
TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Voorjaarsnota 2019

Juli 2019 



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

Leeswijzer................................................................................................................................... 3
Algemeen  .................................................................................................................................. 4
1.2  Financiën in één oogopslag ............................................................................................ 6

Deel 1 Bestuursrapportage 2019/1 ................................................................. 7
Programma 1 Bestuurlijk domein ........................................................................................... 8
1.1  Bestuur, participatie en samenwerking ........................................................................... 8
1.2  Dienstverlening ............................................................................................................... 8
1.3  Economische zaken ........................................................................................................ 9
1.4  Veiligheid, vergunning en handhaving ............................................................................ 9
Programma 2 Sociaal domein ............................................................................................... 10
2.1  Welzijn en Zorg nieuwe stijl ............................................................................................11
2.2  Vrijwillige inzet en mantelzorg ....................................................................................... 12
2.3  Algemene lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie ......................................... 12
2.4  Individuele maatschappelijke ondersteuning ................................................................ 14
2.5  Gespecialiseerde jeugdhulp .......................................................................................... 14
2.6  Werk en inkomen .......................................................................................................... 15
Programma 3 Fysiek domein................................................................................................. 16
3.1  Ruimte ........................................................................................................................... 18
3.2  Bereikbaarheid .............................................................................................................. 20
3.3  Milieu en duurzaamheid ................................................................................................ 21
Algemene dekkingsmiddelen/overhead.................................................................................... 23
Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................... 23

Deel 2 Meerjarenplanning 2020-2023.......................................................... 25
Programma 1 Bestuurlijk domein ............................................................................................. 26
Programma 2 Sociaal domein .................................................................................................. 27
Programma 3 Fysiek domein.................................................................................................... 28
Algemene dekkingsmiddelen/overhead.................................................................................... 31

Bijlage 1 Budgettair neutrale wijzigingen .................................................................................. 33
Bijlage 2 Staat van reserves ..................................................................................................... 34
Bijlage 3 Klimaatadaptatie ........................................................................................................ 36
Bijlage 4 Overzicht faciliteringsbeleid ....................................................................................... 37

2VOORJAARSNOTA 2019



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer

De Voorjaarsnota 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemeen deel.
2. Bestuursrapportage 2019/1.
3. Meerjarenplanning 2020-2023.

De bijlagen: Budgettair neutrale wijzigingen, Staat van reserves, Klimaatadaptatie en Overzicht 
faciliteringsbeleid.

In het Algemene deel worden de overwegingen van het college en de politiek bestuurlijke 
uitgangspunten per programma weergegeven. Daarnaast wordt inzicht verstrekt in de 
ontwikkeling van de financiële positie op lange termijn. Logischerwijs zijn hierin de financiële 
effecten van de eerste Bestuursrapportage 2019 en de Meerjarenplanning 2020-2023 
verwerkt.

In deel 2 treft u Bestuursrapportage 2019/1 met betrekking tot de uitvoering van de Begroting 
2019 aan in volgorde van programmaonderdeel. Deze rapportage heeft betrekking op de 
eerste drie maanden van het lopende begrotingsjaar. Tussentijdse rapportages hebben slechts 
betrekking op afwijkingen. Verloopt de uitvoering van beleid en de besteding van middelen 
volgens plan, dan wordt niets gerapporteerd.
Beleidsmatig volgt deze rapportage de uitgangspunten van het Coalitieprogramma 2018-2022 
en de concrete uitwerking hiervan in de Begroting 2019 (inclusief Meerjarenplanning 2019-
2022). 
In het geval van een financiële afwijking geldt in principe dat deze binnen het eigen programma 
moet worden opgelost. Daar waar externe factoren een rol spelen, wordt naar bevinden 
gehandeld. Uitgangspunt daarbij blijft natuurlijk geen extra lastenverhoging voor de burgers en 
een weloverwogen en begrijpelijk financieel beleid.

Deel 3 omvat de Meerjarenplanning 2020-2023. De nadruk ligt hoofdzakelijk op evaluatie van 
de jaarschijven 2020 tot en met 2022. Daarnaast wordt de jaarschijf 2023 toegevoegd.
Gevolgen voortkomend uit evaluatie van de jaarschijf 2019 worden in Bestuursrapportage 
2019/1 opgenomen en financieel verwerkt in de overzichten aan het begin van ieder 
programma.

Notatie cijfers
De notatie van de cijfers zoals opgenomen in deze Voorjaarsnota 2019 is gebaseerd op het 
effect op de begrotingssaldi. Een positieve notatie betekent een nadeel voor de exploitatie; 
dit kan zich voordoen in de vorm van een last, verhoging van een last of een verlaging van een 
bate. Daartegenover betekent een negatieve notatie een voordeel voor de exploitatie; dit in 
de vorm van verlaging van een last of verhoging van een bate. 
Bij de onderwerpen is ook steeds weergegeven wat het financiële effect is.
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Algemeen 

De Voorjaarsnota 2019 legt de basis voor de Begroting 2020 en de Meerjarenbegroting 
2020-2023. Zoals in de leeswijzer is aangegeven bestaat de Voorjaarsnota 2019 uit de 
Bestuursrapportage 2019/1 en de Meerjarenplanning 2020-2023. Verschil met voorgaande 
jaren is dat een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de rapportage over het lopende 
begrotingsjaar 2019 en de bijsturing van de meerjarenplanning. Hiermee is beter inzichtelijk 
welke onderwerpen invloed hebben op korte en lange termijn. 
In lijn met 2018 maakt de Kadernota eveneens geen onderdeel meer uit van de voorjaarsnota. 
Dit document, dat de financiële kaders met betrekking tot de Begroting 2020 bevat, is reeds 
separaat ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Politiek bestuurlijke uitgangspunten
Burgerparticipatie wordt bij een breed scala aan beleid, plannen en projecten toegepast. 
Een van de uitdagingen is om bewuste en doelmatige keuzes te maken. Dat vraagt om regie 
op burgerparticipatie. Ook wordt geïnvesteerd in het stimuleren van bewonersinitiatieven. 
Daartoe is het nodig om het omgevingsbewust werken verder te ontwikkelen. 

De openbare orde en veiligheid is zowel bovenlokaal als lokaal een aandachtspunt. 
De knelpunten zijn in beeld en daar wordt verder op ingezet. Onder andere met de inzet 
van jeugdboa’s. 

De detailhandel in Heemskerk wordt goed gewaardeerd, vooral vanwege zijn kleinschaligheid 
en diversiteit.  Het compacte levendige centrum, de wekelijkse markt en voldoende 
parkeerruimte draagt hieraan bij. Het koopstromenonderzoek laat dan ook een positief 
beeld zien van Heemskerk als vestigingsplaats. Dit willen we ook graag zo houden. In de 
omgevingsvisie worden de toekomstscenario’s van het centrum daarom specifiek onderzocht. 
De website ‘Heemskerk Zee van Tijd’ geeft een stimulans aan het toerisme en blijft in 
ontwikkeling. De evenementen gaan we verduurzamen.

De Omgevingswet is voor het Fysiek domein een kanteling die vergelijkbaar is met de 
decentralisaties binnen het Sociaal domein. Clustering en vereenvoudiging van wetgeving met 
meer ruimte voor de inwoner vraagt om een andere manier van werken. Participatie is een 
speerpunt van de coalitie en krijgt zowel bij het tot stand komen van de omgevingsvisie als in 
nieuwe processen een belangrijke plek. 

Het brede aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen en activiteiten op het 
gebied van welzijn, zorg, cultuur, sport en recreatie biedt inwoners van Heemskerk vele 
mogelijkheden tot ontmoeting, meedoen en vrijetijdsbesteding. Soms is meer nodig dan de 
ondersteuning via algemene voorzieningen. In dat geval kunnen volwassenen van Heemskerk 
gebruikmaken van een dekkend aanbod aan individuele voorzieningen (Wmo) en jeugdigen 
van passende specialistische ondersteuning (Jeugdwet). Ook inwoners die niet in staat zijn in 
hun levensonderhoud te voorzien worden  in staat gesteld naar vermogen mee te doen in de 
samenleving (Participatiewet). Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de ambitie van de 
gemeente Heemskerk: ‘Iedereen doet mee!’

Hierbij neemt, mede als gevolg van rijksbeleid, de druk op de financiën toe. Daarnaast is 
de  voorgenomen transformatie van het Sociaal domein nog niet afgerond. Dit biedt kansen 
voor een verdere doorontwikkeling; met name bij de toegang tot ondersteuning en bij het 
ondersteuningsaanbod wordt de komende jaren ingezet op een meer integrale aanpak en op 
het versterken van de verbindingen in het Sociaal domein. Waar mogelijk wordt verbinding 
met het Fysiek domein gemaakt. Niet alleen omdat op deze wijze de ondersteuning van de 
inwoners verder wordt geoptimaliseerd (passender en laagdrempeliger), maar ook omdat 
daarmee een doelmatiger inzet van middelen wordt gerealiseerd.   

Voor het realiseren van de woningbouwopgave zetten we in op herontwikkeling, enkele 
grootschalige locaties en inbreilocaties. Hierbij wordt goed geluisterd naar de behoefte van de 
inwoners en worden zij meegenomen in gesprekken met ontwikkelaars. Tegelijkertijd blijft de 
druk op de woningmarkt hoog en vinden starters en middeninkomens in Heemskerk lastig een 
geschikte woning. In de Woonvisie die samen met de gemeente Beverwijk wordt ontwikkeld 
is daar ook volop aandacht voor. Het Regionaal actieprogramma bevat de afspraken die 
met de Provincie Noord Holland en de buurgemeenten zijn gemaakt. Ook deze komen in de 
Woonvisie terug.

Er zijn ambities geformuleerd en afspraken gemaakt over energiebesparing en duurzaamheid. 
Acties rondom zonnepanelen, het langer vasthouden van regenwater in de openbare ruimte en 
op particuliere terreinen en inzet op duurzame mobiliteit dragen bij aan een duurzaam klimaat. 
In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente 
Beverwijk wordt een klimaatplan ontwikkeld. Verder krijgt de Regionale energiestrategie (RES) 
vorm met de opzet van een zogenaamde DeelRES. 
De Omgevingsdienst IJmond is bezig met een nieuw Milieubeleidsplan waarin duurzaamheid 
een grote component vormt. Verder wordt samen met HVC ingezet op het sterk verminderen 
van de hoeveelheid restafval per huishouden. 
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De Provincie Noord Holland heeft opdracht gegeven om een landschapsplan te ontwikkelen 
voor de ontsluiting A8/A9, de zogenaamde Golfbaanvariant. De uitkomst hiervan wordt 
afgewacht. 
Verder wordt ingezet op bereikbaarheid en toegankelijkheid van het centrum, fietsverbindingen 
en worden de mogelijkheden van een buurtbus onderzocht. De reconstructie van de Tolweg 
krijgt steeds meer vorm. 

Financiën
In de periode tussen het opstellen van de Begroting 2019-2022 en de Voorjaarsnota 
2019 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een substantieel negatief effect op de 
begrotingssaldi hebben gehad. De Algemene uitkering speelt hierbij een belangrijke rol. 
Lagere Rijksuitgaven hebben tot een neerwaartse bijstelling van de Algemene uitkering geleid, 
vanwege de trap-op trap-af methodiek.

Onder het kopje 1.2 Financiën in één oogopslag vormt de financiële situatie na de 
Decembercirculaire 2018 de basis om de meerjarige financiële situatie in beeld te brengen. 
De beginstand is gecorrigeerd met de mutaties voortkomend uit de Jaarrekening 2018, de 
Kadernota Begroting 2020, de eerste bestuursrapportage 2019 en de Meerjarenplanning  
2020-2023. Dit resulteert in een meerjarig financieel perspectief waarin alleen in de jaarschijf 
2023 sprake is van een positief saldo. 

Gelet op de op te stellen Begroting 2020-2023 en het wettelijk voorgeschreven structureel 
materieel evenwicht waaraan moet worden voldaan, is het van belang om de meerjarige 
financiële situatie op orde te krijgen.

Dekkingsvoorstel 
Gelet op de solide financiële huishouding zoals die in de afgelopen jaren is opgebouwd is het 
op dit moment vanuit financieel oogpunt verantwoord om vast te houden aan de ingeslagen 
koers. De actiepunten van het Coalitieakkoord worden vooralsnog uitgevoerd en aanpassingen 
in het soort en de hoeveelheid beleid zijn voorlopig niet noodzakelijk. Heemskerk wil een 
zelfstandige gemeente blijven waarin het voorzieningenniveau voor zowel burgers als 
bedrijven van een goed niveau is. De nieuwe organisatievisie koerst op een professionele 
organisatie waarin de deskundigheid van het ambtenarenapparaat is geborgd.

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2020-2023 zal meer duidelijkheid zijn omtrent 
de ontwikkelingen van de Algemene uitkering en de actuele financiële situatie. Op dat 
moment kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt. Tot dat moment is het noodzakelijk 
dekkingsvoorstellen voor de korte termijn te doen. Hiertoe wordt het volgende voorgesteld.
a.  In 2019 de bestemmingsreserve Sociaal domein (saldo 1-1-2019 € 2.250.000) te laten 

vrijvallen. Het doel van deze bestemmingsreserve, het opvangen van de risico’s verbonden 
aan de transformatie, is niet langer van toepassing. De intentie is dat niet meer wordt 
uitgegeven dan de ontvangen Rijksbijdrage.

b.  Ter aanvullende dekking voor 2019 en ter dekking voor de jaren 2020, 2021 en 2022 de 
Algemene reserve aan te wenden.  

Op deze wijze wordt gekomen tot een financieel sluitend meerjarenperspectief.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk
Mei 2019 
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1.2 Financiën in één oogopslag

 Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo primaire Begroting 2019-2022 754 -874 -582 -1.369 -2.088

Effecten Najaarsnota 2018 318 354 281 275 275

Effecten Septembercirculaire 2018 252 203 270 245 245

Correctie BCF (meerjarig) 517 603 625 697 700

Effecten Decembercirculaire 2018 412 746 975 1.061 1.060

Saldo Begroting na Decembercirculaire 2018 2.253 1.032 1.569 909 192

Effect Jaarrekening 2018 -355 -355 -355 -355 -355

Effect Kadernota Begroting 2020-2023 0 -110 -160 -195 -230

Financiële positie tot Voorjaarsnota 2019 1.898 567 1.054 359 -393

Bestuursrapportage 2019/1      

Programma 1 Bestuurlijk domein 201 439 377 397 357

Programma 2 Sociaal domein 467 5 -52 -180 -385

Programma 3 Fysiek domein 1.453 587 309 75 -147

Algemene dekkingsmiddelen/overhead en onvoorzien -19 -18 -44 -46 -48

Mutaties reserves -1.370 -165 10 10 40

Totaal Bestuursrapportage 2019/1 732 848 599 255 -183

Meerjarenplanning 2020-2023      

Programma 1 Bestuurlijk domein  -28 -27 -27 -26

Programma 2 Sociaal domein  30 18 22 25

Programma 3 Fysiek domein  25 62 41 43

Algemene dekkingsmiddelen/overhead en onvoorzien  139 206 204 291

Mutaties reserves  0 0 0 0

Totaal Meerjarenplanning 2020-2023 0 166 258 240 333

      

Financiële positie na Voorjaarsnota 2019 2.630 1.581 1.911 854 -244
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Deel 1 

Bestuursrapportage 2019/1 
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Programma 1 Bestuurlijk domein

Financieel overzicht 2019-2023
1 Bestuurlijk domein Inv. Financieel effect

Omschrijving 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Griffieplan  160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Budget Rekenkamer   -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Geldigheidsduur reisdocumenten  170.000 140.000 135.000 130.000 120.000

Krediet vervanging bevolkingssysteem -150.000  -32.250 -31.800 -31.350 -30.900

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Veilig Thuis Kennemerland   210.000 160.000 160.000 160.000

Omgevingsvergunningen Jan van Kuikweg, De Velst en De Trompet  -100.000     

Groene leges  30.000 30.000 30.000 30.000  

Kapitaallasten Jaarrekening 2018  -30.514 -1.767 -1.730 -1.692 -1.654

       

Saldo van effecten < € 25.000  -43.185 -36.797 -44.029 -20.329 -20.329

Saldo van lasten en baten -150.000 201.301 439.186 377.441 396.629 357.117

       

Mutatie reserve       

Algemene reserve  -30.000 -30.000 -30.000 -30.000  

Totaal -150.000 171.301 409.186 347.441 366.629 357.117

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

36.1 Raad en raadscommissies
Griffieplan
In november 2018 heeft de raad het griffieplan vastgesteld. In het raadsvoorstel is opgenomen 
dat de financiële gevolgen in de Voorjaarsnota 2019 worden verwerkt. Hierbij wordt 
voorgesteld om het structurele effect van € 160.000 in de begroting te verwerken.

Budget Rekenkamer
In het raadsvoorstel uit 2018 tot verruiming van het budget voor de Rekenkamer is de 
structurele budgetverhoging in relatie tot het totaal benodigde budget verkeerd geïnterpreteerd. 
Als gevolg hiervan kan het budget vanaf 2020 structureel met € 45.000 worden verlaagd.

1.2 Dienstverlening

02.1 Reisdocumenten
Geldigheidsduur reisdocumenten
Voor de periode 2019 tot en met 2023 is sprake van een daling van het aantal aanvragen 
voor paspoorten en identiteitskaarten. Als gevolg van deze daling, die recent door het rijk 
voor gemeenten is geraamd op circa 50%-75%, nemen de inkomsten uit leges sterk af. In de 
periode 2024 tot en met 2028 neemt het aantal aanvragen weer toe, waarna de daling in het 
aantal aanvragen zich vervolgens herhaalt. 

Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur van 
paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar 
tien jaar. Hierdoor worden gedurende een periode van vijf jaar bijna alle in omloop zijnde  
‘18+ documenten’ vervangen; gevolgd door een periode van vijf jaar waarin vrijwel alleen  
‘18- documenten’ worden uitgegeven of documenten voor eerste aanvragen en vermissingen. 

8VOORJAARSNOTA 2019



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

02.4 Diversen, Gemeentelijke basisadministratie
Krediet vervanging bevolkingssysteem
In de jaarschijf 2019 van de Meerjarenplanning 2019-2022 is een incidenteel krediet van 
€ 150.000 opgenomen bestemd voor vervanging van het bevolkingssysteem. Dit krediet 
is opgevoerd omdat er op landelijke schaal één systeem zou komen. Inmiddels is bekend 
dat dit definitief niet door gaat. Als gevolg hiervan is recentelijk besloten om het huidige 
bevolkingssysteem uit te breiden met de module selfservice (iBurgerzaken). Ter dekking van 
de hieraan verbonden lasten zijn structurele middelen beschikbaar. Het bovengenoemde 
incidentele krediet van € 150.000 valt hiermee vrij.

1.3 Economische zaken

22.2 Beleidsadvisering economische zaken
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied
Om de gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid op het gebied van de energietransitie, 
circulaire economie, milieu, arbeidsmarkt, als ook de economische en ruimtelijk ontwikkeling 
op te pakken, is het noodzakelijk dat Heemskerk is vertegenwoordigd in en toetreedt tot het 
bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Heemskerk heeft geen gebonden bedrijventerreinen, 
maar maakt wel onderdeel uit van de economische deelstructuur. Om toe te kunnen treden tot 
het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is met ingang van 2019 een structurele bijdrage 
van € 15.000 nodig. Dit is circa 50% van de bijdrage die de gemeenten met een haven 
bijdragen.

1.4 Veiligheid, vergunning en handhaving

04.1 Integrale veiligheid
Veilig Thuis Kennemerland
In april 2019 is in de raad het voorstel behandeld om voor 2019 additioneel budget voor 
Veilig Thuis Kennemerland beschikbaar te stellen. In dit voorstel is aangekondigd dat voor de 
komende jaren in de Voorjaarsnota 2019 extra financiële middelen worden aangevraagd.
Voor uitvoering van reguliere taken in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling 
en voor uitvoering van aanvullende taken, de Integrale Crisisdienst Jeugd en MDA++ 
(Multidisciplinaire Aanpak), is voor 2020 incidenteel aanvullend budget van € 210.000 nodig. 
Voorgesteld wordt om met ingang van 2021 structureel aanvullend budget van € 160.000 
beschikbaar te stellen. Dit als gevolg van het inverdieneffect (van naar schatting € 50.000) 

in verband met het onderbrengen van Veilig Thuis onder de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In deze budgetten is rekening gehouden met een 
indicatieve aanpassing van de CAO van 2,5%.

05.1 Brandweertaken
Bluswatervoorziening
De VRK is reeds lange tijd met de gemeenten in overleg over de meest ideale bluswater-
voorziening voor nu en in de toekomst. Ondertussen heeft één optie de voorkeur. Deze 
wordt momenteel financieel doorgerekend. Dit gaat vrijwel zeker leiden tot een structurele 
verhoging van de inwonersbijdrage. De financiële gevolgen zijn nog niet in deze voorjaarsnota 
opgenomen.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - risico -
De bestuursrapportage van de VRK wordt in juni 2019 uitgebracht. Op dat moment zal blijken 
wat de financiële gevolgen zijn in relatie tot de autonome ontwikkelingen. Hierover wordt op 
een later moment in 2019 nader gerapporteerd.

19.1 Bouw- en omgevingsvergunning
Omgevingsvergunningen Jan van Kuikweg, De Velst en De Trompet
Voor een aantal projecten, waaronder woningbouw aan de Jan van Kuikweg en De Velst 
en bedrijfsbebouwing op bedrijventerrein De Trompet worden naar verwachting nog dit jaar 
vergunningen verleend. In 2019 is sprake van een incidenteel voordeel van € 100.000.

Groene leges
Ter stimulering van duurzame oplossingen heeft de raad in 2018 de subsidieregeling Groene 
leges ingesteld. De beschikbare subsidie is vastgesteld op € 120.000. Per aanvraag geldt een 
maximaal subsidiebedrag van € 3.000. Voor de Begroting 2019-2022 heeft dit een structurele 
last van € 30.000 tot gevolg. Deze lasten worden volledig gedekt uit de Algemene reserve.

32.3 Handhaving openbare ruimte
Jeugdboa’s
Voor de inzet van jeugdboa’s is in de Begroting 2019 structureel budget van € 135.000 
opgenomen. Op dit moment worden de jeugdboa’s nog ingehuurd. De intentie is om het 
inhuurbudget per oktober 2019 om te zetten in twee vaste formatieplaatsen. 
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Programma 2 Sociaal domein

Financieel overzicht 2019-2023

2 Sociaal domein Inv. Financieel effect

Omschrijving 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Wet Publieke gezondheid  47.819 47.819 47.819 47.819 47.819

Diversiteitsbeleid; bijdrage andere gemeenten  30.136 30.136 30.136 30.136 30.136

Diversiteitsbeleid; subsidie  -7.884 -7.884 -7.884 -7.884 -7.884

Verlaging decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters  -20.155 -40.310 -60.466 -60.466 -60.466

Omzetting uitvoering vrijwilligers- en mantelzorgbeleid  20.000 15.000 15.000   

Hogere huur- en servicekosten  25.859 25.859 25.859 25.859 25.859

Cultuurhuis; armoedebestrijding  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Lagere subsidie talentontwikkeling   -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Ontwikkeling park Assumburg voor sport en recreatie  30.000     

Skeelerbaan  20.000     

Bijdrage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (raadsbesluit BIRB/2019/2817)  23.197 39.062 38.984 38.902 40.627

Sportpark Assumburg, beachveld DSS 50.000  4.083 4.033 3.983 3.933

Cruyff Court 50.000  5.750 5.675 5.600 5.525

Speelplek Suykers acker 50.000  4.083 4.033 3.983 3.933

Aframen structureel aanschafbudget speeltoestellen  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Structureel krediet speeltoestellen 50.000  4.083 4.033 3.983 3.933

Motie Inhuren externe expertise accommodatiebeleid  25.000     

Beheer accommodaties      -100.000

Uitbesteding beheer en exploitatie sportaccommodaties  37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Kerklaan 1; exploitatie- en kapitaallasten  12.000     

Kerklaan 1; gebruiksvergoeding  -2.700     

Bilderdijkstraat 14; huurinkomsten  28.000 39.242 39.929 40.626 41.337

Bilderdijkstraat 14; exploitatielasten   -19.399 -19.548 -19.578 -19.717

Bilderdijkstraat 14; boekwaarde pand  69.975     

Bilderdijkstraat 14; sloopkosten  70.000     

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële kostprijs  110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Rolstoelen en hulpmiddelen  240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
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2 Sociaal domein Inv. Financieel effect
Omschrijving 2019 2019 2020 2021 2022 2023
Kanteling Sociaal domein Wmo / Jeugd   -200.000 -300.000 -400.000 -500.000

Doorbetaling Algemene uitkering Heliomare  -116.664 -121.495 -127.489 -132.343 -138.597

Doorbetaling Algemene uitkering voortgezet onderwijs Beverwijk  -33.688 -34.191 -35.923 -36.774 -38.157

Hogere Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)  -464.080     

Hogere lasten Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)  464.080     

Participatiewet; vangnetuitkering  156.606     

Participatiewet; vangnetuitkering  -156.606     

Participatiewet; BUIG  2.539     

Participatiewet; BUIG  -2.539     

Kapitaallasten Jaarrekening 2018  26.769 -23.737 -23.510 -23.283 -23.056

       

Saldo van effecten < € 25.000  -92.715 -72.809 -2.389 -9.618 -10.042

Saldo van lasten en baten 200.000 466.949 4.793 -52.208 -179.555 -385.317
       
Mutatie reserves       

BR Recreatie en toerisme  -30.000     
BR Sportaccommodatie De Velst  -36.848 7.472 7.472 7.472 7.472

BR Grondbeleid en -beheer  -70.000     
BR Kunst Broekpolder  -1.893     
Totaal 200.000 328.208 12.265 -44.736 -172.083 -377.845

2.1 Welzijn en Zorg nieuwe stijl

15.1 Zorg
Wet Publieke gezondheid
Als gevolg van een wijziging van de Wet Publieke gezondheid is 
de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voor het deel dat 
door de Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd met ingang van 
januari 2019 naar de gemeenten overgeheveld. Voor de bekostiging 
hiervan stelt het Rijk via het Gemeentefonds structurele middelen 
beschikbaar. Voorgesteld wordt om van deze middelen structureel 
€ 47.819 beschikbaar te stellen voor de Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland voor vaccinatie van de 0-4-jarigen. De kosten voor 
vaccinatie van kinderen van vijf jaar en ouder zijn reeds in de 
inwonersbijdrage van GGD Kennemerland opgenomen.

16.1 Welzijn
Diversiteitsbeleid
Met ingang van januari 2018 is het samenwerkingsverband voor 
de maatschappelijke begeleiding van statushouders beëindigd. 
De afrekening heeft in 2018 plaatsgevonden. Dit betekent dat 
de bijdrage van andere gemeenten van € 30.136 niet meer als 
structurele bate in de begroting moet worden opgenomen. Ook 
de subsidie aan Inova betreft alleen de Heemskerkse subsidie 
voor maatschappelijke begeleiding en het in 2018 ingevoerde 
Participatieverklaringstraject. Hierdoor wordt de subsidie per saldo 
structureel met € 7.884 verlaagd.

Verlaging decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters
In de Meicirculaire 2018 is aangegeven dat vanwege het feit dat 
het (landelijke) bereik van peuters die geen recht hebben op 
kinderopvang en/of voorschoolse educatie toeslag lager is dan 
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aanvankelijk is ingeschat, de oploop extra gelden voorschoolse voorzieningen worden 
aangehouden. Dit betekent dat de jaarlijkse toename aan middelen vanaf 2018 met zo’n 
€ 20.000 per jaar is gestopt. 

2.2 Vrijwillige inzet en mantelzorg

17.3 Vrijwilligers en mantelzorgers
Omzetting uitvoering vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
Voor uitvoering van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid maken de gemeenten Beverwijk en 
Heemskerk samen gebruik van de online-platforms van Buuv en We(l)doen. Het landelijke 
beheer van het platform Buuv wordt door de gemeente Haarlem afgestoten en gaat medio 
2019 over naar de landelijke organisatie NLvoorElkaar. Daarnaast vertoont het online-platform 
van We(l)doen, met daarin onder andere de online-vacaturebank, belangrijke beperkingen. 
Beide online-platforms worden daarom geïntegreerd bij NLvoorElkaar. De dienstverlening aan 
vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties wordt hiermee aanzienlijk verbeterd. Voor 2019 
vergt deze omzetting een incidenteel budget van € 20.000. Tevens worden de lasten voor 2020 
en 2021 met € 15.000 verhoogd. 

2.3 Algemene lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie

11.3 Cultuurhuis, muziekonderwijs
Hogere huur- en servicekosten
In de Voorjaarsnota 2018 is gerapporteerd dat de huur- en servicekosten van het Cultuurhuis 
hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. In de Begroting 2019 is met deze hogere structurele 
lasten van € 25.859 geen rekening gehouden. Dit structurele budget dient met ingang van 
2019 in de begroting te worden opgenomen. 
Hiertegenover wordt het niet-aangewende budget in het kader van armoedebestrijding van 
€ 25.000 ingezet. 

Lagere subsidie talentontwikkeling
Op grond van de evaluatie amendement Voorziening minder draagkrachtigen, waarover de 
raad middels een raadsmemo is geïnformeerd, wordt de subsidie voor talentontwikkeling 
in 2019 ongewijzigd voortgezet. Vanaf 2020 wordt deze subsidie structureel met € 2.500 
verlaagd.

13.1 Sport en recreatie
Ontwikkeling park Assumburg voor sport en recreatie
In het Coalitieakkoord 2018 is opgenomen om het (kostenvrij) sporten in de buitenruimte te 
stimuleren en meer in te zetten op toerisme en recreatie. Park Assumburg is hiervoor een 
geschikte locatie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en verhoging van de aantrekkelijkheid van 
Park Assumburg, optimalisering van het gebruik en aansluiting op de Kasteeltuin. Voor het 
opstellen van het Ontwikkelingsplan Park Assumburg is in 2019 een incidenteel budget van 
€ 30.000 nodig. Voorgesteld wordt dit budget ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
Recreatie en toerisme.

Skeelerbaan
In het kader van het uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2018 en in overleg met ijsclub 
Kees Jongert wordt extern onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en behoeftepeiling van 
een skeelerbaan. Hiervoor is in 2019 een incidenteel budget van € 20.000 nodig.

28.3 Sportvelden
Sportpark Assumburg, beachveld DSS
De buitencompetitie van het handbal transformeert van wedstrijden op asfalt naar wedstrijden 
op zand. Hierdoor heeft handbalvereniging DSS op termijn geen behoefte meer aan de 
huidige asfaltvelden maar aan beachvelden. Door cofinanciering wil DSS de realisatie van één 
multifunctioneel beachveld op de locatie van twee huidige asfaltvelden mogelijk maken. De 
totale lasten voor realisatie van één multifunctioneel beachveld bedragen € 140.000. Hiervoor 
is een gemeentelijke bijdrage van € 50.000 benodigd die is bedoeld voor het uitvoeren van 
grondwerkzaamheden voor de aanleg van het beachveld. Omdat sprake is van een bijdrage in 
een investering wordt deze geactiveerd. De kapitaallasten bedragen in 2020 € 4.083.

28.4 Recreatieve voorzieningen
Cruijff Court
Het Cruijff Court is inmiddels afgeschreven. Omdat de mat bij de doelen niet langer voldoet 
aan de kwaliteitseisen die de Cruijff Foundation aan de velden stelt, is het noodzakelijk de 
toplaag te vervangen. Omdat de staat van het hekwerk slecht is, wordt voorgesteld deze 
plaatselijk te repareren. Hiervoor is een krediet van € 50.000 benodigd. Het vervangen van de 
toplaag en repareren van het hekwerk zal mogelijk zijn na de zomerperiode 2019.

Speelplek Suykers acker 
Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden, wordt voorgesteld de speelplek aan de 
Suykers acker te wijzigen. Deze plek wordt voornamelijk door jongeren van 16 jaar en ouder 
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gebruikt, terwijl de ligging van deze plek hiervoor, midden in een woonbuurt, niet geschikt is. 
Omwonenden ervaren veel geluidsoverlast. Voorgesteld wordt om de speelplek aan te passen 
naar een speelplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hiervoor wordt een krediet van € 50.000 
aangevraagd. De kapitaallasten bedragen in 2020 € 4.083 en hebben in de daaropvolgende 
jaren een aflopend karakter.

Aframen structureel aanschafbudget speeltoestellen
Ten behoeve van speelvoorzieningen is een structureel budget van € 50.000 beschikbaar. 
Omdat dit budget wordt ingezet ter vervanging van speelterreinen, wordt voorgesteld om dit 
om te zetten naar structurele kredieten. Voor 2019 en de daaropvolgende jaren leidt dit tot een 
structureel budgettair voordeel van € 50.000. 

31.1 Accommodatiebeleid
Motie Inhuren externe expertise accommodatiebeleid
In de raadsvergadering van februari 2019 heeft de raad de motie Inhuren externe expertise 
accommodatiebeleid (M 2019-04) aangenomen. Naar aanleiding van de motie wordt 
voorgesteld een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar te stellen. In 2019 wordt een 
kader voor gemeentelijk vastgoed opgesteld in de vorm van een nota Strategisch vastgoed. 
De gemeentelijke maatschappelijke accommodaties maken onderdeel uit van deze nota. 
Hiervoor wordt verwezen naar de memo Gemeentelijk vastgoed die op de lijst van ingekomen 
stukken staat (I 2019/028) en voor kennisgeving is aangenomen in de raadsvergadering 
van februari 2019. Ook wordt verwezen naar de toezegging T 2019/003, gedaan door de 
portefeuillehouder in de raadsvergadering van donderdag januari 2019. Hierin staat dat het 
accommodatiebeleid in het derde kwartaal van 2019 aan de raad wordt voorgelegd zodat de 
raad in het vierde kwartaal van 2019 kan besluiten op de beleidsnota.

Beheer accommodaties
In het kader van het later dit jaar vast te stellen accommodatiebeleid wordt op termijn mogelijk 
gemeentelijk vastgoed verkocht. Dit leidt vanaf 2023 tot een besparing op de onderhouds- en 
exploitatielasten. In de jaarschijf 2023 is een besparing van € 100.000 geraamd. 

Onderzoek toekomst zwemvoorziening Beverwijk-Heemskerk
De kosten voor het onderzoek worden op basis van 50/50 tussen de gemeenten verdeeld. 
Voor Heemskerk gaat het om € 20.000. Dit is deels geraamd in de Begroting 2018 en wordt 
meegenomen naar 2019. Het budget is toereikend en inmiddels deels benut. Het onderzoek is 
gestart. Om de participatie goed vorm te geven en daarbij de behoefte van de samenleving in 
beeld te brengen verschuift de besluitvorming naar het vierde kwartaal van 2019.

Zwembad en sporthallen de Waterakkers
Met Stichting Waterakkers zijn afspraken gemaakt om de huurtarieven voor bepaalde 
gebruikersgroepen van deze sportaccommodatie naar beneden bij te stellen. Het gebruik van 
de sportaccommodatie wordt hierdoor gestimuleerd. De verenigingen in Heemskerk profiteren 
hiervan. Op deze wijze is uitvoering gegeven aan de maatregelen die zijn opgenomen in de 
Voorjaarsnota 2018 aangaande de betaalbaarheid van de verenigingstarieven in de sporthallen 
en zwembad de Waterakkers.

Verruiming Btw sportvrijstelling - risico -
Reeds in de Voorjaarsnota 2018 stond het risico van de consequenties van de verruiming van 
de Btw sportvrijstelling genoemd. Dit heeft financiële consequenties voor de gemeente en 
ook voor de Stichting de Waterakkers. Het Rijk heeft compensatieregeling voor gemeenten 
en een compensatieregeling voor sportstichtingen / -verenigingen ingesteld om tegemoet te 
komen in de financiële nadelen. De gemeente gaat de financiële nadelen indienen voor deze 
compensatieregeling. Het risico bestaat dat de nadelen niet (geheel) worden gecompenseerd. 
De compensatieregeling voor sportstichtingen / -verenigingen biedt geen mogelijkheden voor 
Stichting de Waterakkers om dit bedrag zelf aan te vragen. Het financiële nadeel, inclusief 
het nadeel van de Waterakkers kan nog niet worden ingeschat. De beheersmaatregel 
is dat enerzijds het nadeel van de gemeente en Stichting de Waterakkers voor de 
compensatieregeling wordt ingediend en daarbij door een externe fiscalist worden 
geadviseerd. Indien mogelijk zal hieromtrent in de Najaarsnota 2019 worden gerapporteerd.
 
31.2 Gymnastiekaccommodaties
Uitbesteding beheer en exploitatie sportaccommodaties
Begin 2019 is het beheer en de exploitatie van de gymnastiekzalen en MFS De Velst aan 
 Stichting sportaccommodaties Beverwijk uitbesteed. Hiermee wordt de continuïteit van de 
bedrijfsvoering voor genoemde accommodaties en een kwaliteitsverbetering in de dienstver-
lening aan de gebruikers geborgd. Zoals eerder gemeld leidt dit tot een structureel nadeel van 
€ 47.000. Bij nader inzicht kan dit worden bijgesteld naar een structureel nadeel van € 37.000.

31.5 Kunst cultuuraccommodaties
Kerklaan 1
Het pand aan de Kerklaan 1 is via een gunningsprocedure onder voorwaarden verkocht. 
De daadwerkelijke overdracht vindt na het verlenen van de omgevingsvergunning plaats. 
Tot het moment van overdacht is sprake van incidentele exploitatie- en kapitaallasten van 
in totaal € 12.000. Voor het tijdelijke gebruik van het pand door een leegstandsbeheerder 
ontvangt de gemeente in 2019 een incidentele gebruiksvergoeding van € 2.700.
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31.7 Overige accommodaties
Bilderdijkstraat 14
Het pand Bilderdijkstraat 14 komt voor sloop in aanmerking. Tot het moment van sloop is 
sprake van exploitatielasten en -baten. De geraamde jaarlijkse huurinkomsten bedragen 
€ 38.565. Deze dienen voor 2019 gedeeltelijk en voor 2020 en volgende jaren structureel te 
worden afgeraamd. De exploitatielasten zijn, naast de storting in de Onderhoudsvoorziening 
gebouwen, beperkt. Voor 2020 en volgende jaren kunnen de exploitatielasten (inclusief 
de storting in de Onderhoudsvoorziening gebouwen) van € 19.399 worden afgeraamd. 
De huidige boekwaarde van het pand bedraagt € 69.975; ook deze moet worden afgeraamd. 
De sloopkosten bedragen circa € 70.000 en worden gedekt uit de bestemmingsreserve 
Grondbeleid en -beheer. 

2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

15.3 Maatwerkvoorzieningen WMO
Eigen bijdrage Wmo
Per januari 2019 heeft het Rijk de inkomensafhankelijke eigen bijdrage afgeschaft en besloten 
het abonnementstarief Wmo in te voeren. De effecten hiervan zijn direct merkbaar. Het 
gebruik van maatwerkvoorzieningen neemt toe; daarnaast nemen de inkomsten uit eigen 
bijdragen af. De mate waarin is op dit moment echter nog niet duidelijk. Het Rijk compenseert 
gemeenten gedeeltelijk ten aanzien van de afname van inkomsten, maar niet ten aanzien van 
de zogenaamde aanzuigende werking.

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële kostprijs
In verband met de AMvB Reële kostprijs en de nieuwe CAO VVT, zijn met ingang van april 
2018 nieuwe tarieven met de aanbieders voor Hulp bij het huishouden afgesproken. Volgens 
contractuele afspraken is de CAO-verhoging van 4% per oktober 2018 in de indexatie per 
januari 2019 meegenomen. Dit leidt tot een verhoging van de kosten voor het product Hulp bij 
het huishouden. Op dit moment is de verwachting dat het beschikbare budget met structureel 
€ 110.000 zal worden overschreden.

Rolstoelen en hulpmiddelen
In de jaarrekening is opgenomen dat, in verband met de laatste aanbesteding, hogere uitgaven 
met betrekking tot rolstoelen en hulpmiddelen zijn geconstateerd. Na onderzoek is gebleken 
dat de hogere uitgaven een structureel karakter hebben.
Daarnaast valt een groot deel van de hulpmiddelen in het lage Btw-tarief. Per januari 2019 is 

dit Btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Aangenomen wordt dat het budget voor rolstoelen en 
hulpmiddelen met structureel € 240.000 wordt overschreden.

Kanteling Sociaal domein Wmo / Jeugd
De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met de uitvoering van de gedecentraliseerde 
taken. Er is een steeds beter beeld gekregen van de (ondersteuningsbehoefte van) cliënten, 
van de inhoud van het ondersteuningsaanbod van aanbieders, de werkprocessen én van de 
mogelijkheden om verder door te ontwikkelen. Deze kansen voor verdere doorontwikkeling 
zien we met name bij de toegang en bij het ondersteuningsaanbod: zowel bij de vraag-
verheldering als bij het bieden van ondersteuning streven we naar een meer integrale aanpak 
en zetten we in op het versterken van de verbindingen in het sociaal domein. Dit doen 
we niet alleen omdat we daarmee de ondersteuning van de inwoners kunnen verbeteren 
(passender en laagdrempeliger), maar ook omdat hiermee sprake is van een doelmatiger inzet 
van middelen. De voorstellen voor deze doorontwikkeling zullen worden opgenomen in het 
Beleidsplan Sociaal domein. 

15.4 Opvang en nazorg
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Met ingang van 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van 
kracht. Een ieder kan bij het college melding doen over een persoon voor wie het noodzakelijk 
is te onderzoeken of hij of zij (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Het college 
heeft een taak inzake die meldingen, het doen van onderzoek, het informeren van naasten en 
het adviseren van de officier van justitie. Overwogen wordt deze taken bij de GGD te beleggen. 
Over de met deze taken gemoeide kosten is op dit moment geen uitspraak te doen.

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp

10.1 Onderwijshuisvesting
Doorbetaling Algemene uitkering Heliomare
Op basis van de berekening van de Algemene uitkering moet de doorbetaling van 
onderwijsgelden aan Stichting Heliomare worden bijgesteld. Bij de informatievoorziening over 
de Decembercirculaire 2018 is reeds melding gedaan van een lagere doorbetaling. Op grond 
van de Begroting 2019 en de daarbij behorende meerjarenbegroting kan het budget voor 2019 
en de daaropvolgende jaren met respectievelijk € 116.664, € 121.495 € 127.489, € 132.343 en 
€ 138.597 naar beneden worden bijgesteld.
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Doorbetaling Algemene uitkering voortgezet onderwijs Beverwijk
Op basis van de leerlingenaantallen wordt de geraamde doorbetaling van de Algemene 
uitkering aan de gemeente Beverwijk voor 2019 en de daaropvolgende jaren met € 33.688, 
€ 34.191, € 35.923, € 36.774 en € 38.157 naar beneden bijgesteld.

10.2 Onderwijsbeleid exclusief Brede school
Hogere Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Ten behoeve van het OAB is voor 2019 € 535.920 geraamd. In verband met de hogere 
rijksbijdrage (€1.273.943) wordt voorgesteld € 464.080 budgettair neutraal in de Begroting 
2019 te verwerken. Dit in verband met uitvoering van nieuw beleid en uitbreiding VVE naar 
16 uur met ingang van september 2019.
Hiertegenover staat voor 2019 een hogere rijksbijdrage van €1.273.943. Zowel de rijksbijdrage 
als de budgetten worden daarom met € 464.080 bijgesteld (budgettair neutraal). De in 
2019 ontvangen rijksbijdrage kan, voor zover niet in 2019 besteed, gedurende de gehele 
planperiode 2019-2022 worden ingezet.

10.3 Gespecialiseerde Jeugdhulp
Continueren preventieve activiteiten Jeugdhulp
In december 2016 heeft de raad via het amendement Extra investeren in preventie jeugdhulp 
een incidenteel budget van € 250.000 voor preventieve activiteiten beschikbaar gesteld. 
Gelijktijdig heeft de raad besloten om voor het vervolg bij de behandeling van de begroting per 
jaar de noodzaak tot extra investeren in de jeugdhulp te beoordelen. Meerdere preventieve 
activiteiten zijn sindsdien gestart zoals de inzet van jongerencoaches, home-start, begeleide 
omgangsregeling, de inzet van praktijkondersteuning jeugd in huisartsenpraktijken en 
preventieve activiteiten uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. In de Voorjaarsnota 
2018 heeft de raad besloten om voor het continueren van een aantal succesvolle activiteiten 
in 2019 vanuit de bestemmingsreserve Sociaal domein een incidenteel budget van € 150.000 
beschikbaar te stellen. Naar verwachting vraagt de inzet op preventieve taken ook in 2020 
om extra middelen. Op dit moment is het budget dat hiervoor in 2020 nodig is nog niet in te 
schatten omdat evaluaties van projecten nog lopen en extra middelen beschikbaar komen 
zoals in het kader van het regionale transformatiefonds en het landelijk actieprogramma 
Kansrijke Start. Een voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen voor preventie 
jeugdhulp wordt opgenomen in de Najaarsnota 2019. 

2.6 Werk en inkomen

07.1 Bijstand levensonderhoud
Participatiewet
Het tekort op de rijksbijdrage ten opzichte van de werkelijke uitkeringslasten is afgenomen. 
Als gevolg hiervan kan de gemeente geen beroep meer doen op de vangnetregeling. In 
de Begroting 2019 is nog rekening gehouden met een vangnetuitkering van € 156.606. 
Deze uitkering zal, rekening houdend met de lagere uitkeringslasten, budgettair neutraal 
worden afgeraamd.
Voor 2019 heeft het Rijk voor de uitkeringen Participatiewet (de zogenaamde BUIG) een 
voorlopig budget van €11.396.994 toegekend. Dit budget is € 2.539 lager dan begroot. 
Deze wijziging wordt budgettair neutraal verwerkt. 
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Programma 3 Fysiek domein

Financieel overzicht 2019-2023

3 Fysiek domein Inv. Financieel effect

Omschrijving 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Energietransitie  16.000     

Energietransitie  35.238 35.238 35.238 35.238 35.238

Energietransitie  -127.400     

Tiny Houses  20.000     

Locatie Jean Monnetstraat (oude gymnastiekzaal)  50.000     

Tolhek  53.095 50.177    

Verwervingskosten herstructurering Debora Bakelaan 590.000      

Verwervingskosten herstructurering Debora Bakelaan -295.000      

Verwervingskosten herstructurering Debora Bakelaan -242.125 242.125     

Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering (TTH) 2019  35.000     

Stationsgebied  300.000 200.000    

Lokaal netwerk busverbinding (duurzaam)  25.000     

Onderhoudsbudgetten wegen  232.000 213.000 150.500 -84.000 -311.000

Keerwand brug naast gemeentehuis  67.000     

Onkruidbeheersing  65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Openbare verlichting 60.000  6.900 6.810 6.720 6.630

Openbare verlichting  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Groene stroom  43.670 43.670 43.670 43.670 43.670

Coördinatie Tata  12.500     

Meetnet luchtkwaliteit  14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Maatregelen warmte koudeopslag 30.000  4.083 4.033 3.983 3.933

Maatregelen warmte koudeopslag  9.000     

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond  29.495 39.778 49.000 48.785 53.702

Vervanging riolering / 50 jaar (aanvulling) 2.278.170  79.736 79.052 78.369 77.686

Dekking kapitaallasten in tarieven   -79.736 -79.052 -78.369 -77.686

Groene stroom riolering  8.166 8.166 8.166 8.166 8.166

Groene stroom riolering (dekking vanaf 2020)   -8.166 -8.166 -8.166 -8.166

Kasteeltuin  10.500     

Buitenaula Eikenhof  15.000     
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3 Fysiek domein Inv. Financieel effect

Omschrijving 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Hogere verbrandingsbelasting  187.105 187.105 187.105 187.105 187.105

Hogere verbrandingsbelasting (dekking vanaf 2020)   -187.105 -187.105 -187.105 -187.105

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC  70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC   -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Dienstverleningsovereenkomst HVC  110.000     

Inzet projectleider ‘Meerwaarde uit Afval’  35.000     

Kapitaallasten Jaarrekening 2018  -135.508 -47.450 -46.719 -45.982 -45.217

       

Saldo van effecten < € 25.000  25.769 -42.457 -17.457 -17.457 -17.457

Saldo van lasten en baten 2.421.045 1.452.755 586.939 309.075 74.957 -146.501

       

Mutatie reserves       

BR Grondbeleid en -beheer  -50.000     

BR Tolhek  -53.095     

BR Volkshuisvestingsfonds  -242.125     

BR Verplichtingen TTH  -35.000     

BR Volkshuisvestingsfonds  -11.837     

BR Volkshuisvestingsfonds  -300.000 -200.000    

BR Stedelijke vernieuwing  25.000 25.000    

BR Riolering; onkruidbeheersing  -13.000     

BR Afvalstoffenheffing; onkruidbeheersing  -19.500     

BR Riolering  -8.166     

BR Mutaties kapitaallasten Stedelijke vernieuwing  8.518 32.044 32.044 32.044 32.044

BR Afvalstoffenheffing  -187.105     

BR Afvalstoffenheffing  -70.000     

BR Afvalstoffenheffing  -110.000     

BR Afvalstoffenheffing  -35.000     

Totaal 2.421.045 351.445 443.983 341.119 107.001 -114.457
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3.1 Ruimte

18.1 Bestemmingsplannen

Omgevingswet
Opstellen Omgevingsvisie
In maart 2019 zijn de ambities en de leidende principes voor de Omgevingsvisie vastgesteld. 
Het formuleren van uitgangspunten is de volgende stap als input voor de ontwikkeling van de 
Omgevingsvisie. In deze fase wordt ook een eerste participatieronde georganiseerd. 

Participatie 
Participatie onder de Omgevingswet gaat over samenspel met bewoners, bedrijven en 
andere belanghebbenden. Dit jaar worden bewoners, ondernemers, beleidsmedewerkers, 
gebiedskenners en regionale partners gevraagd om input te leveren aan de ontwikkeling van 
de Omgevingsvisie. Het idee is om perspectieven en toekomstbeelden op te halen bij deze 
doelgroepen waarmee wordt gewerkt aan de lange termijnvisie voor Heemskerk en de keuzes 
die daarbij horen.

De kosten voor het in procedure brengen van de Omgevingsvisie, alsmede de onderliggende 
onderzoeken, worden uit het budget ruimtelijke plannen (voorheen bestemmingsplannen) 
betaald.

21.1 Woonbeleid
Woonvisie
In 2019 wordt de Woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2025 opgesteld. Deze zal eind 2019 ter 
vaststelling aan de raden van deze gemeenten worden voorgelegd. De opgaven binnen het 
woondomein zijn fors. Het is mogelijk dat hiervoor extra financiële middelen nodig zijn. In dat 
geval wordt hierover in de Najaarsnota 2019 gerapporteerd. 

21.4 Stedelijke vernieuwing
Klimaatadaptatie en duurzame stedelijke vernieuwing (MJiP 2019-2022)
Door de uitvoeringsplanning van externe partijen wijzigt het MJiP 2019-2022 (zie bijlage 
3).De nieuwe herinrichtingsplannen in 2019 en 2020 passen vooralsnog binnen de huidige 
financiële kaders. Omdat investeringen een looptijd hebben van twee jaar heeft één en ander 
geen financiële consequenties. Bij de Najaarsnota 2019 zal actualisatie van de investeringen 
plaatsvinden. Hierbij wordt ook gekeken naar de te verkrijgen subsidies en beschikbare 
reservemiddelen (bijvoorbeeld De Houtwegen).

Energietransitie
In 2050 dient de gemeente CO2-neutraal en gereed te zijn met aanpassingen ingevolge 
de klimaatwijzigingen. Eind 2020 dienen zowel de energietransitie als de klimaat adaptatie-
programma’s te zijn opgesteld om de doelen in 2050 te bereiken. Om de kosten te beperken 
is het van belang om daar waar mogelijk de programma’s met elkaar te koppelen en waar 
mogelijk ook met de gewenste uitbreiding van de woningvoorraad. De regio IJmond/
Zuid-Kennemerland wil op een proactieve en strategische manier de deel-Regionale 
energiestrategie (RES) voor haar regio opstellen zodat deze in de Regionale energiestrategie 
Noord Holland Zuid kan worden geïmplementeerd. De incidentele lasten in 2019 bedragen 
€ 16.000.

De gemeente heeft een belangrijke taak in de energietransitie die voor ons ligt. Hiervoor dient 
formatie beschikbaar te komen. Door de uitbesteding van het beheer en exploitatie van de 
sportaccommodaties is formatie vrijgekomen waarmee hieraan invulling kan worden gegeven. 
Omdat bij de uitbesteding van het beheer en exploitatie rekening is gehouden met besparingen 
op personeel betekent dit met ingang van 2019 een structureel nadeel van € 35.238. Hiermee 
kan de voorziening van € 127.400 die in de Voorjaarsnota 2016 voor personele consequenties 
door de decentralisatie van gymnastiekaccommodaties is opgenomen, komen te vervallen.

Energietransitie - risico -
De energietransitie vergt onder andere het verduurzamen van woningen, het vervangen 
van aardgas door duurzame verwarmingstechnieken en ingrepen in de openbare ruimte 
bijvoorbeeld voor de aanleg van een warmtenet. Het is de vraag wie hiervan de lasten gaat 
dragen. Het Rijk laat zich hier niet over uit; maar de uitvoering van de energietransitie is bij de 
gemeente neergelegd. Hierdoor ontstaat een financieel risico dat op dit moment nog niet is in 
te schatten. 

33.02 Grond- en gebouwenbeheer
Tiny Houses
In 2018 is gestart met de inrichting van het terrein aan de Rijksstraatweg voor Tiny Houses. 
Voor de afronding van deze inrichting is voor 2019 een aanvullend incidenteel budget van 
€ 20.000 nodig.

Locatie Jean Monnetstraat (oude gymnastiekzaal)
De visie met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie is in voorbereiding en dient 
nader te worden uitgewerkt. Voor de verdere planvorming en eventuele verkoop zijn financiële 
middelen benodigd. Voorgesteld wordt om voor 2019 een incidenteel budget van € 50.000 
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beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Grondbeleid 
en -beheer.

Jan van Kuikweg 18 - verkoop onder voorwaarden CPO
De voormalige huurwoning aan de Jan van Kuikweg 18 is in 2017 vrijgekomen en in 2018 
gesloopt. In december 2018 heeft de raad het bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vier woningen mogelijk. De verkoopvoorwaarden 
voor de herontwikkeling van deze locatie dienen nog te worden opgesteld om vervolgens tot 
verkoop over te kunnen gaan. 

33.09 Herontwikkeling werf Tolhek
Tolhek
In de uitwerking van de visie om het Tolhek te ontwikkelen tot een hoogwaardige sportlocatie 
zijn gesprekken gevoerd met verenigingen die bij verplaatsing naar Tolhek een terrein 
achterlaten dat kan worden ontwikkeld ten behoeve van woningbouw. In deze verkenning 
is gebleken dat nog geen sprake is van een gedeelde visie. In 2019 wordt verder aan de 
ontwikkelingsvisie Tolhek gewerkt. Voorgesteld wordt om hiervoor de beschikbare middelen 
in de bestemmingsreserve Tolhek van € 53.095 aan te wenden.
Bij een vastgestelde grondexploitatie kunnen de beheerskosten voor een project op de 
boekwaarde worden bijgeschreven. Op dit moment is nog geen sprake van een vastgestelde 
grondexploitatie voor het Tolhek. Hierdoor is het niet te verwachten dat de beheerskosten 
voor 2020 op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Voorgesteld wordt om de 
beheerskosten voor Tolhek nog één jaar ten laste van de exploitatie te brengen. Voor 2020 
leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 50.177.

34.3 Herstructurering
Verwervingskosten herstructurering Debora Bakelaan 
Voor reconstructie van de Tolweg is begin 2019 het pand Tolweg 4b aangekocht. In de 
Najaarsnota 2018 is reeds melding van deze verwerving gedaan. De verwervingskosten 
(inclusief sloop) bedragen circa € 590.000. De helft van deze kosten wordt volgens de 
gesloten samenwerkingsovereenkomst door stichting Woonopmaat vergoed. De kosten 
voor de gemeente bedragen derhalve € 295.000. Deze kunnen, op basis van het Bbv, 
slechts gedeeltelijk worden geactiveerd. Voorgesteld wordt om van deze kosten € 52.875 
te activeren en het restant van € 242.125 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
Volkshuisvestingsfonds.

Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering (TTH) 2019
Zeven van de acht locaties van de TTH zijn afgerond. De laatste locatie, de Simon van 
Haerlemstraat, is in uitvoering. In 2020 wordt de uitvoering afgerond. Ter dekking van de 
kosten voor werkzaamheden lopende projecten is voor 2019 een incidenteel budget van 
€ 35.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Verplichtingen TTH.

34.4 Nieuwe projecten
Stationsgebied
In 2018 heeft een stedenbouwkundig bureau een ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor de 
herontwikkeling van het stationsgebied, voor zowel de korte als de lange termijn, opgesteld. 
Deze visie is in december 2018 in de raadscommissie RWD gepresenteerd. Op 13 februari 
2019 is een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden en andere belanghebbenden 
gehouden.

De vervolgstappen in het proces zijn de volgende:
A.  Het uitwerken van de maatregelen voor de korte termijn (het aanpassen van de 

stationspleinen) tot een ontwerp en realisatie van dat ontwerp. 
B.  Het uitwerken van de ruimtelijke visie in een stedenbouwkundig plan met 

beeldkwaliteitsplan; daarbij worden ook de tijdens de informatiebijeenkomst gemaakte 
opmerkingen en overige reacties betrokken. 

De hieraan verbonden kosten (planontwikkelings-, advies- en uitvoeringskosten) 
worden geraamd op € 500.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de 
bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds. Er wordt onderzocht of (Provinciale) subsidie 
kan worden verkregen.

34.5 Faciliterend grondbeleid
Faciliterend grondbeleid
Er zijn anterieure overeenkomsten afgesloten voor de Raadhuislocatie, Coornhertstraat, 
Hoek Jan van Kuikweg / Baandert, Winterkoning en de Splinter. Gedurende 2019 wordt verder 
uitvoering aan deze overeenkomsten gegeven. In de Najaarsnota 2019 worden de budgetten 
hiervoor opgevoerd. Vooralsnog is dit budgettair neutraal.
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3.2 Bereikbaarheid

23.1 Verkeer en vervoer
Verbinding A8/A9
De gemeente Heemskerk maakt geen deel meer uit van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 
en is bij het project slechts nog op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. Heemskerk stelt 
geen landschapsplan voor het Heemskerkalternatief op. Bovendien neemt de Provincie 
Noord-Holland eventuele uitkomsten niet mee in haar go-no go-besluit op de aanleg van de 
verbinding.

Bereikbaarheid Centrum
In december 2018 is een bereikbaarheidsenquête gehouden. Deze enquête heeft input 
opgeleverd voor de te nemen maatregelen die ten laste komen van de bestemmingsreserve 
Bereikbaarheid centrumgebied. Het maatregelenpakket wordt dit najaar aan het bestuur 
aangeboden.

Lokaal netwerk busverbinding (duurzaam)
In het Coalitieakkoord 2018 is voorgesteld een buurtbus te laten rijden om de inwoners op 
eenvoudige wijze toegang tot voorzieningen als het centrum en het station te verstrekken. 
In het najaar 2019 wordt een extern adviesbureau ingeschakeld om in kaart te brengen welke 
stappen moeten worden genomen om de buurtbus te laten rijden, welke voorzieningen moeten 
worden aangedaan, welke kosten dit met zich meebrengt en hoe de bedrijfsvoering kan 
worden opgezet. De hiermee gepaard gaande incidentele lasten voor 2019 worden geraamd 
op € 25.000. 

27.1 Wegen, straten en pleinen
Onderhoudsbudgetten wegen
Vanwege een lichte verschuiving binnen de projecten van het investeringsplan openbare 
ruimte voor de komende jaren zullen de geprognosticeerde bijdragen uit het onderhouds-
budget aan deze investeringen over de jaren wijzigen. De financiële consequenties voor 
de begroting voor de jaren 2019 tot en met 2025 zijn respectievelijk € 232.000, € 213.000, 
€ 150.500, -€ 84.000, -€ 311.000, -€ 258.000 en € 57.500. Over de gehele periode 
verloopt dit budgettair neutraal. In 2019 wordt hiermee ruimte gerealiseerd binnen de 
onderhoudsvoorziening om in 2019 te participeren in de werkzaamheden van Rijkswaterstaat 
voor het uitvoeren van onderhoud aan de Assumer traverse.

Keerwand brug naast gemeentehuis
In 2018 is geconstateerd dat de keerwand van de brug naast het gemeentehuis verzakt. 
Om verdere verzwakking en het uiteindelijk bezwijken van de keerwand te voorkomen is 
het noodzakelijk om voor 2019 een aanvullend incidenteel onderhoudsbudget van € 67.000 
beschikbaar te stellen.

Onkruidbeheersing
Drie jaar geleden is besloten om bij de onkruidbestrijding geen chemische middelen meer toe 
te passen. Destijds is een proef gestart voor een periode van drie jaar om dit door middel van 
heet water, branden en borstelen op een natuurvriendelijke wijze te doen. Na deze periode 
kan worden gesteld dat deze proef is geslaagd. De afgelopen jaren is er ervaring opgedaan 
en zijn de werkelijke kosten bekend om aan het gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveau 
te voldoen. Met deze onkruidbestrijdingsmethode kan de onkruidbeheersing op het gewenste 
kwaliteits- en onderhoudsniveau worden gehouden. Voor deze vorm van onkruidbeheersing is 
een aanvullend structureel budget van € 65.000 nodig.
Deze kosten worden voor 20% structureel doorbelast in het tarief Rioolrecht en voor 30% in 
het tarief Afvalstoffenheffing. Voor 2019 geldt dat deze doorbelasting alleen kan worden gedekt 
voor zover de financiële ruimte aanwezig binnen de reserves van deze retributies dit toelaat.

Onkruidbeheersing - risico -
Als gevolg van het niet toekennen van het structureel budget van € 65.000 voor 
onkruidbeheersing neemt het kwaliteits- en onderhoudsniveau van de onkruidbeheersing 
zodanig af dat een risico ontstaat ter grootte van (minimaal) het jaarbudget van € 200.000.

27.3 Openbare verlichting
Openbare verlichting
De openbare verlichting wordt aangestuurd met het TF-signaal van Liander. Met ingang 
van 2020 stopt Liander met de ondersteuning van het TF-signaal en is de gemeente 
verantwoordelijk voor een besturingssysteem. Hiervoor is in 2019 een investering van € 60.000 
en ter dekking van de abonnementskosten een structureel budget van € 5.000 benodigd.

Groene stroom
De gemeente Heemskerk heeft de afgelopen jaren bij HVC elektriciteit tegen een gunstige 
koers ingekocht. Dit leveringscontract liep af op 31 december 2018. Per 1 januari 2019 is bij 
de HVC via inbesteding een nieuw contract Groene Stroom ingekocht voor de periode  
2019-2021. Het tarief is, afgezet tegen de periode 2014-2018, meer dan verdubbeld. 
Voor de meerjarenbegroting moet het totale budget voor elektriciteitskosten structureel 
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€ 100.000 worden verhoogd. De elektriciteitskosten alsmede de verhoging hiervan zijn over de 
programma onderdelen verdeeld.

3.3 Milieu en duurzaamheid

24.1 Milieubeleid
Coördinatie Tata
Vanwege de door Tata veroorzaakte milieuoverlast hebben de gemeenten Beverwijk en Velsen 
afgesproken dat voor de zaken rond Tata voor het jaar 2019 een coördinerend medewerker 
wordt aangewezen. De totale incidentele lasten bedragen € 50.000. De gemeente Velsen heeft 
aangegeven de helft van deze lasten voor haar rekening te nemen. De incidentele bijdrage van 
de gemeenten Beverwijk en Heemskerk bedraagt € 12.500. 

Meetnet luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in de IJmond staat onder druk. Het meetnet luchtkwaliteit IJmond monitort 
de luchtkwaliteit rond de zware industrie in de IJmond. De GGD rapporteert jaarlijks aan de 
gemeente over de monitoringsresultaten. De gemeente draagt structureel € 13.484 bij aan 
het in stand houden van het meetnet, samen met de Provincie Noord-Holland en de andere 
IJmondgemeenten. Voor 2019 en de daaropvolgende jaren zijn nog geen financiële middelen 
in de begroting opgenomen om de bijdrage te dekken. Voorgesteld wordt om vanaf 2019 een 
structurele bijdrage van € 14.000 (inclusief indexatie) ter beschikking te stellen.

Maatregelen warmte koudeopslag
Voor de klimaatregeling van het gemeentehuis wordt warmte koudeopslag (WKO) toegepast. 
Uit een energieonderzoek naar de werking blijkt dat de WKO niet goed functioneert, waardoor 
teveel aardgas door de cv-installatie (als aanvullende verwarming) wordt verbruikt. Het is 
verplicht om maatregelen te treffen die binnen een periode van vijf jaar terug zijn te verdienen. 
Er zijn een aantal verbetermaatregelen noodzakelijk waarvoor geen dekking is.

Voor 2019 dienen de volgende maatregelen te worden uitgevoerd:
1.  Fysieke als inregel-aanpassingen aan het klimaatsysteem, investering € 30.000.
2.  Aanpassen software, incidenteel budget € 3.000.
3.  Uitvoeren van diensten, incidenteel budget € 6.000.
De fysieke maatregelen verdienen zich binnen een periode van vijf jaar terug op het 
energieverbruik. Het is nog niet concreet welke maatregelen voor 2020 noodzakelijk zijn. 
Hierover wordt gerapporteerd in de Najaarsnota 2019.

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Door de nieuwe verdeelsleutel 2019-2023, autonome oorzaken (stijging personeels- en 
bedrijfslasten) en inhoudelijke ontwikkelingen zoals de intrede van de Omgevingswet, 
het asbestdakenverbod en de energietransitie zal de bijdrage van de gemeente aan 
Omgevingsdienst IJmond vanaf 2019 als volgt stijgen.
2019:  € 29.495
2020:  € 39.778 
2021:  € 49.000
2022:  € 48.785
2023:  € 53.702
Voorgesteld wordt om de begroting van de gemeente hierop aan te passen. 

Mobiel energieloket
In het Coalitieakkoord 2018 positioneert de gemeente zich op het gebied van duurzaamheid en 
energie(transitie) als het kennisloket voor inwoners en bedrijven. Om de brug ten aanzien van 
de overdracht van kennis en informatie naar de inwoners te verkleinen wordt de samenwerking 
met het Duurzaam bouwloket uitgebreid door de inzet van een mobiel energieloket die fysiek 
geregeld in de wijken aanwezig zal zijn. Het mobiel energieloket valt buiten de reguliere 
samenwerking met het Duurzaam bouwloket. Onderzocht wordt of andere gemeenten willen 
deelnemen aan het mobiel energieloket zodat de kosten kunnen worden verdeeld. Indien 
dit het geval is, kunnen kosten binnen de bestaande begroting worden opgevangen. In de 
Najaarsnota 2019 wordt hierover gerapporteerd.

26.1 Riolering
2019 Vervanging riolering / 50 jaar (aanvulling)
In de Jaarrekening 2018 is het krediet Vervanging riolering (2018) afgesloten. Het restant 
van dit krediet ad € 2.278.170 wordt aan het krediet Vervanging riolering (2019) toegevoegd. 
Achterliggende reden is dat de geplande werkzaamheden nog moeten plaatsvinden. 

28.1 Openbaar groen
Kasteeltuin
Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat het drainagesysteem in het centrale deel van 
de tuin niet afdoende is. Voor het uitvoeren van een proef om de grond van de broderies droog 
te krijgen is een incidenteel budget van € 10.500 benodigd. 
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28.2 Begraafplaatsen
Buitenaula Eikenhof
De groeiende maatschappelijke behoefte aan rust en natuur heeft geleid tot het plan om naast 
de aula op begraafplaats Eikenhof een buitenaula te realiseren. Deze aula wordt gesitueerd in 
het bos van Eikenhof 1 en ligt verscholen tussen bomen en groen. De inrichting zal bestaan uit 
meubilair gemaakt uit duurzame materialen, waarbij de nadruk ligt op hergebruik. Dit plan past 
in de lijn van een aantal vernieuwingen op de begraafplaats. Voor realisatie is een incidenteel 
budget van € 15.000 benodigd. 

30.1 Afvalverwijdering
Hogere verbrandingsbelasting
De rijksbelasting op het verbranden van restafval is toegenomen. Vorig jaar is dit als risico 
aangegeven. In 2018 bedroeg het tarief € 13,11 per ton restafval, in 2019 bedraagt het tarief 
€ 31,39 per ton restafval. Dit resulteert in een structureel tekort van € 187.105. Voor de 
berekeningen wordt vooralsnog uitgegaan dat in 2019 niet minder tonnages aan restafval 
wordt ingezameld dan in 2018. Eventueel verminderde tonnages restafval zullen via de 
eindafrekening 2019 worden afgerekend. Het structurele nadeel van € 187.105 kan dit jaar 
worden gedekt uit de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing en zal in de daaropvolgende 
jaren worden meegenomen in de berekening 100% kostendekkendheid Afvalstoffenheffing.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC
In 2018 en 2019 zijn te weinig woonhuisaansluitingen meegenomen in de DVO HVC waardoor 
de Begroting 2019 niet aansluit op de te maken kosten. Naast de woonhuisaansluiting zijn er 
structurele kosten bijgekomen die verband houden met het verruimen van de openingstijden 
afvalbrengstation en het gratis beschikbaar stellen van een aanhangwagen. Dit structurele 
nadeel van € 70.000 kan dit jaar worden gedekt uit de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 
en zal in de daaropvolgende jaren worden meegenomen in de berekening 100% 
kostendekkendheid Afvalstoffenheffing.

De DVO wordt op basis van prognose maandelijks betaald, maar kent posten die op basis 
van werkelijke tonnages worden afgerekend. De verwachting is dat met de invoering van 
Meerwaarde uit Afval, medio 2020 de hoeveelheid werkelijke tonnages zal afnemen. De 
afrekening 2018 leidt tot een incidenteel nadeel van € 110.000 welke wordt veroorzaakt door 
een hogere berekening van het aantal woonhuisaansluitingen en de hogere verwerkings-
kosten.
Het incidentele nadeel van € 110.000 heeft volledig betrekking op het product Afvalverwijdering 
en wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.

Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 
Het saldo van de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing per eind 2018 bedraagt € 295.000. 
In 2019 wordt vanuit de exploitatie een bedrag van € 196.600 gestort. Het nieuwe saldo 
bedraagt dan € 491.600. Dit wordt aangewend ter dekking van het structurele en incidentele 
nadeel van € 421.500. Na verwerking resteert voor 2019 een positief saldo van € 70.000 in 
de bestemmingsreserve. Voor de periode 2020-2023 is het saldo van de bestemmingsreserve 
niet toereikend om de structurele nadelen op te vangen. Om deze reden worden de tekorten in 
deze periode meegenomen in de kostendekkendheid van het tarief Afvalstoffenheffing.

Inzet projectleider ‘Meerwaarde uit afval’
Voor de invoer van het project Meerwaarde uit Afval, waarbij het inzamelsysteem wordt 
aangepast en de ondergrondse containers worden afgesloten worden projectkosten 
gemaakt; kosten voor de inhuur van een gemeentelijke projectleider, éénmalige kosten voor 
communicatie en projectkosten van HVC. Naar verwachting bedragen deze kosten € 35.000 
per jaar over de jaren 2019 tot en met 2022. De verwachting is dat door invoering van het 
project de kosten voor restafval afnemen en de inkomsten voor grondstoffen toenemen.
De kosten voor het project Meerwaarde uit Afval worden dit jaar vanuit de bestemmingsreserve 
Afvalstoffenheffing gedekt. Voor de jaren na 2019 zijn de kosten opgenomen in de Meerjaren-
planning 2020-2023.

22VOORJAARSNOTA 2019



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Algemene dekkingsmiddelen/overhead

Financieel overzicht 2019-2023

AD en Onvoorzien Inv. Financieel effect

Omschrijving 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Opbrengst Onroerende zaakbelasting (OZB)  66.000     

Doorschuiven / afsluiten kapitaallasten kredieten 2018  69.366 23.341 22.173 21.003 19.833

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren  75.000 25.000    

Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis 50.000  2.625 2.578 2.531 2.484

Vervangen glasvezelkabel 47.000  5.405 5.335 5.264 5.194

Automatisering hardware 25.000  5.438 5.350 5.263 5.175

Automatisering software 100.000  30.750 30.400 30.050 29.700

Automatisering werkplekken 87.000  18.923 18.618 18.314 18.009

Besparing software  -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Contract telefonie  -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Kapitaallasten Jaarrekening 2018  -123.956 -8.780 -8.609 -8.438 -8.267

       

Saldo van effecten < € 25.000  34.317 49.687 49.687 49.687 49.687

Saldo van lasten en baten 309.000 -19.273 -17.611 -44.469 -46.326 -48.186

       

Mutatie reserve       

BR Nieuw beleid  -100.000     

Totaal 309.000 -119.273 -17.611 -44.469 -46.326 -48.186

Algemene dekkingsmiddelen

6.1  Onroerende zaakbelasting
Opbrengst Onroerende zaakbelasting (OZB)
Naar aanleiding van de aanslagen OZB, wordt ten opzichte van de Begroting 2019 een 
incidenteel nadeel van circa € 66.000 geconstateerd. Dit wordt veroorzaakt door een lagere 
WOZ-waardering van de objecten ten opzichte van de aannames zoals gedaan in het 
raadsvoorstel tot vaststelling van de tarieven 2019.

42.11 Financiën
Doorschuiven / afsluiten kapitaallasten kredieten 2018
Als gevolg van het doorschuiven of afsluiten van kredieten in 2018 ontstaat een financieel 
resultaat op de kapitaallasten.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Met ingang van 2020 wordt de WNRA van kracht. Het is een belangrijke, fundamentele 
wetswijziging in de aanstelling van alle ambtenaren. Deze aanstelling komt, net als die 
van medewerkers in de private sector, te vallen onder de regelgeving van het Burgerlijk 
Wetboek in plaats van onder het Bestuursrecht. Hoewel de arbeidsvoorwaarden in materiële 
zin niet wijzigen, is wel sprake van een omvangrijke transitie: er is extra capaciteit nodig 
voor onder meer projectleiding, het ombouwen van lokale regelingen, het opmaken van de 
arbeidsovereenkomsten, overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden en voor de uitleg 
aan de medewerkers. Hiervoor is in 2019 en 2020 incidenteel budget nodig van respectievelijk 
€ 75.000 en € 25.000. 
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Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis
Naast een paar kleine bouwkundige aanpassingen en aanpassingen aan de klimaatbeheersing 
in het gemeentehuis is het onder andere noodzakelijk om aanpassingen te doen rondom de 
toegang van de lift in het cultuurhuis. De geschatte totale investering bedraagt € 50.000.

Vervanging glasvezelkabel
Op de Werf staat netwerkapparatuur en schijfcapaciteit die schaduw draait met de apparatuur 
van het gemeentehuis. Hierdoor beschikt de gemeente over een continue back-up en een 
uitwijklocatie in geval van calamiteiten. Bij gebrek aan een commerciële aanbieder wordt deze 
verbinding door middel van een eigen glasvezelkabel gerealiseerd. Een aantal vezels van 
deze glasvezelkabel is defect en moet worden vervangen om over voldoende datacapaciteit 
te kunnen blijven beschikken. De oude glasvezelkabel is reeds afgeschreven. De benodigde 
investering bedraagt € 47.000; af te schrijven over een periode van tien jaar.

Automatiseringskosten; hardware, software en werkplekken
Mede onder druk van bezuinigingen op de bedrijfsvoering is gedurende de afgelopen jaren 
terughoudend omgegaan met vervangingen op het gebied van ICT. Als gevolg hiervan is 
achterstallig onderhoud ontstaan op onderdelen van de technische infrastructuur. Zo dateert 
de werkplekapparatuur uit 2011 en dreigt nu diverse systeemhardware en -software niet meer 
door de leveranciers te worden onderhouden.
Met externe expertise is vastgesteld op welke onderdelen de technische infrastructuur 
gemoderniseerd zou moeten worden. Als gevolg hiervan dienen reeds in 2019 een aantal 
vervangingsinvesteringen te worden gedaan die niet waren begroot.

Overigens wordt steeds meer ingezet op het in de cloud zetten van hardware en software, mits 
zowel de veiligheid als de privacy zijn gewaarborgd. Dit alles uiteraard tegen aanvaardbare 
kosten, want oplossingen in de cloud zijn (nog) niet per definitie goedkoper. Per investering 
wordt onderzocht of een geschikte cloudoplossing als alternatief mogelijk is. Het totaalbedrag 
van de extra vervangingsinvesteringen (exclusief de glasvezelkabel) in 2019 bedraagt 
€ 212.000.

Daarnaast zijn en worden softwarecontracten en interne aanvragen voor software-updates en 
-uitbreidingen stringenter op nut en absolute noodzaak beoordeeld. Als gevolg hiervan kan 
vanaf 2019 een structureel voordeel van € 70.000 op het budget software worden gemeld. Dit 
wordt ingezet ter dekking van de lasten van de noodzakelijke ICT-investeringen. 

Contract telefonie
Het contract met de vorige telefoonprovider liep af in het eerste kwartaal van 2019. Het 
contract met de nieuwe provider valt als gevolg van marktontwikkelingen substantieel lager uit. 
Als gevolg hiervan wordt een besparing gerealiseerd van € 70.000 in 2019 en met ingang van 
2020 structureel € 100.000.

Bestemmingsreserve Nieuw beleid
Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2019-2022 is de bestemmingsreserve Nieuw 
beleid ingesteld. Deze reserve dient ter dekking van de actiepunten die als pm-post in het 
Coalitieakkoord 2018 zijn opgenomen. 
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Programma 1 Bestuurlijk domein

Meerjarenplanning 2020-2023 nieuw beleid en nieuwe vervangingsinvesteringen

Programma(onderdeel) Te investeren in planjaren Afschr. Budgettair beslag in planjaren

Product omschrijving 2020 2021 2022 2023 duur 2020 2021 2022 2023

Bestuurlijk domein          

Correctie bestaande MJP (2019-2022) -32.250 -31.800 -31.350 -30.900

Tablets raad 18.000 4 4.770

Subsidieloket ondernemers 4.500 4.500 4.500

Totaal Bestuurlijk domein   18.000   -27.750 -27.300 -26.850 -26.130

36.01 Raad en raadscommissies
Tablets raad
In 2022 worden de volgende gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Zoals te doen 
gebruikelijk bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt aan de raadsleden een nieuwe 
tablet aangeboden. De doelstelling hiervan is om het papierarm werken te bevorderen en de 
toegankelijkheid van de documenten te vergroten. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2022 
een krediet van € 18.000 in de Meerjarenplanning 2020-2023 op te nemen.

22.02 Beleidsadvisering economische zaken
Subsidieloket ondernemers
Het subsidieloket geeft een impuls aan de economische groei en bedrijvigheid in Heemskerk. 
Aan ondernemers wordt inzicht verstrekt en zij worden attent gemaakt op alternatieve 
financiële ondersteuning van kredieten en subsidies variërend van Europese, nationale, 
regionale en provinciale subsidieregelingen. Voorgesteld wordt om hiervoor voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 een structureel budget van € 4.500 (exclusief Btw) op te nemen. 
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Programma 2 Sociaal domein

Programma(onderdeel) Te investeren in planjaren Afschr. Budgettair beslag in planjaren

Product omschrijving 2020 2021 2022 2023 duur 2020 2021 2022 2023

Sociaal domein          

Integraal Huisvestingsprogramma 195.000 40 7.800 7.727 7.654

Meting binnenklimaat scholen 30.000

Vervanging speelvoorzieningen 50.000 50.000 50.000 50.000 15 4.083 8.116 12.099

Vervanging beregeningsinstallatie 50.000 10 5.750 5.675 5.600

Totaal Sociaal domein 295.000 50.000 50.000 50.000  30.000 17.633 21.518 25.353

10.01 Onderwijshuisvesting
Integraal Huisvestingsprogramma
Eén schoolbestuur heeft een aanvraag voorzieningen gedaan voor het Programmaplan 2020. 
De aanvraag wordt aan de kaders van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs 
getoetst. Een gehonoreerde voorziening komt op het Programmaplan (toegekend), een niet-
gehonoreerde voorziening komt op het Programmaoverzicht (afgewezen). Het Programmaplan 
en -overzicht 2020 dienen uiterlijk 31 december 2019 te zijn vastgesteld. In dit pre-stadium 
van het proces vertaalt deze aanvraag (totaal € 195.000 inclusief Btw) zich met ingang van 
het begrotingsjaar 2021 in structurele kapitaallasten van € 7.800 (per jaar aflopend) voor het 
openbaar basisonderwijs.

Nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Voor de raadsvergadering van 27 juni 2019 staat behandeling van het integraal huisvestings-
plan onderwijshuisvesting (IHP) geagendeerd. In dit IHP worden keuzes voorgelegd voor 
wat de investeringswensen onderwijshuisvesting betreft, waar verduurzaming een belangrijk 
onderdeel is. De investeringen zullen over meerdere jaren (3 tot 5 jaar) worden verspreid. 
Afhankelijk van het te nemen raadsbesluit zal de financiële impact blijken.

Meting binnenklimaat scholen
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het binnenklimaat en te beoordelen of eventuele 
maatregelen nodig zijn ter verbetering van dit binnenklimaat is met betrekking tot tien scholen 
een meting naar het binnenklimaat noodzakelijk. Voor het uitvoeren van een meting en 
het inventariseren van locatie-specifieke maatregelen dient per school rekening te worden 
gehouden met € 3.000 aan advieskosten. Hiervoor is in 2020 een incidenteel budget van 
€ 30.000 benodigd. 

28.04 Recreatieve voorzieningen
Vervanging speelvoorzieningen
Meerdere speelplekken dienen te worden vervangen. Voorheen werden de speelvoorzieningen 
in één keer afgeschreven. Dit heeft ertoe geresulteerd dat nu circa 130 speeltoestellen 25 jaar 
oud zijn en vanuit technisch oogpunt niet veel langer mee kunnen. Voor de jaren 2020-2023 
wordt per jaar een krediet van € 50.000 aangevraagd. De kapitaallasten voor 2021 tot en met 
2023 bedragen respectievelijk € 4.083, € 8.116, €12.099 en €16.033.

28.03 Sportvelden
Vervanging beregeningsinstallatie
Op sportpark De Vlotter moet de hoofdleiding van de beregeningsinstallatie worden vervangen. 
Hiervoor moet in 2020 een krediet van € 50.000 worden opgenomen.
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Programma 3 Fysiek domein

Programma(onderdeel) Te investeren in planjaren Afschr. Budgettair beslag in planjaren

Product omschrijving 2020 2021 2022 2023 duur 2020 2021 2022 2023

Fysiek domein          

Vervanging armaturen 86.500 49.300 72.300 5.623 8.763

Vervanging riolering volgens GRP 1.200.000

Vervanging beschoeiing 200.000

Stedelijke vernieuwing Oosterweg parkeerstrook 35.000

Stedelijke vernieuwing Oosterweg verharding 141.000 7.755

Regionale verkeersmilieukaart 47.000

MIP Openbare ruimte groen (tlv BR Stedelijke vernieuwing) 50.000

MIP Openbare ruimte groen 26.000

MIP Openbare ruimte weg (tlv BR Stedelijke vernieuwing) 661.000

MIP Openbare ruimte weg 501.500

MIP Openbare ruimte (tlv BR Stedelijke vernieuwing) 266.000

MIP Openbare ruimte 41.500

Milieubeleidsplan 2019-2023 25.000 14.515

Project Meerwaarde uit Afval (2019-2022) 35.000 35.000 35.000

Dekking voor het Project Meerwaarde uit Afval (2019-2022) -35.000 -35.000 -35.000

Totaal Fysiek domein 0 86.500 190.300 2.992.300  25.000 61.515 40.623 42.518

27.03 Openbare verlichting
Vervanging armaturen
Volgens het vervangingsschema openbare verlichting moeten kredieten voor armaturen 
beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De benodigde kredieten zijn 
respectievelijk € 86.500, € 49.300 en € 72.300. 

26.1 Riolering
Vervanging riolering volgens Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
In de Jaarrekening 2018 is het krediet Vervanging riolering (2018) afgesloten. Het restant 
van dit krediet ad € 2.278.170 wordt aan het krediet Vervanging riolering (2019) toegevoegd. 
De achterliggende reden is dat de geplande werkzaamheden nog moeten plaatsvinden 
(zie toelichting onder 21.4 Stedelijke vernieuwing).
De financiële voordelen die voortkomen uit het actualiseren van de kapitaallasten riolering 
bij de Jaarrekening 2018 worden in de Voorziening riolering GRP gestort. Voor investeringen 
met betrekking tot riolering wordt in eerste instantie de Voorziening riolering GRP aangewend 
(€ 216.833) alvorens deze investeringen te activeren. Uitgestelde onderhoudswerkzaamheden 

uit 2018 worden gedekt uit de Voorziening verplichtingen riolering (€ 33.210). Deze voorziening 
zal eind 2019 volledig zijn aangewend.

Volgens het huidige Water- en rioleringsplan wordt voor 2023 het investeringskrediet van 
€ 1.200.000 opgevoerd. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats via de Rioolheffing.

Beeldkwaliteitsplan Oosterweg
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Oosterweg leidt tot het treffen van maatregelen met 
financiële gevolgen. Om de (meer)kosten te beperken is het de bedoeling om de maatregelen 
uit te voeren als deze aan onderhoud toe zijn.

Richtlijn Zorg voor continuïteit in de inrichting van de Oosterweg met een eenvoudig profiel 
bestaande uit een smalle rijbaan met aan weerszijden een grasberm zonder ruimte voor 
parkeren langs de weg geeft de volgende financiële gevolgen:
a.  Vervangen van de verharding van parkeerstrook langs de Oosterweg door het 

aanbrengen van grastegels. De kosten hiervan worden geraamd op € 35.000. Gezien de 
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onderhoudstoestand van deze strook wordt deze maatregel naar verwachting in of na 2022 
uitgevoerd.

b.  Bij invulling van deze richtlijn kan ook de verharding van de Oosterweg worden aangepast. 
Indien dit wordt aangepast binnen de het historisch karakter van de Oosterweg door 
gebakken klinkers dan worden de kosten geraamd op afgerond € 467.000. 

c.  Indien gekozen wordt voor vervanging van de verharding gebaseerd op het in 2017 
vastgestelde verkeers- en vervoersplan Heemskerk (een deel rood asfalt en een deel van 
het asfalt met een Street Print van klinkers) dan worden de kosten geraamd op ongeveer 
€ 321.000. 

Het is wenselijk om gelijktijdig met het wijzigen van de verharding ook de openbare 
verlichting aan te passen. De kosten hiervan worden geraamd op ongeveer € 100.000. 
De onderhoudstoestand van de verharding is zodanig goed dat deze nog niet in een 
onderhoudsprogramma is opgenomen. De kosten voor aanpassing van de verharding heeft 
om deze reden geen gevolgen voor de looptijd van deze meerjarenbegroting.

Richtlijn Behoud duinrellen en andere waterlopen zijn de kosten voor opwaarderen en 
herstellen watergangen langs de Oosterweg geraamd op ongeveer € 37.000. Deze 
werkzaamheden zijn nog niet gepland. Op het moment dat duidelijk is wanneer deze 
werkzaamheden zijn gepland wordt hierop terug gekomen.
Richtlijn Beperk verharding bij (her)inrichting en zorg voor een landelijke, groene uitstraling 
leidt tot herinrichting van het parkeerterrein van ADO door zoveel mogelijk verharding op te 
breken en deze te vervangen door grastegels en enkele bomen. De kosten hiervan worden 
geraamd op € 141.000. Gezien de onderhoudstoestand van dit parkeerterrein wordt deze 
maatregel naar verwachting in of na 2022 uitgevoerd.

De onderhoudstoestand van het parkeerterrein van ADO en de parkeerstrook langs de 
Oosterweg is in zodanige staat dat deze naar verwachting binnen drie tot vijf jaar aan 
onderhoud toe zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat het onderhoudsprogramma jaarlijks wordt 
herzien en parkeervoorzieningen niet de hoogste prioriteit krijgen. De verwachting is dat 
kosten voor de maatregelen aan de parkeerstrook langs de Oosterweg en het parkeerterrein 
niet tot nauwelijks hoger zijn dan bij regulier onderhoud. 

27.02 Verkeersmaatregelen
Regionale Verkeersmilieukaart
De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) is een belangrijk instrument om het beleid op het 
gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en milieu te kunnen bepalen. De RVMK is gemaakt 

voor de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen. De gemeenten hebben 
afgesproken om de RVMK iedere vijf jaar te actualiseren. De eerstvolgende actualisatie is 
in 2021 gepland. Om de RVMK te kunnen actualiseren worden in 2020 verkeerstellingen 
uitgevoerd. In 2016 is een beperkt aantal fietstelpunten meegenomen. In 2020 zullen de 
fietstelpunten een volwaardig onderdeel uitmaken van de RVMK. De bijdrage van Heemskerk 
aan de kosten voor de verkeerstellingen zijn geraamd op € 28.000 voor autoverkeer en € 7.000 
voor fietsverkeer. De bijdrage in de kosten voor de actualisatie is geraamd op € 12.000. 

21.4 Stedelijke vernieuwing
Klimaatadaptatie en duurzame stedelijke vernieuwing
In de Voorjaarsnota 2018 is het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte beschikbaar 
gesteld. Door wijzigingen in de planning schuift de uitvoering van De Die, fase 3 en 
herinrichting Assumburg, fase 2/2 door naar 2023. Daarnaast moeten voor de nieuwe jaarschijf 
2023 nog nieuwe investeringen worden opgevoerd.
Voor 2023 staan de volgende projecten gepland:
• Herinrichting De Die, fase 3/3 doorgeschoven uit 2022.
• Herinrichting Componistenbuurt fase 1/3 NIEUW
• Herinrichting Assumburg, fase 2/2 doorgeschoven uit 2022.
• Herinrichting Rijksstraatweg (Starweg-Marquettelaan) NIEUW

Voor de nieuwe projecten dienen budgetten te worden opgevoerd.
Lasten nieuwe investeringen 2023 openbare ruimte € 3.301.000
Daarvan komt ten laste van reeds beschikbare budgetten €    501.000 rioolkredieten GRP
Uitgegaan wordt van een subsidiebijdrage van € 1.254.000
Bedrag wat nog gedekt dient te worden € 1.280.000
Hiervan te dekken uit de BR Stedelijke vernieuwing €    977.000
Netto investering die wordt geactiveerd €    569.000

24.1 Milieubeleid
Milieubeleidsplan 2019-2023
Het Milieubeleidsplan 2019-2023 wordt na het zomerreces ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. Voor uitvoering van het milieubeleidsplan zijn middelen nodig voor de projecten 
die in het plan worden opgenomen waaronder een driejarig programma energiebesparing 
voor ondersteuning van inwoners van het verduurzamen van hun woningen. De kosten voor 
uitvoering van het energieprogramma bedragen voor Heemskerk € 79.030. De provincie 
heeft onder voorwaarde van 50% cofinanciering door de gemeente 50% subsidie toegekend. 
Om de cofinanciering te dekken wordt voorgesteld om (afgerond) in 2020 € 25.000 en in 2021 
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€ 14.515 beschikbaar te stellen. In 2020 wordt 80% van de subsidie ontvangen en in 2021 het 
resterende deel. De kosten voor de uitvoering van de overige projecten worden nog bepaald. 
Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen in 2021 waarbij de eerste 
kansrijke wijken via wijkbijeenkomsten benaderd worden om van het aardgas af te gaan. 
Een subsidieregeling voor duurzame initiatieven in lijn met de motie energieopwekking- en 
opslag d.d. 9 november 2017, middelen voor een intensivering van het verduurzamen van de 
bedrijfsterreinen en een eventuele bijdrage aan de kosten van het aan te leggen warmtenet 
IJmond. 

In het Meerjareninvesteringsplan (MJiP) is voor de periode 2019-2022 financiële ruimte 
beschikbaar gesteld om het integrale vervangingsprogramma uit te kunnen voeren. 
De geraamde kosten zijn per discipline in beeld gebracht en vanuit verschillende 
inkomstenbronnen is beschikbare dekking gezocht, waaronder de Rioolheffing en de 
bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing. Door alle riool gerelateerde kosten ten laste 
van het GRP te brengen wordt € 802.500 (verspreid over 2019-2022) minder aan de 
bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing onttrokken. Dit past binnen het vastgestelde GRP.

30.1 Afvalverwijdering
Project Meerwaarde uit afval
Voor de invoer van het project Meerwaarde uit afval, waarbij het inzamelsysteem wordt 
aangepast en de ondergrondse containers worden afgesloten worden projectkosten 
gemaakt; kosten voor de inhuur van een gemeentelijke projectleider, éénmalige kosten voor 
communicatie en projectkosten van HVC. Naar verwachting bedragen deze kosten € 35.000 
per jaar over de jaren 2019 tot en met 2022. De verwachting is dat door invoering van het 
project de kosten voor restafval afnemen en de inkomsten voor grondstoffen toenemen.
De kosten voor het project Meerwaarde uit afval worden dit jaar nog opgevangen uit 
de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. Tot 2022 worden deze meegenomen in de 
kostendekkendheid van de Afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing - risico -
Door onder andere de toegenomen kosten op de verbrandingsbelasting op restafval en 
het tekort aan meegenomen woonhuisaansluitingen, komt de kostendekkendheid van de 
Afvalstoffenheffing onder druk te staan. Dit heeft tot gevolg dat een structureel tekort van 
€ 120.000 per kalenderjaar zal ontstaan. Het tarief Afvalstoffenheffing zal de komende jaren 
extra moeten worden verhoogd om 100% kostendekkendheid te realiseren.
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Algemene dekkingsmiddelen/overhead

Programma(onderdeel) Te investeren in planjaren Afschr. Budgettair beslag in planjaren

Product omschrijving 2020 2021 2022 2023 duur 2020 2021 2022 2023

Bedrijfsvoering          

DVO NH archief 60.000 96.000 130.000 130.000

Overdracht NH archief 50.000 50.000

Vervallen investeringen automatisering -417.000 -89.655 -88.404 -87.153

Automatisering hardware 35.000 50.000 50.000 5 7.525 18.295 25.540

Automatisering software 140.000 33.000 5 9.000 39.100 38.680 38.260

Automatisering werkplekken 310.000 20.000 370.000 5 66.650 70.020 148.580

Basisregistratie ondergrond 20.000 20.000 20.000 20.000

Business Intelligence 75.000 5 16.125 15.900 15.675

Totaal Bedrijfsvoering 143.000 70.000 370.000 83.000  139.000 205.745 204.491 290.902

DVO Noord Hollands Archief (NHA)
De bijdrage van Heemskerk aan het NHA was altijd relatief lager dan die van andere 
gemeenten. Dat is historisch zo gegroeid. Het NHA verhoogt met ingang van 2020 echter 
stapsgewijs de tarieven om deze gelijk te trekken. De verhoging heeft voor een deel ook 
te maken met de ontwikkeling en het beheer van het digitale E-Depot. Dit is een centraal 
digitaal archief voor langdurig te bewaren documenten. Die extra kosten hiervan lopen op tot 
structureel € 130.000. Dit jaar is met extra inspanning het archiefblok 1929-1985 beschreven 
en overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. Voor bewerken en overbrenging van de 
volgende blokken in 2020 en 2021 is elk jaar een budget van € 50.000 benodigd. Overdracht 
van deze archiefblokken is verplicht.

Automatiseringskosten; hardware, software en werkplekken
In het onderdeel Berap van deze voorjaarsnota is reeds uitgelegd en onderbouwd dat aan de 
hand van de uitkomsten van een extern onderzoek een aantal extra vervangingsinvestering 
op het gebied van ICT dienen plaats te vinden. Daarnaast kan een bedrag van € 417.000 aan 
investeringen in 2020 worden afgevoerd uit de bestaande meerjarenplanning. De totalen van 
de nieuw opgevoerde vervangingsinvesteringen bedragen in 2020 € 485.000, 2021 € 70.000, 
2022 € 370.000 en in 2023 € 83.000.

Basisregistratie ondergrond
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke 
gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- 

en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat 
bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand 
en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Gemeenten zijn bronhouder van deze 
basisregistratie. De basisregistratie wordt stapsgewijs opgebouwd en vraagt voor de komende 
vijf jaar een structureel budget van € 20.000.

Business Intelligence
Eén van de speerpunten in de organisatievisie is ‘Samenwerken en sturen’. Sturen vraagt 
om cijfermatig inzicht in prestaties betreffende bedrijfsvoering en beleidsresultaten. Op basis 
daarvan kunnen effecten van beleid, indien nodig, beter worden getoetst en worden bijgesteld. 
Informatie hierover is veelal beschikbaar in tal van interne systemen maar daarmee niet 
automatisch in samenhang, bijvoorbeeld in de vorm van dashboards. Om hieraan vorm en 
inhoud te geven is het gewenst specifieke software in te zetten onder de noemer ‘Business 
Intelligence’. Voor aanschaf van software, het bouwen van diverse datamodellen en externe 
ondersteuning is in 2020 een investering van € 75.000 noodzakelijk.
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Bijlage 1 Budgettair neutrale wijzigingen

 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 1 Bestuurlijk domein      

Onderhoud en ondersteuning digitale dienstverlening 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000

Totaal 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000

Programma 2 Sociaal domein      

Kosten CJG (herschikking budget) -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

Pilot Domotica 5.000

Pilot Verbinding Wmo en cultuur 15.000

Vervoersvoorzieningen Wmo 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Vervoersvoorzieningen Wmo -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Kosten CJG (herschikking budget) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Totaal 20.000 0 0 0 0

Programma 3 Fysiek domein      

Onderzoek zwembad 10.000

Software kosten Observe aandeel openbaar groen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Herontwikkeling Jean Monnetstraat 46.384

Totaal 48.384 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

AD en Onvoorzien      

Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000

Software kosten Observe (dekking vanuit openbaar groen) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Overhead -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000

Totaal 76.384 0 0 0 0

Mutaties reserves

Reserve budgetoverheveling -76.384

Totaal generaal 0 0 0 0 0
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Bijlage 2 Staat van reserves

Omschrijving reserve Financieel plafond Saldo begin 
boekjaar

Toevoeging 
structureel

Toevoeging 
incidenteel

Onttrekking 
structureel

Afschrijving Onttrekking 
incidenteel

Saldo einde 
boekjaar

Algemene reserve    

Algemene reserve onbepaald 18.006.602   30.000 2.819.000 15.157.602

Saldo Jaarrekening 2018  233.164  233.164

Bestemmingsreserve Nieuw beleid  2.000.000  2.000.000

Totaal Algemene reserve  18.006.602 0 2.233.164 30.000 0 2.819.000 17.390.766

Bestemmingsreserves    

Wachtgeld voormalig bestuurders 460.000 149.793   60.000  89.793

IJmondiale samenwerking 48.912 46.950    46.950

Toerisme & recreatie onbepaald 115.122  11.000 30.000 96.122

Totaal programma 1  311.865 0 11.000 60.000 0 30.000 232.865

Combinatiefunctionarissen onbepaald 54.109   30.000  24.109

Overschotten decentralisaties (voorheen: Decentralisaties Wwnv/
AWBZ/Jeugdzorg)

onbepaald 1.018.693   60.910 957.783

Bezoekerscentrum Assumburg 250.000 213.733   5.642  208.091

Sportaccommodatie De Velst onbepaald 1.437.006   36.848 1.400.158

Kunst in de Broekpolder onbepaald 1.893   1.893 0

Stichtingskosten Kennemercollege 1.300.000 618.480   43.413  575.067

Desintegratiekosten 2.000.000 908.429   176.795  731.634

Sociaal domein 2.500.000 2.250.000   150.000 2.100.000

Gezond in de stad 60.000 0    0

Hulp bij het huishouden toelage 186.328 0    0

Statushouders 208.221 603.892    603.892

Totaal programma 2  7.106.235 0 0 206.795 49.055 249.651 6.600.734
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Omschrijving reserve Financieel plafond Saldo begin 
boekjaar

Toevoeging 
structureel

Toevoeging 
incidenteel

Onttrekking 
structureel

Afschrijving Onttrekking 
incidenteel

Saldo einde 
boekjaar

Afvalstoffenheffing onbepaald 295.218  196.600 421.605 70.213

Procesbegeleiding tweede tranche herstructurering onbepaald 146.874   33.694  113.180

Riolering onbepaald 43.397   21.166 22.231

Tolhek onbepaald 53.095   53.095 0

Verbindingsweg A8-A9 onbepaald 2.100.000    2.100.000

Verplichtingen TTH onbepaald 35.059   20.768 35.000 -20.709

Volkshuisvestingsfonds onbepaald 2.766.847   191.538 578.962 1.996.347

Omgevingswet 324.634    324.634

Openbare ruimte Houtwegen onbepaald 186.164  8.518  194.682

Kapitaallasten Houtwegen 212.962   17.036  195.926

Grondbeleid en -beheer onbepaald 899.432   145.000 754.432

Afwikkeling Broekpolder 148.250 102.960   27.662 75.298

Bereikbaarheid centrumgebied 225.000 201.733  6.100  207.833

Stedelijke vernieuwing onbepaald 7.900.000  33.518 1.678.500 6.255.018

Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing onbepaald 0  1.628.500  1.628.500

Totaal programma 3  15.268.375 0 1.873.236 246.000 17.036 2.960.990 13.917.585

Personele knelpunten onbepaald 139.378    139.378

Wachtgeld ambtenaren 720.000 11.644    11.644

Digitaliseringsprojecten Staf onbepaald 65.207   20.000  45.207

Kapitaallasten gemeentehuis 16.000.000 12.657.137   536.750  12.120.387

Budgetoverheveling onbepaald 309.543   233.159 76.384

Vakantiegeld 500.000 0    0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen  13.182.909 0 0 20.000 536.750 233.159 12.393.000

Totaal reserves  53.875.986 0 4.117.400 562.795 602.841 6.292.800 50.534.950
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Bijlage 3 Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie
Om in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moet bij het (her)inrichten 
van de omgeving rekening worden gehouden met de klimaatverandering (hevige regenval, 
droogte en hitte) die zich steeds duidelijker manifesteert. Alle hierbij betrokken vakdisciplines, 
andere overheden en marktpartijen zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk en spelen 
een belangrijke rol. Het Rijk heeft de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie genomen waarin 
concrete acties zijn overeengekomen. Een van deze acties is dat gemeenten in 2020 
een programma hebben opgesteld om in 2050 gereed te zijn voor de dan optredende 
klimaatwijzigingen. Samen met de klimaatopgave krijgen de thema’s duurzaamheid, 
gezondheid en biodiversiteit een prominente rol bij het toekomstbestendig herinrichten van 
de openbare leefomgeving.

In 2050 is Heemskerk een klimaatbestendige en water-robuuste gemeente, waarin natuur 
en recreatie op een veilige manier zijn gecombineerd en waarin het openbaar groen een 
belangrijke component is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het 
Meerjarig Investeringsprogramma voorziet in de bovengenoemde doelstellingen. Het 
uitvoeringsprogramma 2019-2022 is gewijzigd door ruimtelijke ontwikkelingen van externe 
partijen.

2019
•  Verleggen Tolweg; Ongewijzigd.
•  Herinrichting Maerten van Heemskerckstraat; Ongewijzigd.
•  Herinrichting parkeerplaatsen Maerelaan; Uit 2018 doorgeschoven.
•  Herinrichting omgeving raadhuislocatie (Bachstraat); Nieuw.
•  Inrichting schoolzones; Nieuw.

2020
•  Herinrichting Maerten van Heemskerckstraat; Ongewijzigd.
•  Herinrichting Houtwegen vervolg; Nieuw.
•  Herinrichting Gildenplein; Ongewijzigd.
•   Ontwerp en burgerparticipatie Vrijburglaan, Cornelis Geelvinckstraat e.o.; Uit 2019 

doorgeschoven.
•  Ontwerp en burgerparticipatie De Die; Uit 2019 doorgeschoven.

2021
•  Herinrichting De Die, fase 1/3; Uit 2020 doorgeschoven.
•  Ontwerp en burgerparticipatie Assumburg; Uit 2020 doorgeschoven.
•  Herinrichting Vrijburghlaan; Uit 2020 doorgeschoven.

2022
•  Herinrichting De Die, fase 2/3; Uit 2021 doorgeschoven.
•  Herinrichting Cornelis Geelvinckstraat; Uit 2021 doorgeschoven.
•  Herinrichting Assumburg, fase 1/3; Ongewijzigd.
•  Ontwerp en burgerparticipatie Componistenbuurt; Uit 2020 doorgeschoven.
•  Ontwerp en burgerparticipatie Oosterwijk; Ongewijzigd.
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Bijlage 4 Overzicht faciliteringsbeleid

Overzicht Faciliteringsbeleid inzake subsidies en indirecte subsidies op accommodaties 2019

Bron: Begroting 2019-2022 / primaire begroting 2019 / programma 2. Sociaal Domein

Taakvelden Beleidsdoelen: Wat willen we bereiken? Effect- en prestatie-indicatoren Waarde indicatoren Taakopvattingen gemeente

Programma 2  
Sociaal Domein  
(in de begroting)

In het programma Sociaal domein worden de meerjarige kaders 
aangegeven van het gemeentelijk beleid op het Sociaal domein. In 
het programma wordt een indeling in algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen gehanteerd. Het beleidsprogramma Algemene 
voorzieningen: Kracht in samenhang 2016-2020 fungeert als paraplu voor 
de verschillende plannen van aanpak op het gebied van de algemene 
voorzieningen (p. 17 van de begroting 2019-2022). 

 Streefwaarde  Subsidiëren  Accommoderen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subsidieplafonds 
2019

Beleidsuren niet 
meegenomen.

Indirecte subsidie 
op accommodaties
Beleidsuren niet, 

uitvoeringsuren wel 
meegenomen.

2.1  Welzijn, zorg en 
gezondheid

-  Inwoners van Heemskerk zijn zelfredzaam en nemen actief deel aan de 
samenleving.

 - Waardering algehele persoonlijke gezondheid
 -  7,7  -  7,8  -  7,9  - 

€ 4.344.669 € 24.724 
- Inwoners van Heemskerk hebben een gezonde en actieve leefstijl.  -  Tevredenheid aanbod gezondsheidvoorzieningen in nabije 

omgeving (percentage)
 -  88,0  -  89,0  -  89,0  - 

 - Heemskerk wil dierenwelzijn verbeteren.  -  Percentage mensen dat (zeer) tevreden is over 
welzijnsvoorzieningen

 -  69,0  -  70,0  -  71,0  - 

 - Oordeel burger over ondersteuning sociale teams  7,5  -  7,5  -  7,5  -  7,5 

2.2  Vrijwillige inzet en 
mantelzorg

-  Inwoners van Heemskerk zetten zich actief in als vrijwilliger voor de 
samenleving.

 -  Percentage Heemskerkers dat actief is in het 
verenigingsleven

 -  62  -  63  -  64  - 
€ 337.060 Nee

-  Mantelzorgers en vrijwilligers zijn toegerust voor hun taak en overbelasting 
wordt voorkomen.

 - Percentage mantelzorgers met hoge belasting
 -  41  -  38  -  36  - 

2.3  Lokale voorzieningen,  
sport, cultuur en 
recreatie

 -  Inwoners van Heemskerk doen mee aan de samenleving door gebruik te 
maken van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en 
recreatie & toerisme. Ontmoeting, meedoen en beleving staan centraal.

 - Niet-sporters (percentage)
 45,8  -  46,0  46,0  45,0  45,0  45,0 € 1.023.920 € 697.399 sport

 -  Inwoners van Heemskerk zetten zich in om deze voorzieningen en activiteiten 
in stand te houden.

€ 1.645.804 € 285.696 cultuur

 -  Veilige, gevarieerde en inspirerende openbare speelvoorzieningen in een 
groene ruimte voor alle kinderen in Heemskerk, om de sociale cohesie te 
versterken en de nieuwe beweegrichtlijnen.

€ 7.227 € 68.694 recreatie

2.4   Individuele 
maatschappelijke 
ondersteuning

-  Inwoners van Heemskerk kunnen door de inzet van maatwerkvoorzieningen zo 
lang mogelijk zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.

  -  Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo  
(aantal per 1.000 inwoners)  60  71  53  52  50  50  50 

€ 213.104 

Nee

 -  Inwoners van Heemskerk, die beschermd wonen of opvang ontvangen, 
hebben een veilige woonomgeving en zijn indien mogelijk, weer in staat zich 
op eigen kracht te binnen de samenleving te handhaven.

  - Aantal ontvangen meldingen ondersteuning 
 1.293  1.514  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200 

 -  Cliënten die zich door de ondersteuning beter kunnen 
redden (%)

 85  -  85  85  85  85  85 

 -  Aantal mensen dat gedurende het jaar tijdelijk is 
opgevangen en / of een beschermd wonen indicatie heeft

23 30 29 29 29 29 29
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Taakvelden Beleidsdoelen: Wat willen we bereiken? Effect- en prestatie-indicatoren Waarde indicatoren Taakopvattingen gemeente

Programma 2  
Sociaal Domein  
(in de begroting)

In het programma Sociaal domein worden de meerjarige kaders 
aangegeven van het gemeentelijk beleid op het Sociaal domein. In 
het programma wordt een indeling in algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen gehanteerd. Het beleidsprogramma Algemene 
voorzieningen: Kracht in samenhang 2016-2020 fungeert als paraplu voor 
de verschillende plannen van aanpak op het gebied van de algemene 
voorzieningen (p. 17 van de begroting 2019-2022). 

 Streefwaarde  Subsidiëren  Accommoderen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subsidieplafonds 
2019

Beleidsuren niet 
meegenomen.

Indirecte subsidie 
op accommodaties
Beleidsuren niet, 

uitvoeringsuren wel 
meegenomen.

2.5  Gespecialiseerde 
jeugdhulp en passend 
onderwijs

 -  Alle jonge inwoners van Heemskerk groeien gezond en veilig op, kunnen 
hun talenten ontwikkelen en kunnen naar vermogen meedoen aan de 
samenleving.

 -  Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

€ 1.769.810 

Geldstromen 
onderwijshuisvesting 

worden apart 
verantwoord.

 -  Alle inwoners van Heemskerk tot en met 23 jaar verlaten het onderwijs met 
een startkwalificatie.

 -  Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
 32,6  29,2  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0 

 -  Het zo actueel en optimaal mogelijk houden van onderwijskundige 
accommodaties zowel kwantitatief en kwalitatief.

 -  Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, 
Vsv’ers (percentage deelnemers aan het VO en  
MBO-onderwijs)

1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

-  Achterstandsleerlingen (percentage 4 t/m 12-jarigen)  12,4  12,4  12,4  12,4  12,4  12,4  12,4 

NB. De zorgplicht van de gemeente voor de voorzieningen huisvesting 
onderwijs is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (Wpo), de Wet op de 
Expertisecentra (Wec) en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo)

-  Jongeren met een delict voor de rechter (percentage 12 t/m 
21-jarigen)  -  -  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 

-  Melding kindermishandeling (percentage)  1,8  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 

-  Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 
18 jaar)

 10  8,8  8,8  8,6  8,4  8,0  8,0 

-  Jongeren met jeugdbescherming  
(percentage van alle jongeren tot 18 jaar)

 1,0  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 

-  Jongeren met jeugdreclassering  
(percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

 0,6  0,3  0,6  0,3  0,3  0,3  0,3 

 -  Het oordeel van de cliënt over de ondersteuning van het 
CJG.

 7,3  -  7,3  -  7,3  -  7,3 

2.6  Werk en inkomen -  Inwoners van Heemskerk, die om persoonlijke redenen onvoldoende financieel 
of economisch zelfredzaam zijn, passende ondersteuning bieden om de 
zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te vergroten. Uitgangspunt 
is dat werk boven inkomen gaat.

-  Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)  364  359 370 370 370 370 370

€ 112.711 Nee

-  Kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage)  7,0  -  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0 

 -  Netto arbeidsparticipatie (percentage mensen tussen 15 en 
67 jaar dat een baan heeft)

67,5 69,0 65,5 65,5 65,5 66,5 66,5

 -  Personen met een bijstandsuitkering  
(aantal per 1.000 inwoners)

34,0  34,1  37,5  40,0  42,5  45,0  45,0 

-  Personen met een lopend re-integratie-traject  
(aantal per 10.000 inwoners)

26,0 27,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

 -  Werkeloze jongeren (percentage 16 t/m 24 jarigen) 0,0 0,0

Totaal € 9.454.305 € 1.076.513 

NB. Dit overzicht betreft programma 2 Sociaal Domein. Daarnaast worden ook subsidies verstrekt in de programma’s 1 en 3. Zie ook het overzicht subsdieplafonds en het subsidieregister op de gemeentelijke website.
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