijk uit opwek van zonne-energie door particulieren,
de stroomopbrengst van de windmolen op bedrijventerrein de Trompet en de warmte van de

29.1 Oppervlaktewater

hiervoor genoemde geothermiebron. Inmiddels is ook de bijdrage van de geothermiebron

Vervangingsplan beschoeiingen vanaf 2018

in beeld gebracht via gegevens van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Het

In 2017 is het merendeel van de gemeentelijke beschoeiingen in Heemskerk geïnspecteerd en

totale aandeel duurzame energie bedraagt hierdoor 23%. Voor 2018 en 2019 wordt nog

is de beeldkwaliteit vastgesteld (variërend van A: goed tot D: zeer slecht).

een verdere stijging met circa 2% verwacht naar aanleiding van de lopende grootschalige

Elke vervangingslocatie wordt waar mogelijk gekoppeld aan het meerjareninvesteringsplan

zonnepanelenactie. Herhaling van de actie in 2020 zal wederom tot 2% stijging aan

openbare ruimte. Per locatie wordt beoordeeld of het realiseren van een natuurvriendelijke

hernieuwbare energie voor 2020 en 2021 kunnen betekenen.

oever haalbaar is. Een natuurvriendelijke oever is duurzamer dan een zogenaamde ‘harde’
beschoeiing en komt ten goede aan de flora en fauna in en rondom het water.
Van de 42 km aan beschoeiingen die is geïnspecteerd, is:
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- 5 km van beeldkwaliteit D (vervangingsadvies < 2 jaar, vervangingskosten € 571.550);

Kredietaanvraag ondergrondse containers restafval op afstand

- 24 km van beeldkwaliteit C (vervangingsadvies < 5 jaar, vervangingskosten € 2.993.400);

Een onderdeel van het Grondstoffenplan 2017-2020 is het restafval op afstand brengen in

- 9 km van beeldkwaliteit B (vervangingsadvies > 5 jaar, vervangingskosten € 922.900).

ondergrondse containers. Daarmee vervalt de grijze afvalbak aan huis. Na de invoering van de
container voor plastic afval is dit de volgende stap in het proces.

Speciale aandacht vragen de beschoeiingen direct grenzend aan particulier terrein of aan

Om dit mogelijk te maken moeten betonnen buitenbakken worden geplaatst of verplaatst. Het

een strook die aan derden wordt verhuurd (betreft ongeveer 5 km van het totale areaal). In de

hiervoor in 2019 benodigde krediet bedraagt € 385.000.

meeste gevallen bemoeilijken opstallen, bestrating en beplanting vlak langs de beschoeiing
de geplande vervangingswerkzaamheden met vertragingen en onverwachte hoge kosten tot

Risico’s

gevolg.

Een mogelijk risico na invoering van het toegangscontrole systeem op de ondergrondse

Beschoeiing (indirect) grenzend aan particulier terrein wordt vervangen door een kunststof

containers restafval is een (tijdelijke) stijging van het aantal afvaldumpingen. Sinds de nieuwe

variant. Dit is in aanleg duurder, maar heeft een langere levensduur. Het vervangen van

dienstverleningsovereenkomst wordt een vastgesteld tarief per dumping betaald. Een stijging

beschoeiingen (indirect) grenzend aan terreinen van derden heeft prioriteit boven het

in het aantal dumpingen kan daarmee leiden tot extra kosten.

vervangen van beschoeiing grenzend aan de openbare ruimte, mits de beschoeiing in
aaneengesloten stukken wordt vervangen.
Voorgesteld wordt een structureel vervangingskrediet beschikbaar te stellen van € 200.000
voor de jaren 2018-2022. Hiermee kan in ieder geval gedurende de komende drie jaar (20182020) de beschoeiing met beeldkwaliteit D en vanaf 2021 de beschoeiing met beeldkwaliteit C
worden vervangen.
Groot onderhoud duikers
De clusterbui in 2014 bracht het belang van structureel onderhoud aan de duikers (onder
grondse verbindingen tussen de vijvers) onder de aandacht. Het onderhoud aan duikers is de
taak van de eigenaar. In openbaar terrein is dat de gemeente.
Het jaarlijkse onderhoud aan de duikers in het primaire watersysteem is geborgd. Echter, het
groot onderhoud aan de duikers is financieel niet belegd.
In 2017 is de staat van onderhoud van de duikers langs de Rijksstraatweg (ter hoogte van
huisnummers 167-203) en de Oosterweg (ter hoogte van huisnummers 14-22) in beeld
gebracht. Voorgesteld wordt een structureel onderhoudsbudget van € 25.000 beschikbaar te
stellen, zodat uitvoering kan worden gegeven aan bestendig groot onderhoud dat nodig is om
ook de overige gemeentelijke duikers in stand te houden.
30.1 Afvalverwijdering
Toegangscontrole ondergrondse containers
Als vervolg op de pilot op de toegangscontrole ondergrondse afvalcontainers wordt voor de
jaren na 2018 structureel budget aangevraagd.
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Algemene dekkingsmiddelen/overhead
Algemene dekkingsmiddelen en overhead/bedrijfsvoering
Meerjarenplanning 2019-2022
Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien
Omschrijving

Te investeren in planjaar
2018

2019

2020

Financieel effect
2021

Netwerkcomponenten
Schijven
35.000

2019

2020

35.000

Servers

2021

2022

7.613

7.490

-30.523

-30.015

46.000
-145.000

-31.538

Componenten flexplekken / kantoorautomatisering
Vervangen virusscanner

2018

20.000

Metrocluster
Componenten flexplekken / kantoorautomatisering

2022
30.000

-31.030

145.000

31.538

-20.000

-4.350

AS-400 netweaver

-4.280

-4.210

-4.140

20.880

20.544
10.764

221.000

Telefooncentrale

250.000

Mobiele devices

35.439

96.000

VMS hostservers

52.000

11.310

11.128

10.946

Netwerk acceslaag

48.000

10.440

10.272

10.104

9.936

Back-up

60.000

13.050

12.840

12.630

12.420

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

13.912

13.930

42.440

108.976

Aansluiting bij Overheid.nl
Totaal

-5.000

0

131.000

395.000

352.000

Vervangingsinvesteringen ICT
Met betrekking tot ICT zijn de reguliere vervangingsinvesteringen geactualiseerd danwel
opgevoerd voor de nieuw jaarschijf (in casu 2022).
Aansluiting bij Overheid.nl
Op 22 februari 2018 is de Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2018
vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de gemeente Heemskerk vanaf 1 april 2018 haar
officiële publicaties gaat doen via de landelijke voorziening op Overheid.nl. Aan deze
aansluiting zijn kosten verbonden en daarom wordt nu alsnog verzocht een structureel budget
van €15.000 beschikbaar te stellen.
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Bijlagen
- Budgettair neutrale
wijzigingen
- Staat van reserves

Bijlage 1 Budgettair neutrale wijzigingen
In onderstaand overzicht zijn de budgettair neutrale wijzigingen tussen de diverse programmaonderdelen opgenomen. Deze wijzigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo maar betreffen
een herschikking van de uitgaven. De wijzigingen dienen als waarborg voor de rechtmatigheid van de uitgaven.
Programma(onderdeel)

2018

2019

2020

2021

2022

Bestuurlijk domein

1.1

Internationale samenwerking

1.2

Burgerlijke stand

14.000

B

1.2

Burgerlijke stand

-9.000

B

1.2

Rijbewijzen

10.000

B

1.2

Rijbewijzen

-20.000

B

1.2

Rijbewijzen

5.000

B

1.3

Beleidsadvisering economische zaken

86.425

86.425

86.425

86.425

86.425

C

1.3

Beleidsadvisering economische zaken

-86.425

-86.425

-86.425

-86.425

-86.425

C

2.500

2.538

2.576

2.614

2.653

A

1.4

Integrale veiligheid

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

D

1.4

Integrale veiligheid

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

D

1.4

Integrale veiligheid

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

D

1.4

Integrale veiligheid

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

D

242.500

242.538

242.576

242.614

242.653

Totaal Bestuurlijk domein
2

Sociaal domein

2.1

Zorg

2.1

Subsidie thuiszorg gehandicapten

2.1

Maatschappelijke dienstverlening

2.2

Vrijwilligers en mantelzorg

2

Sociaal domein

2.5

Onderwijsbeleid excl. brede School
OAB (Rijk)

2.5

Pilot Voor- en vroegschoolse educatie
voor thuis

2.5

Onttrekking uit vooruit ontvangen
OAB-gelden

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

D

9.200

9.338

9.478

9.620

9.765

E

-8.415

-8.415

F

-2.614

-2.653

A

-2.500

-2.538

-2.576

2.2

Subsidie thuiszorg gehandicapten

-9.200

-9.338

-9.478

-9.620

-9.765

E

Sportgebouwen Waterakkers

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

G

2.3

Sportgebouwen Waterakkers

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

G

2.3

Herhuisvesting historische kring Heemskerk

-18.500

2.3

Herhuisvesting historische kring Heemskerk

18.500

2.4

Maatwerkvoorzieningen Wmo

2.4

Maatwerkvoorzieningen Wmo

-12.880

-13.073

2.4

Maatwerkvoorzieningen Wmo

-11.620

2.5

Gespecialiseerde jeugdhulp

2.5
2.5

2019

2020

2021

2022

*)

-89.800

L

70.650

M

-70.650

M

2.6

Bijstand levensonderhoud

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

Cliëntenparticipatie

12.880

13.073

13.269

13.468

13.670

I

2.6

Cliëntenparticipatie

11.620

11.795

11.972

12.151

12.333

J

-334.500

-362.538

-362.576

-362.614

-362.653

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Totaal Sociaal domein

N

Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Bestemmingsreserve Budgetoverheveling

-20.000

2018

2.6

42.11 Taakstelling bureau Werk, Inkomen en Zorg

2.3

Totaal AD en onvoorzien
Totaal generaal

-28.000

N
K

92.000

120.000

120.000

120.000

120.000

0

0

0

0

0

*) In deze kolom is aangegeven welke mutaties elkaar neutraliseren.

H
H
8.415

8.415

-13.269

-13.468

-13.670

I

-11.795

-11.972

-12.151

-12.333

J

-135.000

-135.000

-135.000

-135.000

-135.000

D

Gespecialiseerde jeugdhulp

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

D

Gespecialiseerde jeugdhulp

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

D

2.5

Gespecialiseerde jeugdhulp

28.000

K

2.5

Onderwijsbeleid excl. brede School OAB

89.800

L
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Bijlage 2 Staat van reserves
Hieronder wordt de staat van reserves weergegeven op basis van de Jaarrekening 2017 en de Begroting 2018-2021. De mutaties zoals in deze Voorjaarsnota opgenomen zijn in het overzicht
verwerkt.
Omschrijving reserve
Algemene Reserve
Algemene reserve, rekeningresultaat
Algemene reserve
Programma Bestuurlijk domein
Wachtgeld bestuurders
Kansenonderzoek
Toerisme en recreatie
Programma Sociaal domein
Combinatiefunctionarissen
Decentralisaties Sociaal domein
(Overschotten) decentralisaties
Statushouders
Sportaccommodatie De Velst
Bezoekerscentrum Assumburg
Kunst Broekpolder
Stichtingskosten Kennemercollege
Desintegratiekosten *)
Gezond in de stad
Programma Fysiek domein
Afvalstoffenheffing
Procesbegeleiding 2e tranche herstructurering
Riolering
Tolhek
Verbinding A8-A9
Verplichtingen TTH
Volkshuisvestingsfonds
Openbare ruimte Houtwegen
Grondbeleid en -beheer
Afwikkeling Broekpolder
Bereikbaarheid centrumgebied
Stedelijke vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen
Personele knelpunten
Wachtgeld ambtenaren
Digitaliseringsprojecten Staf
Bouw en verbouw gemeentehuis
Budgetoverheveling
TOTAAL RESERVES
Eindstand per jaar

2017
Eindsaldo

2018
Mutaties

2019
Mutaties

2020
Mutaties

2021
Mutaties

2022
Mutaties

2022
Eindsaldo

0
17.504.519

1.613.603
-475.000

0
-45.000

0
0

0
0

0
0

1.613.603
16.984.519

51.005
51.950
90.157

0
0
-33.195

0
0
6.000

0
0
6.000

0
0
6.000

0
0
6.000

51.005
51.950
80.962

84.110
2.250.000
2.255.772
620.651
1.747.800
219.375
7.247
661.893
458.548
40.003

-30.000
0
-1.252.763
0
0
-5.642
-7.247
-43.413
-226.885
-40.003

-30.000
-150.000
0
0
-49.860
-5.642
0
-43.413
-166.871
0

0
0
0
0
-49.860
-5.642
0
-43.413
-157.531
0

0
0
0
0
-49.860
-5.642
0
-43.413
-121.004
0

0
0
0
0
-49.860
-5.642
0
-43.413
-121.004
0

24.110
2.100.000
1.003.009
620.651
1.548.360
191.165
0
444.828
-/- 334.747
0

95.452

107.266

109.515

111.793

114.100

114.100

652.226

179.022
50.093
53.095
2.100.000
64.396
3.004.652
399.126
945.428
125.773
195.550
7.900.000

-32.147
0
-34.360
0
-62.765
-282.852
0
-55.000
-26.545
6.100
-17.500

-32.147
0
0
0
0
-206.538
0
-10.000
-26.563
6.100
-208.518

-32.147
0
0
0
0
-205.029
0
0
-22.813
6.100
-132.721

-32.147
0
0
0
0
-203.497
0
0
-22.814
6.100
-143.151

-32.147
0
0
0
0
-203.497
0
0
-22.814
0
-154.283

18.287
50.093
18.735
2.100.000
1.631
1.903.239
399.126
880.428
4.224
219.950
7.243.827

139.378
11.644
85.207
13.193.887
287.000
54.872.734

0
0
-20.000
-536.750
-/- 287.000
-/- 1.742.099
53.130.635

0
0
-20.000
-536.750
0
-1.409.687
51.720.948

0
0
-20.000
-536.750
0
-1.082.013
50.638.935

0
0
-20.000
-536.750
0
-1.052.078
49.586.857

0
0
-5.207
-536.750
0
-1.054.517
48.532.340

139.378
11.644
0
10.510.137
0
48.532.340

*) Voor de reserve Desintegratiekosten is het risico reëel dat deze vanaf 2020 niet toereikend is. In de Najaarsnota 2018 zal op basis van een nadere analyse een dekkingsvoorstel worden opgenomen.
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