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Aanbieding 
 
Delfzijl, oktober 2019 
 
Geachte raadsleden, geachte lezers, 
 
Dit is de laatste begroting van onze zelfstandige gemeente die wij u als college aanbieden. Onze 
zelfstandige gemeente, zoals deze is ontstaan op 1 januari 1990 door een herindeling van de 
toenmalige gemeenten Bierum, Delfzijl en Termunten. Daarom willen wij, naast de vooruitblik op het 
komende jaar en het financieel perspectief, graag ook terugkijken op de afgelopen jaren. Wat hebben 
wij veel bereikt en wat hebben wij roerige tijden beleefd. Er zijn natuurlijk ook zaken niet goed 
gegaan, maar wij willen vooral terugkijken naar de grootste ontwikkelingen en hoogtepunten van de 
afgelopen jaren en naar wat wij bereikt hebben met elkaar. 
 
Een korte terugblik  
Wij hebben door de jaren heen een financieel gezond en strak beleid gevoerd. Onderdeel hiervan 
waren de (laatste) bezuinigingen, waarvan de laatste in 2013. Hierdoor is de juiste financiële basis 
gelegd waardoor wij de afgelopen jaren veel beleidsmatige zaken wisten te realiseren. Wij blikken 
graag nog even terug op de nog steeds actuele zaken. 
 
Sociaal domein 
De laatste jaren staan vooral in het teken van grote ontwikkelingen in het sociaal domein. Door de 
decentralisatie zijn wij verantwoordelijk geworden voor een belangrijke zorg voor onze inwoners. Wij 
hebben ervoor gezorgd dat de zorg werd georganiseerd en de inwoners bij ons terecht konden voor 
een groot aantal zorggerelateerde vraagstukken. Dat was belangrijk, omdat het hierbij vaak gaat om 
onze meest kwetsbare inwoners. Vervolgens hebben wij een transformatie ingezet, waarbij wij nu 
werken aan de 4 speerpunten van Gebiedsgericht Werken, Sociaal Plein Delfzijl, Transformatie en 
Monitoring en Sturing. Zo trekken wij samen op om Sociaal Plein Delfzijl een gezicht te geven in de 
dorpen en wijken en zijn de verschillende teams vanuit het sociaal domein betrokken bij de 
gebiedskompassen en versterkingsoperatie. Tevens zijn de eerste stappen gezet voor het instellen 
van een integrale oplostafel voor ingewikkelde casuïstiek. Hiermee willen wij zo dicht mogelijk bij 
onze inwoners staan. 
 
Integraal Investeringsprogramma, dorpen, centrum en wijken 
Door de afname van het aantal inwoners, was het nodig om opnieuw te kijken naar de inrichting van 
onze gemeente. Het was nodig om aanpassingen in de inrichting te doen om onze inwoners een 
leefbare en veilige woon- en leefomgeving te bieden. Wij hebben hiervoor enorme stappen gezet in 
de ontwikkeling van het centrum, de voorzieningen in wijken en dorpen en het buitengebied. Er is een 
nieuw gezondheidscentrum gerealiseerd in het centrum van Delfzijl. Door middel van het Sociaal 
Plein is de verbinding gelegd met de zorg en hebben wij ervoor gezorgd dat een vangnet in de 
samenleving is gecreëerd die past bij de vraag, de situatie en het netwerk van de inwoners. 
De Vennenflat is gesloopt en het terrein wordt opnieuw ingericht, wat bijdraagt aan een 
geconcentreerd en leefbaar centrum. In de dorpen en wijken investeren wij in de openbare ruimte 
waarbij wij in samenspraak met de bewoners onze budgetten voor wegen, riolering en groen zo 
efficiënt mogelijk in zetten. Het project "verkeer en meer" in Meedhuizen is hier een mooi voorbeeld 
van. Deze werkwijze zetten wij ook in bij " Oosterveld op de schop". 
Wij hebben onze economie en werkgelegenheid, waar mogelijk, gestimuleerd en in de sportsector zijn 
grote stappen gezet met het centraliseren van de voetbalaccommodaties in Delfzijl. Het startsein is 
gegeven voor het aanpassen van sportaccommodaties in Spijk, Wagenborgen en Woldendorp. Wij 
staan dichter bij onze inwoners door onder andere de inzet van dorpen- en wijkenwethouders, dorps- 
en wijkbudgetten en gebiedsregie.  
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Een groot project, hieraan gerelateerd, waar wij erg trots op zijn, is Marconi. Dit project wordt 
gerealiseerd in samenwerking met de provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap. Hiermee wordt 
het stadscentrum Delfzijl weer verbonden met de Waddenzee. Het bestaande stadsstrand is vergroot 
en de zeedijk is landinwaarts verlegd. 
Gaswinning 
De invloed van de gevolgen van de gaswinning zijn groot geweest voor onze gemeente. Dit heeft een 
diepe impact gehad op het leven van onze inwoners, waar het gaat om hun huizen, hun leefomgeving 
en soms zelfs hun gezondheid. In de ontwikkeling van onze plannen willen wij hier zoveel mogelijk 
rekening mee houden om onze inwoners te ondersteunen. 
De ontwikkeling in Delfzijl-Noord heeft lange tijd stil gelegen, maar de versterking vanuit Batch 1588 
biedt ons mogelijkheden. Vanuit het "aardbevingendossier" hebben wij ons met onze partners ingezet 
om erkenning te krijgen voor de ingrijpende negatieve effecten van de aardbevingen en wij hebben 
geleidelijk daarin resultaten behaald, zoals de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. De 
aardbevingsproblematiek is benut om nieuwe, eigentijdse, duurzame huisvesting te realiseren. 
De scholentransitie is in volle gang. Diverse kindcentra zijn in ontwikkeling, de eerste nieuwe school 
is al opgeleverd en Kindcentrum Qworzo in Woldendorp is na de zomervakantie van 2019 in gebruik 
genomen. Daarnaast hebben wij samen met Appingedam een campus voor het voortgezet onderwijs 
ontwikkeld. Hiermee hebben wij onder andere invulling gegeven aan de veranderende rol van de 
(regionale) overheid, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, overige maatschappelijke en 
plaatselijke organisaties en inwoners. 
 
Wij blikken dus terug op een periode waarin wij als gemeente (raad, college en organisatie) heel 
succesvol samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen aan deze projecten hebben gewerkt. 
 
Komend jaar  
De voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta zijn in volle gang. Daarnaast willen wij in 
2020 nog een aantal ambities realiseren om invulling te geven aan de belangrijke thema's die onze 
burgers raken en die wij hebben gepresenteerd in de kadernota: 
• Aardbevingen de baas; 
• Meer mensen aan het werk, demografie en jeugd; 
• Toekomstbestendige zorg en ondersteuning; 
• Verduurzaming van de energiebehoefte; 
• Herindeling; 
• Financieel perspectief; schoon door de poort. 
 
Aardbevingen de baas 
De ontwikkelingen die vanuit onder andere het Investeringsprogramma Delfzijl zijn ingezet, gaan wij 
het komende jaar voortzetten. Wij hebben de Uitvoeringsagenda ontwikkeld, van waaruit wij onze 
ambities verder vorm willen geven, in opmaat naar ons lokaal programma vanuit de gemeente 
Eemsdelta. In de Uitvoeringsagenda leggen wij zoveel mogelijk de koppeling tussen onze 
investeringen en de sociale leefomgeving van onze inwoners en daarmee het sociaal domein. Wij 
willen onze gemeente veilig en leefbaar maken, om daarbij iedereen die in onze gemeente wil wonen 
een wervend perspectief te bieden. Inzet op veiligheid betekent voor ons het bevorderen van de 
publieke aanpak van schadeafhandeling en (doen) realiseren van de versterkingsopgave als gevolg 
van de aardbevingen. De ontwikkeling van perspectieflocaties is daar onderdeel van. Deze opgave 
heeft voor onze gemeente een ongekende omvang. Wij zijn bezig met de volgende projecten: 
• Het deelprogramma uitvoering versterking (527 woningen) in de Zandplatenbuurt e.o. (batch 

1588) en gebiedsproces Delfzijl Noord; 
• Het plan van aanpak versterken Delfzijl (inclusief deelonderwerpen zoals beoordelingscapaciteit, 

positie pilot Krewerd en inrichting organisatie); 
• De lokale uitwerking NPG voor het trekkingsrecht per gemeente en de projecten 2019; 
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• Afstemming en regie op bovenstaande inclusief bijkomende thema’s en al lopende 
deelprogramma’s (scholen, zorg, schade, agro, industrie). 

 
Meer mensen aan het werk, demografie en jeugd 
De regio waarin onze gemeente ligt, wordt al decennia lang gekenmerkt door een teruglopend 
inwoneraantal. De terugloop in inwoneraantal gaat gepaard met relatieve ontgroening en vergrijzing 
van de bevolking. Wij moeten steeds meer anticiperen op de wijzigende samenstelling van de 
bevolking, onder meer binnen het sociaal domein. 
Werkgelegenheid en toeleiding naar werk blijft een speerpunt. Het belang hiervan is groot. Wij 
bevorderen hiermee de economische zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. 
Daarnaast leggen wij steeds meer de nadruk op positief jeugdbeleid en een kindvriendelijke 
omgeving. Wij investeren in een positieve opvoeding en succesvolle loopbanen. Dit geven wij vorm 
door te investeren in een voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, 
zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen en buiten te spelen. Daarnaast 
zorgen wij voor een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij 
toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van 
jeugdorganisaties. 
 
Toekomstbestendige zorg en ondersteuning 
Wij streven een sociale en vitale samenleving na. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is en 
waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving waarin wij zorgen voor de meest kwetsbare 
groepen. Om een ieder die in onze gemeente wil (blijven) wonen die gelegenheid te bieden, zullen 
stevige investeringen nodig zijn om de woongebieden aantrekkelijk te houden en te maken. Bij de 
realisatie van de perspectieflocaties kan hier volop worden ingezet zonder daarbij oog te verliezen 
voor de bestaande woongebieden. 
Er ligt een opgave om maatschappelijke voorzieningen te realiseren en te herstructureren, zoals bij 
de inzet op de transitie van het zorgvastgoed, de kindvoorzieningen en een nieuw cultuurcentrum. 
Sportcomplexen en dorpshuizen willen wij duurzaam in stand houden. 
 
Verduurzaming van de energiebehoefte 
Wij willen onze inwoners de mogelijkheid bieden om te verduurzamen, en zelfredzaam op het gebied 
van energie. Hierdoor worden wij minder afhankelijk van gas. Wij koppelen verduurzaming van de 
woningvoorraad onder andere aan de versterkingsoperatie en aardbevingsbestendig bouwen. 
Daarnaast lopen er samenwerkingsprogramma's op het gebied van vergroening en verduurzaming, 
zoals Eemsdelta Green en Economie en Ecologie in balans. Hiermee hopen wij ook de economische 
ontwikkeling te bevorderen en nieuwe werkgelegenheid voor onze inwoners te realiseren. 
 
Herindeling 
Per 1 januari 2021 fuseert onze gemeente met de gemeente Appingedam en de gemeente 
Loppersum. Wij zijn druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden die hierbij komen kijken. Het 
beleid moet worden geharmoniseerd en de effecten van de keuzes voor het financieel 
meerjarenperspectief worden inzichtelijk gemaakt. Ook bestuurlijk gezien zullen wij als colleges in de 
komende periode elkaar steeds meer gaan opzoeken, om gezamenlijk beleid overeen te komen voor 
Eemsdelta. 
In deze voorliggende meerjarenraming zijn de financiële effecten van de harmonisatie van de 
herindeling niet meegenomen. 
 
Financieel perspectief; schoon door de poort 
Wij vinden het als college belangrijk om een financieel perspectief te presenteren, waarin wij de 
armslag hebben om onze ambities te realiseren. Daarnaast hebben wij afgesproken om schoon door 
de poort te gaan naar de herindeling. Op basis van deze begroting en financieel perspectief gaan wij 
de uitdaging aan om de bovengenoemde thema's waar wij mee te maken hebben en de ingrijpende 
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gevolgen van de gaswinning het hoofd te bieden. Wij presenteren u een sluitende begroting voor 
2020 en de daarop volgende jaren. Dit vinden wij dit een mooie basis en start voor het nieuwe jaar en 
het stelt ons in staat om schoon door de poort te gaan naar Eemsdelta. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
P. Leeuw     G. Beukema 
Secretaris     Burgemeester 



 Programmabegroting 2020 

 Aanbieding - 9 - 

-
 
9
 
-
 

Aantal inwoners per kern (situatie 1-1-2019)

Delfzijl 16.613     Termunten 322            Bierum 575         

Meedhuizen 448          Borgsw eer/ Godlinze 266         

Biessum 45            Termunterzijl 428            Holwierde 935         

Uitw ierde 55            Wagenborgen 1.685         Krewerd 80           

Farmsum 1.076       Woldendorp 860            Losdorp 158         

Spijk 1.186      

Totaal gemeente Delfzijl: 24.732

Gemeente Delfzijl 1990 versus 2020  
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Fractie 2014 Nick Boersma
Tiny Buiter-Dallinga
Martijn Meijer
Luc Schumer

ChristenUnie Cor Buff inga
Harold Kol
Sebastien Sabanga

Lijst Stulp Edw ard Stulp
Rob Kok
Siew ert van der Zw eep

VVD Arie Heuvelman
Eduard Mulder
Tineke Naafs

PvdA Janny Volmer-Kuiper
Henk ten Brinke

CDA Piet van Hoogdalem

Seniorenpartij Jan Ottens

PVV Johan Schanssema

GroenLinks Tim Haan

College van burgemeester en w ethouders

Het college bestaat uit een coalitie van Fractie 2014, VVD, ChristenUnie en CDA.

Burgemeester:

Gerard Beukema (PvdA)

Wethouders:

Jan Menninga (Fractie 2014): 1e locoburgemeester, Financiën, Sport en Onderw ijs

Meindert Joostens (ChristenUnie): 2e locoburgemeester, Maatschappelijke ondersteuning en Participatie

Hans Ronde (VVD): 3e locoburgemeester, Jeugd, Economie en Cultuur

IJzebrand Rijzebol (CDA): 4e locoburgemeester, Ruimtelijke ordening, Energie en Verkeer

Gemeentesecretaris:

Peter Leeuw
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Tarieven hondenbelastingen 2020
a. Tarief voor 1 hond 64,10€    
b. Tarief voor 2 honden 128,20€  
c. Tarief voor 3 honden en meer/kennel 199,10€  

Functie % Lasten

0. Bestuur en ondersteuning 4,8% 4.772.000€    

1. Veiligheid 2,7% 2.662.000      

2. Verkeer, vervoer en w aterstaat 5,2% 5.124.000      

3. Economie 0,8% 774.000         

4. Onderw ijs 4,7% 4.628.000      

5. Sport, cultuur en recreatie 8,3% 8.226.000      

6. Sociaal domein 44,7% 44.253.000    

7. Volksgezondheid en milieu 8,2% 8.097.000      
8. Vokshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuw ing 7,8%

7.697.000      

9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0,9% 877.000         
Totaal Overhead 10,0% 9.862.000      
Totaal Vennootschapsbelasting 0,0% 8.000             
Mutaties reserves 2,1% 2.085.000      
Totaal 100,0%  € 99.065.000 

2020
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Leeswijzer begroting 
 
 
Programmabegroting  
De opbouw en een deel van de inhoud van begroting (en jaarrekening) worden door de bepalingen in 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) strikt voorgeschreven.  
Een gemeente heeft enige vrijheid in het inhoudelijk samenstellen van de begroting. Zo kan een 
gemeente zelf kiezen hoeveel en welke programma’s zij opneemt. Ook met de laatste wijzigingen in 
het BBV kan de gemeente kiezen voor eigen programma’s en producten. In de bijlage van de 
begroting moeten wij dan wel de nieuw voorgeschreven taakvelden met baten en lasten opnemen. Wij 
kiezen voor deze methode. De bestaande programma’s en producten blijven gehandhaafd en in de 
bijlage presenteren wij de taakvelden met baten en lasten.  
 
Presentatie cijfers  
In elk programma is een toelichting opgenomen op het overzicht van baten en lasten. Het BBV schrijft 
voor dat in het overzicht van baten en lasten de cijfers worden opgenomen van de jaarrekening van 
het voor-voorgaande jaar (2018), de begroting van het voorgaande jaar (2019) en de 
meerjarenbegroting (2021 – 2023). De toelichting op de mutaties in de reserves behandelen wij in de 
financiële begroting. Bij de verschillenanalyse van de financiële cijfers geven wij de voordelen met een 
positief getal weer; nadelen met een negatief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen voor een 
afronding van grote bedragen op duizendtallen. Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een 
minimaal verschil optreedt. 
 
Beleidsindicatoren 
In de programmateksten zijn verplichte beleidsindicatoren opgenomen in de begroting. Aan de hand 
van de beleidsindicatoren kan de raad zijn kaderstellende functie vervullen. Ook dienen zij om de raad 
de gelegenheid te bieden zijn controlerende functie in te vullen door de uitkomsten en resultaten van 
de programma's te beoordelen.  
 
Paragrafen  
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. 
Het gaat om beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben 
en/of van belang zijn. 
Vanwege het grote belang van lopende projecten voor onze gemeente, voornamelijk als gevolg van 
de gaswinning, hebben wij ervoor gekozen de paragraaf 'Demografische ontwikkelingen en IIP' en de 
paragraaf 'Gaswinning en aardbevingen' samen te voegen tot één nieuwe paragraaf 
'Uitvoeringsagenda woon- en leefomgeving'. Hierdoor wordt meer inzicht geboden in de (lopende) 
projecten in meerjarenperspectief. 
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Vaststellingsbesluit 
 
 
 
 
Vastgesteld door de raad van de gemeente Delfzijl in zijn openbare vergadering van 7 november 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
(O. Rijkens)      (G. Beukema) 
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Deel 1 Beleidsbegroting 
 

1.1 Programmaplan 
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1 Burger en Bestuur 
 
 

Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
Dit programma gaat over bestuursorganen, bestuursondersteuning, burgerzaken, communicatie en 
representatie, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning gemeenteraad, rekenkamer en Klant Contact 
Centrum (KCC). 
 
 

Portefeuillehouder en afdeling; Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder:  G. Beukema 
Afdeling: Publiekszaken, Bedrijfsvoering, Staf en Griffie 
 
 

Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Communicatiebeleidsplan 2008 

• Nieuw samenspel tussen gemeente en inwoners: gebiedsgericht werken vanaf 2015 2014 

• Beleidsplan 4D's 2015-2018 2015 

• Notitie Gebiedsregie, verbinding, positie, rol en verantwoordelijkheid 2016 

• Herijking programma Sociaal Domein 2017 

• Coalitieakkoord 'De bel voor de laatste ronde!' 2018 
 
 

Trends en knelpunten; Wat gebeurt er om ons heen? 
 
Lokale focus mét schaalvergroting 
De landelijke trend is al een aantal verkiezingen op rij dat lokale partijen cumulatief het grootst aantal 
zetels op gemeentelijk niveau hebben. Ook in onze gemeente is sprake van toenemende betekenis 
van lokale partijen.  
Deze 'lokale focus' is ook te zien in de doorgaande trend rondom het organiseren van taken dichter bij 
de inwoner. Inwoners hebben zo een grotere invloed op de concrete voorzieningen in hun gemeente. 
Dat sluit aan bij de behoeften die leven in de samenleving, want wij zien ook dat inwoners van de 
overheid verwachten dat zij aansluit bij hun lokale en regionale initiatieven. 
Gelijktijdig met het organiseren van een grotere nabijheid bij inwoners bestaat de trend naar 
schaalvergroting, met als voornaamste doel het versterken van de bestuurskracht.  
 
Gaswinning en Aardbevingen  
Het kabinet heeft besloten de gaswinning de komende jaren af te bouwen naar nul. Het risico op 
(zware) bevingen neemt af, maar er blijven voorlopig bevingen. Ook zware bevingen zijn niet 
uitgesloten. Nieuwe schades blijven komen en de noodzaak om gebouwen te versterken, blijft de 
komende jaren. De gaswinning en de hierdoor veroorzaakte bevingen vragen daarom nog steeds veel 
van mensen die wonen, werken en leven in onze regio. Wij willen hierin pal blijven staan voor hun 
veiligheid en de belangen van onze inwoners. Die staan voorop. 
In de uit te voeren plannen blijven wij zoeken naar de verbinding om het perspectief te vergroten, 
waarbij het adagium 'Veiligheid voorop' onverkort uitgangspunt is. Deze plannen worden uitgevoerd 
binnen een nieuw wettelijk kader dat in voorbereiding is en waarbij wij als opdrachtgever optreden. 
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Dienstverlening 
De afdeling Publiekszaken vindt het belangrijk dat de informatie die de inwoner krijgt betrouwbaar is. 
Daarom geeft de afdeling Publiekzaken via alle ingangen voor contact met de gemeente dezelfde 
informatie. De inwoner kan zelf zijn ingang kiezen, Dit kan zijn in het directe contact in het 
gemeentehuis, via de telefoon, via de post, online of via social media zoals facebook en twitter. De 
ingangen voor het contact gaan wij continue monitoren aan de hand van managementrapportages. 
Hiernaast betrekken wij inwoners ook bij de inrichting van de ingangen door middel van een 
doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Sociaal Plein Delfzijl 
Voor vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen 
kunnen inwoners terecht bij het Sociaal Plein Delfzijl. In hoofdstuk 6 wordt een verdere uitwerking 
gegeven over het Sociaal Plein. 
 
 

Strategische doelstelling(en); Wat willen wij bereiken? 
 
Bestuur 
Het democratisch bestuur werkt transparant en behartigt de belangen van de gemeente en haar 
inwoners zo goed mogelijk. Daarbij werken wij op lokaal niveau met buurgemeenten samen als dat 
duidelijke efficiencywinst oplevert, als een kwaliteitsslag mogelijk is of als wij de ambtelijke organisatie 
kunnen versterken. Wij willen een grote betrokkenheid van de inwoner, verlenen onze diensten vraag- 
en klantgericht en informeren inwoners actief. 
 
Herindeling  
De gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben besloten te gaan herindelen. De 
nieuwe gemeente Eemsdelta gaat op 1 januari 2021 van start.  
De nieuwe gemeente stelt ons in staat ons krachtiger te positioneren ten opzichte van de 
vraagstukken waar wij in onze regio voor staan. Als Eemsdelta zullen wij ons sterk blijven maken voor 
de belangen van onze inwoners die de nadelige gevolgen ondervinden van de aardbevingen als 
gevolg van de gaswinning. Wij erkennen de gevolgen van de verandering van de 
bevolkingssamenstelling. Wij zetten – in co-creatie met inwoners, ondernemers, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties – in op een hoogwaardige woon- en leefomgeving. Tegelijkertijd 
benutten wij positieve aangrijpingspunten van demografische veranderingen. Daarbij is onze inzet 
gericht op het binden van jongeren en het realiseren van duurzame, georganiseerde voorzieningen, 
met aandacht voor maatwerk en bereikbaarheid. Voor onze regio zijn belangrijke besluiten genomen 
met betrekking tot duurzame energie. Onze inzet binnen dit thema is erop gericht vervuiling tegen te 
gaan en de economie en werkgelegenheid aan te wakkeren. Ook de transformatie van de zorg, de 
hulp en ondersteuning voor mensen met gezondheidsklachten en de inzet op passend werk, zijn 
onderwerpen die een nadrukkelijke plaats verdienen op de politiek-bestuurlijke agenda van onze 
nieuwe gemeente. En wij zullen binnen onze agenda actuele en relevante accenten aanbrengen, 
zoals de vraagstukken van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, toegankelijkheid van voorzieningen, 
OV-voorzieningen en infrastructuur. Eemsdelta is dichtbij! 
 
Dienstverlening 
Wij willen dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening. Dit meten wij door het uitvoeren 
van doorlopend onderzoek op de ingangen telefoon, website en balie. Als inwoners niet tevreden zijn, 
passen wij onze dienstverlening daar waar mogelijk aan. In 2020 geven wij een vervolg aan het 
professionaliseren van het klantcontact. De training bestaat uit een balietraining en een 
telefoontraining. 
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Communicatie 
De samenleving verandert in hoog tempo. Inwoners en instellingen wachten niet langer op de 
overheid. Ze komen met initiatieven en doen een beroep op de overheid om deze initiatieven mogelijk 
te maken. De overheid staat voor de uitdaging tijdig en adequaat hierop in te spelen en aan te sluiten. 
Die samenleving is bereid en vaak goed in staat om daarvoor zelf de handen uit de mouwen te 
steken. Sterker nog: inwoners werken op tal van manieren aan het realiseren van hun doelen en 
daarbij volstaat soms een helpende hand van de lokale overheid. Dit samenspel tussen overheid en 
samenleving vereist andere communicatie waarbij het accent verschuift naar dialoog. Het gaat over 
loslaten in vertrouwen. 
Actieve inwoners verwachten dat wij meedenken, aansluit bij het realiseren van hun doelen en begrip 
heeft voor hun belangen. Als ze zich niet gehoord voelen en zich niet serieus genomen voelen, vinden 
ze elkaar sneller dan vroeger en komen voor hun belangen op. Sociale media spelen daarin een 
prominente rol. Dit soort situaties vraagt van ons ander gedrag.  
 
Gebiedsgericht werken 
Wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat het gebiedsgericht werken een belangrijke basis vormt 
voor een inwonersgerichte benadering. De eerste stappen zijn gezet om samenhang in beleid te 
realiseren, waarmee langzamerhand een cultuurverandering in de organisatie ontstaat. Met de 
geleidelijke invoering van het gebiedsgericht werken is al gebleken dat het effect heeft op de relatie 
met inwoners. Gebiedsregisseurs, maar ook de dorpen- en wijkenwethouders, hebben de afgelopen 
jaren geïnvesteerd in het verkleinen van de kloof tussen inwoner en lokale overheid.  
 
Toename bewonersinitiatieven 
Met een subsidie voor de versterking van de sociale infrastructuur, zijn ruim 200 bewonersinitiatieven 
ondersteund. Dit heeft geleid tot ruimtelijke resultaten zoals ontmoetingsplekken, beweegtuinen en 
verkeersmaatregelen. Maar ook zijn meerdere zorginitiatieven ontstaan in de gemeente. Hiermee 
ontstaat langzamerhand een vangnet in de samenleving, één van de speerpunten van het college. 
Ongeorganiseerde bewonersgroepen staan steeds meer op om actief te zijn voor hun dorp of buurt en 
met een nieuw bewonersbudget ondersteunt het college nog steeds de initiatieven uit de samenleving 
in 2020. 
 
Oplevering gebiedskompassen 
De gebiedskompassen zijn opgeleverd in 2019 en vormen de basis voor plannen voor de toekomst. 
Grotere opgaven en beleidsvragen worden daarmee steeds meer gestoeld op data en feiten én het 
vormt een gesprekspunt voor meer interactie tussen ons en de inwoners. Het kompas is een 
instrument om uitvoering te kunnen geven aan burgerparticipatie en de betrokkenheid van inwoners 
bij onze plannen te vergroten.  
 
Eerste gebiedsaanpakken gestart 
Een versterkingsopgave van formaat, een plan voor de toekomst vanuit een dorp of ruim tien opgaven 
in een gebied waar de gemeente een verantwoordelijkheid heeft: in deze tijd van actieve inwoners kan 
het niet meer zonder een gebiedsgerichte aanpak waar inwoners aan mee werken. Wij hebben een 
overzicht gemaakt van alle opgaven die er zijn of op ons afkomen en daarmee zijn de contouren van 
gebiedsgerichte aanpakken duidelijk geworden. In 2020 worden deze aanpakken verder 
doorontwikkeld en met de betreffende inwoners uitgewerkt.  
 
Dicht bij inwoners blijven 
Het gebiedsgericht werken helpt om dicht bij de inwoners te blijven denken en werken. Met een 
herindeling is dat een uitdaging: hoe blijf je dichtbij inwoners met een schaalvergroting? Met de visie 
op Eemsdelta is ook het gebiedsgericht werken een uitgangspunt geworden om te kunnen voldoen 
aan een gemeente die dichtbij is en blijft. 
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VN-verdrag 
Het gemeentelijke beleid en uitvoering wordt getoetst aan het VN-verdrag voor mensen met een 
beperking. 
 

Beleidsindicatoren 
Voor dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld. 
 
 

Prioriteiten; Wat zijn onze speerpunten? 
1. Veiligheid en communicatie bij gaswinnings- en aardbevingsdossier (focus op inwoners). 
2. Uitvoering Versterkingsopgave Zandplatenbuurt. 
3. Voorbereiden van besluitvorming op grond van de wet Algemene regels herindeling (Arhi) en 

uitvoering van het Plan van Aanpak herindeling ADL-gemeenten. 
4. Eenduidige communicatie via de diverse ingangen (post, telefoon, e-mail, website, balie en 

sociale media). 
5. Digitale dienstverlening optimaliseren, waaronder pilotproject WhatsApp. 
6. Optimaliseren van interne en externe communicatie. 
7. Verbeteren van toegankelijkheid tot zorg en ondersteuning. 
8. Gebiedsgericht werken als integrale werkwijze binnen de organisatie. 
 
 

Operationele doelen en activiteiten; Wat willen wij bereiken in 2020 

• Binnen het sociaal domein verdere uitwerking van het Sociaal Plein Delfzijl. 
• Bijhouden hoe bezoekers onze website raadplegen. De website zodanig inrichten dat de meest 

geraadpleegde informatie vooraan op de website staat. 
• Onderzoeken van de klanttevredenheid door het continue meten op de ingangen telefoon, 

website en balie. 
• Verder ontwikkelen van het monitoringssysteem op sociale media (systeem waarbij wij het 

gebruik van (sociale) media volgen). Met de resultaten ervan de communicatie met de omgeving 
verbeteren en eerder inspelen op signalen uit de omgeving. 

• Het verder ontwikkelen en implementeren van de gebiedskompassen.  
• Verder ontwikkelen van gebiedsgericht werken. 
• Het herindelingstraject conform het Plan van Aanpak voor de Eemsdelta-gemeenten verder 

uitvoeren.  
• In nauwe samenwerking met eigenaren en huurders in de wijk uitvoeren van de 

versterkingsopgave Zandplatenbuurt. 
 
 

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op het programma Burger en Bestuur. 
 
GR Eems-Dollard Regio 
Doel van de samenwerking: bevordering, ondersteuning en coördinatie van de regionale 
grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers op vrijwel alle beleidsgebieden. 
 
Vereniging van Waddenzeegemeenten 
Doel van de samenwerking: voeren van een gezamenlijk gemeentelijk Waddenzeebeleid. Adviseren 
gemeenten over regelgeving, bestuur en beheer Waddenzeegebied; onderhouden contacten met 
belanghebbende instanties. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 
 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

923          2.439       2.674       319          319          319          

-              -              -              -              -              -              

2.840       4.540       4.772       2.459       2.421       2.459       

1.917-       2.100-       2.097-       2.139-       2.101-       2.139-       

-              -              -              -              -              -              

1.917-       2.100-       2.097-       2.139-       2.101-       2.139-       

22-           729          -              -              -              -              

1.939-       1.371-       2.097-       2.139-       2.101-       2.139-       

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 235          2.355-       -              -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 232-          2.313       38           38-           

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 3             42-           38           38-           

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

Resultaat voor bestemming

Saldo

Onvoorzien

- bestaand beleid

- bestaand beleid

- nieuw beleid

Lasten

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

 
 
 
De belangrijkste verschillen zijn:

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-50 

255 -255 -2.355 2.355

35

66 -33 38 -38 

Saldo overige afwijkingen diverse posten -20 -28 -9 -0 0

235 -232 -2.355 2.313 38 -38 

In 2019 zijn twee verkiezingen geweest (Provinciale Staten en Europese 
verkiezingen). In 2020 zijn geen reguliere verkiezingen gepland en is het budget 
verlaagd. In 2021 staan de verkiezingen voor de Tweede kamer gepland.

De waardeoverdracht voor de pensioenen van politieke ambtsdragers is naar 
beneden bijgesteld als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
van twee voormalig collegeleden (voordeel € 50.000). Door CAO-verhogingen en 
uitkeringen en pensioenen voormalige ambsdragers nemen de loonkosten toe met  
€ 15.000.

College van Burgemeester en Wethouders

Personeelslasten

Herindeling
Onze gemeente is penvoerder voor de herindeling. De begroting van de herindeling is 
opgenomen in onze begroting.

Verkiezingen

2021 2022 20232020

Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.
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2 Wonen, Milieu en Economie  
 
 

Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
Dit programma omvat het ruimtelijk, volkshuisvestelijk, milieu-, natuur- en economisch beleid van de 
gemeente. Het bestaat uit de taakvelden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedenbouw, verkeer, 
Algemeen milieubeleid, natuur, windenergie, bodem, water, archeologie, cultuurhistorie, economie en 
bedrijfshuisvesting. 
 
 

Portefeuillehouder en afdeling; Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder:  IJ.J. Rijzebol en J.A. Ronde 
Afdeling:  Samenleving en Ontwikkeling 
 

 
Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Programma Marconi  2012 
• Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 
• Economische Visie Eemsdelta 2030 2012 
• Geluidszone Industrielawaai en Beleidsregel zonebeheer (beleidsregel update: 2015) 2013 
• Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen 2013 
• Intergemeentelijk bodembeleidsplan gemeenten Noord-Groningen 2013 
• Nota bodembeheer voor de Eemshaven en de industriegebieden te Delfzijl 2013 
• Nota Wonen "Focus op kwaliteit" 2014 
• Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015-2035 2015 
• Regionaal prestatiekader Woon- en Leefbaarheidsplan 2015-2020                                          2015 
• Natura 2000-beheerplan Waddenzee (periode 2016-2022) 2015 
• Nota cultuurhistorie en cultuurhistorische waardenkaart 2016 
• Structuurvisie Eemsmond Delfzijl 2016 
• Behoudsplan 'behoud in-situ' archeologische waarden en verwachtingen  

Industriegebied Oosterhorn 2017 
• Herziening archeologische beleidsnota en beleidsadvieskaart gemeente Delfzijl 2017 
• Interim-Milieubeleid en VTH-kader 2017 
• Noord Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidsplan 2017 – 2021 2017 
• Jaarlijkse Prestatieafspraken gemeente Delfzijl met corporaties en huurdersorganisaties 2019 
• Woonvisie 2018-2022 'Voor een toekomstbestendig Delfzijl' 2017 
• Gebiedsvisie Delfzijl-Noord 2017 
• Toekomstplan Wagenborgen 2017 
• Watertakenplan DAL-W2 2018-2022 2018 
• Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2018-2022 2018 
• Uitvoeringsagenda Delfzijl 2019 e.v. 2019 
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Trends en knelpunten; Wat gebeurt er om ons heen? 
 
Transities 
In de komende jaren is in de gemeente Delfzijl en ook na 1 januari 2021 in de nieuw te vormen 
gemeente Eemsdelta ontstellend veel te doen op het gebied van het aardbevingsbestendig bouwen 
en wonen, de wateropgave, de energietransitie en het verbeteren van de leefomgeving in de 
landschappen, de dorpen, de woonwijken, de haven en het centrum van Delfzijl. De urgentie van al 
deze opgaven is buitengewoon hoog. Het is de kunst om dit in de nodige samenhang, in goede 
samenwerking en met draagvlak tot uitvoering te brengen. Deze ontwikkelingen geven mede richting 
aan het programma wonen, milieu en economie in het jaar voorafgaand aan de gemeentelijke 
herindeling en de jaren daarna.  
 
Vanuit het actuele aardbevingsdossier en de leefbaarheidsprogramma`s voorzien wij veel druk op 
transities en ontwikkelingen, die medebepalend zijn voor de inrichting van het Programma Wonen, 
Milieu en Economie in de jaren tot aan de herindeling en daarna. Ze bepalen onder andere de 
prestatieafspraken met corporaties, zorginstellingen en huurdersorganisaties. Ze bepalen hoe mensen 
kunnen wonen en leven, het ontwikkelen van passende woonconcepten bij ieder levensfase en het 
herontwikkelen van woongebieden, dorpen en het centrum van Delfzijl. Deze transities en 
ontwikkelingen bepalen ook de organisatorische (her)inrichting van de nieuw te vormen gemeente 
Eemsdelta per 1 januari 2021. 
 
Demografische transitie 
Het inwonertal van onze gemeente daalt en de bevolkingsopbouw wijzigt naar minder jonge en meer 
oudere inwoners. Deze veranderende samenstelling brengt met zich mee dat ook de behoefte in het 
wonen verandert. Door de versterkingsopgave komen in korte tijd veel verhuisbewegingen op gang. 
Dit zorgt er voor dat wij en onze inwoners een dynamische tijd tegemoet gaan. Woonomgevingen en 
woningvoorraad in Delfzijl en de dorpen krijgen met het verbeteren van de bestaande 
woonomgevingen en woningen en met nieuwe woonomgevingen en gasloze nieuwbouw een enorme 
kwalitatieve impuls. 
 
Zorgtransitie 
Het zorglandschap verandert, mensen komen pas in een intramurale voorziening terecht, als het echt 
niet anders kan. Mensen wonen langer thuis met hulp in de nabijheid. Dit vraagt om geschikte 
woonvormen waarbij bij de zorgvraag de mate van geschiktheid van de woning mede bepalend is om 
langer thuis te wonen. 
 
Woningmarkt 
De woningmarkt in het aardbevingsgebied heeft geen gezonde dynamiek. Vraag en aanbod sluiten 
onvoldoende op elkaar aan, de doorstroming is lager, net als de gemiddelde woningprijs, vergeleken 
met gemeenten die niet met aardbevingen kampen. Een gezonde dynamiek heeft vraag en aanbod en 
marktconforme prijzen. Uit eerder onderzoek (KAW april 2018 in opdracht van de 5 MEDAL-
gemeenten) blijkt dat actieve maatregelen nodig zijn om de gewenste dynamiek terug te brengen. Dat 
komt de huizenmarkt ten goede en daarmee ook de lokale economie en leefbaarheid. Onzekerheid 
over de toekomst speelt een belangrijke rol. Het wegnemen van deze onzekerheid kan leiden tot meer 
doorstroming, meer tevreden huiseigenaren en een grote(re) binding met gemeente en/of regio. Wij 
willen samen met de andere aardbevingsgemeenten instrumenten voor verbetering van de 
woningmarkt ontwikkelen en inzetten. Hier wordt een advies over voorbereid. 
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Onderkant van de woningmarkt 
In hetzelfde onderzoek van KAW is aangegeven dat de onderkant van de woningmarkt in de 
gemeente Delfzijl zorgelijk is. Hoewel ook de woningmarkt in onze gemeente zich positief ontwikkelt 
blijkt dat het goedkope koopsegment nagenoeg onverkoopbaar is en steeds meer wordt opgekocht en 
particulier wordt doorverhuurd. Bijkomend effect hiervan is dat de binding met de buurt afneemt en de 
waardeontwikkeling van omliggend vastgoed meer onder druk komt te staan. Dit is niet wenselijk. Wij 
onderzoeken de mogelijkheden om hierin actief op te treden door het treffen van aanvullende regels 
en maatregelen. Wij zijn in gesprek met de provincie Groningen over de inzet van krimpgelden en 
willen samen met onze partners vanuit de stedenband deze problematiek bespreken met het 
Ministerie van BZK. 

Volkshuisvesting/prestatieafspraken 
Conform het Woon- en Leefbaarheidsplan Noord-Groningen Leeft!, het regionaal prestatiekader en de 
woonvisie 2018-2022 worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken bevatten in ieder 
geval de wettelijke thema's: het huisvesten van urgente en kwetsbare doelgroepen, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep, wonen en zorg en het bouwen aan een 
toekomstbestendige woningvoorraad (langer thuis en energiezuinig). Momenteel vinden gesprekken 
plaats met de woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties om prestatieafspraken voor het jaar 
2020 te maken. De prestatieafspraken voor het jaar 2020 zijn voor 15 december 2019 gereed en 
verstuurd naar de Inspectie Woonautoriteit van het ministerie van Infrastructuur, Leefomgeving en 
Milieu. 

Aardbevingen 
De aardbevingen hebben invloed op ons woningbouwprogramma, zowel kwantitatief (sloop en 
krimpopgave) als kwalitatief (het aardbevingsbestendiger bouwen en de verduurzaming van de 
woningvoorraad). Ook hebben de aardbevingen invloed op scholen, winkels, kantoren en fabrieken 
(chemiepark). 
Wij stimuleren dat dijken en kunstwerken aardbevingsbestendig worden gemaakt. Aardbevingen 
kunnen effect hebben op grondwaterstromen en de structuur van de ondergrond en (verspreiding van) 
bodemverontreinigingen. Ook brengen de (relatieve) zee- en waterspiegelstijging en bodemdaling met 
zich mee dat versterking en verbreding van de zeedijk en andere waterkeringen noodzakelijk is. De 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de kritische infrastructuur in beeld gebracht. 
 
De maatregelen om de aardbevingsschade te compenseren leveren kansen op voor het creëren van 
nieuwe werkgelegenheid. De Economic Board is in het leven geroepen door de NAM en de provincie, 
met als doel de economie en de arbeidsmarkt in het aardbevingsgebied te stimuleren en te 
versterken. 
De Rodin Group en Breedband Noord-Groningen werken met budget van Economic Board, de NCG 
en de provincie aan de beschikbaarheid van breedband internet voor bedrijven en inwoners in het 
buitengebied. De Economic Board heeft ook risicodragend kapitaal beschikbaar gesteld voor het 
bedrijfsleven voor kansrijke en goede ondernemersplannen. Daarvoor is een groeifonds met een 
budget van € 40 miljoen ingesteld. Wij werken intensief samen met het Ondernemershuis Noord 
Groningen met Eemsdelta/EZ om hiermee het MKB zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Structuurvisies 
De Rijks Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2017) wijst het Eemsdeltagebied en de Regio 
Groningen-Assen aan als stedelijke regio's met een goed vestigingsklimaat en met economische 
topsectoren behorend tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. De regio Eemsdelta omvat de 
topsectoren energie, chemie (Biobased Economy/Agribusiness), water(kennis)technologie en de 
ontwikkeling van windenergie. Er lopen programma's op het gebied van vergroening en 
verduurzaming (Eemsdelta Green en Economie en Ecologie in balans). In 2018 is gestart met de 
uitwerking van het internationaal marketingconcept Chemport Europe, samen met de gemeente 
Emmen en de provincies Groningen en Drenthe. Naast acquisitie van nieuwe bedrijven heeft 
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Chemport Europe nu ook verduurzaming en vergroening als hoofddoelstelling. Daarom streven wij 
naar een koppeling van Eemsdelta Green met het Chemport Europe-concept met een gezamenlijke 
financieringsbasis. 
 
In de provinciale Structuurvisie Eemsmond Delfzijl (SVED) is een kader geschapen voor de 
cumulatieve milieueffecten van vijftien grote plannen en projecten in de regio Eemsdelta, inclusief het 
industriegebied Oosterhorn. Om ervoor te zorgen dat de optelsom van de effecten van alle 
afzonderlijke projecten en plannen in de regio niet de vastgestelde milieuruimte overschrijdt, zijn de 
afspraken uit de structuurvisie eenduidig verankerd in regionale uitvoeringsrichtlijnen voor de 
milieuthema's geluidhinder, geurhinder en externe veiligheid. Wij volgen de ontwikkelingen met een 
regionale milieumonitor. 

Verdubbeling N33 
De provincie investeert in de verdere verdubbeling van de N33 tot de aansluiting bij de N362. Dit is 
niet alleen gunstig voor de verkeersveiligheid, maar komt ook de bereikbaarheid van de 
Eemsdeltaregio ten goede. De verbeterde bereikbaarheid is een stimulans voor de economie in onze 
regio. Het project Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam heeft twee doelen: 
• De bereikbaarheid van de Eemshaven via de N33 Midden zodanig verbeteren, dat dit bijdraagt 

aan de versterking van de regionale economie en leefbaarheid van de regio. 
• De verkeersveiligheid op de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam zodanig verbeteren dat in 

2030 wordt bijgedragen aan de landelijke streefwaarden voor verkeersveiligheid. 
Duurzaamheid is een belangrijke ambitie bij de verdubbeling van de N33 Midden. Samen met de 
omgeving kijken wij naar kansen op dit gebied. De thema’s circulaire economie, energie, ecologie & 
biodiversiteit en sociale relevantie zijn voor ons van belang. 
 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben 
het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden in 2018 vastgesteld. Er is definitief 
gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen. Ook de Provinciale Staten van 
Groningen hebben in december 2018 ingestemd met deze keuze. Het alternatief scoort het beste op 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en heeft ook een groot draagvlak in 
de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke 
landschaps- en kavelstructuur. 
 
Wij dringen er sterk op aan dat in deze fase de passage van het Eemskanaal onder de aandacht is. Er 
is in dat kader een pleidooi gehouden bij de provincie om voor het deel van de verdubbeling dat nu in 
ontwikkeling is, direct te beginnen met de voorbereidingen voor de komst van een aquaduct. Dus 
feitelijk is er nu al rekening mee gehouden dat áls de lobby voor een aquaduct positief afloopt, de 
realisatie ook mogelijk is. In dat kader wordt een verkenning uitgevoerd die inzicht biedt in de 
ruimtelijke inpassingen en de eventuele gevolgen voor de omliggende verkeersstructuur. 
 
Vervolgproces 
Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp) 
Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. De 
omgeving wordt betrokken in de ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de 
inpassingen in de omgeving. De OTB-fase is naar verwachting in november 2019 afgerond. Daarna 
volgt een inspraakronde en kan gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase. De 
verwachting is dat in 2022 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2025 gereed 
is. 
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Omgevingswet 
De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de Omgevingswet. De Omgevingswet wijzigt het 
omgevingsrecht ingrijpend. 26 bestaande wetten en 177 Algemene Maatregelen van Bestuur 
(AMvB's) worden vervangen door één wet en vier AMvB's. Het begrip fysieke leefomgeving staat 
centraal. De Omgevingswet heeft zowel financiële als organisatorische gevolgen. De kosten van de 
transitie zijn voor de gemeente. 
In de Omgevingswet zijn bovengronds en ondergronds ruimtegebruik en het op orde houden en 
verbeteren van een goede bodemkwaliteit belangrijke te beoordelen aspecten van de fysieke 
leefomgeving. Voor de toegankelijkheid van de beschikbare informatie wordt een gestandaardiseerd 
digitaal informatieplatform ingericht.  
 
De wet geeft gemeenten meer ruimte om een integrale afweging te maken bij de inrichting van de 
fysieke leefomgeving. Meer vrijheid om met de inwoners, ondernemers en (regionale) partners de 
leefomgeving passend bij eigen ambities en opgaven in te richten en meer eigen keuzes te maken 
voor de thema's energie, geluid, geur, woningbouw, bedrijvigheid en recreatie.  
De rol van de gemeenteraad als bevoegd gezag voor de ruimtelijke inrichting verandert drastisch. Een 
deel van de taken die nu nog bij de gemeenteraad ligt, verschuift naar college en initiatiefnemers. Dit 
heeft gevolgen voor het besluitvormingsproces van ruimtelijke ontwikkelingen en het politieke debat. 
Verwacht wordt dat de gemeenteraad tijdens het politieke debat over de omgevingsvisie, waarin alle 
thema's voorbijkomen, een integrale afweging maakt, die in andere kerninstrumenten vertaald wordt. 
 
De Omgevingswet brengt tal van nieuwe bevoegdheden en taken mee. Hieronder zijn een paar 
uitgelicht: 
 
Bodem en ondergrond 
In de gepresenteerde Aanvullingswet Bodem en Ondergrond verschuift de regie van rijk en provincies 
grotendeels naar de gemeenten: alle gemeenten zijn straks ‘bevoegd gezag bodem’ en daarmee ook 
bevoegd gezag voor (een groot deel van) de ondergrond.  
Er vindt dus een overdracht van bevoegdheden plaats van de provincie naar de gemeente: Wij 
worden verantwoordelijk voor de sanering en/of het beheer van de meeste van haar eigen 
verontreinigde locaties en voor het beheer van en informatievoorziening over (ernstige) gevallen van 
bodemverontreiniging. De Basisregistratie ondergrond (met gegevens over de geologische en 
bodemkundige opbouw) wordt in het digitale informatieplatform opgenomen. Informatie over 
bodemverontreiniging wordt vooralsnog ingevoerd in een nationale database (bodemloket.nl). 
Het taakveld bodem en ondergrond legt een groot accent op de inrichting van de fysieke leefomgeving 
in de omgevingsplannen. 
 
Geluidhinder 
Ook voor het taakveld geluid is een aparte aanvullingswet in de maak. In de Omgevingswet wordt als 
specifieke taak benoemd de gezondheid te beschermen tegen geluidbelasting door wegverkeer, 
spoorverkeer en industrieterreinen. Wij krijgen meer dan voorheen de taak om verkeerslawaai te 
monitoren. Ze moet een basiskaart vaststellen van de geluidemissie van de gemeentelijke wegen en 
lokale spoorwegen en die vijfjaarlijks monitoren.  
Voor de geluidsuitstraling van gezoneerde industrieterreinen gaat een geheel nieuw systeem van 
geluidproductieplafonds gelden en een nieuwe Europees geharmoniseerde dosismaat (Lden). Dat 
betekent dat het zonebeheersmodel moet worden ‘omgerekend’. De manier waarop dit moet 
gebeuren en de overgangstermijn zijn nog niet duidelijk. 
Het hogere waardebesluit van het college komt te vervallen. Besluitvorming over de toegestane 
geluidbelasting wordt geïntegreerd in de vaststelling van een omgevingsplan, projectbesluit of een 
‘geluidproductieplafondbesluit’ (bij industrielawaai en provinciale wegen). 
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Natuurbescherming 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet natuurbescherming. De natuurvisie 
wordt een onderdeel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan moet een natuurbeheerplan 
bevatten. In Natura2000-gebieden en voor flora- en fauna-activiteiten in de omgevingsvergunning is 
de provincie bevoegd gezag. (In de Aanvullingswet natuur is dit nog niet duidelijk). 
 
Grondeigendom 
De Aanvullingswet grondeigendom bevat een aantal nieuwe instrumenten voor de regulering van 
grondeigendom: onder andere stedelijke kavelruil en wijziging in de bestaande regeling kostenverhaal. 
Doel is dat de overheid beter in staat wordt gesteld in te spelen op huidige en toekomstige 
maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. 
 
Energietransitie 
Energyport (Noord-) Nederland is het energieknooppunt van Noordwest Europa. Dit heeft vooral 
effecten op de ontwikkeling van Oosterhorn en van de Eemshaven. Het provinciaal ruimtelijk beleid 
heeft voornamelijk effect op zonneparken in het buitengebied en de windmolenlocaties. Gezamenlijk 
met de gemeenten Appingedam en Loppersum stellen wij een Ruimtelijke Visie Duurzame Energie 
op. Met deze visie gaan wij richting geven aan de aanpak van de energietransitie. Daarnaast biedt de 
visie een ruimtelijk afwegingskader voor concrete initiatieven voor de ontwikkeling van zon- en 
windparken. 
De ambitie is om de lokale energievoorziening zoveel mogelijk te vergroenen, onder andere door 
energieneutrale bouw. Onze inzet is erop gericht instellingen en inwoners te verleiden hun eigen 
huisvesting en woningen te verduurzamen. Dit doen wij onder andere met het ontwikkelen van een 
duurzaamheidslening. Dat willen wij niet alleen vanwege een milieu- en energieambitie: het levert 
inwoners ook een financiële besparing op en helpt zo mee energiearmoede te bestrijden. 
In (een deel van) Delfzijl Noord en Wagenborgen willen wij een proeftuin aardgasvrije wijk uitvoeren. 
In Delfzijl Noord gebeurt dit in combinatie met de versterkings- en herstructureringsopgave. Samen 
met de gemeente Appingedam willen wij de haalbaarheid van het aanwenden van industriële 
restwarmte van Oosterhorn voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving van de twee 
gemeenten inzichtelijk maken. 
 
Bewonersinitiatieven en participatie 
We zien steeds meer initiatieven komen van (groepen) inwoners. Inwonersparticipatie en 
inwonersinitiatieven moedigen wij aan en verbreden wij als een nieuwe manier van werken binnen de 
gemeente. 
Er zijn diverse initiatieven voor het oprichten van lokale energie- en andere bewonerscoöperaties. Er 
zijn ook initiatieven die veranderingen aanbrengen in de traditionele woningmarkt. Wij willen hier 
flexibel op inspelen. 
Wij willen bevorderen dat die initiatieven met behulp van deskundigeninzet gebundeld en versterkt 
worden. Wij bouwen de werkwijze van participatie en gebiedsregie verder uit met behulp van het 
samen met de inwoners opstellen van gebiedsagenda's.  
 
Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Economie Eemsdelt a 
De uitvoeringsagenda voorziet in het uitbreiden van bedrijvigheid vooral gericht op de 
beroepsbevolking in de negen aardbevingsgemeenten. De Uitvoeringsagenda heeft onder andere 
geresulteerd in het 1000-banenplan waarmee in de regio Groningen duizend duurzame plaatsingen 
van werkzoekenden worden gerealiseerd. Onderdeel van het 1000-banenplan is tevens het opzetten 
van een (regionale) aanbestedingsagenda. Hierdoor komt er inzicht in de vraag naar arbeidskrachten 
en kunnen wij gericht scholing bieden. Daarnaast speelt het thema Social Return on Investment 
(SROI) een grote rol. Door de inzet van SROI kunnen we, samen met het bedrijfsleven, nieuwe 
kansen voor werkzoekenden creëren. Het 1000-banenplan en SROI zijn nu volop in uitvoering 
waardoor in 2020 weer positieve resultaten kunnen worden verwacht.  
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Gemeentelijk openbaar groen 
De essentaksterfte, krimp (meer groenonderhoud), veranderend klimaat (hittestress, waterberging) en 
duurzaamheid (conflict zonnepanelen en schaduw) zijn voorbeelden die (wellicht per structuurgebied) 
een lange termijn natuurvisie nodig hebben. In deze periode onderzoeken wij op welke wijze wij deze 
natuurvisie tot stand kunnen brengen. 
 
Gebiedsagenda Wadden 2050 
De ligging van de gemeente Delfzijl aan het unieke Eems-Dollard estuarium en het Werelderfgoed De 
Waddenzee brengt kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. Ambities bijvoorbeeld ten 
aanzien van natuur, havens, economie, toerisme, duurzame energie, werkgelegenheid en 
bereikbaarheid worden onderzocht in de werkateliers binnen de gebiedsagenda Wadden 2050 
(opvolger PKB en de recentere Structuurvisie Waddenzee). Zowel ambtelijk als bestuurlijk moeten wij 
betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen (naast de al lopende programma's zoals de hierboven 
genoemde programma`s Economie & Ecologie in balans en het Marconiproject) om goed op de 
hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en de betreffende gemeentelijke belangen te behartigen en om 
nieuwe kansen te creëren op velerlei gebied. 
 
 

Strategische doelstelling(en); Wat willen wij bereiken? 
• De economische ontwikkeling bevorderen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven 

realiseren. Dit willen wij bereiken door te investeren in bestaande en nieuwe werkgelegenheid, in 
vergroening en in verduurzaming van de chemie- en energiesector. 

• Een veilige en gezonde leefomgeving, met een duurzaam evenwicht tussen economische 
ontwikkelingen en natuur en duurzaam beheer van bodem en ondergrond en energieverbruik, 
met grenzen aan de belasting van de milieukwaliteit van de leefomgeving. 

• Het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt door het inzetten van 
(stimulerings)instrumenten. 

• In gesprek blijven met de provincie Groningen en anderen over de inzet van financiële middelen 
(waaronder krimpgelden en transitiegeld) om de effecten van de afname van het inwoneraantal 
en huishoudensdaling te kunnen opvangen.  

• Het maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties over de 
beschikbaarheid en de betaalbaarheid van huurwoningen voor de doelgroep van beleid. 

• (Een begin maken met) het harmoniseren van het volkshuisvestelijk en woningmarktbeleid met 
dat van de gemeenten Appingedam en Loppersum ter voorbereiding op de gemeentelijke 
herindeling per 1 januari 2021. 

• Samen met woningbouwbouwcorporaties, andere daarvoor in aanmerking komende partijen en 
inwoners, realiseren van een innovatieve woningvoorraad. Bij voldoende vraag willen wij 
levensloopbestendige, zorggeschikte en betaalbare woningen bouwen in zowel het stedelijk 
gebied als in de dorpen. Daarmee behouden en versterken wij de centrumfunctie van Delfzijl, het 
voorzieningenhart van Delfzijl-Noord en de centrumdorpen Spijk en Wagenborgen en blijft er 
draagvlak bestaan voor de maatschappelijke voorzieningen.  

• Opstellen van een omgevingsvisie waarin een integraal geheel aan kaders en regels voor de 
fysieke leefomgeving inclusief de Waddenkustopgave en het sociale beleidsafwegingskader zijn 
opgenomen. Hoofddoel is het scheppen van een veilige en gezonde leefomgeving, met een 
duurzaam evenwicht tussen economische ontwikkelingen en natuur, inclusief de 
Waddenkustopgave, duurzaam gebruik en beheer van bodem en ondergrond en energieverbruik, 
met grenzen aan de belasting van de milieukwaliteit van de leefomgeving. Cultureel erfgoed krijgt 
een plek als onderdeel van de omgevingskwaliteit. Een gezond woningmarktbeleid is onderdeel 
van de omgevingsvisie. 

• Koppelingskans benutten vanuit de relatie dijkversterking Delfzijl - Eemshaven en het project 
Marconi Buitendijks. 

• Project Marconi Buitendijks uitvoeren / afronden.  
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• Ontwikkelingen Zeesluis op de landelijke agenda houden (via Marconiprogramma / Vitale Kust). 
• Ontwikkeling van een zoet-, zoutovergang en realisatie van een recreatiesluis. 
• Lange termijn (inter-) gemeentelijke natuurvisie. 
• Een belangrijke economische, ecologische en toeristische partner zijn binnen de 

Waddenzeecoalities. 
• Afronden van de inventarisatie van karakteristieke gebouwen en opstellen van het Facetplan 

cultuurhistorie (archeologie, cultuurhistorie en karakteristieke gebouwen). Wij gaan na de 
inventarisatie beleid maken voor karakteristieke gebouwen in onze gemeente, ook in relatie tot 
het dossier aardbevingen.  

• Ruimtelijke ontwikkelingen inzetten voor het gemeentelijk cultureel erfgoed. 
• Voorbereidingen treffen voor de omschakeling naar geluidproductieplafonds en een nieuwe 

dosismaat voor de geluidszone industrielawaai. 
• Een bijdrage leveren aan de energietransitie door vergroening van wijken/dorpen, woningen en 

(verenigings-)accommodaties. 
• Het dossier over de gevolgen van de gaswinning blijven monitoren in relatie tot het 

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal 
Coördinator Groningen. 

 
 

Beleidsindicatoren 
We hebben de beleidsindicatoren die tot dit programma behoren in onderstaande overzichten 
vergeleken met het gemiddelde van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. 
 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 
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Beleidsindicatoren Taakveld Wonen en bouwen, programma 2

 
 

 
Prioriteiten; Wat zijn onze speerpunten? 
• Gegarandeerde herhuisvesting van bewoners in verband met herstructurering. 
• Het vernieuwen van de woningmarkt door de projecten Zandplatenbuurt e.o. (gedeeltelijk), 

Rijksweg/Beatrixflat, Serviceflat Stichting Hoogwatum en Rotte Kiezen financieel te 
ondersteunen. 

• Het blijven uitvoeren van de starters- en blijverslening en uitbreiden met andere leningen, 
waaronder de duurzaamheidslening. 

• De verdubbeling van de N33. 
• Uitbreiding van bedrijvigheid met het accent op de sectoren chemie, energie, recycling, 

maakindustrie, havenlogistiek en industriële dienstverleners. Belangrijkste thema's: vergroening 
en verduurzaming, biobased chemie, waterstofeconomie.  

• Uitvoering geven aan het nieuwe Beheerplan Waddenzee en gebiedsagenda Wadden 2050. 
• Implementatieplan Basisregistratie ondergrond en installatie software. 
• Opstellen Facetplan cultuurhistorie (archeologie, cultuurhistorie en karakteristieke gebouwen). 
• Opstellen van een regiomonitor in het kader van de Structuurvisie Eemsmond Delfzijl. 
• Actualiseren van het intergemeentelijk bodembeleid, bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctie-

klassekaarten. 
• Overdracht van bevoegd gezag van provincie naar gemeente van ernstig verontreinigde 

bodemlocaties. 
• We wachten op de laatste resultaten van het aanvullend nader bodemonderzoek naar eventuele 

verspreidingsrisico's van stoffen in het grondwater vanuit de voormalige stortplaats, dat in 
opdracht van de provincie wordt uitgevoerd. De uiteindelijke bodemrapportage, inclusief een 
beheerplan met beheersmaatregelen voor het gebruik van de voormalige stortplaats (als 
crossbaan), omvat voldoende geactualiseerde gegevens om een definitieve (provinciale) 
beschikking over ernst en spoed van de bodemverontreiniging op en rondom de voormalige 
stortplaats Oosterlaan aan te vragen. In de beschikking worden mogelijk sanerende of 
nazorgmaatregelen opgenomen. Verder willen wij helderheid over de bodemverontreiniging van 
het ernaast gelegen vloeiveld.  

• Opstellen van een lange termijn natuurvisie met onder meer aandacht voor biodiversiteit, 
openbaar groen en de essentaksterfte. 
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Activiteiten  
Wat wij in 2020 willen bereiken en wat wij daarvoor gaan doen, staat hieronder aangegeven. 
 
Milieu en economie 
• Afronden van het aanvullend nader bodemonderzoek en aanvragen van de beschikking ernst en 

spoed Wet bodembescherming voormalige stortplaats Oosterlaan te Farmsum. 
• Beheersing van de bodemverontreiniging in en rondom de voormalige stortplaats Oosterlaan, 

legalisatie van de crossactiviteiten met bijbehorende gebouwen en opstellen beheerplan gebruik 
crossbaan op de voormalige stortplaats Oosterlaan. 

• Intern en extern (intergemeentelijk) onderzoek naar de juiste vorm van een lange termijn 
natuurvisie. 

• Onderzoek naar prioritaire gemeentelijke taken op het gebied van natuur (ook binnen de 
omgevingswet). 

• Samen met (bijna) alle Groninger gemeenten, de waterschappen en GSP het gemeentelijk 
bodembeleid actualiseren en aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving.  

• Een analyse opstellen met betrekking tot de gevolgen van het nieuwe Beheerplan Waddenzee. 
• Uitvoeren van de proeftuin aardgasvrije wijk in Delfzijl Noord. 
• Implementeren Omgevingswet in ADL-verband. 
• Opstellen van de omgevingsvisie voor Delfzijl. 
• Opstellen van de Ruimtelijke Duurzame Energievisie ADL. 
• Stimuleren bewonersinitiatieven voor een lokale Energie-coöperatie. 
• Uitwerken stappenplan voor gebruik van restwarmte voor de gebouwde omgeving in Delfzijl en 

Appingedam. 
• Geluidruimteverdeling industrieterreinen Farmsumerpoort verder uitwerken. 
• Het afwikkelen van de uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Economie Eemsdelta. De 

uitvoeringsagenda voorziet in het uitbreiden van bedrijvigheid vooral gericht op de 
beroepsbevolking, zoals wij die in de Eemsdelta regio hebben. De Uitvoeringsagenda leidt tot 
een aantal business cases, die werkgelegenheid voor onze beroepsbevolking moeten opleveren. 

 
Oosterhorn 
• Zie verder Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid. 
• Uitvoeren deelprojecten in Programma Veiligheid Oosterhorn 'Samen werken samen veilig'. 
• Uitvoeren project verkeersmaatregelen Oosterhorn. 
• Opstellen van een bestemmingsplan voor Oosterhorn in verband met de uitspraak van de Raad 

van State betreffende het PAS. 
 
Omgevingswet 
• Het implementeren van de Omgevingswet maakt deel uit van de herindeling. Hiervoor is een 

projectleider uit Loppersum aangewezen.  
• Naar aanleiding van de uitgevoerde nulmeting (in 2019) is het plan van aanpak opgesteld voor de 

Omgevingswet. In het plan van aanpak wordt gewerkt aan een tijdige en integrale implementatie 
van de Omgevingswet binnen de gemeente Eemsdelta in termen van beleid en regelgeving, 
participatie, organisatie, medewerkers en informatisering. Centraal daarbij staat de gedachte van 
de Omgevingswet waarbij de inwoner centraal staat. Eindresultaat van het project is een 
organisatie die integraal werkt in de geest van de Omgevingswet en die(digitaal) is toegerust op 
de komst van nieuwe wetgeving en taken door de Omgevingswet. 

• Het doel is gesplitst in vier delen, namelijk beleid, werkprocessen, bewustwording en 
digitalisering. 

• Voor het onderdeel Beleid zijn de volgende doelen opgesteld: 
a. beleidsmatige voorbereiding om op 1 januari 2021 een omgevingsvergunning te kunnen 

verlenen of omgevingsplan op te stellen; 
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b. formuleren van uitgangspunten op basis van het huidige beleid van de drie gemeenten waarbij 
een beeld wordt geschetst van wat voor de toekomst nodig is; 

c. leertraject in beleidsontwikkeling in de gedachte van de Omgevingswet zoals het 
Omgevingsplan Appingedam.  

• Voor het onderdeel werkprocessen wordt aangehaakt bij alle werkgroepen binnen de herindeling 
die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. 

• Voor het onderdeel bewustwording wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van bestuur 
en medewerkers. 

• Voor het onderdeel digitalisering wordt aangehaakt bij de werkgroep ICT; doel is dat iedereen in 
de organisatie digitaal kan werken. Binnen de werkgroep Omgevingswet wordt geformuleerd wat 
de noodzakelijke en wenselijke onderdelen zijn binnen de digitalisering, zodat dit ingebracht kan 
worden bij de werkgroep ICT die voor de gehele organisatie aan de slag gaat 

• Voorbereidingen treffen voor de transitie van het beheer van de geluidszone conform de 
Omgevingswet (geluidproductieplafonds vaststellen). 

 
 

Operationele doelen en activiteiten; Wat willen wij bereiken in 2020?  
 
Milieu 
• Onderzoeken hoe wij de taken en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van milieu 

(inclusief bodem en ondergrond) en natuur bij de invoering van de Omgevingswet in de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan moeten vastleggen. 

• Een analyse opstellen van de gevolgen van het nieuwe Beheerplan Waddenzee. 
• Opstellen van een lange termijn Natuurbeheerplan, dat onder andere ingaat op bescherming van 

de biodiversiteit, het beheer van een steeds groter areaal groen en de essentaksterfte. 
 
Ruimtelijke ordening 
• Voorbereidingen en vaststellen van de bestemmingsplannen voor de realisatie van nieuwe 

kindcentra. 
• Voorbereidingen van het bestemmingsplan voor de realisatie van nieuwe zorglocaties.  
• Vaststellen van een nieuw bestemmingsplan Delfzijl Noord waarin wij beter kunnen inspelen op 

actuele ontwikkelingen zoals de gebiedsgerichte aanpak. 
• Vaststellen van een bestemmingsplan cultuurhistorie, ter bescherming van archeologische en 

cultuurhistorische waarden en karakteristieke gebouwen waarvan de waarden vanwege 
aardbevingsschade onder druk staan. 

• Vaststellen van een herziening van de bestemmingsplannen die gelden voor het buitengebied. 
• Voortzetten en afronden van het project Marconi-buitendijks. 
• Implementatieplan ADL voor de invoering van de Omgevingswet is opgesteld en vastgesteld. 
• Implementatieproject invoering Omgevingswet vervolgen. 
• Geluidruimteverdeling industrieterreinen Farmsumerpoort (verder) uitwerken en vaststellen. 
• Vaststellen (nieuwe versie van) bestemmingsplan Windpark Zuid Uitbreiding. 
• Verder uitwerken van het gebiedsfonds Windenergie voor de windparken Midden, Uitbreiding 

Zuid en Geefsweer, in samenwerking met betrokken dorpen, omwonenden en voor Geefsweer, 
de provincie. 

• Vaststellen van een bestemmingsplan voor Voormalig Sportpark Uitwierde. 
• Vaststellen van een bestemmingsplan voor Centrum Zuid Oost. 
• Planologische procedures doorlopen die voortvloeien uit de perspectieflocaties. 
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Economie 
• Het afwikkelen van de uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Economie Eemsdelta. De 

Uitvoeringsagenda heeft onder andere geresulteerd in het 1000-banenplan. Dat is nu volop in 
uitvoering via de provinciale Werk In Zicht organisatie. In 2020 kunnen wij hier vervolgresultaten 
in de vorm van plaatsing van werkzoekenden op ontwikkelbanen met een bijbehorend 
opleidingstraject verwachten.  

• Daarmee geven wij de samenwerking op het gebied van Economische Zaken opnieuw vorm. 
Ons uitgangspunt is dat voor de nieuwe gemeente Eemsdelta een stevige inzet op dit taakveld 
noodzakelijk is. Dat betekent voor de komende periode dat wij enerzijds inzetten op het opnieuw 
positioneren van dat taakveld binnen de nieuwe gemeente Eemsdelta. Daarnaast oriënteren wij 
ons hoe en op welke schaal samenwerking het meest effectief is. In het herindelingsproces 
betrekken wij de gemeenteraad hierbij. 

 
Wonen 
• Op de locatie Spoorstraat komen vijftien huurappartementen van Acantus beschikbaar. 
• Samen met Rottinghuis en andere partners wordt in bouwteamverband het project Wonen met 

een Plus verder voorbereid. Het project is vooral bedoeld om mensen met een ondersteunings- 
en zorgvraag te huisvesten. 

• Aan de Uitwierderweg worden diverse bouwkavels ingevuld in samenwerking met Acantus en 
Geveke. 

• Start van de herinvulling van de Schrijversbuurt. Dit mede in relatie tot de integrale 
gebiedsontwikkeling van Delfzijl Noord vanuit de gemeentelijke woonvisie en gebiedsvisie Noord. 
Het bieden van vervangende nieuwbouw op andere perspectieflocaties is nodig om de 
woningvoorraad te vernieuwen en te verbeteren.  

• Ook in meer algemene zin werken wij verder aan de invulling van de perspectieflocaties die uit 
het ingezette gemeentelijk beleid voortkomen, als onderdeel om te komen tot de noodzakelijke 
vernieuwing van de woningvoorraad en het in gezond evenwicht brengen van de woningmarkt.  

• We blijven doorgaan met het verkrijgen van een goed inzicht in de woonbehoefte van mensen 
(wat hebben mensen nodig om goed en betaalbaar te wonen, wat past bij hun levensstijl en 
levensfase. 

• Doorlopende bestuurlijke afspraken met andere overheden, corporaties, zorginstellingen, 
huurdersorganisaties en woningcorporaties. 

• Vanuit het vertrekpunt zorgconvenant stimuleren wij de herstructurering van het zorgvastgoed. 
• Regeldruk woningbouw verminderen en inzetten op een vastgoed-/doorstroomfonds. Het 

Transitiefonds wordt ingezet voor het uitvoeren van de projecten Zandplatenbuurt, Rijksweg, 
Hoogwatum en rotte kiezenaanpak. 

• Voor nieuwe perspectieflocaties bereiden wij actuele grondexploitaties voor. 
 
  

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op het programma 2 Wonen, milieu en economie.  
 
GR Havenschap Delfzijl / Eemshaven (Groningen Seapo rts) 
Deze samenwerking ondersteunt onze economische doelstellingen door in te zetten op de 
evenwichtige ontwikkeling van de havens en de daarbij behorende industrieterreinen in Delfzijl en de 
Eemshaven. 
 
Publiek Belang elektriciteitsproductie B.V. 
Deze samenwerking draagt bij aan de distributie en/of productie van elektrische en andere vormen 
van energie. Samen met Delta Energy B.V. vervullen wij het aandeelhouderschap in de N.V. 
Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) en geven wij mede uitvoering aan het 
Convenant Borssele 2034 uit 2006, inclusief het Sustainable Energy Technology (SET) Fund. Dit 
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brengt de verplichting met zich mee om te investeren in duurzame energieontwikkeling (en de 
voorbereiding van de ontwikkeling van een tweede kerncentrale). 
 
Enexis Holding N.V. 
Doel van de samenwerking: het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals 
elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. 
 
Waterbedrijf Groningen N.V. 
Doel van de samenwerking: voorziening van het verzorgingsgebied met drinkwater en water voor 
andere doeleinden. 
 
GR Veiligheidsregio Groningen 
Doel van de samenwerking: uitvoering van brandweertaken (incl. meldkamerfunctie), 
rampenbestrijding en crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) 
en gemeentelijke rampbestrijdingstaken (Gemeentelijke Kolom Groningen). 
 



Gemeente Delfzijl 

- 36 - Programma 2 Wonen, Milieu en Economie 

Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

101          160          160          160          160          160          

-              -              -              -              -              -              

1.597       3.402       1.878       1.668       1.658       1.657       

1.496-       3.242-       1.718-       1.508-       1.498-       1.497-       

-              -              -              -              -              -              

1.496-       3.242-       1.718-       1.508-       1.498-       1.497-       

139          1.720       120          -              -              -              

1.357-       1.522-       1.598-       1.508-       1.498-       1.497-       

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar -              -              -              -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 1.524       210          11           1             

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 1.524       210          11           1             

- bestaand beleid

Resultaat na bestemming

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Mutatie reserves

Lasten

Saldo

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

- nieuw beleid

 
De belangrijkste verschillen zijn:

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-143 

30

99 120

90

105

Algemeen beleid milieu

Ruimtelijke plannen
Voor de inventarisatie van karakteristieke gebouwen, Delfzijl Kern Noord en het 
bestemmingsplan buitengebied is nog € 125.000 beschikbaar in 2019. In de 
kadernota 2020 is voor advieswerkzaamheden inzake karakteristieke gebouwen 
structureel € 20.000 beschikbaar gesteld vanaf 2020.

Voor het project 'Duurzaam dynamisch Delfzijl' is vanuit 2018 € 50.000 overgegaan 
naar 2019. Daarnaast is voor het opstellen van de energievisie nog eenmalig 
€ 40.000 beschikbaar in 2019.

2021 2022 2023

Bij de Kadernota 2019 is voor de implementatie van de omgevingswet in 2019 en 
2020 een budget van € 125.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 120.000 incidenteel. 
Van het budget 2019 is hiervan € 99.000 overgeheveld.

Implementatie omgevingswet

Voor het ontwikkelen van de ruimtelijke visie duurzame energie is een budget 
beschikbaar gesteld van € 100.000 (kadernota 2019). Hiervan wordt € 50.000 gedekt 
uit het projectbudget en € 50.000 uit de personele begroting. Voor 2019 is voor de 
uitvoering € 80.000 geraamd. Vanaf 2020 wordt jaarlijks een projectbudget geraamd 
van € 50.000.

Duurzaamheid Energietransitie

Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.

2020

Personeelslasten
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baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten
245

76

49

Sanering COA terrein Zwet 890

Economische Stimulering

50

4 90 10

Saldo overige afwijkingen diverse posten 29 -0 1 1
-              1.524         -     210    -     11      -     1        

Project Sanering voormalige stortplaats

Project MER

Project analyse beheerplan Waddenzee

Voor de uitvoering van dit project (bestemmingsplan Oosterhorn) zijn de resterende 
beschikbare middelen overgeheveld van 2018 naar 2019, waardoor de lasten in 2019 
hoger zijn dan in 2020.

Voor de onderzoeken zijn middelen overgeheveld van 2018 naar 2019, waardoor de 
lasten in 2019 hoger zijn dan in 2020.

Voor de uitvoering van dit project zijn de resterende beschikbare middelen 
overgeheveld van 2018 naar 2019, waardoor de lasten in 2019 hoger zijn.

2020 2021 2022 2023

Door vrijval van afschrijvingslasten op verkeersmaatregelen ontstaat vanaf 2021 een 
voordeel.

Afschrijvingslasten

Door een tijdelijk capaciteitstekort in de personele bezetting van het bureau EZ 
Eemsdelta in 2018 is er tijdelijk minder uitvoering gegeven aan projecten. Dit is 
ingehaald in 2019, waardoor de begrote lasten in 2019 hoger zijn dan in 2020.

In 2019 zullen de saneringswerkzaamheden naar verwachting geheel afgerond 
worden. Er worden daarom geen lasten in 2020 meer verwacht.
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3 Vergunning en Handhaving  
 
 
Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
Dit programma gaat over vergunningverlening, de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere 
Wetten, het toezicht daarop en in samenhang daarmee de handhavingstaken. 
 
 

Portefeuillehouder en afdeling; Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder: IJ.J. Rijzebol en M. Joostens en G. Beukema 
Afdeling: Samenleving & Ontwikkeling  
 
 

Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Evenementennota Delfzijl 2010 
• Notitie drugsbeleid Delfzijl/Appingedam 2010 
• Fysiek Nalevingsbeleid 2011-2016 2011 
• Gemeentelijke Bouwverordening 2012 
• Drank- en Horecaverordening Delfzijl 2013 
• Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen 2013 
• Intergemeentelijk bodembeleidsplan gemeenten Noord-Groningen 2013 
• Nota bodembeheer voor de Eemshaven en de industriegebieden te Delfzijl 2013 
• Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014 
• Toezicht- & Handhavingsstrategie WABO Groningen 2016 
• Verordening kwaliteit VTH 2016 
• Behoudsplan 'behoud in-situ' archeologische waarden en verwachtingen 

Industriegebied Oosterhorn 
2017 

• Herziening archeologische beleidsnota en beleidsadvieskaart gemeente Delfzijl 2017 
• Notitie Damoclesbeleid gemeente Delfzijl 2017 
• APV 2018 

 
 
Trends en knelpunten; Wat gebeurt er om ons heen? 
 
Invoering Omgevingswet 
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is op 1 januari 2021. Het gaat om een grote 
wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die op hetzelfde moment worden ontworpen, zoals 
de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier aanvullingswetten. Bij inwerkingtreding van 
de nieuwe wet vormen deze onderdelen een duidelijk stelsel met één wet, vier Algemene Maatregelen 
van Bestuur en één ministeriële regeling. De invoeringsdatum is gelijk aan de ingangsdatum van de 
nieuwe gemeente Eemsdelta. Het implementatietraject Omgevingswet wordt daarom verder 
vormgegeven in nauwe afstemming in het herindelingsproces met de gemeenten Appingedam en 
Loppersum.  
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Wijziging Besluit omgevingsrecht 
In hoofdstuk 7, §7.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn de basistaken van de Omgevingsdienst 
vastgelegd. Binnen de provincie Groningen ontbreekt momenteel een duidelijke afbakening over wat 
de basistaken zijn die de Omgevingsdienst Groningen (ODG) wettelijk verplicht uitvoert voor de 12 
bevoegde gezagen B&W en het bevoegd gezag GS in de provincie Groningen. Deze afbakening is 
noodzakelijk om te komen tot heldere afspraken over de uitvoering van de basistaken én daarmee ook 
duidelijkheid te verschaffen over wat de overige milieutaken zijn. Een eerste aanzet is gegeven door 
een werkgroep van vertegenwoordigers van de bevoegd gezagen en de ODG om in gezamenlijkheid 
te bepalen wat de basistaken zijn die gaan gelden in de provincie Groningen. 
VOORJAARSRAPPORTAGE 2019 8 
In hoofdstuk 7, §7.2 Bor zijn de kaders voor de procescriteria vastgelegd. De uitvoering van de 
handhavingstaken dient gebaseerd te zijn op een probleemanalyse en/of risicoanalyse. Wat betreft de 
handhavingstaken van de basistaken die door de ODG worden uitgevoerd, zorgen de betrokken 
bevoegde gezagen voor uniforme invulling van de risicoanalyse. De bevoegd gezagen stellen een 
risicoanalyse op voor het inrichting gebonden milieutoezicht voor zowel de basistaken als de 
milieutaken. De risicoanalyse wordt aangehaald als Risicoanalyse Fysieke Leefomgeving provincie 
Groningen. De volgende stap van de werkgroep is om de Risicoanalyse Fysieke Leefomgeving te 
transformeren naar uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de uitvoering van de basistaken 
en de milieutaken in de provincie Groningen zoals in §7.2 staat beschreven.  
 
Uitvoeringsprogramma VTH  
Het uitvoeringsprogramma 2017-2018 is, met instemming van de provincie Groningen, verlengd tot en 
met de herindeling in 2021. Dit om ons tijd te geven om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor 
de nieuwe gemeente Eemsdelta in plaats van jaarlijks elk afzonderlijk. 
Op basis van het vastgestelde gemeentelijk uitvoeringsprogramma sluiten wij 
dienstverleningsovereenkomsten met de Werkorganisatie DEAL-gemeenten en de Omgevingsdienst 
Groningen af. 
 
Wet kwaliteitsborging (Wkb) 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen in de Eerste Kamer. Beoogde invoering is 
per 2021. Tot die tijd worden er pilotprojecten uitgevoerd. Door deze wet zal er minder toetsing van 
het Bouwbesluit gaan plaatsvinden tijdens de vergunningverlening, aangezien men gaat werken met 
kwaliteitscertificaten. Het accent op het Bouwbesluit verschuift hierdoor naar toezicht achteraf. 
 
 

Strategische doelstelling(en); Wat willen wij bereiken? 

• Een adequate uitvoering van de wettelijke uitvoeringstaken op het gebied van ruimtelijke 
ordening, bouw, milieu, bodem en grondstromen, cultuurhistorie en bijzondere wetten. 

• Een adequate uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). 

 
 

Beleidsindicatoren 
Voor dit programma zijn geen beleidsindicatoren samengesteld. 
 
 

Prioriteiten; Wat zijn onze speerpunten? 

• Het maken van controleerbare afspraken over de uitvoering van gemeentelijke uitvoeringstaken. 
• Structureel op adequaat niveau uitvoeren van de verplichte VTH-taken en beargumenteerde 

keuzes maken voor de niet verplichte taakonderdelen. 
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Operationele doelen en activiteiten; Wat willen wij bereiken in 2020? 
• Verder professionaliseren van de rollen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, in samenwerking met 

de overige partijen. De VTH-taken zijn belegd bij twee uitvoeringsorganisaties: de 
Omgevingsdienst Groningen (enkel voor het wettelijk verplichte basistakenpakket milieu/bodem) 
en de Werkorganisatie DEAL-gemeenten (voor bouwen, milieu exclusief basistaken, APV en 
bijzondere wetten). Beide organisaties, maar wij ook, dienen te voldoen aan de landelijk 
vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit vergt intensieve regievoering op de uitvoering van ons beleid, 
monitoren van de kwaliteit en het borgen van integraliteit van het Wabo-takenpakket als 
opdrachtgever van de ODG en de WO-DEAL.  

• Participeren in het traject onder leiding van de provincie Groningen om tot eensluidend beleid 
naar de ODG te komen. Op grond van het nieuwe Besluit omgevingsrecht zijn er wijzigingen 
doorgevoerd in de procescriteria waar wij aan moeten voldoen.  

• Kwalitatief goede vergunningen verlenen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. Het 
aantal vergunningen op jaarbasis is vraag gestuurd. In de dienstverleningsovereenkomsten met 
de verbonden partijen gaan wij dan ook uit van een gemiddeld aantal vergunningen welke in de 
afgelopen jaren zijn aangevraagd.  

• Toezicht houden op de eenmaal vergunde situaties. Op basis van ons handhavingsbeleid en 
uitvoeringsprogramma systematisch controles uitvoeren, opsporing van illegaal bouwen en 
illegaal gebruik van percelen. Zo nodig handhavingsmiddelen inzetten. 

 
 

Relatie met het gaswinningdossier 
Zowel vanuit de schadegevallen als vanuit het bouwkundig versterken, komen werkzaamheden op 
ons af. Het gaat daarbij om vergunningen verlenen, meldingen afhandelen en ook toezicht houden op 
bestaande bouw (inclusief handhaving). Het laatste punt betreft toezicht waarbij geconstateerd is dat 
er een bouwkundig gebrek is, maar het gebrek geen relatie heeft met de gaswinning. 
De aardbevingsgemeenten hebben in 2016 in samenwerking met NCG voor de versterkingsopgave 
het instrument van compliance ontworpen. Daarin kunnen wij volstaan met het toepassen van 
systeemtoezicht in combinatie met aanvullend (steekproefsgewijs) fysiek toezicht. Tevens hebben de 
gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie en NCG afgesproken een projectorganisatie 
genaamd 'VTH Drieslag' in te stellen en onder te brengen bij de Werkorganisatie DEAL. In 
voorkomende gevallen doen wij een beroep op de ODG (in geval van taken die vallen onder het 
zogenoemde ‘basistakenpakket).  
 
 

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op het programma Vergunning en handhaving.  
 
GR Werkorganisatie DEAL-gemeenten 
Doel van de samenwerking: uitvoeren van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. 
 
GR Omgevingsdienst Groningen 
Doel van de samenwerking: uitvoeren van VTH-taken op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
Sturen en coördineren van de uitvoering van VTH-BRZO-taken in Noord-Nederland. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 
 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

356          357          624          624          624          624          

-              -              -              -              -              -              

1.367       1.436       1.562       1.562       1.562       1.562       

1.011-       1.079-       938-          938-          938-          938-          

-              -              -              -              -              -              

1.011-       1.079-       938-          938-          938-          938-          

1.917       -              -              -              -              -              

906          1.079-       938-          938-          938-          938-          

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 267          -              -              -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 126-          -              -              -              

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 141          -              -              -              

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Lasten

Saldo

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

 
 

De belangrijkste verschillen zijn:
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

Vergunningverlening bouwzaken en controle/handhavin g huisvesting
-45 

267 -81 

Saldo overige afwijkingen diverse posten.
267 -126 

2022 20232020 2021

Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.
Personeelslasten

Bouwvergunningen
Met de aantrekkende economie en de investeringsimpuls na vaststelling van de MER 
Oosterhorn, verwachten we een structurele meeropbrengst leges 
omgevingsvergunningen van € 50.000.  Daarnaast verwachten we extra inkomsten 
van € 217.000 omgevingsvergunningen vanwege de versterkingsopgave gaswinning 
en de bouwactiviteiten die hieruit voortvloeien.  Hier staan extra werkzaamheden 
tegenover van de WO Deal van € 81.000.

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODG en Werkorganisatie DEAL zijn 
toegenomen met respectievelijk € 30.000 en € 15.000.
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4 Ontwikkeling en Vastgoed  
 
 

Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
Dit programma omvat het grondbeleid, de gemeentelijke grondexploitatie en ontwikkeling en beheer 
van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast gaat het om de uitvoering van de projecten en 
investeringen vanuit het Integraal Investeringsprogramma (IIP). Dit bestaat uit het 'Actieplan Dorpen 
en Wijken' en het 'Actieplan Centrum'. 
 

 
Portefeuillehouder en afdeling; Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouders:  J.A. Ronde, IJ.J. Rijzebol en G. Beukema 
Afdeling:  Samenleving en Ontwikkeling  

 
 
Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Financieel Arrangement Eemsdelta 2010 

• Programma Marconi 2012 

• Integraal Investeringsprogramma 2012 - 2022 2013 

• Actieplannen centrum en dorpen en wijken Delfzijl 2012 – 2022 2013 

• Nota 'Voorraadbeheer gemeentelijk vastgoed, uitgangspunten voor reductie en 
portefeuillebeheer' 

2014 

• Nota 'Herstel van Vertrouwen, vertrouwen op herstel' 2014 

• Nota Grondbeleid gemeente Delfzijl, uitgangspunten en instrumentarium 2017-
2020 

2016 

• Noord Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidsplan 2017 – 2021 2017 

• Woonvisie 2018 – 2022. Voor een toekomstbestendig Delfzijl! 2017 

• Gebiedsvisie Delfzijl Noord 
• Toekomstplan Wagenborgen 

2017 
2017 

• Algemeen Plaatselijke Verordening 2018 

• Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2018 – 2022 
• Uitvoeringsagenda gemeente Delfzijl 2019 

2018 
2019 

 
 
Trends en knelpunten; Wat gebeurt er om ons heen? 
Hier omschrijven wij de trends en knelpunten die wij zien. Trends en knelpunten zoals beschreven in 
programma 2 gelden ook voor dit programma. Daaraan voegen wij de volgende toe. 
 
Demografische ontwikkelingen 
De demografische ontwikkelingen blijven onze aandacht vragen. Deze ontwikkelingen blijven 
noodzaken tot diverse herstructureringsopgaven en transities, waarbij wij vooral koppelingskansen 
wensen te benutten die de leefbaarheid verbeteren. De verbetering van de kwaliteit van het vastgoed 
en de voorzieningen dragen daar aan bij. 
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Aardbevingsdossier 
Vooral het aardbevingsdossier heeft veel impact op de gemeentelijke ambities. De 
versterkingsopgaven en leefbaarheidsmaatregelen bieden koppelingskansen die wij in integrale 
gebiedsopgaven in beeld brengen en in gezamenlijkheid met het maatschappelijk veld tot uitvoer 
willen brengen. De gemeentelijke woonvisie en gebiedsvisie(s) zijn daarin leidend. Met de 
opgeleverde gebiedskompassen worden analyses gemaakt om richting te geven aan de opgaven 
waarvoor wij staan. Een kompas is daarbij direct een instrument om de inwoners te betrekken bij de 
plannen. 
 
Herstructureringsopgaven  
De herstructureringsopgaven vragen een rol van de overheid, die sterk gericht is op samenwerking 
met onder meer corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en plaatselijke organisaties. Maar ook vooral 
het betrekken van de inwoners staat hierbij centraal. De gemeentelijke Woonvisie is daarin leidend. 
 
Nieuwbouwkavels 
Wij willen iedereen die in onze gemeente wil wonen, daartoe de gelegenheid bieden. Wij zien ook een 
landelijk economisch herstel en gunstige marktomstandigheden. Dit leidt ook in onze gemeente tot 
meer interesse in nieuwbouwkavels en tot meer woningverkopen. Wij zien hier vooral de doorstromers 
in de leeftijdscategorie 30 tot 60 jaar. Wij ontwikkelen daarnaast voldoende nieuwbouwlocaties, om 
onder andere de vraag die voortvloeit uit de Batch 1588 op te vangen.  
 
Voorzieningenniveau 
De verwachte demografische ontwikkelingen hebben invloed op de kwaliteit en het aantal 
voorzieningen. Door het koppelen van kansen uit het aardbevingsdossier en het dossier  leefbaarheid 
proberen wij de voorzieningen in stand te houden en zo mogelijk te versterken. 
 
Gebiedsgericht werken als instrument voor inwonersp articipatie en inwonersinitiatieven  
De veranderende rol van de overheid, gekoppeld aan de ontwikkelingen in de samenleving, vraagt 
van de ambtelijke organisatie om hetzelfde werk anders te organiseren. Inwoners hebben 
veranderende verwachtingen van de overheid en beïnvloeden daarmee de toegenomen 
verantwoordelijkheden van de gemeente. Denk hierbij aan de transformatie in het sociaal domein, de 
versterkingsopgave vanuit het aardbevingsdossier, de herindeling en de naderende Omgevingswet. 

Om integrale beleidsplannen in het gebiedsgericht werken te ondersteunen en gebruik te kunnen 
maken van methoden of instrumenten, is het van belang de gebiedscyclus door te voeren in een 
aantal (pilot) gebieden. Daarmee is al gestart door te investeren in onze gebiedskompassen. De 
gebiedskompassen zijn opgeleverd in 2019 en worden gebruikt voor de analyses en planvormingen 
van verschillende opgaven. Ze worden tevens toegepast in de volgende gebieden:  
• Delfzijl Noord (Zandplatenbuurt en Bornholm); 
• Centrum; 
• Farmsum; 
• Termunten/Termunterzijl. 
 
In Wagenborgen is gewerkt aan een totaalbeeld van het dorp, naast de plannen voor Groot Bronswijk 
uit het Toekomstplan. Er is gesproken met ondernemers, inwoners en kinderen van de school. 
Hiermee is een helder beeld geschetst over de opgaven voor Wagenborgen voor de komende jaren. 
De inspecties van de versterkingsopgave worden meegenomen in een totaalplan. Dit gaat overigens 
ook op voor Delfzijl Noord. Wij zijn hier gestart met een gebiedsvisie op een manier die past in 
gebiedsgericht werken. Voor ons betekent dit dat wij hetzelfde werk slimmer, integraler en passend bij 
het dorp of wijk gaan uitvoeren. Wij werken met onze inwoners samen aan hun leefomgeving. 
Bewoners zijn inmiddels betrokken en krijgen een plek in de versterkingsopgave door middel van een 
participatieconvenant. 
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Strategische doelstelling(en); Wat willen wij bereiken? 
• Het verder uitvoeren van onze ontwikkelingsvisies en de gemeentelijke actieplannen voor de 

dorpen en wijken en het centrum. 
• De aardbevingscompensatie-gelden en/of daaraan te relateren beschikbaar komende externe 

subsidies optimaal inzetten om de (leefbaarheids)schade in het gebied te herstellen. 
• Versterking van het centrum, herstel van de vesting en verbetering van de verbinding met de zee, 

om daarmee een veelzijdige en aantrekkelijke havenplaats aan de Eems en het Damsterdiep te 
zijn. Daarbij de gebiedsagenda Centrum Zuid Oost uitvoeren. 

• Leefbare dorpen en woonwijken door een combinatie van fysieke- en sociale maatregelen. 
Veiligheid staat hierbij voorop. 

• Zorgen voor het behoud van een goed voorzieningenniveau door bundeling en concentratie van 
voorzieningen. 

• De uitvoeringsagenda Delfzijl 2019 in uitvoering nemen en actualiseren voor 2020. 
• Zorgen voor een aardbevingsbestendigere woningvoorraad en maatschappelijk vastgoed, 

waaronder het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. 
• Het continu optimaliseren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.  
• Een marktgericht, flexibel, innovatief en maatwerk grondbeleid voeren en het grondbeleid mede 

in die zin actualiseren. 
• Conform de principes van het Gebiedsgericht Werken uitvoering geven aan de verschillende 

opgaven. 

 
 
Beleidsindicatoren 
Voor dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld. 
 
 

Prioriteiten; Wat zijn onze speerpunten? 

• Uitvoering van de projecten die voortvloeien uit onze gebiedsvisies, de actieplannen Centrum en 
Dorpen en Wijken en het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 
2018-2022. 

• Uitvoering geven aan de projecten die voort komen uit de gemeentelijke Woonvisie 2018 - 2022 
en de gebiedsvisie Delfzijl-Noord. Daarbij inzetten op het benutten van koppelingskansen 
leefbaarheid met het aardbevingscompensatiedossier bij diverse op versterking van de 
leefbaarheid gerichte (herstructurerings)opgaven. 

• Het in bouwteamverband verder voorbereiden van het project Wonen met een PLUS in Delfzijl 
centrum. 

• Het blijven inzetten van marketingtools en promotie om de verkoop van gemeentelijk vastgoed en 
nieuwbouwkavels te bevorderen. 

• In het kader van de versterkingsopgave zorgdragen voor voldoende perspectieflocaties voor 
woningbouw, zorg en onderwijs.  

• De gemeentelijke vastgoedportefeuille efficiënt inzetten en indien nodig concentreren en 
bundelen van voorzieningen. Hiermee houden wij een financieel beheersbare en maatschappelijk 
verantwoorde vastgoedportefeuille.  

• De overige projecten uit de uitvoeringsagenda Delfzijl 2019 in uitvoering brengen. 
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Operationele doelen en activiteiten; Wat willen wij bereiken in 2020? 

 
Ontwikkeling 
• Uitvoering geven aan de Woonvisie 2018 – 2022 en de Gebiedsvisie Delfzijl Noord. 
• De centrumontwikkelingen krijgen een vervolg. De kop van het centrum krijgt hierbij de aandacht. 

Het Vennenplein richten wij verder in. De aansluiting van het centrum op het naastgelegen 
kustgebied wordt gerealiseerd. 

• Het project Wonen met een PLUS verder in bouwteamverband uitwerken met de beoogde 
ontwikkelaar en partners. 

• Een vervolg geven aan het Toekomstplan Wagenborgen met de herontwikkeling van het Groot 
Bronswijk-terrein. Dit omvat onder meer de ontwikkeling/bouw van een kindcentrum, een 
apotheekhoudende huisartsenpraktijk, de pilot Tiny Houses en de verbouw van de 'Villa' voor 
zorg. Ook wordt het park verbeterd en komen er mogelijkheden voor toeristisch-recreatief 
medegebruik. 

• De uitvoeringswerkzaamheden rond het project Marconi Buitendijks verder voortzetten. Het gaat 
hierbij om de aanleg van een verhoogd zandstrand, verbinding strand–centrum, boulevard, 
kwelderlandschap met broedvogeleiland, camperparkeerplaatsen, uitkijkpunt en fietsverbinding. 
De dijkverbetering Eemshaven–Delfzijl, een project onder verantwoordelijkheid van het 
waterschap Noorderzijlvest, heeft zeer veel vertraging opgelopen (meer dan achttien maanden) 
waardoor onze werkzaamheden ook pas later kunnen plaatsvinden en doorlopen tot in elk geval 
eind 2020. De subsidiënten hebben ingestemd met deze planning.  

• De projecten met financiering vanuit de subsidieregeling Gebiedsgerichte aanpak NPG, 
subsidiebeschikking 7 mei 2019, in 2020 afronden. Dat zijn Multifunctioneel Centrum Spijk, Van 
Bocht tot Boog Borgsweer / Termunterzijl / Termunten, een nieuw hart (dorpsplein) voor 
Woldendorp en Stapsteen naar het Werelderfgoed. 

• De herontwikkeling van het voormalige sportpark Uitwierde in 2020 afronden. 
 
Aardbevingsdossier 
• De gebiedsgerichte aanpak van Holwierde, Krewerd, Meedhuizen en Zandplatenbuurt (Delfzijl 

Noord), die wij nauw met de NCG af zullen stemmen, geschieden in nauwe samenwerking met 
het dorp en de wijk en het overige maatschappelijke veld. In deze trajecten faciliteren wij de NCG 
waar mogelijk met zijn versterkingsopgave. Wij zetten in om deze opgaven te koppelen met de 
leefbaarheidsmaatregelen en herstructureringsopgaven voor het gebied, zoals deze voortkomen 
uit de actieplannen, het investeringsprogramma (IIP) en de gemeentelijke woonvisie en 
gebiedsvisies. 

• De begeleiding van het dossier gevolgen gaswinning blijft inzet vragen. Naar mate de opgave 
duidelijker wordt zal de vraag naar gemeentelijke inzet naar verwachting ook groter worden.  

• Wij voeren regie op de uitwerking van de batch 1588 voor de (527 adressen in Delfzijl). in 
samenspraak met onze maatschappelijke partners. 

 
Vastgoed 
• Aan de hand van de resultaten van de energie-maatwerkonderzoeken zoeken wij aansluiting op 

de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) en maken wij gebruik van koppelkansen bij gepland 
onderhoud en zoeken wij naar combinaties om de gemeentelijke vastgoedvoorraad te 
verduurzamen. 

• Het uitvoeren van de notitie 'Voorraadbeheer gemeentelijk vastgoed, uitgangspunten voor 
reductie en portefeuillebeheer'. 

• We analyseren de vastgoedportefeuille continu in omvang, kwaliteit en toekomstbestendigheid. 
Hierbij kijken wij naar het gebruik van het vastgoed in relatie tot de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen en de gemeentelijke herindeling 



 Programmabegroting 2020 

 Programma 4 Ontwikkeling en Vastgoed - 47 -

• Met het bestuur van Neptunus worden gesprekken gevoerd over de nieuwbouw van een clubhuis 
en botenloods op de voormalige locatie van roeivereniging Neptunus. Op dit moment heeft de 
vereniging een tijdelijke locatie voor de duur van twee jaar, tot en met mei 2021. Voor de 
nieuwbouw wordt een projectplan met daarbij behorende financiële planning geschreven. 

• Er wordt gekeken naar ontwikkelmogelijkheden in de haven van Termunterzijl. Er is al 
geïnvesteerd in camperplaatsen aan de dijk. In de jachthaven is een café/restaurant gevestigd. 
Twee derde van het gebouw aan het Plankpad is in eigendom van gemeente, waarbij onderhoud 
en actualisatie van de sanitaire ruimte vereist is. Een derde is in eigendom van een ondernemer 
die ook huurder is van opstallen van de gemeente. Er wordt onderzocht of er een ontwikkeling 
plaats kan vinden waarbij het gebouw en de omgeving worden heringericht. Er zijn gesprekken 
met de huidige ondernemer en er wordt een SWOT-analyse gemaakt waarbij Stichting 
Ondernemershuis Noord-Groningen de opdracht heeft om een rapport te schrijven over kansen 
voor de huidige ondernemer. Eventuele ontwikkelingsmogelijkheden worden in samenwerking 
met Recreatie, Toerisme en Economische Zaken beoordeeld. 

• De verkennende gesprekken met Stichting Oude Groninger Kerken over een mogelijke overname 
van Singel 50 in Delfzijl verder uitwerken.  

 
Scholentransitie 
De voortgang van de uitvoering van de herstructurering van kindvoorzieningen.  De planning is als 
volgt: 
• Wagenborgen: het kindcentrum op het voormalig Groot Bronswijkterrein wordt na de 

zomervakantie van 2020 in gebruik genomen. 
• Spijk: het kindcentrum Spijk inclusief bibliotheek op sportpark Oldencate wordt na de 

zomervakantie van 2020 in gebruik genomen. 
• Tuikwerd: de opzet voor het transitieplan voor dit kindcentrum bepalen. 
• Hiliglo Holwierde: In 2020 start de versterking onder verantwoordelijkheid van het CVW/NCG. 
• Het Baken Delfzijl: In 2020 start de vernieuwbouw onder verantwoordelijkheid van het 

CVW/NCG.  
• Delfzijl West: in 2020 start de realisatie van het kindcentrum West aan de Jachtlaan. 
• De Windroos Delfzijl: onderdeel van kindcentrum West en versterking door CVW/NCG in 

combinatie met de realisatie hiervan in 2020. De planuitwerking en procedures worden uitgewerkt 
en doorlopen. 

• Farmsum: CVW realiseert in 2019 een semipermanent kindcentrum. In het voorjaar van 2020 
wordt deze in gebruik genomen.  

• Delfzijl Noord: uitwerking van het plan en de procedures. In 2020 komen tot de definitieve keuze 
voor de nieuwe locatie.  

 
Grondzaken 
• Verder gaan met de verkoop van nieuwbouwkavels. 
• Het zorgdragen voor voldoende perspectieflocaties voor woningbouw, onderwijs en zorg vanuit 

de versterkingsopgave, maar ook de reguliere vraag.  
• Het opstellen van grondexploitaties voor perspectieflocaties, welke in eigendom zijn van onze 

gemeente. 
• Het vernieuwen en indexeren van de grondprijzenbrief in samenspraak en afstemming met de 

gemeente Appingedam en gemeente Loppersum.  
• Uitvoering geven aan de notitie 'Grondbeleid gemeente Delfzijl'. 
 
Alle Dorpen een Dak 
• 2020 is het laatste subsidiejaar voor het programma Multifunctionele Voorzieningen: Alle dorpen 

een dak. Op € 60.000 na is het volledige bedrag van de FA-gelden door middel van een 
beschikking beschikbaar gesteld aan de dorpshuizen. Daarnaast zijn er dorpshuizen of wijkcentra 
aanvullend gefinancierd uit de gemeentelijke bijdrage. De verwachting is dat in de loop van 2019 
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en 2020 nog een aantal wijken een aanvraag doet en dat daarmee het einde van de 
subsidieregeling in zicht is. Van de 18 gebieden zijn er momenteel 9 beschikt en / of uitbetaald, 5 
worden nog verwacht al dan niet binnen de termijn van deze subsidie en 1 aanvraag is al in 
behandeling. Met onze aanvullende bijdrage is het mogelijk om wijken te ondersteunen bij een 
aanvraag. 

 

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
Onderstaande verbonden partij heeft betrekking op het programma Ontwikkeling en Vastgoed.  

GR Werkorganisatie DEAL-gemeenten 
Doel van de samenwerking: uitvoeren van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

8.727       10.835     3.027       2.435       2.238       2.238       

-              -              -              -              -              -              

10.788     11.092     5.092       4.525       4.396       4.385       

2.061-       257-          2.066-       2.090-       2.159-       2.147-       

-              -              -              -              -              -              

2.061-       257-          2.066-       2.090-       2.159-       2.147-       

1.020-       429-          193-          197-          41           91           

3.081-       686-          2.258-       2.287-       2.118-       2.056-       

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 7.808-       592-          198-          0-             

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 6.000       568          128          12           

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 1.808-       24-           69-           12           

Lasten

Saldo

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

 

 

De belangrijkste verschillen zijn:
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-39 

Stads- en dorpsvernieuwing
-25 -80 -73 

Intgraal Investeringsprogramma
-25 

Vastgoed
-1.750 61 -100 

2020 2021 2022 2023

De mutatie is vooral veroorzaakt door de onderhoudslasten van de integrale 
versterking 'Centrum fase 2'.

Daling in baten is vooral het gevolg incidentele opbrengsten in de primaire begroting 
2019 van verkoop van gronden (€ 250.000) en het COA terrein (€ 1,5 miljoen). 
Structureel dalen de  huurinkomsten van dit terrein vanaf 2021. Het voordeel in de 
lasten komt doordat er in 2019 incidenteel budget beschikbaar was voor de 
actualisatie nota vastgoed.

Personeelslasten

De mutatie in de lasten is afhankelijk van de hoogte van de investeringen en 
afschrijvingslasten van dit programma. Het nadeel in 2021 wordt vooral veroorzaakt 
door de kapitaallasten van de integrale versterking 'Centrum fase 2' en recente 
vastgoedaankopen.  In 2022 wordt de oplevering verwacht van de herinrichting Plein 
de Vennen. Vanaf dat moment wordt de afschrijving gestart.

Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.

 



Gemeente Delfzijl 

- 50 - Programma 4 Ontwikkeling en Vastgoed 

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

Beheerplan Gebouwen
-125 165 12 12

Grondexploitatie
25 11 -518 504 -198 192

Vennenflat
-260 60

Project Delfzijl centrum Zuid-Oost 121
Project Groot Bronswijk 52

33

-1.102 1.102
-700 700

-2.035 2.035
-1.576 1.576

-425 425

Saldo overige afwijkingen diverse posten 15 38 26 -21 0 -3 -0 -0 

-7.808 6.000 -592 568 -198 128 -0 12

Project Delfzijl centrum Zuid-Oost
Nationaal programma groningen
Gaswinning

Naar verwachting eindigt de vastgoedexploitatie in 2019. Hierdoor vervallen zowel de 
inkomsten en de uitgaven.

Transitie woningmarkt
Batch 1588

Project strategisch vastgoed

Voor de uitvoering van onderstaande projecten zijn beschikbare middelen 
beschikbaar in 2019, deze middelen vervallen in 202 0.

2020 2021 2022 2023

De mutatie betreft een deel van de lasten in het (groot) onderhoud van het beheerplan 
gebouwen. De mutatie tussen de begrotingsjaren wordt geëgaliseerd met de 
"reserve onderhoud gebouwen".

Verschil als gevolg van de  jaarlijkse actualisatie van de Grondexploitatie. De mutatie 
tussen de begrotingsjaren is per saldo budgettair neutraal.
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5 Openbare orde en Veiligheid  
 
 

Inhoud programma Wat verstaan wij onder dit programma? 
Op het gebied van veiligheid zij er uitdagingen. Wij zien verschillen in veiligheid tussen leefgebieden in 
de stad, wijken en dorpen, verschillen tussen groepen en individuen, die samenhangen met de woon- 
en werksituatie. Een veilige woon- en leefomgeving is een randvoorwaarde voor economische 
ontwikkelingen. Goede veiligheidsvoorzieningen dragen bij aan een goed vestigingsklimaat. 
 
Het behouden van een goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. 
Inspanningen van veel verschillende organisaties op het gebied van industrie, zorg, preventie en 
handhaving liggen hieraan ten grondslag. Veiligheid heeft dan ook raakvlakken met veel 
beleidsterreinen. Voorbeelden hiervan zijn de WMO, jeugd, stadsbeheer, gebiedsgericht werken 
(regie) en fysieke veiligheid. Werken aan veiligheid is een zaak van informatie uitwisselen, 
samenwerken en afstemmen.  
 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde, 
veiligheid en crisismanagement maken dat de regie van deze samenwerking bij de gemeente ligt. 
Veiligheid is moeilijk in cijfers te vatten. Om toch een beeld te krijgen van de effecten van ons beleid 
gebruiken wij de cijfers van onze ketenpartners als indicator. Het is een hulpmiddel om prioriteiten te 
kunnen benoemen en ons beleid aan te passen. De cijfers alleen zeggen niet alles. Wij proberen een 
up-to-date beeld te hebben en te houden door veiligheidsthema's voortdurend te bespreken met de 
ketenpartners. Het is voor ons essentieel om op de hoogte te blijven van de knelpunten die er zijn. Zo 
spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. 
 

Portefeuillehouder en afdeling Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder: G. Beukema en IJ.J. Rijzebol  
Afdeling: Samenleving en Ontwikkeling 
 
 

Beleidskaders  
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 

 
• Provinciale Milieuverordening t.a.v. Provinciaal Basisnet 2009 
• Beleidsnota Wet BIBOB 2010 
• Nota Stadstoezicht Delfzijl 2011 
• Evenementennota gemeente Delfzijl 2011 
• Beleidsvisie Externe Veiligheid Gemeente Delfzijl 2012 
• Regionale Multidisciplinaire Leidraad Publieksevenementen 2013 
• Nationaal Basisnet spoor, vervoer gevaarlijke stoffen 2015 
• Integraal Veiligheidsbeleid  2015 - 2018 
• Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio 2015 - 2018 
• Externe Veiligheid in MER Oosterhorn (voorbereidingsbesluit 2019) 2017 
• Notitie Damoclesbeleid gemeente Delfzijl 2017 
• Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 
• Algemene Plaatselijke Verordening 

2018 
2018 
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Trends en knelpunten Wat gebeurt er om ons heen? 
Hieronder omschrijven wij de trends en knelpunten die wij zien. 

Veilige woon- en leefomgeving 
Wij hebben te maken met de aardbevingsproblematiek. Er ligt een grote opgave op het gebied van het 
versterken van gebouwen. Dit kan mogelijk leiden tot sociale onrust in de buurten en wijken. Deze 
opgave hoeft echter niet alleen sociale onrust op te leveren, maar kan ook kansen bieden in het 
oplossen van knelpunten.  
De verbinding tussen zorg en veiligheid blijft een punt van aandacht. Deze twee domeinen zullen een 
steeds meer structurele samenwerking met elkaar moeten aangaan. Ook de aandacht rondom 
evenementen blijft van kracht. Verder zien wij steeds meer buurtinitiatieven op het gebied van 
veiligheid, bijvoorbeeld om woninginbraken te voorkomen. 

Jeugd en veiligheid 
De groepsscan (jeugdgroepen) is inmiddels uitgevoerd in 2018. In 2019 is gestart met de begeleiding 
en gekozen aanpak; deze wordt in 2020 voortgezet. 

Integriteit en veiligheid 
Ondermijnende criminaliteit blijft onze aandacht vragen. Het Regionaal Expertise en 
InformatieCentrum (RIEC) is daarbij voor ons een belangrijke partner. In 2019 is gestart met het 
opstellen van een plan van aanpak dat in 2020 uitgevoerd gaat worden. 
 
Industrie 
Chemie- en industriepark Oosterhorn omvat fabrieken, installaties, water(wegen), leidingen en andere 
infrastructuur. Deze activiteiten leveren direct en indirect werkgelegenheid aan een kleine zesduizend 
mensen. De Oosterhorn is een dynamische omgeving waarin veel verandert. Veiligheid is voor elke 
organisatie van groot belang. In het programma 'Samen werken, samen veilig' verbeteren wij door 
samenwerking het veiligheidsniveau op het hele Oosterhorn-terrein. Actueel is de voorbereiding van 
de oprichting van een publiek-private samenwerking in brandweerzorg voor de Oosterhorn. Jaarlijks 
organiseren wij activiteiten die bijdragen aan kennisverbetering en meer samenhang op 
veiligheidsgebied.  
 
Aardbevingen en risicovolle bedrijven 
We zien de effecten van aardbevingen. Dit vindt zijn weerslag op onze inwoners, maar ook op de 
bedrijven op Oosterhorn. Daarvoor zijn onder verantwoordelijkheid van de NCG een werkgroep en 
stuurgroep Industrie (en aardbevingen) samengesteld. De werkgroep onderzoekt de risico's en werkt 
aan een situatie waarbij risicovolle bedrijven bestand zijn tegen een aardbeving met een kracht van 
vijf op de schaal van Richter. Er zijn twee risico-beoordelingsmethoden; bedrijven worden momenteel 
onderzocht op basis van deze methoden. 
 
Risicobeheersing 
Met het beleidsplan Veiligheidsregio Groningen is besloten om meer aandacht te besteden aan het 
voorkomen en beperken van risico's dan wel om de schadelijke gevolgen ervan te beperken. Dit geldt 
bijvoorbeeld bij de organisatie van publieksevenementen. Daarnaast is het van belang dat ook 
organisatoren en burgers zich ervan bewust zijn en weten hoe onveilige situaties te voorkomen dan 
wel hoe te handelen bij (dreigende) onveilige situaties. 
 
Crisisbeheersing 
Relatief nieuwe incidenttypen zoals aantasting van de vitale infrastructuur en aardbevingen vragen  
een meer flexibele crisisorganisatie. Met de introductie van het dynamisch risicoprofiel en actualisatie 
van het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio en Regionaal Crisisplan bereiden wij ons voor op een 
(dreigende) ramp of crisis. Naar verwachting worden in 2020 het regionaal risicoprofiel, het regionaal 
beleidsplan en het regionaal crisisplan samengevoegd in een regionaal veiligheidsplan. 
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Strategische doelstelling(en)  
Wij willen een veilige en leefbare gemeente zijn, waar mensen zich veilig voelen. Toezicht en 
handhaving zijn hierbij essentieel. Verder hebben we veel industrie en een chemiepark. Wij willen de 
kans op en de effecten van een incident zo klein mogelijk houden. Een veilige woon- en leefomgeving 
is ook een randvoorwaarde voor economische ontwikkelingen. Goede veiligheidsvoorzieningen 
dragen bij aan een goed vestigingsklimaat.  

Beleidsindicatoren 
Wij hebben de beleidsindicatoren die onder dit programma vallen, in onderstaande overzichten 
vergeleken met het gemiddelde van de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. 
 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 

inwoners

Duiding van de 

indicator

Verwi jzingen 

Ha lt

per 10.000 

inwoners

Stichting 

Ha l t

Het aantal  verwi jzingen naar 

Hal t, per 10.000 inwoners  in de 

leefti jd va n 12-18 jaa r

2018 169 100 Hoger = meer 

verwi jzi ngen

Winkel -

diefs ta l

a anta l  per 

1.000 

inwoners

CBS - Dief-

s ta l len

Het aantal  winkeldiefs ta l len 

per 1.000 inwoners

2018 3,4 0,6 Hoger = meer 

winkeldief-

s ta l len

Gewelds -

mis dri jven

a anta l  per 

1.000 

inwoners

CBS - 

Crimina-

l i te i t

Het aantal  geweldsmisdri jven, 

per 1.000 inwoners . 

Voorbeelden van 

gewelds mis dri jven zi jn 

seks uele misdri jven, 

levensdel icten zoals  moord en 

doods lag en dood en 

l i chamel i jk l etsel  door s chuld 

(bedreiging, mishandel ing, 

etc.)

2018 6,6 2,9 Hoger = meer 

geweldsmis -

dri jven

Diefsta l  ui t 

woning

a anta l  per 

1.000 

inwoners

CBS - Dief-

s ta l len

Het aantal  diefsta l len ui t 

woningen, per 1.000 inwoners

2018 1,4 2,1 Hoger = meer 

diefs ta l len

Verniel ing a anta l  per 

1.000 

inwoners

CBS - 

Crimina-

l i te i t

Het aantal  verniel ingen per 

1.000 inwoners

2018 5,8 3,6 Hoger = meer 

verniel ingen 

en 

bes chadiging

en

Beleidsindicatoren Taakveld Criminaliteit, programma 5

 
 

Prioriteiten  
Hieronder staan de speerpunten benoemd die wij in 2020 willen bereiken.  
• Het hebben van een goede subjectieve en objectieve veiligheid in de gemeente. Hierbij geven wij 

extra aandacht aan veiligheidsproblematiek rondom de bevingen, jeugdveiligheid, ondermijnende 
criminaliteit en woninginbraken. De verbinding tussen zorg en veiligheid is ook een speerpunt. 

• Het hebben van een goede rampen- en crisisorganisatie in regioverband. 
• Ten slotte is werken aan de veiligheidssituatie rond het chemiepark en centrum, haven en spoor 

een speerpunt.  
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Activiteiten; Wat doen wij daarvoor? 
Wat willen wij in 2020 bereiken en wat gaan wij daarvoor doen om onze doelstelling te bereiken, staat 
hieronder aangegeven. 
• We werken vanuit het integraal veiligheidsbeleid om criminaliteit te verminderen en de 

veiligheidsbeleving te verbeteren. Dit doen wij in samenwerking met de andere Eemsdelta-
gemeenten en gemeente Het Hogeland. Toezicht en handhaving zijn hierbij belangrijk. WO DEAL 
voert verschillende controles uit. Bijvoorbeeld controles tijdens evenementen en drank- en 
horecacontroles. Samen met Appingedam en Loppersum bereiden wij een aanpassing van de 
Evenementennota voor. Als het gaat om ondermijnende criminaliteit blijven wij constant in contact 
staan met het RIEC. 

• De groepsscan blijven wij gebruiken om problemen rondom jeugdgroepen aan te pakken. Wij 
doen dit samen met een aantal partners zoals het veiligheidshuis, de politie, Halt, jongerenwerk 
en JBnoord. 

• De uitvoering van het plan van aanpak woninginbraken wordt in 2020 voortgezet. Hierbij blijft de 
samenwerking met veiligheidspartners belangrijk. In het plan kijken wij naar zowel preventieve als 
repressieve maatregelen. Op basis van een analyse woninginbraken wordt bekeken waar en 
wanneer een informatiebijeenkomst voor inwoners gewenst is. Ook zullen wij met de witte voetjes 
acties (het neerleggen van een kartonnen wit voetje bij woningen die niet goed zijn afgesloten) en 
de inzet van sociale media inwoners alert maken op woninginbraken. 

• Het programma veiligheid Oosterhorn wordt voortgezet met de uitvoering van lopende projecten, 
die de zes bij het programma betrokken partijen uitvoeren. Wij voeren de regie. Daarnaast 
zoeken wij samenwerking met partijen om de fietsverbinding voor doorgaand verkeer bij Weiwerd 
te verbeteren. Het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan Oosterhorn is in 2019 door de Raad 
van State vernietigd. Op basis van een op 30 juli 2019 genomen voorbereidingsbesluit, wordt een 
nieuw ontwerpbestemmingsplan ontwikkeld. 

• We hebben te maken met de aardbevingsproblematiek en er is een versterkingsopgave. De 
versterking vindt plaats in nauw overleg met bewoners. Wij doen er alles aan om sociale onrust te 
voorkomen. Daarnaast blijven wij actief in de stuurgroep en werkgroep Industrie (en 
aardbevingen) om toe te werken naar een situatie waarin de aardbevingsrisico's voor de 
chemische industrie beheersbaar zijn. 

• In het kader van risicobeheersing geven wij uitvoering aan de Multidisciplinaire Leidraad 
Publieksevenementen.  

• Plannen hebben pas waarde als ze in de praktijk werken. Daarom investeren wij veel in opleiding, 
training en oefening van medewerkers. Dit doen wij conform het regionale 
vakbekwaamheidsbeleid, dat is vertaald naar een jaarprogramma. 

 
 

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
Onderstaande verbonden partij heeft betrekking op het programma Openbare orde en Veiligheid. 
 
GR Veiligheidsregio Groningen 
Het doel van de samenwerking: een efficiënte en kwalitatief goede organisatie van brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening, crisismanagement en crisisbeheersing onder een regionale en 
bestuurlijke regie. Multidisciplinaire samenwerking om rampen en crises te bestrijden. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

8             10           10           10           10           10           

-              -              -              -              -              -              

2.476       2.759       2.662       2.662       2.644       2.462       

2.468-       2.749-       2.652-       2.652-       2.634-       2.452-       

-              -              -              -              -              -              

2.468-       2.749-       2.652-       2.652-       2.634-       2.452-       

114-          200          200          200          183          -              

2.582-       2.549-       2.452-       2.452-       2.452-       2.452-       

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar -              -              -              -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 97           -              18           183          

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 97           -              18           183          

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Lasten

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Saldo

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

 

 

De belangrijkste verschillen zijn:
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-10 

132

-42 

Explosieven

17 183

Saldo overige afwijkingen diverse posten 17 1 -1 

97 18 183

2020 2021 2022 2023

De kosten voor het ruimen van explosieven worden gedekt uit de reserve 
"Bommenregeling". Naar verwachting zal deze reserve eind 2022 zijn besteed.

Project Veiligheidsmaatregelen Oosterhorn
Bij dit project worden matrixborden geplaatst. Voor de uitvoering hiervan zijn middelen 
overgeheveld naar 2019, waardoor de begrote lasten in 2019 hoger zijndan in 2020.

Personeelslasten
Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.

Proactie
Op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio zal de bijdrage aan 
deze GR in 2020 € 42.000 hoger zijn.
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6 Werk en Inkomen  
 
 

Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
In het coalitieakkoord 2018-2021 ('De bel voor de laatste ronde') is als een van de vijf uitdagingen 
'Meer mensen aan het werk' opgenomen. Werkgelegenheid en de toeleiding naar werk blijft een 
speerpunt. In "Eemsdelta is dichtbij" (visie, besturingsfilosofie en dienstverlening gemeente 
Eemsdelta) wordt  'Meer mensen aan het werk' benoemd als een van de vastgestelde urgente 
maatschappelijke uitdagingen die door de nieuwe gemeente Eemsdelta met voorrang kunnen of 
moeten worden opgepakt. 
 
Uit onderzoeken1 blijkt dat het belang van werk groot is. De hoofdfunctie van werk is je eigen inkomen 
verdienen en een zekere economische zelfstandigheid. Daarnaast draagt werk bij aan de sociale 
integratie en de persoonlijke ontwikkeling en een dagritme. Het programma werk en inkomen omvat 
de arbeidsmarkt, participatie, sociale werkvoorziening en armoede, waaronder de minimaregelingen, 
kwijtscheldingsbeleid en schuldhulpverlening. 
 
 

Portefeuillehouder en afdeling;  Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder:  M. Joostens 
Afdeling:   Samenleving en Ontwikkeling  
 
 

Beleidskaders;  Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Beleidsplan 4D's 2015-2018  2014 
• Referentiedocument Economic Board 2015 
• Uitvoeringsagenda Economie en arbeidsmarkt  2015 
• Armoedebeleid en uitvoering 2015 – 2020 2015 
• Participatie in Perspectief, uitgewerkt omvormingsplan uitvoeringsorganisatie 

Participatiewet  
2015 

 
• Opdrachtformulering toekomstscenario's Werkplein Fivelingo  2016 
• Sociaal Domein in Perspectief 2016 
• Transformatie in het Sociale Domein: Uitvoeringsagenda 2016 
• Speerpunten transformatie Sociaal Domein 2017 
• Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Fivelingo 2019 en 2020 2018 
 

 
Trends en knelpunten;  Wat gebeurt er om ons heen? 
 
Werkloosheid  
De monitor 'Waar staat je gemeente' geeft een aantal kerncijfers per gemeente. In 2018 is in Delfzijl 
het aantal banen iets gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 zijn er 629,5 banen per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15-64 jaar, in 2017 bedraagt dit aantal 755. Nog altijd is dit aanmerkelijk hoger dan 
het landelijke cijfer van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Dat ligt namelijk op 540. Het 

                                                      
1 Met werk meer mans/vrouws, interview onderzoeker Cok Vrooman, hoofd onderzoeksgroep arbeid, 
inkomen en sociale zekerheid bij Sociaal Cultureel Plan Bureau 
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aantal bijstandsuitkeringen is in 2018 gedaald van 618 per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder naar 
572. Landelijk is dit 206 in gemeenten van onze omvang. 
Uit onderzoek van het UWV2 blijkt dat in 2017 het percentage WW'ers die na einde WW doorstromen 
naar de Participatiewet in Delfzijl 7,6% bedraagt. Landelijk bedraagt dit percentage 4,6%.  
Het werkloosheidspercentage is in Delfzijl hoger dan het landelijke gemiddelde: 6,1% voor Delfzijl, 
4,9% voor Nederland ('Waar staat je gemeente', CBS 2017). In Delfzijl is al jaren sprake van een 
'mismatch' op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vraagt vooral naar mensen met een MBO-opleiding 
of hoger. Het werkzoekendenbestand bestaat vooral uit mensen zonder startkwalificatie3.  
Het behoud en de komst van (maak)industrie in combinatie met jobcarving kan passende banen 
creëren. Ook kan interne doorstroom binnen bedrijven ruimte bieden voor nieuwe instroom. Met de 
aantrekkende economie blijven wij verwachten dat het Delfzijlse percentage wordt verlaagd en zich 
ontwikkelt naar het landelijke percentage. 

In het tweede kwartaal van 20194 nam landelijk het aantal openstaande vacatures toe tot 284.000. 
Een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal met 6.000 vacatures. Het aantal werklozen daalde 
met 11.000 naar 305.000. De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: 
gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. Ook het aantal banen is verder gestegen in het tweede 
kwartaal van 2019. 
Bij vijf van de veertien bedrijfstakken heeft het aantal openstaande vacatures nu een nieuw 
hoogtepunt bereikt. Dit geldt voor de handel, de zorg, de horeca, het onderwijs en de informatie en 
communicatie. De meeste openstaande vacatures landelijk zijn in de handel, de zakelijke 
dienstverlening en de zorg. In de zorg nam het aantal vacatures in het tweede kwartaal het meest toe. 
Ook in de zakelijke dienstverlening en het openbaar bestuur steeg het aantal vacatures duidelijk. Daar 
staat tegenover dat in vijf bedrijfstakken het aantal vacatures iets afnam. Dit zijn de financiële 
dienstverlening, landbouw en visserij, cultuur, recreatie en overige diensten. 
Uit een recent onderzoek5 blijkt dat de werkgelegenheid in de provincie Groningen tussen 2006 en 
2018 met tien procent is toegenomen. Het betreft circa 26.000 banen. Ten behoeve van dit onderzoek 
is de provincie opgedeeld in vier verschillende deelregio’s. De vier deelregio's zijn stad, Midden 
Groningen, Westerkwartier, bevingsgebied (Eemsdelta-gemeenten, Het Hogeland, voormalige 
gemeente Ten Boer) en Oost Groningen. 
 
De sectoren cultuur, sport en recreatie, water en afval ( inclusief recycling) en gespecialiseerde 
dienstverlening groeien het sterkst. In de regio waar onze gemeente is ingedeeld zijn de handel, de 
industrie en zorg en welzijn de grootste sectoren. Chemie is een belangrijke subsector binnen 
industrie. De daaropvolgende grootste sectoren zijn landbouw, onderwijs, bouw en de transportsector. 
 
In onze gemeente zijn veel ontwikkelingen rondom de vergroening en verduurzaming van de chemie. 
Bestaande bedrijven zijn bezig om hun processen te verbeteren maar het trekt ook nieuwe bedrijven 
aan die rondom duurzaamheid en groene chemie initiatieven willen ontplooien. Ook in de recycling 
liggen kansen. 
 
Afspraakbanen   
Landelijk is afgesproken 125.000 afspraakbanen te creëren. Dit zijn banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking die met een loonkostensubsidie worden aangenomen op beschikbare banen bij een 
bedrijf of organisatie. In onze arbeidsmarktregio Werk in zicht (provincie Groningen en Noord-Drenthe) 
gaat het samen om 5.500 banen te realiseren per eind 2025. Eind 2018 zijn in onze arbeidsmarktregio 
3.716 afspraakbanen gerealiseerd. Dit is bijna het dubbele van de afgesproken taakstelling per eind 
2018 van 1948 afspraakbanen.  

                                                      
2 UWV Rapportage "Van WW naar bijstand", mei 2019 
3 Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een mbo-2 opleiding. Met een startkwalificatie heeft iemand 
meer kans op een baan.  
4 Arbeidsmarktcijfers CBS 14 augustus 2019 
5 Groeien in Groningen, Atlas voor gemeenten 9 juni 2019 
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Op 1 augustus 2019 zijn er 238 mensen afkomstig uit de Eemsdelta-gemeenten opgenomen in het 
doelgroepenregister. Daarvan hebben er op dat moment 87 een afspraakbaan (inclusief 
praktijkroutes). Beschikbaar voor bemiddeling in het doelgroepenregister zijn 48 personen. 
Het is de kernopdracht van Werkplein Fivelingo om (duurzaam) toe te leiden naar reguliere banen en 
daarbij in te zetten op mensen met een Participatiewet-uitkering met een gerede kans op werk 
waardoor er meer mensen aan het werk komen. 
 
Social Return On Investment (SROI) 
SROI is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarbij het gaat om 
een integrale visie op duurzaam ondernemen. SROI beoogt dat een investering op sociaal en 
maatschappelijk gebied ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het ‘gewone’ rendement. 
De gemeente, als aanbestedende partij, stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
door SROI als voorwaarde op te nemen in nieuwe aanbestedingscontracten. Werkgevers 
(opdrachtnemers) leveren vervolgens een inspanning door het creëren van extra werkleer 
(ervarings)plaatsen. Dat kan door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere creatieve manier is dat werkgevers mensen uit de 
participatiewet de mogelijkheid bieden richting arbeidsmarkt. Dit heeft al geleid tot uitstroom naar 
werk. 
Social Return is een onderdeel van het 1.000-banenplan dat in de arbeidsmarktregio 'Werk in zicht'. 
Een werkgroep vanuit de arbeidsregio, gemeente Delfzijl en Werkplein Fivelingo is bezig het proces 
SROI bij toekomstige aanbestedingen verder te verfijnen. 
 
Statushouders 
In april 2018 heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over de positie van statushouders in 
Nederland. Van de statushouders (in de leeftijd 18-65 jaar) die in 2014 een verblijfsvergunning asiel 
hebben ontvangen, heeft in 2016 gemiddeld 11% werk, als werknemer of zelfstandige. 
In 2018 zijn 44 statushouders uitgestroomd, waarvan 16 in verband met werk en 9 in verband met 
studie. Statushouders hebben het nog moeilijk op de arbeidsmarkt. In een aanvullende opdracht van 
de gemeenten Appingedam en Delfzijl heeft Werkplein Fivelingo in 2019 een bemiddelaar in dienst die 
specifiek belast is met het toeleiden naar werk voor statushouders met een kortere afstand tot de 
arbeidsmarkt.  
In 2019 heeft Werkplein Fivelingo een aanvullende opdracht gekregen om alle statushouders in beeld 
te brengen: het project Inzicht in de doelgroep Statushouders. Uit de rapportage blijkt dat 65 
statushouders binnen twee jaar kunnen uitstromen uit de uitkering.  
Het voornemen is om ook in 2020 in te zetten op meer statushouders aan het werk via een 
aanvullende opdracht te verstrekken aan Werkplein Fivelingo. 
 
Armoede en schulden 
Volgens de eerste inschattingen van Stimulansz voor 2019 leven 12,6% van het totaal aantal 
huishoudens in Delfzijl van een inkomen op 110% van het sociaal minimum. Landelijk is dit 
percentage gemiddeld 10,6%. Dat is een lichte daling ten opzichte van de definitieve cijfers van 2018: 
Delfzijl 12,8% en Nederland 10,8%. Armoede heeft niet één op één te maken met de hoogte van het 
inkomen. Toch lopen deze huishoudens vanwege hun lage inkomen grote risico's op schulden, 
armoede en sociale uitsluiting. Dat geldt ook voor de 10,6% van de kinderen die volgens de monitor 
'Waar staat je gemeente' in 2015 in een gezin woonden met een uitkering. In gemeenten van 
vergelijkbare grootte in Nederland is dit 3,5% van het aantal kinderen. 
Landelijk is er veel aandacht voor vroegsignalering. Het ministerie van SZW is een campagne op 
internet gestart 'Kom uit je schuld'. Daarmee probeert het ministerie het taboe om hulp te zoeken bij 
schulden te doorbreken. Mensen wachten gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. In die tijd wordt de 
schuld ruim 10 keer zo hoog. Voor gemeenten wil het kabinet het eenvoudiger maken om op 
achterstanden af te gaan. Er is een voorstel om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan te 
passen (Wgs). De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een 
wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden 



Gemeente Delfzijl 

- 60 - Programma 6 Werk en Inkomen 

hebben. Het wetsvoorstel helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en 
bezittingen maken. De wijzigingen gaan naar verwachting in op 1 januari 2020. Ook wij hebben voor 
2019 en 2020 substantieel middelen beschikbaar gesteld voor vroegsignalering. We starten in de 
herfst van 2019 het project financiële dienstverlening (zie: operationele doelen en activiteiten); één 
van de activiteiten is dat een geldteam op betalingsachterstanden af gaat.  
 
 

Strategische doelstelling(en);  Wat willen wij bereiken? 

• Inwoners zijn zelfstandig en zelfredzaam, ze voeren de regie op hun eigen leven. 
• Inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Het doel is dat iedereen met een uitkering aan 

de slag is, dat kan zijn aan het werk, bezig met scholing of training voor werk, een beschutte 
werkplek, arbeidsmatige dagbesteding, participatieactiviteiten of vrijwilligerswerk. 

• Kinderen groeien op en ontwikkelen zich in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving. 
 
 

Beleidsindicatoren 
We hebben de beleidsindicatoren die onder dit programma vallen, in onderstaande overzichten 
vergeleken met het gemiddelde van de gemeenten met een omvang van minder 25.000 inwoners. 
 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 

inwoners

Duiding van de 

indicator

Banen per 1.000 

inwoners  

15-65jr

LISA Het aantal  banen, per 1.000 

inwoners  in de leefti jd van 15-

65 ja ar

2018 770,3 648 Hoger = meer 

banen

% kinderen 

in ui tkerings -

gezin

% Verwey 

Jonker 

Ins ti tuut - 

Kinderen 

in Tel

Het percentage kinderen tot 18 

jaa r da t in een gezin leeft dat 

van een bi js tands uitkering 

moet rondkomen

2015 10,63 3,39 Hoger = meer 

kinderen in 

bi js tands-

ui tkerings-

gezin

Netto 

a rbeidspar-

ticipatie

% CBS - 

Arbeids -

deelna me

Het percentage van de 

werkza me beroepsbevolking 

ten opzichte van de 

(potentiële) beroepsbevolking

2018 61,3 68,7 Hoger = een 

groter deel  

van de 

bevolking 

heeft werk

 % werkloze 

jongeren

% Verwey 

Jonker 

Ins ti tuut - 

Kinderen 

in Tel

Het percentage werkloze 

jongeren (16-22 ja ar)

2015 3,12 0,92 Hoger = meer 

jongeren 

werkloos

Bi js tands-

ui tkeringen

per 1.000 

inw. 18jr 

e.o.

CBS - 

Partici -

pa tiewet

Het aantal  personen met een 

ui tkering op grond van de Wet 

werk en bi js tand (WWB, t/m 

2014) en de Participa tiewet 

(vana f 2015)

2e hal fjaar 

2018

54,7 19,9 Hoger = meer 

pers onen 

hebben een 

bi js tandsuitk

ering

Lopende 

reintegratie  

voorzie-

ningen

per 1.000 

inwoners  

15-65jr

CBS - 

Partici -

pa tiewet

Het aantal  re-integratie  

voorzieningen, per 1.000 

inwoners  in de leefti jd van 15-

65 ja ar

1e hal fjaar 

2018

34,3 19 Hoger = meer 

inwoners  

hebben een 

voorziening

Beleidsindicatoren Taakveld Sociaal Domein, programma 6
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Prioriteiten;  Wat zijn onze speerpunten? 

• Zoveel mogelijk inwoners hebben betaald werk. 
• Inwoners die afhankelijk worden van een uitkering, hebben zo snel mogelijk weer een nieuwe 

baan. Wij zetten in op een zo snel en zo groot mogelijke uitstroom naar de arbeidsmarkt. Als een 
reguliere baan op de arbeidsmarkt een stap te ver is, verwachten wij van onze inwoners dat ze 
een maatschappelijke bijdrage leveren of actief deelnemen aan leerwerk en participatietrajecten. 

• De kansen van kinderen uit gezinnen met lage inkomens zijn vergroot, zij ontwikkelen zich tot 
volwassenen die volop gebruik maken van hun talenten. 

• Inwoners hebben voldoende voedsel en kleding, adequate huisvesting en kunnen deelnemen aan 
sociale/sportieve activiteiten.  

 
 

Operationele doelen en activiteiten;  Wat willen wij bereiken in 2020? 

• In 2020 een daling van het aantal huishoudens met een uitkering met 90 per jaar. 
• In de dienstverleningsovereenkomst 2020 met Werkplein Fivelingo heldere afspraken waarbij 

meer mensen aan het werk voorop staat. Werkplein Fivelingo zorgt voor de 
inkomensondersteuning voor inwoners die geen of onvoldoende inkomen hebben en stimuleert en 
ondersteunt hen bij het vinden van passend werk. 

• Een substantiële bijdrage leveren aan de economische groei van het gebied. Daarom willen we 
het voor werkgevers aantrekkelijker maken om zich in ons gebied te vestigen, faciliteren wij hen 
waar mogelijk en willen we werkgevers verleiden om meer van onze inwoners (met of zonder 
beperking) als werknemer aan te nemen. 

• Bij aanbestedingen streven naar social return/investment. We bereiken plaatsingen van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt via een verplicht social return-percentage bij onze eigen 
aanbestedingen door de social-return-adviseur van Werkplein Fivelingo. Het inkoopproces is 
geprofessionaliseerd en gestroomlijnd. 

• Binnen de aanbestedingswet optimaal de ruimte benutten opdat onze lokale en regionale 
ondernemers zoveel mogelijk de kans krijgen werken voor ons uit te voeren. 

• Startups (de ondernemers van de toekomst) faciliteren door bijvoorbeeld een aanwijsgebied te 
creëren waar vergunningen al geregeld zijn. 

• Vijftig procent van de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (0-40% 
arbeidsvermogen) hebben een activiteit buitenshuis. De sociaal makelaar neemt contact op met 
mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hij helpt hen passende (participatie) 
activiteiten te vinden. Hij draagt ideeën aan voor het project de Inzet van de ASWA. De 
medewerkers van dit project initiëren activiteiten voor deze mensen, die zij vervolgens zelf verder 
ontwikkelen. Deze activiteiten dienen tevens als algemene voorziening voor de WMO, waardoor 
we duurdere vormen van dagbesteding voorkomen.  

• De participatie van kinderen blijven stimuleren met het aanbod van de webshop bij Werkplein 
Fivelingo en de stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Daarnaast in 
gesprek blijven met kinderen en volwassenen in wijken, dorpen en op scholen en met hen 
bepalen wat er nog meer nodig is voor het vergroten van kansen voor kinderen uit gezinnen met 
lage inkomens. 

• Meer aan de voorkant komen van de schuldenproblematiek. Dat betekent dat we ons richten op 
preventie en vroegsignalering van financiële problemen, en dat we het aantal mensen met 
problematische schulden verlagen door: 
o een heldere eenduidige en zichtbare toegang voor financiële dienstverlening te creëren voor 

alle inwoners en hulpverleners; 
o het vergroten van het (schuld) signalerend vermogen van hulpverleners (zoals WMO, CJG, 

Werkplein, Leerplicht en SWD), zodat zij financiële problemen herkennen en (warm) 
overdragen naar de juiste financiële dienstverlener;  



Gemeente Delfzijl 

- 62 - Programma 6 Werk en Inkomen 

o afspraken te maken met organisaties als: de woningcorporaties, zorgverzekeraars, 
energieleveranciers en waterbedrijven, hoe signalen van betalingsachterstanden op te pakken 
en waar nodig de schuldhulpverlening in te schakelen.  

 
 

Verbonden partijen;  Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
De volgende verbonden partijen hebben betrekking het programma Werk en Inkomen. 
 
GR Werkplein Fivelingo 
Het doel van de samenwerking is inwoners, die dat niet zelfstandig kunnen, effectief te ondersteunen 
bij het vinden van werk en het bieden van inkomen. Daarnaast brengt Werkplein Fivelingo mensen 
met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en een indicatie voor beschut werk in het kader van 
de Participatiewet of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, terug in het arbeidsproces, binnen 
of buiten het sociaal werkbedrijf.  
 
GR Volkskredietbank Noord Oost Groningen 
Het doel van de samenwerking is hulpverlening bij het herstellen van het geldelijke evenwicht in het 
budget van hen die in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te geraken. Daarnaast voorziet de 
VKB op zakelijke en sociaal verantwoorde wijze in de behoefte aan volkskrediet. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

13.518     13.416     12.706     12.706     12.706     12.706     

-              -              -              -              -              -              

25.337     25.250     24.622     24.422     24.356     24.356     

11.819-     11.834-     11.916-     11.716-     11.650-     11.650-     

-              -              -              -              -              -              

11.819-     11.834-     11.916-     11.716-     11.650-     11.650-     

37-           -              -              -              -              -              

11.856-     11.834-     11.916-     11.716-     11.650-     11.650-     

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 710-          -              -              -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 628          200          66           -              

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 82-           200          66           -              

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Lasten

Saldo

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

 
 
 
De belangrijkste verschillen zijn:

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-5 

Bijstandsverlening -710 751

 Armoedebestrijding 123 130

Sociale werkvoorziening 70 66

2020 2021 2022 2023

De kosten voor de WSW nemen vanaf 2021 af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de pensionering van WSW-medewerkers. In 2020 blijft het saldo nog stabiel.

In de begroting van de GR Werkplein Fivelingo is een ambitie opgenomen om voor de 
gemeente Delfzijl 90 uitkeringsgerechtigden extra te laten uitstromen. Hierdoor dalen 
zowel de lasten op de uitkeringen als de ontvangst uit de BUIG. 

Personeelslasten
Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.

Als gevolg van een eenmalige bijdrage in 2019 en een daling van de algemene 
uitkering voor armoedebestrijding in 2020 dalen de lasten. In 2019 en 2020 is 
€ 130.000 extra beschikbaar gesteld in de kadernota voor armoedebestrijding. In 
2021 vervalt deze bijdrage.
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De belangrijkste verschillen zijn:
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

Schuldhulpverlening
11

Uitvoeringskosten Werkplein Fivelingo -256 

Saldo overige afwijkingen diverse posten 4
-710 628 200 66

De uitvoeringskosten GR Werkplein Fivelingo stijgen ten opzichte van 2019, maar 
worden door de GR in 2019 ten laste van haar reserves gebracht. Vanaf 2020 komen 
deze ten laste van de gemeente. 

2020 2021 2022 2023

De lasten dalen als gevolg van een lagere kostentoerekening voor onze gemeente in 
de begroting 2020 van de Volkskredietbank.
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7 Samenlevingszaken  
 
 

Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
Met het programma Samenlevingszaken dragen wij bij aan een aantrekkelijke gemeente met goede 
voorzieningen en faciliteiten. Het programma omvat de beleidsterreinen Jeugd en onderwijs, Welzijn 
en zorg, Cultuur, Toerisme en recreatie, Volksgezondheid en sport en Integratie, asiel en inburgering. 
 

Portefeuillehouder en afdeling; Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder:  J.H. Menninga, J.A. Ronde, I.J. Rijzebol en M. Joostens 
Afdeling: Samenleving en Ontwikkeling  
 
 

Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Kadernota Cultuur aan de Kust 2009 
• Eropaf in de OGGZ Eemsdelta 2010 
• Verordening Wet inburgering gemeente Delfzijl 2010 
• Nota cultuurhistorie Geboren uit de Zee 2010 
• Minderhedennota ‘Delfzijl intercultureel’ 2012 
• Convenant Actieplan VSV 2012 
• Stand van zaken en visienota jeugdzorg DAL 2013 
• Verordening Wet inburgering gemeente Delfzijl 2013 
• Kadernota transitie en transformatie sociaal domein gemeenten DAL 2014 
• Zorgroute in- en externe zorgstructuur in basisscholen en voorschoolse 

voorzieningen 
2014 

• Regionaal Transitie Arrangement Groningen inclusief Groninger Functioneel 
Model Jeugd 

2014 

• Beleidsplan 4D's DAL 2015 - 2018 2015 
• Armoedebeleid en uitvoering Delfzijl 2015 - 2020 2015 
• Nota harmonisatie voorschoolse voorzieningen gemeente Delfzijl 2015 
• Toekomstvisie leesvoorzieningen gemeente Delfzijl 2015 - 2016 2015 
• Sociaal Domein in Perspectief 2015 
• Preventieprogramma 2016 - 2020 2016 
• Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstandenbeleid 2016 (Wet OKE) 2016 
• Transformatie in het Sociale Domein: Uitvoeringsagenda 2016 
• Plan van aanpak Mantelzorg 2017, 2018 en 2019 2017 
• Plan van aanpak dementievriendelijke gemeente 2017 
• Lokaal gezondheidsbeleid Delfzijl-Appingedam-Loppersum, versie Delfzijl 2017 
• Uitvoeringsplan transformatie sociaal domein (incl. vier speerpunten) 2017 
• Notitie Delfzijl Multicultureel 2017 
• Volksgezondheidsnota Delfzijl 2017 
• Uitvoeringsplan statushouders 2018 
• Verordening jeugdhulp 2018 Delfzijl 2018 
• Instructie Consulent Sociaal Domein – expertise Leerplicht en RMC 2018 
• Kwaliteitskader VVE 2019 (Eemsdelta en Hogeland) 2018 
• Notitie “Positief Jeugdbeleid Delfzijl 2018 – 2022 2019 
• Uitvoeringsagenda Kansrijk opgroeien 2019 
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Trends en knelpunten; Wat gebeurt er om ons heen? 
 
Algemeen 
• Organisaties en inwoners werken steeds meer samen aan het vergroten van de leefbaarheid in 

dorp of wijk. Dit is een proces van oefenen en leren. Wij investeren in onze ontwikkeling als 
samenwerkingspartner.  

• Sport en bewegen wordt steeds meer onderdeel van een gezonde leefstijl. 
• De gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn groot en lijken groter te worden. 
• Herindeling: door de nieuwe gemeente op het schaalniveau van de huidige ADL-regio is het 

mogelijk om ons duidelijker te positioneren. Hiermee kunnen we duidelijk aangeven waar we voor 
staan. Daarnaast kunnen we vraagstukken beantwoorden die vanuit de samenleving komen.   

 
Jeugd en onderwijs 
• In onze gemeente groeit een groot aantal kinderen op in gezinnen waar armoede heerst of waar 

de kans groot is dat zij in armoede opgroeien. Dit is van invloed op hun ontwikkeling. Wij 
investeren veel in de samenwerking tussen ons en het onderwijs, maar er zitten nog steeds 
kinderen langer dan twee maanden thuis. Er zijn diverse zorgroutes beschreven waarnaar we 
handelen en waarmee we thuiszitten proberen terug te dringen. 

• We zijn ons steeds meer bewust van het feit dat preventieve inzet, vroegsignalering en eerder 
ingrijpen op de lange termijn winst oplevert. Op velerlei gebied zoals gezondheid, 
ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en gebruik van (jeugdzorg)voorzieningen.  Daarom hebben 
we ons dit jaar verbonden aan het landelijk stimuleringsprogramma 'Een Kansrijke Start' dat is 
geïnitieerd door het ministerie van VWS en zich hard maakt voor een gezonde start van jonge 
kinderen/baby's. Verder is het positief jeugdbeleid ontwikkeld met bijbehorende 
uitvoeringsagenda. We kijken constant hoe we het voorliggende preventieve veld kunnen 
versterken en uitbreiden waar mogelijk en noodzakelijk.  

• De komst van steeds meer kindcentra en het gebiedsgericht werken maken dat we 
ondersteuning aan gezinnen, kinderen en jongeren steeds beter  kunnen vormgeven.  

• Vanaf 2020 wordt het aantal uren voorschoolse educatie wettelijk verhoogd naar 16 uur per week 
(is nu 12). Hiervoor worden gelijkluidend beleid en dezelfde subsidieregeling gemaakt voor de 
gemeente Eemsdelta i.o. Wij ontvangen hiervoor extra middelen Onderwijsachterstanden van het 
rijk. 

• We zien een toename van de vraag naar ondersteuning van kinderen die met sociale 
weerbaarheidsproblemen te maken hebben. Deze toename is opmerkelijk, want de afgelopen 
jaren was de behoefte hieraan stabiel. Er zijn verschillende hypotheses waardoor deze toename 
verklaard zou kunnen worden. We kijken samen met het onderwijs hoe we hier preventief op 
kunnen reageren.  

• We krijgen ook meer signalen over de problemen met het (echt)scheiden van ouders. Momenteel 
werken we  aan  een plan van aanpak met  verschillende interventies om deze gezinnen passend 
te ondersteunen, maar ook om te voorkomen dat er problemen ontstaan indien mensen gaan 
scheiden. Hierin maken we verbinding met het actieprogramma Scheiden zonder Schade. 

• Hoewel het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt stabiliseert, nemen de kosten fors toe. Naast 
de duur van de jeugdhulp, zien we dat de zorgzwaarte toeneemt. De stijging van de prijs (P&Q) 
kan een deel verklaren maar niet alles. We hebben wel het gevoel dat we beter inzicht en grip 
hebben. Zo hebben we inmiddels een eigen monitor/dashboard ontwikkeld. Daarin volgen we 
maandelijks het zorggebruik en kunnen we op basis van deze cijfers zowel financieel als 
inhoudelijk (sturingsinstrumenten) beter sturen. 

• Kinderen in gezinshuizen kunnen vanaf 1 januari 2020 daar blijven wonen tot ze 21 jaar zijn. 
• Wij zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Samen met het AZC, het  

onderwijs en de welzijns- en zorginstellingen is een (netwerk)structuur ingericht, waarin 
opvoedingsondersteuning, jeugdhulp en een integrale aanpak centraal staan. 
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• We zetten actief in op de aanpak van jeugdgroepen. Dit in samenwerking met Appingedam. 
Daarbij sluiten we aan bij de leefwereld van de jeugd. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
honkbalproject uitgevoerd. De betreffende gezinnen worden begeleid door een gezinscoach.  

• De ADL-gemeenten leggen meer nadruk op positief jeugdbeleid en een kindvriendelijke 
omgeving. Investeren in een positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbanen. We geven dit 
vorm door te investeren in een voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en 
(buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen en buiten 
te spelen. Daarnaast zorgen we voor een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte 
financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een 
lidmaatschap van jeugdorganisaties. 
 

Welzijn en zorg 
• De (ouderen)zorg verandert. Ouderen blijven langer thuis wonen in de wijk of het dorp. Voor veel 

ouderen geldt dat het fijn is om te blijven op hun vertrouwde plek. Er zijn ook risico's: 
woningaanpassingen worden betaald door de gemeente, er bestaat kans op meer eenzaamheid 
en er ontstaat meer vraag naar huishoudelijke ondersteuning, terwijl dit juist één van de 
bezuinigingsopgaven is.  

• Een toenemend aantal ouderen krijgt te maken met dementie.  
• Er verandert veel bij de zorgorganisaties. Hoewel de veranderingen in de zorg, buiten de Wmo, 

niet de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente zijn, is het in het belang van onze inwoners 
dat wij op strategische plekken aan tafel zitten om de belangen van onze inwoners (mede) te 
behartigen.  

• De locatie Delfzicht van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is inmiddels verhuisd naar het 
nieuwe ziekenhuis in Scheemda.  

• Ook het Sociaal Plein Delfzijl biedt vanuit het nieuwe Gezondheidscentrum  dienstverlening aan 
op het gebied van hulp en ondersteuning (sociaal domein). Het Sociaal Plein Delfzijl en het 
Gezondheidscentrum zijn  fysiek toegankelijk voor inwoners met vragen over opgroeien, 
opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen. Over het Sociaal Plein 
leest u meer in de paragraaf Sociaal Domein.  

• De rijksoverheid neemt steeds meer besluiten met financiële gevolgen voor gemeenten. De 
financiële tegemoetkoming van het rijk is onvoldoende kostendekkend en er is sprake van 
bezuinigingen op diverse terreinen. Denk hierbij aan de rijksbezuiniging op de jeugdhulp, het 
vaststellen van de AmvB reële kostprijs Wmo met effecten op de uitgaven van huishoudelijke 
ondersteuning en begeleiding en de nieuwe taken op het gebied van beschermd wonen en de 
verplichte GGZ. Dit geldt ook voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en de 
leeftijdsverhoging van 18 naar 21 jaar bij de pleegzorg en gezinshuizen. Ook deze taken gaan 
met een korting over naar de gemeenten. 

• In 2020 wordt de taak beschermd wonen gedecentraliseerd van de centrumgemeente Groningen 
naar de gemeenten. Deze decentralisatie bereiden de Groninger gemeenten momenteel 
gezamenlijk voor. Eén van de onderdelen daarvan is het deconcentratiebeleid op het gebied van 
voorzieningen voor dak- en thuislozen. Hierdoor zijn er diverse voorzieningen in de provincie. In 
2020 dienen belangrijke keuzes te worden gemaakt op onder andere het gebied van inkoop en 
financiën. Dit vraagt van de gemeenten om voorbereid te zijn op de komst van deze taak.   

• De ADL-colleges hebben het gezamenlijke plan 'Van beschermd wonen en opvang naar wonen 
met begeleiding op maat; op weg naar 2020' vastgesteld. In dit plan zijn de visie op en de route 
naar de decentralisatie van beschermd wonen en opvang opgenomen. 

• Het ministerie van VWS heeft besloten dat maatschappelijke opvang in ieder geval de komende 
vier jaren een taak blijft van de centrumgemeente. Daarna wordt bekeken in hoeverre deze taak 
kan worden gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten.  

• De Wet Verplichte GGZ (Wvggz) wordt ingevoerd. Deze wet regelt de rechten van mensen die te 
maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg 
straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden (dus in de thuissituatie). Een ieder 
kan bij ons college van B&W melding doen over een persoon uit de gemeente voor wie het 
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noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Wij 
dienen dan te onderzoeken of sprake is van een melding in het kader van de Wvggz en te 
besluiten of een verzoek bij de officier van justitie voor een verplichte behandeling wordt 
ingediend.  

• Zorgorganisaties vinden het steeds lastiger om goed personeel te vinden. Dat heeft gevolgen 
voor iedereen die hulp nodig heeft. Bovendien heeft een aantal inwoners een complexe 
zorgvraag, waar geen standaardoplossing voor is. Hiervoor is een integrale aanpak of zelfs 
maatwerk nodig. Om het probleem en de oplossing goed met de inwoner te bespreken, is veel 
inzet van het Sociaal Plein Delfzijl en de zorgorganisaties nodig. Daarom is het van belang te 
kijken naar innovatieve en creatieve oplossingen. 

• Tijdens het keukentafelgesprek merken we dat het bij sommige doelgroepen lastig is om van 
eigen kracht uit te gaan. Bij sommige inwoners is een netwerk niet of weinig aanwezig. Sommige 
groepen blijven levenslang afhankelijk van steun van de gemeente. 

 
Integratie, asiel en inburgering 
In 2020 bereiden we ons voor op de nieuwe wet Inburgering. Dit gebeurt in Eemsdelta-verband. Deze 
wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2021. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de 
regie op de inburgering, de inkoop van scholing en de activering en het ontzorgen van de 
statushouder. Kernelementen uit de nieuwe wet zijn: 
• Iedere statushouder heeft een persoonlijk inburgerings- en participatieplan. 
• De statushouder gaat zo snel mogelijk aan het werk, in combinatie met verbetering van de 

taalvaardigheid. 
• De taaleis wordt verhoogd van A2 naar B1 vanwege het grote belang van het beheersen van de 

Nederlandse taal. 
• Het leenstelsel wordt afgeschaft, de gemeente koopt scholing in. 
We betrekken onze ketenpartners bij de voorbereiding en bouwen verder aan de in de afgelopen jaren 
geïntensiveerde samenwerking.  
 
Cultuur, toerisme en recreatie 
• Delfzijl kent een rijk historisch verleden. Door de centrumontwikkeling zal de vestingshistorie en 

het maritieme karakter van de gemeente een duidelijker gezicht krijgen. 
• Delfzijl krijgt door het Marconiproject veel kansen om het gebied op een positieve manier op de 

toeristische radar te krijgen. Door de strandverbreding, het nieuwe MuzeeAquarium, de 
camperplaats en de stadsontwikkeling kunnen we de komende jaren doorgroeien naar een 
toeristische trekpleister in de provincie Groningen. 

• Door onze ligging aan het Werelderfgoed de Wadden, de haven, het Kiek over Diek fietspad over 
en langs de dijk, de Internationale Dollardroute met vaarverbindingen van Delfzijl naar Borkum, 
Ditzum en Emden, het PronkJewail pad en het MuzeeAquarium hebben we een aantal 
belangrijke en onderscheidende elementen die na afronding van het Marconiproject nog beter 
vermarkt kunnen worden. 

• Het IVAK is afgelopen jaar verzelfstandigd. Cultuureducatie is een belangrijk speerpunt. De 
komende jaren zal het IVAK zich op dit gebied moeten bewijzen. Samenwerking met de scholen, 
de bibliotheek, het Kunstencentrum Groningen en Vrijdag (amateurkunst) zijn hierbij essentieel. 

• Een voorziening met aantrekkingskracht voor zowel inwoners van Delfzijl als de inwoners van 
omliggende dorpen en gemeenten, is Theater & Congrescentrum De Molenberg. Dit Theater & 
Congrescentrum voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd, wat niet vreemd is voor een 
theatergebouw dat ouder is dan 40 jaar. We vinden dat er een podiumvoorziening moet blijven en 
dat culturele functies samengebracht moeten worden in De Molenberg. 

• Vanuit gebiedsregie is er een focus op Termunterzijl/Termunten. Van oudsher is dit gebied een 
toeristische trekpleister. Wij willen samen met onze inwoners en ondernemers een kwaliteitsslag 
maken in de toeristische voorzieningen in dit gebied. Vanuit de impulsgebieden zijn er gelden 
beschikbaar om de parkeerruimte en de camperplekken bij het zeestrand een upgrade te geven. 
Tevens heeft de uitstraling van het havengebied van Termunterzijl de aandacht van de 
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gemeente. Daarnaast zal de ontwikkeling van de Kleine Polder in Termunten tot een recreatief 
gebied meer bezoekers naar Termunten trekken. Naast het bevorderen van kwalitatieve impulsen 
voor toeristische locaties in het gebied hebben wij aandacht voor de consequenties die een 
toename van meer (toeristische) verkeersstromen betekenen voor de leefbaarheid van 
Termunterzijl/Termunten. De vraagstukken in Termunterzijl/Termunten worden vanuit 
gebiedsregie integraal opgepakt. Toerisme en recreatie zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.   

• Binnen de doelstelling 'Investeren in taal en talent' van het uitvoeringsplan Statushouders zijn de 
activiteiten 'Stimuleren van buitenschoolse contacten' en 'deelname aan activiteiten' opgenomen. 
Daarbij kunnen we aansluiting zoeken bij de hierboven genoemde mogelijkheden op het terrein 
van cultuur en de activiteiten van onder andere het jeugd cultuurfonds. 

 
Nationale en internationale betrekkingen  
• Wij onderhouden in het kader van krimp en vergrijzing samen met de gemeenten Heerlen en 

Sluis een stedenband met Amsterdam. Amsterdam biedt expertise aan op thema's waar de 
gemeenten behoefte aan hebben. Via studiedagen komen opgaven zoals afname van sociale 
cohesie en de energietransitie aan de orde.  

• Wij werken mee aan een jongerenuitwisseling met de Japanse gemeente Shunan City. De 
uitwisseling draagt bij aan het vergroten van tolerantie van een andere cultuur. 

 
 

Strategische doelstelling(en); Wat willen wij bereiken? 
 
Transformatie 
We willen sturen en toezien op het vormgeven van een werkwijze van professionals zowel binnen als 
buiten het gemeentehuis waardoor er contextgericht, in plaats van aanbodgericht, gewerkt wordt. 
Daarbij zijn voorzieningen, initiatieven en contacten in de bestaande sociale infrastructuur goed 
bekend bij werkers in de eerste en tweede lijn, zodat we daarnaar kunnen verwijzen. Organisaties 
hebben zich in 2020 eigen gemaakt dat de vraag/wens van de inwoner daadwerkelijk vooropstaat. En 
hoe zij hun eigen oplossing voor ogen zien en vervolgens hoe wij –als dat nodig is- als gemeente 
hieraan ondersteunend kunnen zijn. Dit uiteraard binnen de kaders die geldend zijn. Het vraagt van de 
medewerkers in het sociaal domein een creatieve en oplossingsgerichte houding. 
 
Eigen kracht 
Vertrekpunt van beleid, acties en maatregelen zijn meer participatie en eigen regie van inwoners. We 
boren talenten van inwoners aan, laten zien wat goed en positief is en leggen niet zozeer de nadruk 
op wat niet goed gaat. We bevorderen dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zich ontwikkelt tot 
een inwoner die vanuit eigen kracht naar vermogen volwaardig participeert in onze samenleving. We 
stimuleren met sportactiviteiten verschillende doelgroepen meer te bewegen om gezondheidsklachten 
te voorkomen.  
 
Leven en wonen 
Door te investeren in de infrastructuur (ontwikkeling Molenberg, uitvoering toeristische projecten), het 
programmeren van een meerjarige cultuur- en evenementenagenda en de inzet op stadsmarketing 
vergroten wij de aantrekkelijkheid van centrum, dorpen en wijken. Met de projecten uit de sociale 
infrastructuur en zorg vergroten wij de leefbaarheid en de bereikbaarheid van zorg zodat het met 
minder mensen nog steeds prettig wonen en leven is. Bij de inrichting van deze infrastructuur 
betrekken we de inwoners. 
 
Mobiliteit 
We willen algemene voorzieningen zoals de Kajuit verbeteren en uitbreiden om te voorkomen dat 
inwoners onnodig een beroep doen op Wmo- of leerlingenvervoer. 
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Beleidsindicatoren 
We hebben de beleidsindicatoren die tot dit programma behoren in onderstaande overzichten 
vergeleken met het gemiddelde van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 

inwoners

Duiding van de 

indicator

Abs oluut 

verzuim

per 1.000 

leerl ingen

DUO/

Ingrado

Het aantal  leerpl ichti gen da t 

niet sta at ingeschreven op 

een s chool  of instel l ing, per 

1.000 leerl ingen

2017 0,3 1,32 Hoger = meer 

leerpl ichtigen 

die niet 

ingeschreven 

s taa n op een 

s chool

Relatief 

verzuim

per 1.000 

leerl ingen

DUO/

Ingrado

Het aantal  leerpl ichti gen da t 

wel  s taa t inges chreven op een 

school , ma ar veelvoudig 

ongeoorloofd a fwezig i s , per 

1.000 leerl ingen

2017/

2018

23,4 17,09 Hoger = meer 

leerpl ichtigen 

die 

ongeoorloofd 

a fwezig zi jn 

op s chool

Voorti jdige 

s choolverla-

ters  totaa l  

(VO+MBO)

% DUO/

Ingrado

Het percentage van het tota al  

aantal  leerl ingen (12 - 23 jaar) 

dat voorti jdig, da t wi l  zeggen 

zonder s tartkwal i fi catie, het 

onderwi js  verla at

2017/

2018

2,2 1,4 Hoger = meer 

leerl ingen da t 

voorti jdig het 

onderwi js  

verlaat

Beleidsindicatoren Taakveld Onderwijs, programma 7

 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 

inwoners

Duiding van de 

indicator

Jongeren met 

del ict voor 

rechter

% Verwey 

Jonker 

Ins ti tuut - 

Kinderen 

in Tel

Het percentage jongeren (12-

21 ja ar) dat met een del ict 

voor de rechter i s  verschenen

2015 1,88 0,82 Hoger = meer 

jongeren met 

del ict voor de 

rechter

Jongeren met 

jeugdhulp

% va n a l le 

jongeren 

tot 18 jaar

CBS - 

Beleids -

informa tie 

Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 

jaa r met jeugdhulp ten opzicht 

van a l le jongeren tot 18 jaar

2e hal fjaar 

2018

12,8 9,2 Hoger = meer 

jongeren met 

jeugdhulp

Jongeren met 

jeugdbe- 

s cherming

% CBS - 

Beleids -

informa tie 

Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 

jaa r die op enig moment in de 

vers lagperiode een ma atregel  

door de rechter dwingend 

opgelegd hebben gekregen

2e hal fjaar 

2018

1,7 0,9 Hoger = meer 

jongeren met 

een 

jeugdbescher-

mingsmaa t-

regel

Jongeren met 

jeugd-

reclass ering

% CBS - 

Beleids -

informa tie 

Jeugd

Het percentage jongeren (12-

22 ja ar) met een 

jeugdreclas seringsmaatregel  

ten opzichte van a l le jongeren 

(12-22 jaar)

2e hal fjaar 

2018

0,8 0,5 Hoger = meer 

jongeren met 

een jeugd-

reclass erings -

maa tregel

Cl iënten met 

een 

maa twerk-

a rrangement 

WMO

per 1.000 

inw

CBS - 

Monitor 

Sociaal  

Domein 

WMO

Aantal  inwoners  met een 

ma atwerkarra ngement. Di t i s  

een vorm van specia l i s ti s che 

onders teuning binnen het 

ka der va n de Wmo. Voor de 

Wmo-gegevens  geldt dat het 

referentiegemiddelde 

gebas eerd i s  op 327 

deelnemende gemeenten

2e hal fjaar 

2018

Data  niet 

bes chik-

ba ar

50 Hoger = meer 

wmo-cl iënten 

met een 

maa twerk-

a rrangement

Beleidsindicatoren Taakveld Sociaal Domein, programma 7
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Prioriteiten; Wat zijn onze speerpunten? 
• Het verder vormgeven van de ontwikkeling van de (integrale) toegang en het Sociaal Plein; 

integrale samenwerking tussen professionals (intern) en ketenpartners (extern) binnen het 
sociaal domein. 

• Inzetten op de (door) ontwikkeling van algemene voorziening De Kajuit. 
• Goed voorbereid zijn op de nieuwe Wet Verplichte GGZ en de decentralisatie en transformatie in 

het kader van Beschermd Wonen.  
• Mobiliteit van inwoners stimuleren met toegankelijk en betaalbaar Wmo-vervoer. 
• Gerichte inzet op jeugd door middel van preventieactiviteiten (onder andere VVE en 

peuterspeelzalen) en gezondheidsbevordering, positief jeugdbeleid, gebiedsgerichte aanpak en 
de integrale aanpak van jeugdproblematiek/jeugdgroepen. 

• Minder gebruik van individuele en maatwerkvoorzieningen door inwoners goed te informeren en 
te adviseren en daarnaast een sluitende preventieve aanpak en goede algemene voorzieningen. 

• Maximale inzet op het behalen van minimaal een startkwalificatie van jongeren en het vinden van 
een bestendige (werk)plek.  

• Versterken en verbeteren van culturele voorzieningen, sport(verenigingen) en bereikbaarheid. 
• Betere vermarkting van Delfzijl. 
• Het bevorderen van integratie van statushouders door hun taalvaardigheid en hun positie op de 

arbeidsmarkt te verbeteren en ook preventieve ondersteuning te verbeteren. 
• Een aaneengesloten onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren voor het primair 

voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Inclusief de aanpak van 
verzuim. 

• Uitvoering geven aan de kadernota jeugdbeleid Kansrijk opgroeien. 
 
 

Operationele doelen en activiteiten; Wat willen wij bereiken in 2020? 
 
Sportverenigingen  
Naast onze faciliterende rol bij het overbrengen van kennis of het aanpassen van voorzieningen, 
leggen we bij de sportverenigingen steeds meer de link met positieve gezondheid. We stimuleren 
sportverenigingen een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de wijk. We stimuleren dat het 
voor alle kinderen en jongeren mogelijk is om aan sport- of cultuuractiviteiten deel te nemen, ook als 
er weinig financiële draagkracht is binnen een gezin (jeugdsport- en cultuurfonds). De accommodaties 
van voetbalvereniging Wagenborger Boys en Holwierde worden voorzien van een kunstgrasveld. Bij 
de vv Weo zijn we gestart met de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de kleedaccommodatie. 
De voetbalverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp. Samen met de 
atletiekvereniging Fivelstreek inventariseren we de sportaccommodatie. In 2020 wordt de toplaag van 
de atletiekbaan vervangen en worden de overige atletiekonderdelen gemoderniseerd.  
 
Inzet combinatiefunctionarissen 
Wij ontvangen van het rijk de decentralisatie-uitkering Gezond In De Stad (GIDS) ter hoogte van 
€ 90.000 per jaar tot en met 2021. Dit bedrag is bedoeld voor het terugdringen van 
gezondheidsachterstanden. Eenennegentig gemeenten (waaronder Delfzijl) met wijken met de laagste 
sociaal economische scores), krijgen extra middelen voor het aanpakken van 
gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. De 
achterliggende gedachte daarbij is, dat juist gemeenten gezondheidsverschillen effectief kunnen 
verkleinen door een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk, samen met lokale partijen en met 
een actieve rol voor de burgers zelf.  
Kinderen en jongeren die sporten en bewegen, voelen zich gezonder, fitter en sterker en leren 
spelenderwijs tal van vaardigheden. Bovendien dragen sport en bewegen bij aan verlaging van het 
risico op diabetes, overgewicht en depressie. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en 
bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Door onder andere sport en bewegen te stimuleren in 
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de omgeving waar kinderen wonen en naar school gaan, wordt de basis gelegd voor een actieve 
leefstijl, een leven lang. 
 
Beweegcoach 
Mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking hebben extra ondersteuning nodig om in 
beweging te komen. Door de inzet van een specifieke beweegcoach kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of chronische aandoening worden gestimuleerd om 
een gezonde leefstijl te ontwikkelen door middel van beweging. Door de capaciteit van 3.8 fte naar 
5.25 fte in 2019 en 2020 uit te breiden, kunnen we meer aandacht schenken aan de verschillende 
doelgroepen.  
 
Jeugd  
In 2020 geven we uitvoering aan de vastgestelde notitie Positief Jeugdbeleid Delfzijl 2018 – 2022. In 
de beleidsvorming en uitvoering (Uitvoeringsagenda Kansrijk Opvoeden) wordt aangehaakt bij de 
regionale samenwerking op ADL-niveau en bij lopende initiatieven in de regio. Naast het centrale doel 
een kindvriendelijke gemeente te worden, is het positief jeugdbeleid opgedeeld in vijf thema's. Deze 
zijn afgeleid van de uitgangspunten van de Jeugdwet en Positief Jeugdbeleid en het Verdrag Inzake 
de Rechten van het Kind. Ons doel is om jeugd positief te inspireren door sport en cultuur en door 
gelijke kansen te creëren in het onderwijs. Daarbij zijn talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid 
centrale thema's. Ook zetten we in op het ondersteunen bij positief ouderschap en willen we de zorg 
voor jeugd passender maken. Het vertrekpunt is een sterke pedagogische basis voor kinderen, zodat 
zij opgroeien in een positief en kindvriendelijk opvoed- en opgroeiklimaat. Daarbij willen we de 
beweging Child Friendly Cities ondersteunen en richten we ons op het bestrijden van alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren samen met belangrijke partners. Bestaande thema's en lopende 
initiatieven hebben we geprioriteerd voor 2019 en 2020. Zo geven we verder vorm aan de 
preventiemenu's voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voorschoolse voorzieningen. 
Hierdoor bewerkstelligen we kennisoverdracht, evenals vroegsignalering en vroegtijdig handelen. In 
2020 willen we de preventiemenu's ook beschikbaar stellen voor andere organisaties, zoals 
verenigingen, kerken, sportclubs en dergelijke. Op deze manier wordt er 'in de breedte' gewerkt aan 
deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en vroegsignalering. Binnen het voortgezet 
onderwijs hebben we inmiddels een start gemaakt met het preventief werken vanuit onze 
partnerorganisatie HALT voor het schooljaar 2019-2020. Op deze manier pakken we 
grensoverschrijdend gedrag van jongeren op een zeer adequate en pedagogische wijze aan. In 2020 
gaan we verder met het verbinden van preventie met het gebiedsgericht werken. We halen steeds 
specifieker op bij inwoners van dorpen en wijken wat er speelt op het gebied van preventie en 
vroegsignalering, wat er nodig is en hoe we dit kunnen realiseren. Hierdoor kunnen we de gewenste 
ondersteuning en activiteiten dichterbij de inwoners brengen. Sinds 2019 beschikken we over een 
preventiemedewerker van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), die voor consultatie en advies te 
raadplegen is, maar ook daadwerkelijke inzet en uitvoering levert. Dit is niet alleen bedoeld voor jeugd 
en jongeren, maar voor alle inwoners die te kampen hebben met wat voor vorm van verslaving dan 
ook. 
Door de financiële tekorten in de jeugdhulp, de herindeling van gemeenten en de sterke inperking van 
de financiële solidariteit zijn de verhoudingen veranderd. Gemeenten hebben op lokaal en regionaal 
niveau maatregelen genomen om meer grip te krijgen op de uitgaven in de Jeugdhulp en te sturen op 
de transformatie. Vanuit hun directe verantwoordelijkheid trekken de gemeenten de regierol naar zich 
toe, waarbij van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) als faciliterende 
uitvoeringsorganisatie wordt gevraagd zich meer te ontwikkelen richting een beheersorganisatie die 
vooral gericht is op inkoop, contractbeheer en monitoring. Dit levert een herbezinning op van de rollen, 
taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de RIGG. Besluitvorming over de toekomstige 
samenwerking en inkoop zal ook in 2020 verder vorm krijgen. Voor het beheersen van de kosten zijn 
maatregelen geprioriteerd (zie daarvoor verder paragraaf Sociaal Domein). 
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Statushouders en migranten  
In 2020 breiden we de integrale benadering, in afstemming met Werkplein Fivelingo, Stichting Welzijn 
en Dienstverlening (SWD), Volkskrediet Bank (VKB) en Eemsdelta-gemeenten uit met het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en onderwijsinstellingen. Meedoen, te bereiken via 
vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en werk staat centraal. We faciliteren 
statushouders om hun taalniveau te verhogen en deel te nemen aan beroepsgerichte scholing. 
Statushouders krijgen zo spoedig mogelijk nadat zij zijn komen wonen in onze gemeente een gesprek 
waarna een persoonlijk inburgerings- en ontwikkelingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd. 
 
Migranten  
De minderhedennota 'Delfzijl intercultureel 2017- 2020' werkt vanuit de visie "algemeen waar het kan, 
bijzonder waar nodig'. In 2020 vindt periodiek overleg plaats met de migrantenorganisaties. Daarnaast 
gaat volgend jaar de aandacht uit naar het voorbereiden op de gemeentelijke herindeling en het 
harmoniseren van beleid en de adviesorganen. 
 
Mobiliteit 
Het gebruik van het Wmo-vervoer neemt langzamerhand toe, vooral als gevolg van de toenemende 
vergrijzing. Door het gebruik van deze voorziening nemen de zelfstandigheid en de eigen kracht van 
de inwoner af. Daarom willen we inwoners zo lang mogelijk gebruik laten maken van reguliere 
voorzieningen zoals de bus en de trein. We schenken aandacht aan de bereikbaarheid van 
voorzieningen en faciliteren vrijwilligersvervoersystemen zoals de stadsbus. We willen ook inwoners 
met een beperking stimuleren en ondersteunen bij het reizen met het OV. Hiervoor werken wij samen 
met de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente, Publiek Vervoer en het OV-bureau. 
 
Leerlingvervoer 
De Wet op Passend Onderwijs veroorzaakt een groei van maatwerkpakketten voor leerlingen met een 
beperking, met als gevolg een afname van groepsvervoer en een toename van (kostbaar) individueel 
vervoer. Publiek Vervoer ondersteunt de gemeenten met de opstart van een dialoog met de scholen 
om samen te zoeken naar een oplossing. 
 
Zorg en welzijn 
Wij zetten ons in om zorgvoorzieningen zoals goede verpleeghuiszorg, huisartsenzorg en 
ziekenhuiszorg voor onze inwoners te behouden. Een andere belangrijke component is het welzijn 
van onze inwoners. Inwoners van dorpen en wijken nemen initiatief om elkaar te zien, te 
ondersteunen en aansluiting te vinden bij de professionele zorg. Wij willen die initiatieven (blijven) 
ondersteunen, want ze zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en de kwaliteit van leven van de 
inwoners van onze gemeente.  
 
Decentralisatie van Beschermd Wonen en Opvang en de  wet Verplichte GGZ  
We zien in toenemende mate inwoners met een psychische kwetsbaarheid in combinatie met vragen 
op het gebied van wonen, werken, inkomen, zorg en veiligheid. Dit vraagt steeds meer lokale 
deskundigheid, capaciteit en inventiviteit van de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie en van onze 
partners. Daarnaast dienen zich nu de decentralisatie van Beschermd Wonen en Opvang (2021), de 
ambulantisering van de GGZ (2021), de doorontwikkeling van de aanpak van verwarde personen, de 
wet Zorg en Dwang (1 januari 2020) en de wet Verplichte GGZ Zorg (1 januari 2020) aan. We hebben 
als gemeenten de taak een goed werkende aanpak te realiseren waarbij domeinoverstijgend gewerkt 
wordt.  
 
Culturele voorzieningen 
Wij hebben een scala aan culturele voorzieningen die bijdragen aan een levendige gemeente. Dat 
maakt onze gemeente een levendige plek waar het prettig wonen is. 
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MuzeeAquarium  
De verbouwing van het MuzeeAquarium en de noodzakelijke dijkverzwaring maakten het mogelijk om 
de museumfunctie uit te bouwen naar een hoogwaardige voorziening van bovenregionale betekenis. 
Het museum doet een blijvend beroep op vrijwilligers. 
 
IVAK 
Cultuureducatie blijft een belangrijk speerpunt. De komende jaren zal het IVAK zich op dit gebied 
moeten bewijzen. Samenwerking met de scholen, de bibliotheek, het Kunstencentrum Groningen en 
Vrijdag (amateurkunst) zijn hierbij essentieel. 
 
Molenberg 
De raad heeft aangegeven een cultuurcluster in De Molenberg te willen behouden. De kansen die het 
toekomstperspectief van De Molenberg brengt voor de ontwikkeling van de omgeving van het 
centrum, Oude Schans en Nieuweweg worden nader uitgewerkt. 
 
Zorg, wonen en gezondheid 
Met de verhuizing van het Delfzichtziekenhuis zetten we in op de verbinding tussen de nulde-, eerste- 
en tweedelijnszorg voor onze inwoners in het Gezondheidsplein Molenberg. Dit krijgt ook een vervolg 
in 2020. Wij sluiten aan bij het initiatief van de huisartsen en faciliteren hen waar mogelijk. Daarnaast 
zijn we met het Sociaal Plein Delfzijl aanwezig in het Gezondheidsplein.  
 
We werken aan nieuwe woonconcepten waarbij oudere en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. De ontwikkeling van wonen met een PLUS in het centrum van Delfzijl en de 
opwaardering van de serviceflat Hoogwatum zijn daar voorbeelden van. Ontwikkelingen bij 
zorgaanbieders, de krimpopgave en mogelijk nieuwbouw in het centrum geven kansen om te komen 
tot een woonconcept in het centrum waarbij de leefbaarheid voor diverse doelgroepen toeneemt.  
 
In het Koersdocument ‘Publieke gezondheid in de regio Groningen: ontwikkelperspectief 2017-2020’ is 
geconstateerd dat de relatie tussen de GGD (als opdrachtnemer) en de gemeenten (als 
opdrachtgevers) aan herziening toe is. De afgelopen periode is de Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) een middel geweest om met elkaar in gesprek te gaan over de taken op het gebied van de 
publieke gezondheid en de relatie tussen opdrachtgever en -nemer. Alle gemeenten hebben hun 
eigen invulling gegeven aan de DVO waardoor ze niet goed te vergelijken zijn. De gezamenlijke 
gemeenten en de GGD werken aan een gezamenlijk proces. Voor 2020 worden een inhoudelijk 
format voor de DVO (inclusief de gemeenschappelijke, wettelijke en facultatieve taken), uniforme 
prestatie-indicatoren en een bijpassende monitoring in een gezamenlijk format vastgesteld. 
 
Mantelzorg 
In 2020 zetten we in op het ondersteunen van mantelzorgers. Ook voor jonge mantelzorgers is  
specifieke aandacht. Gedurende het schooljaar 2019-2020 gaan we vanuit het CJG naar de 
onderwijslocaties voor primair en voortgezet onderwijs om het onderwerp onder de aandacht te 
brengen. Maar ook om jonge mantelzorgers beter in beeld te krijgen en samen met hen te bekijken 
wat zij eventueel nodig hebben om zich in hun specifieke situatie goed te kunnen ontwikkelen. Deze 
activiteiten vallen onder het Plan van aanpak jonge mantelzorgers dat gecoördineerd wordt door de 
Welzijnsinstelling. Het plan van aanpak heeft twee focusgroepen (één voor professionals en één voor 
jonge mantelzorgers zelf) om te komen tot betere (vroeg)signalering, verwijzing en inzicht in wat jonge 
mantelzorgers nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en om geconstateerde 
knelpunten op te heffen. 
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Dementie 
Dementie staat nadrukkelijk op de agenda bij ons en onze partners. Vooral om te anticiperen op het 
toenemende aantal ouderen (en mantelzorgers) dat hiermee te maken gaat krijgen. De uitvoering van 
het plan Dementievriendelijke gemeente wordt in 2020 voortgezet. We spreken met verschillende 
organisaties in dorpen en wijken om de uitgangspunten te vertalen in initiatieven zodat we mensen 
kunnen opvangen die ondersteuning nodig hebben voor kortere of langere tijd. 
 
Onderwijs 
We zetten optimaal in op de peuteropvang, VVE, vooral voor kinderen met een (taal)achterstand. De 
peuteropvang breiden we uit en koppelen we op meer plaatsen aan primair onderwijs zodat een 
doorlopende leer- en opvoedingslijn ontstaat. Daarnaast zetten we blijvend in op een uitbreiding van 
de schakelklassen vanwege de toestroom van het aantal kinderen van het COA. De peuteropvang 
voor kinderen van het AZC wordt verder verkend. 
De ADL-gemeenten en schoolbesturen werken samen met het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten (RMC) Noord Groningen verder met een aaneengesloten onderwijs-, 
ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren in het primair voortgezet onderwijs (VO) en het 
middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Er wordt gewerkt aan het verfijnen van de 
ondersteuningsstructuur bij dreigende uitval. Daarom richten we ons op het aanpassen van het proces 
en het uitbreiden van de beschikbaarheid van de preventiemedewerker RMC. We hopen dit in het 
schooljaar 2019-2020 te realiseren. 
 
 
Passend onderwijs 
De Regionale Educatieve Agenda (REA) is inmiddels uitgebreid tot een overleg waar bestuurlijke 
overeenstemming plaatsvindt. Hiervoor is een meerjarig programma vastgesteld. Daarnaast is er een 
bestuursopdracht vastgesteld om samen met de schoolbesturen, kinderopvang en integrale 
kindcentra te komen tot duurzame oplossingen in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, 
kennisverbetering/-deling. Een ander belangrijk doel is betere en gerichtere inzet van (passend 
onderwijs en jeugdhulp) middelen. Zo werken we aan het omzetten van individuele trajecten naar 
meer collectieve arrangementen en cofinanciering van gemeenten met het (passend) onderwijs. 
Daardoor kan het budget van de jeugdhulp mogelijk omlaag. Ook kan beter aangesloten worden bij de 
vraag vanuit het onderwijs. 
Door recente wetswijzigingen in de RMC-wetgeving kan de samenwerking tussen onderwijs en 
gemeenten worden verbeterd. Zorg en participatie worden nauwer verbonden met het onderwijs. 
Hiervoor wordt het structureel overleg in de RMC-regio uitgebreid. De hoofdlijnen van maatregelen in 
het kader van Vroegtijdige Schoolverlating 2016-2021 RMC Noord Groningen Eemsmond zijn 
vastgesteld en vertaald in concrete jaarplannen. Het doel is de huidige positieve resultaten te 
continueren en het sluitend vangnet te verbeteren door een nog nauwere samenwerking tussen de 
verschillende onderdelen binnen het sociaal domein van gemeenten en het onderwijs. De 
leeftijdsgrens voor monitoring en begeleiding is verruimd van 23 naar 27 jaar. De monitorfunctie wordt 
verbreed met jongeren in een kwetsbare positie (jongeren in het Praktijkonderwijs, het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs en het Entree onderwijs). 

 
 
Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op het programma Samenlevingszaken.  
 
GR Publieke Gezondheid & Zorg 
Het doel van de samenwerking is efficiënte en effectieve integrale uitvoering van de taken op het 
gebied van publieke gezondheid en jeugdhulp om bij te dragen aan een verlenging van de gezonde 
levensverwachting en een verkleining van gezondheidsverschillen. Dit onder de vlag van de twee 
uitvoeringsorganisaties de GGD en de RIGG. Sinds 2015 is de inkoop van de jeugdhulp aan deze GR 
toegevoegd en belegd bij het Dagelijks Bestuur van de GR met een mandaat aan de directie van de 



Gemeente Delfzijl 

- 76 - Programma 7 Samenlevingszaken 

RIGG. De samenwerking van de Groninger gemeenten (inclusief de inkoop en taken van de RIGG)  is 
verlengd tot eind 2020. De Groninger gemeenten moeten beslissen over deze vorm van 
samenwerking na 1 januari 2021. 
 
Zwembad Appingedam-Delfzijl Vastgoed B.V. 
Het doel van de samenwerking is de instandhouding van een zwemvoorziening. 
 
GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe 
Alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het Openbaar Vervoer-bureau hebben voor het uitvoeren 
van het contractmanagement, de ontwikkeling en innovatie van Publiek Vervoer een 
gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 
opgericht. Ingangsdatum was 1 januari 2018. Door de samenwerking wordt een basis gelegd voor 
innovaties die ten goede komen van de klanten, de opdrachtgevers (de gemeenten) en de 
vervoerders. Alle deelnemende gemeenten houden beleidsvrijheid en zijn financieel 
eindverantwoordelijk. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

3.788       2.827       2.320       2.370       2.498       2.498       

-              -              -              -              -              -              

29.005     31.343     29.903     29.216     29.404     29.290     

25.217-     28.515-     27.583-     26.845-     26.905-     26.792-     

-              -              -              -              -              -              

25.217-     28.515-     27.583-     26.845-     26.905-     26.792-     

765-          850          589          159          221-          331-          

25.982-     27.666-     26.993-     26.687-     27.127-     27.123-     

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 507-          50           128          -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 1.440       687          188-          114          

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 932          737          60-           114          

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Lasten

Saldo

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

- nieuw beleid

- bestaand beleid

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

 
 

De belangrijkste verschillen zijn:
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-163 

96 -250 270

-371 -100 9 8

342

-130 130

40 -50 50 -50 128 -128 
Door een stijging van de te ontvangen OAB-gelden kan er meer worden ingezet op 
onderwijsachterstanden. De stijging is meerjarig.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 

Zakelijke lasten huisvesting basisonderwijs/gymloka len

Personeelslasten
Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's.

2020

Toerisme, recreatie en plattelandsontwikkeling
De lasten nemen af als gevolg van eenmalige bijdragen in 2019 van € 50.000 
cofinanciering voor de kleine polder Termunterzijl en € 50.000 uit de kadernota 2019 
t.b.v. verhoging budget. De verhoogde last in 2021 is ten behoeve van Delfsail, mede 
door de onttrekking uit de reserve. In 2022 vervalt deze mutatie weer.

In 2020 en 2021 starten de kapitaallasten van de kindcentra in Wagenborgen en 
Spijk. Daarna dalen de toegerekende rentebedragen als gevolg van aflossingen.

Scholentransitie
De lasten in 2019 waren hoger, omdat in 2019 de lasten zijn geraamd voor 
sloopkosten van een tweetal scholen en een sporthal.

Tot 2019 krijgt het RMC middelen voor de uitvoering van het regionaal VSV-
programma. Dit betreft zowel de baten als de lasten.

Ontwikkelingskansen door kwaliteit

2021 2022 2023
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baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

95

18 -62 

-14 -1 -593 1

-18 15

35 40

-100 208 50

108 340

223 29

50

600 200

-265 400 150 100

Sportbeoefening en -bevordering
De bijdrage uit de GIDS-gelden stopt in 2020. Daarnaast verdwijnt ook de extra 
bijdrage in 2020 uit de algemene uitkering.

Algemeen beleid Jeugd en gezin
Vanuit de kadernota 2019 is er € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020 voor 
inhuur personeel voor analysedoeleinden. In 2021 vervallen deze middelen.

Cultureel erfgoed

Als gevolg van enkele incidentele projectgelden dalen de lasten

Samenlevingsopbouw en maatschappij
Door incidentele extra middelen via projectgelden en de kadernota dalen de lasten. In 
2019 is eenmalig € 100.000 ontvangen voor de uitvoering van een sociaal vangnet bij 
versterkingsadviezen. Deze middelen zijn niet meer in 2020 beschikbaar.

Gebiedsregie

Als gevolg van de indexering van de bijdrage stijgen de lasten in 2020. In 2022 stijgen 
de lasten als gevolg van de voorgenomen nieuwbouw.

Per saldo stijgen de jeugdzorgkosten in 2020 met € 265.000. Uit de prognose blijkt 
dat de kosten toenemen de komende jaren, maar ook een stijgt de taakstelling.  Een 
deel van de hogere kosten wordt opgevangen door minder uitgaven aan PGB's. Door 
invulling te geven aan de taakstelling, dalen de lasten vanaf 2020.

Jeugdzorg

De projectgelden zijn in 2020 lager, omdat in 2019 eenmalig € 600.000 is 
toegevoegd vanuit 2018. Daarnaast wordt er in 2020 nog eenmalig € 200.000 
onttrokken aan de projectgelden ten behoeve van de vier speerpunten.  

Als gevolg van een daling van de indirecte (salaris)kosten dalen ook de 
onderhoudskosten voor de sportaccommodaties. Daarnaast nemen de 
onderhoudskosten toe als gevolg van de kapitaallasten voor de nieuwe 
kunstgrasvelden in Wagenborgen en Holwierde. 

Projecten Sociaal Domein

Vreemdelingen
Vanaf 2020 ontvangen we geen vergoeding meer voor verhoogde asielinstroom en 
nemen de lasten ook af. Daarnaast krijgen we in 2020 eenmalig een bijdrage uit het 
gemeentefonds van € 29.000 voor maatschappelijke begeleiding voor statushouders. 
Deze bijdrage vervalt in 2021.

De indirecte kosten voor het Molenonderhoud dalen.

Theater en Congrescentrum de Molenberg

WMO diversen

2020

Gebiedsregie krijgt in 2020 eenmalig een bedrag van € 108.000 uit de kadernota voor 
Burgerinitiatieven. In 2021 stopt deze bijdrage, evanals een tweetal andere initiatieven 
vanuit dezelfde kadernota (dorpsondersteuner en bewonersinitiatieven).

Sportaccommodaties

2021 2022 2023
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-50 

-284 565

-46 43 -60 91

Saldo overige afwijkingen diverse posten 31 -30 6 13 5

-507 1.440 50 687 128 -188 114

Door een lagere bijdrage voor de OGGZ dalen ook de lasten voor de OGGZ. 
Daarnaast fluctueert het saldo van het project "Gezond in de Stad". In 2019 waren nog 
overgebleven gelden van 2018 beschikbaar en vanaf 2020 worden geen bijdragen 
meer gedaan voor buurtsportcoaches. Na 2021 vervalt ook de bijdrage vanuit de 
algemene uitkering hiervoor.

Volksgezondheid

Vanaf 2021 vindt een decentralisatie plaats van de centrumgemeente naar de 
afzonderlijke gemeenten. Omdat nog niet duidelijk is welke middelen we daarvoor 
ontvangen, hebben we vanaf 2021 (nog) geen raming opgenomen.

Beschermd wonen

Leerlingenvervoer
De kosten van leerlingenvervoer nemen toe als gevolg van de verkeersveiligheid. 
Binnenkort wordt een onderzoek opgestart welk vervoer passend is voor een leerling.
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8 Beheer en Realisatie  
 
 

Inhoud programma; Wat verstaan wij onder dit programma? 
Het programma gaat over het realiseren, beheren en onderhouden van werken in de openbare ruimte 
die gericht zijn op een duurzame leefomgeving. Hieronder vallen wegen, fiets- en voetpaden, 
kunstwerken, openbare verlichting, waterwegen, openbaar groen, openluchtrecreatie, sportvelden, 
afvalverwijdering en –verwerking, riolering en waterzuivering, milieubeheer, lijkbezorging 
(begraafplaatsen), GEO-informatie en onderhoud gebouwen. 
 
 

Portefeuillehouder en afdeling; Wie is verantwoordelijk? 
Portefeuillehouder:  J.H. Menninga, IJ.J. Rijzebol en J.A. Ronde 
Afdeling:   Stadsbeheer 
 
 

Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
 
• Masterplan Openbare Ruimte 2010 
• Kleur Bekennen 2011 
• Blik noar boet'n 2012 
• Actieplan Centrum 2013 
• Actieplan Dorpen en Wijken 2013 
• Groenstructuurvisie 2013 
• Integraal investeringsprogramma 2013 
• Stadsbeheer weet van (geen) wijken 2013 
• Beheerplan Wegen 2014 
• Beheerplan Openbaar groen 2014 
• Beheerplan Gebouwen 2014 
• Beheerplan Kunstwerken 2015 
• Addendum Beheerplan Wegen 2016 
• Koerslijn Organisatieontwikkeling 2016-2018 2016 
• Stroomlijnendocument 2016 
• Notitie gebiedsregie 2016 
• Noord Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidsplan 2017 – 2021 2017 
• Watertakenplan DAL W2 2018-2022 2017 
 
 

Trends en knelpunten; Wat gebeurt er om ons heen? 
 
Geologische veranderingen 
Als gevolg van aardbevingen, bodemdaling en een stijgende waterspiegel treedt schade op aan infra, 
gebouwen en kunstwerken. De versterkingsopgave leidt tot onontkoombaar herstel en aanpassingen 
in de openbare ruimte. 
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Klimaatverandering 
De klimaatverandering stelt nieuwe eisen aan het beheer van de openbare ruimte. Zo krijgen we vaker 
te maken met zeer intensieve regenbuien en langdurig droge periodes. Dit heeft invloed op het 
ontwerp en beheer van het regenwaterstelsel, de inrichting van wegen, water, gebouwen en 
groenvoorziening. In specifieke gevallen vraagt het ook om extra investeringen bij het oplossen van 
knelpunten die ontstaan door de effecten van de klimaatverandering. 
 
Gemeentelijke herindeling 
De voorgenomen gemeentelijke herindeling vraagt om een proactieve afstemming van beleid, 
inrichting en beheer van de openbare ruimte. Daarbij willen wij ‘schoon door de poort’. Dat betekent 
concreet dat wij onze data over onze kapitaalgoederen op orde hebben, inspecties actueel zijn en 
deze zijn vertaald in een meerjaren onderhouds- en investeringsprogramma. 
 
Gevolgen krimp bevolking 
In combinatie met eerdere bezuinigingen op uitgaven ontstaat druk op de kwaliteit van het onderhoud 
en beheer van de openbare ruimte. De openbare wegen, inclusief bermen en verkeersmeubilair, zijn 
vooral binnen de kern Delfzijl ingericht op een verwachte bevolking van 70.000 inwoners. De (te 
brede) wegen brengen nu en later onevenredig hoge onderhoudskosten met zich mee. Hetzelfde geldt 
voor de ruim bemeten hoeveelheid groen. 
 
Toename beheer openbare ruimte 
Ondanks het afstoten van delen van het areaal zoals parkstroken en gemeenschappelijke tuinen rond 
huurwoningen, is het te beheren areaal in de openbare ruimte in de afgelopen jaren per saldo 
toegenomen. Vooral de aankoop van het Groot Bronswijk terrein draagt bij aan de areaaluitbreiding. 
 
Verandering technische en functionele levensduur 
Het grootste gedeelte van de openbare ruimte is aangelegd in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 van de vorige 
eeuw. Door ouderdom en slijtage kunnen delen van de verhardingen, het groen en het straatmeubilair 
niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen; de technische levensduur is verstreken. Daarnaast 
speelt dat we onze wegen en bruggen op een laag onderhoudsniveau beheren. Dit brengt financiële 
risico's met zich mee die in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Door veranderingen in het gebruik, in 
verwachtingen en in regelgeving is de inrichting van die openbare ruimte gedateerd; de functionele 
levensduur is overschreden. 
 
Toename burger- en overheidsparticipatie 
Burger- en overheidsparticipatie in de directe leefomgeving komt steeds vaker voor. Dit vereist nieuwe 
methoden en oplossingen als het gaat om inrichting, onderhoud, gemeentelijke dienstverlening en 
partnerschap in het beheer van de openbare ruimte. Door een verbeterde digitale toegankelijkheid 
zien we een sterke toename van het aantal meldingen. 
 
Toename circulaire economie 
Landelijk is sprake van een toename van hergebruik van huishoudelijk afval. Wettelijk is een verdere 
reductie van het zogenaamde 'restafval' voorgeschreven. Er is steeds meer sprake van wat ook wel 
kringloopeconomie wordt genoemd. Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol, ook voor de 
inrichting en het beheer van de openbare ruimte.  
 
Essentaksterfte 
De essentaksterfte onder laan- en parkbomen, wegbeplantingen en struwelen/bossen breidt zich snel 
verder uit. Steeds meer bomen zijn/worden aangetast. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties door 
afbrekende takken en omvallende stammen. Door het snoeien en kappen van ernstig aangetaste 
bomen verkleinen we risico's, maar ontstaan er wel grote gaten in groenstructuren en randen van 
wijken en dorpen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 
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Strategische doelstelling(en); Wat willen wij bereiken? 
• Deelnemen aan en ondersteunen van initiatieven vanuit buurten en dorpen waarbij we de eigen 

kracht van buurten en dorpen benutten.  
• Bouwen aan een daadkrachtige en voorspelbare beheerorganisatie, waarin we met eigen 

beheer- en serviceteams nauw samenwerken met inwoners, maatschappelijke partners en 
bedrijven. Daarbij anticiperen we waar mogelijk op de situatie na de herindeling. We maken 
optimaal gebruik van onze kwaliteiten én die van anderen en spelen in op initiatieven, kansen en 
ontwikkelingen in het beheer van de openbare ruimte, binnen de beschikbare middelen. 
We doen dat aan de hand van drie speerpunten: 
o kwaliteit op maat; 
o servicegericht; 
o bedrijf op orde. 

• Voortzetting (risico)beheer waarin we sturen op samenhang en integrale kwaliteit in de 
buitenruimte. We verbinden de vervangingsopgave in de verouderde delen van de openbare 
ruimte met parallelle projecten en investeringen in wijken, dorpen, centra en hoofdinfrastructuur. 
Dit doen wij door een kwaliteits- en risicobewuste aanpak. We gaan hierbij uit van behoud van 
(kapitaal)waarde en preventie van schade en hinder. 

• Behoud van de eerder gestelde kwaliteitseisen in het beheer van de openbare ruimte, rekening 
houdend met de gebruiksmogelijkheden, beeldkwaliteit, veiligheid en verzorgingsgraad en 
daarmee de leefbaarheid van de wijken en dorpen.  

• De gemeentelijke taken vanuit geldende wet- en regelgeving uitvoeren binnen de gestelde 
kaders, waarbij we streven naar een kostendekkende exploitatie.  

• Bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte houden we rekening met de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. 

 
 

Beleidsindicatoren 
De beleidsindicatoren van de gemeente Delfzijl die onder het programma Beheer en realisatie vallen 
zijn in onderstaande overzichten vergeleken met het gemiddelde van de gemeenten met een omvang 
tot 25.000 inwoners. 
 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 

inwoners

Duiding van de 

indicator

Omvang 

Huishoude-

l i jk restafval

kg CBS - 

Statis tiek 

Huishou-

del i jk 

afva l

De hoeveelheid resta fva l  per 

bewoner per jaar (kg)

2017 245 137 Hoger = meer 

resta fva l

Omvang 

Huishoude-

l i jk restafval

kg Afva lbe-

lei dsplan 

Del fzi jl

De hoeveelheid resta fva l  per 

bewoner per jaar (kg) na 

nas cheiding

2018 162 n.b. Hoger = meer 

resta fva l

Hernieuwde 

elektrici tei t

% Ri jks water

s taat - 

Kl ima at-

monitor

Hernieuwba re elektrici tei t i s  

elektrici tei t die i s  opgewekt 

ui t wind, wa terkracht, zon of 

biomas s a

2017 50 Data niet 

beschik-

baa r

Hoger = meer 

hernieuwba re 

elektrici tei t

Beleidsindicatoren Taakveld Volksgezondheid en milieu, programma 8
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Prioriteiten; Wat zijn onze speerpunten? 

• Faciliteren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en projecten in de buitenruimte.  
• Realisatie van de doelstellingen in het afvalwaterplan. 
• Reductie van restafval door uitvoering van het afvalbeleidsplan.  
• Realisatie integraal meerjarenplanning openbare ruimte onderhoudsprogramma, gericht op: 

o samenhangende kwaliteit; 
o gebiedsgericht maatwerk; 
o gefaseerde vervanging van verouderde openbare ruimten. 

• Risico's als gevolg van essentaksterfte voorkomen. 
• Uitvoering maatwerkplannen in de dorpen die het zwaarst getroffen worden door de 

essentaksterfte. 
• Energielabel voor gebouwen. 
• Bestrijding van berenklauw en Japanse duizendknoop in de openbare ruimte. 
 
 

Operationele doelen en activiteiten; Wat willen wij bereiken in 2020? 
• Blijvend ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Inwoners en gemeente participeren 

gezamenlijk met de inzet van gebiedsregisseurs, rayonbeheerders en serviceteams. We houden 
periodieke schouwen en rondgangen. Wij participeren in project-, buurt-, wijk- en dorpsteams. We 
ontwikkelen beheerovereenkomsten om de wederzijdse afspraken vast te leggen. We stellen 
rayon- en gebiedsplannen op en dragen die uit. 

• Verdere reductie van het restafval In 2020 werken we aan de uitvoering van een nieuw 
afvalbeleidsplan waarin onder andere deze rijksdoelstelling is opgenomen. 

• Beheersing overlast van berenklauw en Japanse duizendknoop. 
• Uitvoering van de integrale meerjarenplanning openbare ruimte 
• Uitvoering van het actieplan essentaksterfte. 
• Ontmanteling overbodige installaties op het afvalbrengstation. 
• Met Werkplein Fivelingo, bedrijfsleven en maatschappelijke partners onderhouden we de 

openbare ruimte met aandacht voor werkgelegenheid, sturing, kwaliteitszorg, bedrijfsvoering en 
financiën. 

• Uitvoering en/of oplevering van onder andere de volgende projecten: 
o Plein de Vennen; 
o Kindcentrum Wagenborgen en Spijk; 
o Herinrichting openbare ruimte Oosterveld; 
o Herinrichting diverse straten en wegen Termunten/Termunterzijl; 
o Uitvoering beleidsplan openbare verlichting. 

 
 

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op het programma Beheer en realisatie.  
 
GR Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering No ordoost Groningen (SANOG)  
Het doel van de samenwerking is: De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 
deelnemende gemeenten van het samenwerkingsgebied voor wat betreft preventie, doelmatigheid en 
het verwijderen en verwerken van afvalstoffen op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Dit afval is 
afkomstig van huishoudens uit het samenwerkingsgebied. Dit in overeenstemming met de 
afvalstoffen-wetgeving. 
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Afvalsturing Friesland NV  
Het doel van de vennootschap is te komen tot een doelmatige en zo duurzaam mogelijke manier van 
overslag, transport, bewerking of laten verwerken van afvalstoffen. Daarnaast wil de vennootschap 
noodzakelijke inrichtingen en installaties exploiteren voor een doelmatige bewerking en verwerking 
van afvalstoffen. Dit komt voort uit de zorgtaak en publieke verantwoordelijkheid van de deelnemende 
overheden en vindt plaats binnen relevante wetgeving. De vennootschap kan deelnemen in en het 
bestuur voeren over andere ondernemingen, voor zover passend binnen de genoemde doelstelling. 
 
Fryslan Miljeu NV 
De inzameling van huishoudelijk afval vormt de basis voor het totale traject 'Van Afval Naar Grondstof 
(VANG-doelstelling) Wij hebben in het aandeelhouderschap van Afvalsturing Friesland NV al een 
samenwerkingsverband voor de verwerking van huishoudelijk afval. De wijze van inzamelen door 
Fryslan Miljeu, de inzamel NV van Afvalsturing Friesland, zorgt ervoor dat de verwerking bij 
Afvalsturing Friesland volledig aansluit. 
Per 1 januari 2019 is de gemeente Delfzijl aandeelhouder geworden van Fryslan Miljeu. Fryslan Miljeu 
opereert op het gebied van inzameling en reinigingstaken die in regioverband worden uitgevoerd. 
Aandeelhouders zijn achttien gemeenten in Friesland en Groningen.  
 
GR Werkplein Fivelingo  
Het doel van de samenwerking in het beheer van de openbare ruimte is dat Fivelingo en de afdeling 
Stadsbeheer mensen de gelegenheid bieden terug te keren in het arbeidsproces, inkomen te 
verwerven en/of actief deel te nemen aan de samenleving. Door mee te werken doen zij ervaring en 
kennis op in het uitvoeren van onderhoud en dienstverlening in het beheer van de openbare ruimte. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

8.492       8.212       8.196       8.188       8.220       8.260       

-              -              -              -              -              -              

14.455     15.915     15.742     15.815     15.957     16.165     

5.963-       7.704-       7.546-       7.627-       7.737-       7.905-       

-              -              -              -              -              -              

5.963-       7.704-       7.546-       7.627-       7.737-       7.905-       

1.037-       97-           157-          323-          311-          299-          

7.000-       7.800-       7.703-       7.949-       8.048-       8.203-       

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 16-           8-             32           40           

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 174          73-           142-          208-          

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 158          81-           110-          168-          

Lasten

Saldo

Resultaat na bestemming

- bestaand beleid

- nieuw beleid

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

Mutatie reserves

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

 

 

De belangrijkste verschillen zijn:
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-305 

Wegen
-105 -96 -88 -104 

100

34

Bruggen -22 -44 -42 -22 

Beheerprogramma kapitaalgoederen 39

Groenbeheer
-60 15 23 7
60

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingen van 
investeringen als gevolg van kortere afschrijvingstermijnen.

De uitvoeringskosten invasie exoten starten in 2020 en lopen daarna af.
In 2019 hadden we exploitatielasten van het rode spoor en vanaf 2020 lagere 
kapitaallasten van het groene spoor en bestrijding essentaksterfte

Het bedrag voor burgerparticipatie in de openbare ruimte van € 100.000 in 2018 en 
2019 vervalt in 2020.

Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's..

In de kadernota 2019 zijn investeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor 
kunstwerken. De kapitaallasten nemen hierdoor toe.

De middelen voor het leggen van kabels en leidingen en de instemmingsbesluiten 
nemen toe.

In 2019 was voor het project beheerprogramma kapitaalgoederen nog een eenmalig 
bedrag beschikbaar voor dit project. Dit vervalt in 2020.

Personeelslasten

20232020 2021 2022
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baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-230 680

Brede rioolheffing 57 41 -6 -6 76 63 40 33

Huisvuildienst
-90 

-100 100

Baten reinigingsrechten/afvalstoffenheffing
93

22

Saldo overige afwijkingen diverse posten 30 -86 -2 -42 -44 -98 -0 -122 

-16 174 -8 -73 32 -142 40 -208 

Voor het borgen van het beheerplan GEO was een incidentele kostenpost in 2019 en 
vervalt daarom in 2020.

Uitgangspunt bij de riolering is een 100% kostendekkend tarief. De stijging van de 
kosten voor riolering heeft tot gevolg dat ook het tarief stijgt. Daardoor wordt een 
hogere opbrengst gegenereerd.

In 2020 zijn er incidentele kosten voor demontage waterzuivering Kloosterlaan

Uitgangspunt bij het product afval is een 100% kostendekkend tarief. De daling van 
de kosten voor afvalinzameling leidt tot een daling van het tarief en als gevolg daarvan 
een lagere opbrengst.

De kostenontwikkeling van het afvalplan en de kostenontwikkeling van de uitvoering 

Betreft incidentele baten en lasten sportpark Uitwierde
Openluchtrecreatie

Geo

2020 2021 2022 2023
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9 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en Onvoorzien 
 
Algemeen 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft 
voornamelijk de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen hebben in tegenstelling 
tot heffingen zoals de rioolheffing of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De 
niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de 
programma's waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Dit hoofdstuk 
gaat in op de middelen die vrij besteedbaar zijn. De paragraaf lokale heffingen geeft een totaalbeeld 
van alle (andere) lokale heffingen, dus ook die niet vrij aanwendbaar zijn. 
 
 

Algemene lokale heffingen 
Zie voor het beleid ten aanzien van deze belastingen en een overzicht op hoofdlijnen de “Paragraaf 
Lokale heffingen”. Voor het jaar 2020 is een trendmatige verhoging van 2,3 % in de ramingen 
meegenomen voor de opbrengst van gemeentelijke belastingen. 
 
Tabel lokale heffingen (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Baten
10.265     10.635     11.022     11.044     11.111     11.111     

107          115          137          137          137          137          
160          158          160          160          160          160          
58           58           58           58           58           58           

782          468          312          156          -              -              
68           90           90           90           90           90           

Lasten

538          689          712          712          712          712          
10.902     10.835     11.067     10.933     10.844     10.844     

Dwanginvordering belastingen

Saldo

Reclamebelasting

Onroerende-zaak belastingen

Belasting op honden
Toeristenbelasting

Precariobelasting

Kosten Heffen, invorderen en 
  WOZ

 
 

2020 2021 2022 2023

-156 -156 -156 
387 22 67

24
-23 

232 -134 -89 

De hogere raming opbrengst OZB bestaat uit de trendmatige verhoging van 2,3% (€ 245.000) en 
de extra OZB i.v.m. windmolens (€ 142.000).

De precariobelasting wordt in vijf jaren afgebouwd. In 2022 wordt de belasting niet meer geheven.

De uitvoeringskosten voor de kosten Heffen, invorderen en WOZ zijn gestegen.

De belangrijkste verschillen zijn:

De overige belastingen zijn eveneens trendmatig verhoogd

 

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds incl. Soci aal Domein 
Aan de hand van de septembercirculaire 2019 is de raming voor de uitkering uit het gemeentefonds 
opgesteld. Onderdeel van deze uitkering is de integratie-uitkering Sociaal Domein. Met ingang van 
2019 is het integreerbare deel hiervan opgenomen in de algemene uitkering. Een aantal onderdelen 
wordt naar verwachting in 2020 overgeheveld van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de 
algemene uitkering. De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten, zoals het dalende aantal inwoners, een dalend aantal woningen en de ontwikkeling 
van het aantal bijstandsgerechtigden. Een risico hierbij is de vaststelling van de accressen (dit is 
afhankelijk van de rijksuitgaven en de definitieve vaststelling van de uitkeringsmaatstaven). In de 
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risicoparagraaf houden we rekening met dit risico. De raming vindt plaats tegen constante prijzen, dat 
wil zeggen dat de loon- en prijsstijging van het begrotingsjaar 2020 ook wordt gehanteerd in de jaren 
erna.  
 
Tabel uitkering uit het gemeentefonds (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

53.095     52.095     52.116     51.273     51.042     50.920     
-              -              -              -              -              -              

53.095     52.095     52.116     51.273     51.042     50.920     
Lasten
Saldo

Baten

 
 

2020 2021 2022 2023

21 -843 -231 -122 

21 -843 -231 -122 

De belangrijkste verschillen zijn:

De algemene uitkering 2020 is ten opzichte van 2019 iets hoger. Voor de jaren daarna zien we 
een daling, vooral als gevolg van het stoppen van de krimpuitkering met ingang van 2021. Vanaf 
2022 dalen de uitgaven nog iets verder als gevolg van dalende rijksuitgaven.

 

Krimpbijdrage 
Een onderdeel van de Algemene Uitkering is de krimpbijdrage. De totale krimpbijdrage voor de 
periode 2016 tot en met 2020 is in de septembercirculaire 2015 door het Ministerie van BZK bekend 
gemaakt en vastgesteld op € 11,2 miljoen per jaar. Voor onze regio (Eemsdeltaregio) stelt het Rijk 
€ 1,5 miljoen jaarlijks beschikbaar. Het aandeel van Delfzijl hierin is € 870.000. 
 

Dividenden 
Wij ontvangen jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in de Bank Nederlandse 
Gemeenten (€ 112.000) en Enexis (€ 290.000). Daarnaast wordt rekening gehouden met een 
winstuitkering (compensatie-uitkering) van het Havenschap (€ 52.600). 
 
Tabel dividenden (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

459          442          455          455          455          455          
56           43           20           20           20           20           

403          398          435          435          435          435          Totaal

Baten
Lasten

 

 
2020 2021 2022 2023

37

37
Betreft een samenstel van diverse kleine mutaties.

De belangrijkste verschillen zijn:

 
Saldo financieringsruimte 
Voor de financiering van activa is totaal € 104,6 miljoen nodig. Na aftrek van onze reserves en 
voorzieningen resteert een financieringsbehoefte van € 70,4 miljoen. Deels wordt hierin voorzien door 
het aantrekken van vreemd vermogen lang en deels met vreemd vermogen kort. Zie ook paragraaf 
“Financiering”. 
 
De geraamde netto rentelasten van de financieringsmiddelen bedragen € 2,759 miljoen. Deze 
rentelasten rekenen we toe op basis van een rentepercentage van 3,0 procent aan de programma's 
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en taakvelden op basis van de boekwaarde van de investeringen per programma of taakveld. Teveel 
of te weinig toegerekende rentelast komt tot uitdrukking in de paragraaf Financiering. Over onze eigen 
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) besparen we rente. De bespaarde rente wenden 
we als algemeen dekkingsmiddel aan en bedraagt voor 2020 € 1.025.000. 
 
Tabel saldo financieringsruimte (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

1.098       569          1.353       1.752       2.358       2.310       
61           63           60           60           59           59           

1.037       506          1.293       1.693       2.298       2.250       
Lasten
Baten

Saldo
 
 

2020 2021 2022 2023

485 398 602 -103 

287 2 4 14

772 400 606 -89 

In de liquiditeitsbegroting blijkt dat er een surplus aan financiële middelen voor de komende drie 
jaren, dit wordt veroorzaakt doordat we gelden ontvangen voor de uitvoering van de Batch 1588. In 
2023 blijkt uit onze financieringsbehoefte dat we ongeveer 35 miljoen zullen moeten lenen. 
Hierdoor zullen de lasten vanaf 2023 weer toenemen, wat weer wordt gecompenseerd door een 
lagere doorbelasting van rente.
Door meer eigen financieringsmiddelen te hebben ontstaat er een hogere bate "bespaarde rente 
eigen financieringsmiddelen". 

De belangrijkste verschillen zijn:

 

Vennootschapsbelasting 
Met ingang van 2016 rust een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende 
ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen 
overheidsondernemingen en private ondernemingen. Wij hebben voornamelijk vrijgestelde activiteiten, 
maar voert ook een (gering) aantal ondernemingsactiviteiten uit. Zo worden de resultaten die worden 
behaald met bedrijfsafval en de grondexploitatie gezien als ondernemingsactiviteiten. Deze worden 
belast met vennootschapsbelasting. Een schatting van de verschuldigde belasting is in de begroting 
opgenomen. 
 
Tabel Vennootschapsbelasting (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

-              -              -              -              -              -              
-              8             8             8             8             8             
-              8-             8-             8-             8-             8-             

Baten
Lasten
Saldo
 

2020 2021 2022 2023De belangrijkste verschillen zijn:
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Onvoorzien 
In de begroting is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 56.000. De raming is 
gebaseerd op een bedrag van € 2,25 per inwoner. 
 
Tabel onvoorzien (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

-              -              -              -              -              -              
-              56           56           56           56           56           
-              56-           56-           56-           56-           56-           

Baten
Lasten
Saldo
 
 

2020 2021 2022 2023De belangrijkste verschillen zijn:

 
 

Overige algemene dekkingsmiddelen 
 
Toelichting: 
Het financiële verloop tussen de jaren 2020 tot en met 2023 is marginaal. 
 
Tabel overige algemene dekkingsmiddelen (Bedragen * € 1.000)

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

135          30           30           30           30           30           
165          35           30           32           33           30           
30-           5-             0-             2-             3-             0-             

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar -              -              -              -              
Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 5-             1             1             2-             
Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 5-             1             1             2-             

Lasten
Saldo

Baten

 
 

 baten  lasten  lasten  lasten  lasten  lasten  las ten  lasten 

Saldo overige afwijkingen diverse posten -                  5-                 -           1          -           1          -           2-          
-                  5-                 -           1          -           1          -           2-          

2023De belangrijkste verschillen zijn: 2020 2021 2022
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Beleidsindicatoren 
We hebben de beleidsindicatoren die onder dit programma vallen in onderstaande overzichten 
vergeleken met het gemiddelde van de gemeenten met een omvang van minder dan 25.000 inwoners. 
 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl <25.000 

inwoners

Duiding van de 

indicator

Gemiddelde 

WOZ-wa arde 

woningen

euro x 

€ 1.000

CBS - 

Statis tiek 

Wa arde 

Onroeren-

de Zaken

De gemiddelde WOZ waa rde 

van woningen

2018 126 268 Hoger = 

hogere woz-

wa arde

Gemeente-

l i jke 

woonla sten 

eenper-

s oons-

huis houden

euro COELO, 

Groningen

Het gemiddelde tota albedrag 

in euro's  per jaar dat een 

éénpers oons huis ouden 

beta al t a an woonlasten

2019 740 708 Hoger = 

hogere 

woonla sten

Gemeente-

l i jke 

woonla sten 

meerper-

s oons-

huis houden

euro COELO, 

Groningen

Het gemiddelde tota albedrag 

in euro's  per jaar dat een 

meerpersoons huishouden 

beta al t a an woonlasten

2019 795 784 Hoger = 

hogere 

woonla sten

Beleidsindicatoren Taakveld Bouwen en Wonen, algemene dekkingsmiddelen
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10 Kosten van overhead  
 

ICT juridische zaken p&o

facilitaire financiën 

zaken

directie control

DIV management communicatie

OVERHEAD

 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de baten en lasten van de 
overhead in een apart overzicht opnemen. In de programma's nemen we de kosten op die betrekking 
hebben op het primaire proces.  
 
 

Definitie Overhead 
Er is een algemene definitie van overhead voorgeschreven. Uitgangspunt is dat kosten zoveel 
mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken / activiteiten. Onder overhead wordt 
verstaan "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het 
primaire proces". Deze algemene definitie van overhead maakt een betere financiële vergelijkbaarheid 
tussen gemeenten mogelijk. 
 
 

Methodiek 
In de notitie Overhead van de commissie BBV is het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV voor de 
overhead nader uitgewerkt. In deze begroting hebben we de definities gehanteerd zoals deze in de 
notitie Overhead zijn opgenomen. Er is wel keuzevrijheid in het toerekenen van de directe kosten aan 
de taakvelden en overheadkosten aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidieprojecten). 
Deze lichten we afzonderlijk toe. 
 
De overhead bestaat uit: 

• Leidinggevenden primair proces. Projectleiding valt hier buiten. 
• Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. 
• Personeelszaken en organisatie. 
• Inkoop. 
• Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie. 
• Juridische zaken. 
• Bestuurszaken en ondersteuning. 
• Informatisering en automatisering van overheadsystemen (ICT). 
• Facilitaire zaken en huisvesting. 
• Documentaire informatievoorziening (DIV). 
• Managementondersteuning primair proces. 
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Uitgangspunten 
Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 
• De directe kosten zijn zoveel mogelijk direct toegerekend aan de taakvelden. 
• De loonkosten zijn op basis van een geschatte inzet van personeel toegerekend aan de 

taakvelden en overhead, waarbij gerekend is met een gemiddeld uurtarief, gebaseerd op 1.350 
productieve uren per full time fte. 

• De kosten van ICT kunnen we in 2020 nog niet specificeren in direct toe te rekenen kosten aan 
taakvelden en overheadkosten. De kosten zijn daardoor nog opgenomen in het tarief van de 
overheadkosten. (In het verleden zijn de investeringen onder één noemer verwerkt en niet 
uitgesplitst). 

• De overheadkosten zijn toegerekend aan de grondexploitatie, investeringen, (subsidie) projecten 
en werken voor derden op basis  van het gemiddeld uurtarief en een opslag voor facilitaire 
diensten en organisatiekosten. 

• Daar waar afspraken zijn gemaakt over de toerekening van de overheadkosten in 
dienstverleningsovereenkomsten op basis van de Handleiding Overheidstarieven, is dit tarief 
gehanteerd (€ 19.800 per fte prijspeil 2019, exclusief externe inhuur en ondersteunende 
diensten). 

• De ondersteunende diensten (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) 
voor de organisatie zijn wel begrepen in bovengenoemde tarieven. 

• De toerekening van de overheadkosten aan de tarieven en heffingen is extracomptabel. De 
toerekening is gebaseerd op de geschatte inzet van personeel waarbij het gemiddeld uurtarief is 
gehanteerd met een opslag voor facilitaire diensten. 

• Om inzicht te houden in het totaal van de overheadkosten, worden alle overheadkosten 
opgenomen en daar waar toerekening plaatsvindt naar investeringen en dergelijke wordt dit als 
negatieve last overgeboekt naar de betreffende activiteit. 

• De bijdragen aan verbonden partijen verantwoorden wij op het betreffende taakveld. 
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Overhead  
De kosten van de overhead bestaan uit: 

(Bedragen * € 1.000)
Raming Raming Raming Raming Raming

2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Loonkosten 5.124        5.341        5.341        5.341        5.341        
Organisatieontwikkeling 1.327        887            887            887            887            

Gemeentesecretaris  ondersteuning 67                67                67                67                67                

Orga nisati e Algemeen (deel  inhuur) 975              590              590              590              590              

Orga nisati e Algemeen (deel  overig) 285              230              230              230              230              

ICT 1.800        1.824        1.924        1.944        1.907        
Gemeentehuis/huishoudelijke dienst 993            882            882            869            869            
Personeel t.b.v. derden 425            511            511            511            511            

Overige facilitaire dienstverlening 881            929            929            929            929            
Pers oneel sbelei d 88                93                93                93                93                

Ondernemingsra ad Del fzi jl  15                15                15                15                15                

Arbeidsomstandigheden 13                13                13                13                13                

Arboverpl i chtingen 78                78                78                78                78                

Verzekeringen en aans prakel i jkhei d 67                75                75                75                75                

Telefoona angelegenheden 76                76                76                76                76                

Fina nciële  admi nis tratie 84                84                84                84                84                

Overige personeelskos ten 291              330              330              330              330              

Inkoop kantoorbenodi gheden 14                14                14                14                14                

Postbehandel ing 39                39                39                39                39                

Archiefbeheer 13                10                10                10                10                

Druk- en kopieerwerk 104              104              104              104              104              

Doorbelaste overheadkosten 507-            512-            515-            516-            514-            
Totaal lasten 10.043      9.862        9.958        9.966        9.930        

Baten
Verhuur en servicekosten derden 417            417            417            417            417            
Bijdragen derden 1.187        1.296        1.296        1.296        1.296        
Totaal baten 1.604        1.713        1.713        1.713        1.713        

Netto overheadkosten 8.439        8.150        8.246        8.254        8.217         
 
De overheadkosten dalen in 2020 ten opzichte van de vorige begroting doordat in 2019 eenmalige 
middelen beschikbaar waren voor tijdelijke personele inzet. 
 
De totale formatie bedraagt 236,97 fte. Hiervan wordt 6,87 fte gedetacheerd en heeft 70,52 fte 
betrekking op ondersteunende diensten en leidinggevenden. Per saldo wordt 159,58 fte aan de 
diverse taakvelden toegerekend. Bij een totaal aan overheadkosten van € 8.150.000 bedragen de 
overheadkosten per fte € 51.100. In de Handleiding Overheidstarieven worden de overheadkosten 
echter met ingang van 2019 gerekend exclusief de kosten van externe inhuur en de kosten van 
ondersteunende organisatieonderdelen. Deze kosten zijn niet meegenomen omdat ze niet direct 
verbonden zijn aan het in dienst hebben van medewerkers. De berekende norm bedraagt volgens 
deze methode € 19.800 (prijspeil 2019). Als wij deze berekeningsmethode hanteren, bedragen de 
overheadkosten € 25.400 per fte. 
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Beleidsindicatoren 

De beleidsindicatoren voor de overhead betreffen de formatie, bezetting, apparaatskosten, externe 
inhuur en overheadkosten. Er zijn nog geen landelijke vergelijkingscijfers beschikbaar. Omdat in de 
systematiek van toerekening en dergelijke de komende jaren nog verfijning plaatsvindt, heeft dit ook 
effect op de beleidsindicatoren.  
 

Indicator Eenheid Bron Beschrijving Jaar Delfzijl

Formatie Fte per 

1.000 

inwoners

Ei gen 

gegevens

Toegestane formatie per 1-1-

2020 per 1.000 i nwoners

2020 9,41

Bezetti ng Fte per 

1.000 

inwoners

Ei gen 

gegevens

Werkel i jke bezetting per 1-1-

2020 per 1.000 i nwoners

2020 8,78

Apparaats -

kosten

euro's  per 

inwoner

Ei gen 

begroting

Al le personele en materi ël e 

kosten die verbonden zi jn aan 

het functioneren van de 

organisatie, excl . gri ffie en 

bestuur, per inwoner

2020 779,63

Externe 

i nhuur

% Ei gen 

begroting

Kosten i nhuur externen 

gedeel d door de som van 

tota le loonsom en kosten 

inhuur externen

2020 9,53

Overhead % Ei gen 

begroting

Kosten die samenhangen met 

de sturing en ondersteuni ng 

van de medewerkers  i n het 

primaire proces  (PIOFACH-

functies  en -kosten) gedeeld 

door tota le las ten (excl . 

toevoeging reserves )

2020 8,40

Beleidsindicatoren Taakveld Bestuur en Ondersteuning, Overhead

 
 

Verbonden partijen; Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstelling(en)? 
In de overhead zijn de volgende verbonden partijen betrokken. 
 
GR Gemeenschappelijk computercentrum (GemCC) 
Faciliteren van de technische ICT-infrastructuur, de levering van desktop functionaliteit, afgeleverd op 
de backbone van de deelnemende gemeenten en het in stand houden van een tweedelijns 
helpdeskfunctie. 
 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Bankier ten dienste van overheden. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten 
van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 
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Middelen ; Wat mag het kosten? 

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-              -              -              -              -              -              

2.231       1.604       1.713       1.713       1.713       1.713       

-              -              -              -              -              -              

-              -              -              -              -              -              

10.203     10.043     9.862       9.958       9.966       9.930       

7.972-       8.439-       8.150-       8.246-       8.254-       8.217-       

-              -              -              -              -              -              

7.972-       8.439-       8.150-       8.246-       8.254-       8.217-       

638          -              -              -              -              -              

7.334-       8.439-       8.150-       8.246-       8.254-       8.217-       

Mutatie baten tov vorig begrotingsjaar 109          -              -              -              

Mutatie lasten tov vorig begrotingsjaar 181          96-           8-             36           

Netto mutatie tov vorig begrotingsjaar 289          96-           8-             36           

Lasten

bedragen (x € 1.000)

Baten

- nieuw beleid

- bestaand beleid

- nieuw beleid

- bezuinigingen

- bestaand beleid

Saldo

Onvoorzien

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Resultaat voor bestemming

 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen ver meld.

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

103 -363 

150

275

-99 -20 37

100

Saldo overige afwijkingen diverse posten 6 19 0 3 0 12 0 -1 

109 181 0 -96 0 -8 0 36

Huishoudelijke dienstverlening
In de eerste rapportage van 2019 zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor 
het uitbreiden van werkplekken.

Door latere oplevering van de investeringen inverband met de herindeling, zullen de 
kapitaallasten opschuiven. Hierdoor stijgen de lasten vanaf 2021

In 2019 is er eenmalig budget beschikbaar gesteld voor langdurig verzuim.

2020 2021 2022 2023

Automatisering

Organisatie algemeen
In de kadernota 2017 is € 300.000 beschikbaar gesteld voor personele inzet, waarvan 
€ 150.000 incidenteel tot 2020.

Personeelslasten
Mutatie personeelslasten en/of verschuiving naar andere programma's
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1.2 Paragrafen 
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A Lokale heffingen 
 
Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale 
heffingen en bevat informatie over het kwijtscheldingsbeleid. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale 
lastendruk. Dat is van belang voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds de 
opbrengsten.  
In het begrotingsjaar 2020 zal 19,7% van onze inkomsten afkomstig zijn uit lokale heffingen. De lokale 
heffingen zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. 
 

1. Overzicht van de lokale heffingen 
Lokale heffingen verdelen we naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. Gebonden 
wil zeggen dat de uitgaven die wij doen, direct zijn te relateren aan de heffing, zoals dat het geval is bij 
reinigingsheffingen, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen dat er sprake is van een zuivere 
belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder vallen de onroerende zaakbelastingen, 
hondenbelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en precariobelasting.  
 

1.1 Beleidskader 
De ongebonden heffingen worden in principe geïndexeerd op basis van de index Bruto Binnenlands 
Product (BBP-index). Deze index geeft de mate van economische groei aan en is bepaald op 2,3 % 
voor 2020. Een en ander is ook vastgelegd in de richtlijnen en uitgangspunten begroting 2020, zoals 
door ons is vastgesteld. 
Gebonden heffingen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De tarieven worden bepaald door de 
toe te rekenen directe kosten te verhogen met een opslag voor overhead en btw. 
 

1.2 Opbrengsten 
Tabel 1 geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekkingsmiddelen in de 
begroting 2020.  
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Tabel 1: Opbrengsten van de lokale belastingen en heffingen  
Bedragen (x € 1.000) Begroting %

2020
Ongebonden heffingen
Onroerende zaakbelasting:
- woningen 3.245
- niet-woningen 7.777

Totaal OZB 11.022 58,8%
Hondenbelastingen 160 0,9%
Toeristenbelasting  137 0,7%
Reclamebelasting 58 0,3%
Precariobelastingen 312 1,7%

Subtotaal 11.689
Gebonden heffingen
Afvalstoffenheffing 2.805 15,0%
Reinigingsrechten 86 0,5%
Rioolheffing   3.128 16,7%
Bouwleges 624 3,3%
Secretarieleges 243 1,3%
Lijkbezorgingsrechten 150 0,8%
Marktgelden 12 0,1%
Liggeld woonschepen 3 0,0%

Subtotaal 7.050
Totaal 18.739 100,0%  

 

2. Ontwikkeling van de lokale lasten 
 

2.1 Algemene ontwikkelingen  
Conform de vastgestelde richtlijnen en uitgangspunten begroting 2020, dient een trendmatige 
verhoging van de tarieven te worden vastgesteld. In de meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds 
worden alle basisgegevens vermeld voor de uitkering uit het Gemeentefonds. Ook staan hierin de 
prijsontwikkelingen (onder andere van overheidsconsumptie) bruto binnenlands product (BBP). Het 
BBP is de optelsom van alle "bruto toegevoegde waarde" (tegen marktprijzen) van bedrijven en 
overheid die in een bepaald jaar binnen de grenzen van een land worden voortgebracht. Voor 2020 is 
deze vastgesteld op 2,3%. In overeenstemming met dit gegeven stellen wij de trendmatige verhoging 
vast op 2,3%. 
 

2.2 Ontwikkelingen 'Ongebonden heffingen' 
Voor de gemeentelijke belastingen zijn de tarieven in deze begroting (voorlopig) voor de ongebonden 
heffingen als volgt bepaald:  
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Tabel 2: Tarieven ongebonden heffingen

Delfzijl Delfzijl Mutatie Mutatie Landelijk
Tarieven onroerende zaakbelastingen 2019 2020 percentage 2019
a. Woningen - eigenaren 0,2110% 0,2065% -0,0045% -2,1% 0,1115%
b. Niet-woningen- eigenaren 0,4980% 0,5082% 0,0102% 2,0%  
c. Niet-woningen- gebruikers 0,4073% 0,4176% 0,0103% 2,5%  
    Totaal Niet-woningen 0,9053% 0,9258% 0,0205% 2,3% 0,4780%
Tarieven hondenbelastingen
a. Tarief voor 1 hond 62,70      64,10      1,40         2,2% 76,07       
b. Tarief voor 2 honden 125,40    128,20    2,80         2,2%  
c. Tarief voor 3 honden en meer/kennel 194,60    199,10    4,50         2,3%  
Tarief Toeristenbelasting
Tarief per persoon per nacht 1,47        1,50        0,03         2,0% 2,34
Tarief Precariobelastingen
Tarief per strekkende meter 0,58        0,39        -0,19        -32,8%  
Tarief Reclamebelastingen
Tarief per object 400,00    400,00    -          0,0%   
 
De definitieve tarieven worden vastgesteld bij de vaststelling van de desbetreffende verordeningen. Bij 
het vaststellen van de tarieven wordt (daar waar nodig) rekening gehouden met afronding naar 
beneden op 10 cent. Dit in verband met de mogelijkheid tot betaling in 10 maandelijkse termijnen. 
Hierna volgt een opsomming van de diverse heffingen en de ontwikkelingen hierin. 
 

a. Onroerendezaakbelastingen 
 
Herwaardering onroerend goed (WOZ) 
Het onroerend goed wordt jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het 
kalenderjaar waarop de WOZ-waarde betrekking heeft. Dit betekent dat we voor de herwaardering 
2020 uitgaan van het waardeniveau van de onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2019. Op het 
moment van het samenstellen van de begroting 2020 is de hertaxatie voor 2020 nog niet afgerond. 
We houden daarom rekening met een aantal mutaties ten aanzien van de tarieven OZB, die we hierna 
verder toelichten. Hierbij volgen wij ook de informatie en richtlijnen uit de meicirculaire van 2019. 
 
Tarieven OZB 
De OZB is gesplitst in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Het bedrag dat een 
belastingplichtige moet betalen, baseren we op de waarde van de onroerende zaak. Ten opzichte van 
het begrotingsjaar 2019 (peildatum 1 januari 2018) is de verwachting dat de waarde van zowel 
woningen als ook van de niet-woningen zal stijgen. Voor woningen wordt in de meicirculaire 2019 
rekening gehouden met een landelijke stijging van 9,0% en voor niet-woningen van 2,0%. Gelet op de 
situatie in onze regio hebben wij deze percentages bepaald op respectievelijk 4,5% en 1,0%. De 
voorlopige tarieven OZB 2020 zijn gebaseerd op deze wijziging in de WOZ-waarden. Daarnaast is de 
vastgestelde trendmatige stijging van 2,3% (ten opzichte van de opbrengst) toegepast. Zie verder 
tabel 2. 
Bij de vaststelling van de 'Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2020' wordt hier nader op ingegaan. 
 
Opbrengsten 
Rekening houdend met het bovenstaande stijgt de totale opbrengst met € 387.000, zijnde de 
trendmatige stijging van 2,3% (€ 245.000) en € 142.000 in verband met de meeropbrengst van nog te 
realiseren windmolen- en zonneparken. Met dit laatste bedrag was al via de meerjarenbegroting 
rekening gehouden. 
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b. Hondenbelasting 
De tarieven voor hondenbelastingen passen we met de trendmatige verhoging aan (+2,3%). Verder is 
gekeken naar de mutaties ten aanzien van het aantal honden binnen onze gemeente. De raming voor 
2020 is daardoor met € 2.000 hoger vastgesteld dan de raming voor 2019. 
 

c. Toeristenbelasting 
De tarieven voor de toeristenbelasting passen we met de trendmatige verhoging aan (+2,3%). Het 
tarief van € 1,47 verhogen we naar € 1,50, overeenkomstig deze besluitvorming. De laatste vier jaren 
loopt het aantal overnachtingen op zoals de hierna vermelde cijfers weergeven. 
 

Jaar Aantal 
overnachtingen 

Realisatie 

2015 60.630 € 105.200 
2016 63.776 € 104.500 
2017 71.373 € 113.900 
2018 86.221 € 135.100 

 
De raming voor 2020 is daardoor met € 20.500 hoger vastgesteld dan de raming voor 2019. 
 

d. Precariobelastingen 
Met ingang van 1 juli 2017 is een wet van kracht geworden, waarbij het heffen van precariobelasting 
op kabels en leidingen van nutsbedrijven niet meer mogelijk is. Met ingang van het belastingjaar 2018 
verlagen we de tarieven jaarlijks met ongeveer 20% zodat we in het jaar 2021 voor de laatste keer 
deze belasting heffen. Het tarief is daarom voor 2020 verlaagd naar € 0,39 (in 2019 was dit € 0,58). 
 

e. Reclamebelastingen 
De reclamebelasting is ingevoerd in 2015. Afgesproken is om een vast bedrag per object met 
reclame-uitingen binnen een vastgelegd gebied te heffen, te weten € 400. Mede op advies van de 
Stichting Marketing Delfzijl kunnen we dit tarief aanpassen. 
Op het moment van het samenstellen van de begroting 2020 is het tarief nog steeds vastgesteld op 
€ 400. Tot en met het jaar 2017 daalden de netto opbrengsten van deze belasting, zoals blijkt uit de 
hierna volgende cijfers. Het jaar 2018 geeft echter weer een stijging aan. 

 

2.3 Ontwikkeling 'Gebonden heffingen' 
Bij Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de verplichting opgenomen 
om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van baten en lasten voor de heffingen 
waarbij sprake is van het verhalen van de kosten. Per heffing geven we hierna aan wat het 
percentage kostendekkendheid is. Bij de berekening van de kostendekkendheid is rekening gehouden 
met de volgende uitgangspunten: 
• We nemen als lasten mee de kosten zoals vermeld in de desbetreffende taakvelden. 
• Daarnaast rekenen we overhead toe. Deze overhead is berekend naar het aantal uren dat voor 

deze taak aan salariskosten in het taakveld wordt vermeld. Daarbij is berekend dat er een 
uurtarief geldt voor overhead van € 35,88. 

• Rekening is gehouden met de berekende BTW voor reinigingsheffingen en rioolheffingen. 

Belastingjaar Aantal 
objecten 

Bruto 
opbrengst 

Kosten Netto 
opbrengst 

2015 161 € 64.400 € 7.930 € 56.470 
2016 156 € 62.240 € 7.272 € 54.968 
2017 145 € 57.880 € 6.964 € 50.916 
2018 153 € 61.167 € 6.615 € 54.552 
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a. Tarieven 
Voor de gebonden heffingen zijn de volgende tarieven bepaald. De definitieve tarieven worden ook 
hier vastgesteld bij de vaststelling van de desbetreffende verordeningen. 
 
Tabel 3: Tarieven gebonden heffingen 

Delfzijl Delfzijl Mutatie Mutatie Landelijk
Tarieven Afvalstoffenheffing 2019 2020 percentage 2019
Eenpersoonshuishouden 205,50    212,20    6,70         3,3% 214,00     
Meerpersoonshuishoudens 259,55    268,05    8,50         3,3% 263,00     
Extra container gft 25,30      26,10      0,80         3,2%  
Extra container restafval 93,40      96,45      3,05         3,3%
Tarieven Reinigingsrechten
Tariefgroep I 243,70    251,65    7,95         3,3%  
Tariefgroep II 341,65    352,80    11,15       3,3%  
Tariefgroep III 511,65    528,40    16,75       3,3%  
Tarieven Rioolheffingen
Tarief gebruiker 260,85    265,65    4,80         1,8% 196,00     
Tarief garagebox 31,50      32,05      0,55         1,7%
Tarieven liggeld woonschepen
Vast bedrag per jaar ( tot 15 meter) 193,85    198,30    4,45         2,3%
Meer dan 15 meter een bedrag per meter meer 12,30      12,60      0,30         2,4%  
Tarieven Marktgelden
Tarief per strekkende meter frontbreedte vast 1,13        1,15        0,02         1,8%  
Tarief per strekkende meter frontbreedte niet vast 1,42        1,45        0,03         2,1%
Tarief per standplaats voor reclamedoeleinden 2,40        2,46        0,06         2,5%  
 

b. Reinigingsheffingen 
Voor de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrechten) is het beleid dat de tarieven 
kostendekkend dienen te zijn. Wij hebben een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens. 
In totaal verwachten we het komende jaar € 2,9 miljoen aan kosten te maken. Om deze kosten 
transparant te maken, splitsen wij eerst uit op welke taakvelden deze kosten gemaakt worden. 
Vervolgens gaan wij in op de herkomst van de middelen voor het financieren van deze taken. Veruit 
het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld afval (€ 2,2 miljoen). Omdat er 
ook bedrijfsafval op het taakveld is opgenomen worden niet alle kosten van het taakveld 
meegenomen. 
Naar verwachting geven we € 250.000 uit aan taken die onder het taakveld inkomensvoorzieningen 
vallen. Dit zijn de te ramen kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen, onderdeel reinigingsheffingen. 
Daarnaast begroten wij € 63.000 voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die we maken door de 
sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van het begrotingsjaar 2019 naar boven 
bijgesteld (3,3%) Zie voor de tarieven tabel 3. Dit is het gevolg van een verhoging van de totale kosten 
(incl. BTW) voor huisvuilverwerking (€ 91.300). De voornaamste redenen van de totale stijging van de 
kosten zijn de volgende: 
Lagere kostverwerking huisvuil 
Lagere kosten verwerking G.F.T.  
Hogere kosten Hoogbouw 
Lagere kosten verwerking particuliere stortingen 
Hogere algemene kosten (o.a. gevolgen afvalplan) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

119.000 – 
7.300 – 

39.300 + 
26.000 – 

209.300 + 
Totaal € 96.300 + 
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Reinigingsrechten 
De tarieven voor reinigingsrechten zijn ten opzichte van het begrotingsjaar 2019 eveneens naar boven 
bijgesteld. 
 
Kostendekkendheid 
De kostendekkendheid van de tarieven voor Reinigingsheffingen is als volgt samengesteld. 
 
Berekening kostendekkendheid Reinigingsheffing 2020
Kosten taakveld, incl rente 2.460.150            
Inkomsten taakveld, niet zijnde Heffingen -                     
Netto kosten taakveld 2.460.150            
Toe te rekenen kosten:
* Overhead incl. (omslag)rente 63.002                
* BTW 403.606              
Totale kosten 2.926.758            
Opbrengst heffingen 2.926.592            
Dekkingspercentage 99,994%  
 

c. Rioolheffing 
Voor rioolheffingen geldt dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Wij zijn wettelijk verplicht om onze 
zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. In totaal verwachten we het komende 
jaar € 3,1 miljoen aan kosten te maken om deze zorgplichten na te komen. Om deze kosten 
transparant te maken, splitsen wij eerst uit op welke taakvelden wij deze kosten zullen maken. 
Vervolgens gaan wij in op de herkomst van de middelen voor het financieren van deze taken. 
Veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld Riool (€ 2,2 miljoen). De 
kosten zitten vooral in het daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied 
van afvalwater, hemelwater en grondwater.  
Naar verwachting geven we € 106.000 uit aan taken die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. 
Dit is 40% van de totale straatveegkosten. Omdat wij een landelijke gemeente zijn is het aandeel 
bladafval relatief groter dan het zwerfvuil. Bladafval verstopt de kolken van het rioolstelsel. Op grond 
hiervan rekenen wij 40% toe aan de rioolheffing.  
Naar verwachting geven we € 280.000 uit aan taken die onder het taakveld inkomensvoorzieningen 
vallen. Dit zijn de te ramen kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen, onderdeel rioolheffingen. 
Ook hier begroten wij € 91.300 voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die wij maken door de 
sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.  
 
Tarieven 
Ten opzichte van de begroting 2019 zijn de totale kosten incl. BTW met € 55.000 gestegen. Hierdoor 
wordt het tarief per perceel voor rioolheffing verhoogd met € 4,80 tot € 265,65. De voornaamste redenen 
van de totale stijging van de kosten zijn de volgende: 
 
Hogere Kapitaallasten 
Overige kosten zijn hoger 

€ 
€ 

41.500 
13.500 

+ 
- 

Totaal € 55.000 + 
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Kostendekkendheid 
Het overzicht voor de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffingen is als volgt: 

Berekening kostendekkendheid Rioolheffing 2020
Kosten taakveld, incl rente 2.602.816            
Inkomsten taakveld, niet zijnde Heffingen 4.000                  
Netto kosten taakveld 2.598.816            
Toe te rekenen kosten:
* Overhead incl. (omslag)rente 91.343                
* BTW 448.156              
Totale kosten 3.138.315            
Opbrengst heffingen 3.138.200            
Dekkingspercentage 99,996%  

Leges 
Uitgangspunt bij de leges is dat de totale inkomsten niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn. 
Het dekkingspercentage voor de begroting 2020 ten aanzien van leges is berekend op 48,6% (2019 = 
44,3%). Verdere gegevens ten aanzien van de kostendekkendheid leges zijn de volgende: 

Berekening kostendekkendheid Leges 2020
 Toe te rekenen: Totale kosten Opbrengsten Dekkings- 

Titel Hfdst Omschrijving Kosten Inkomsten Overhead BTW per centage
I 1 Burgerlijke stand 75.031      -           40.150      -  115.181         32.400          28,1%

2 Reisdocumenten 62.564      -           36.238      98.802           60.000          60,7%
3 Rijbewijzen 70.881      -           37.996      -  108.877         90.000          82,7%
4 Verstrekkingen 38.050      -           15.634      -  53.685           17.000          31,7%
8 Vastgoedinfo 2.875        -           1.794       -  4.669             1.000           21,4%

12 Leegstandwet 2.094        -           359          -  2.453             1.800           73,4%
16 Kansspelen 28.214      -           -           -  28.214           2.000           7,1%

18 Telecommunicatie 132.887     -           13.473      -  146.360         25.000          17,1%
20 Diversen 33.602      -           19.411      53.013           3.500           6,6%

Totaal titel I 446.198     -           165.055    -  611.253         232.700        38,1%

II alles Omgevingsvergunning 629.749     -           3.588       633.337         624.100        98,5%
Totaal titel II 629.749     -           3.588       -  633.337         624.100        98,5%

III 1 Horeca 178.085     -           67.902      -  245.987         5.000           2,0%
2 Organiseren evenementen 257.500     -           -           -  257.500         3.000           1,2%
4 Kinderopvang 35.760      -           287          -  36.047           2.500           6,9%

Totaal titel III 471.345     -           68.189      -  539.534         10.500          1,9%

Totaal legesverordening 1.547.292  -           236.832    -  1.784.124      867.300        48,6%
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d. Lijkbezorgingsrechten 
De opbrengsten voor lijkbezorgingsrechten voor het jaar 2020 zijn ten opzichte van het jaar 2019 
onveranderd. De opbrengst wordt toegevoegd aan de reserve grafrechten. De kostendekkendheid is 
als volgt: 
 
Berekening kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten 2020
Kosten taakveld, incl rente 239.540              
Inkomsten taakveld, niet zijnde Heffingen 1.200                  
Netto kosten taakveld 238.340              
Toe te rekenen kosten:
* Toevoeging aan reserve 150.000              
* Overhead incl. (omslag)rente 34.843                
* BTW
Totale kosten 423.183              
Opbrengst heffingen 150.000              
Dekkingspercentage 35,45%  
  

e. Marktgelden 
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats dan wel 
het uitstallen van koopwaar op een markt. Hiervoor wordt betaald met een bedrag per strekkende 
frontbreedte. Boven op dit tarief brengen we een vast bedrag per standplaats in rekening voor 
reclamedoeleinden. Op grond van de onderstaande berekening beslaan de inkomsten 16,26 % van de 
kosten. Zie hiervoor onderstaand overzicht. 

Berekening kostendekkendheid Marktgelden 2020
Kosten taakveld, incl rente 70.172                
Inkomsten taakveld, niet zijnde Heffingen 4.000                  
Netto kosten taakveld 66.172                
Toe te rekenen kosten:
* Overhead incl. (omslag)rente 7.624                  
* BTW
Totale kosten 73.796                
Opbrengst heffingen 12.000                
Dekkingspercentage 16,26%  
 
f. Liggelden woonschepen 
Onder de naam liggeld wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats met een 
woonschip op de volgende plaatsen: 
• Het gedeelte van de oostzijde van het Damsterdiep aan het Snikkepad te Delfzijl (tien 

woonschepen). 
• Het gedeelte van de zuidelijke arm van het Termunterzijldiep aan de Mello Coendersbuurt te 

Termunterzijl (vier woonschepen). 
Zie voor de tarieven tabel 3. 
Om aan te tonen dat de opbrengsten van de liggelden niet hoger zijn dan de kosten die wij maken, 
laten we hierna het overzicht zien van de kostendekkendheid. Hier blijkt dat de opbrengsten 12,68% 
beslaan van de kosten. 
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Berekening kostendekkendheid Liggelden woonschepen 2020
Kosten taakveld, incl rente 19.290                
Inkomsten taakveld, niet zijnde Heffingen -                     
Netto kosten taakveld 19.290                
Toe te rekenen kosten:
* Overhead incl. (omslag)rente 431                     
* BTW
Totale kosten 19.720                
Opbrengst heffingen 2.500                  
Dekkingspercentage 12,68%  

 
3. Ontwikkeling van de woonlasten  
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten per huishouden stijgen in 2020  ten opzichte van het jaar 
2019. In totaal zijn de woonlasten voor 2020 berekend op € 813,70 (2019: € 794,40). Zie ook tabel 5. 
Deze tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld (meerpersoons) 
huishouden in onze gemeente weer. Bij de berekening is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde 
van woningen binnen onze gemeente, zoals berekend in de COELO-atlas 2019. 
 
Tabel 5: Woonlasten per huishouden 

Delfzijl Delfzijl mutatie stijging/ Landelijk
2019 2020 € daling in % 2019

Gemiddelde OZB aanslag 274,00 280,00 6,00 2,2%  
Afvalstoffenheffing 259,55 268,05 8,50 3,3%  
Rioolrechten 260,85 265,65 4,80 1,8%  
Totaal woonlasten 794,40 813,70 19,30 2,4% 740,00   
 
In het tarief van de afvalstoffenheffing is het Uitvoeringsplan afvalbeleid 2019-2025 verwerkt. 
 

4. Kwijtschelding  
De wettelijke basis voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen/heffingen is 
vastgelegd in de Invorderingswet. In de belastingverordeningen staat of kwijtschelding wel of niet 
mogelijk is. Daarnaast is een aparte verordening 'kwijtschelding gemeentelijke belastingen' door de 
raad vastgesteld. De uitvoering van de kwijtscheldingsregeling is uitbesteed aan de gemeente 
Groningen. De gemeente Groningen laat de uitvoering op haar beurt over aan het Noordelijk 
Belastingkantoor. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij 
een vermogenstoets plaatsvindt. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de 
woonlasten voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De betaalcapaciteit stellen we voor 
zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschaplasten in één keer vast. Gedeeltelijke 
kwijtschelding is mogelijk. In de begroting 2020 hebben we rekening gehouden met een last van 
€ 525.000. Dit is gebaseerd op de werkelijke cijfers uit het jaar 2018 en de aanvragen in het jaar 2019. 
Zie ook tabel 6 hieronder.  
 
De lasten voor kwijtschelding ten aanzien van de afvalstoffenheffing en rioolheffing verdisconteren wij 
vervolgens weer in de tarieven voor deze heffingen. Kwijtschelding kunnen wij verlenen voor de 
volgende belastingen en heffingen: 
• afvalstoffenheffing; 
• rioolheffing; 
• O.Z.B. 
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Tabel 6 Kwijtschelding heffingen 
 Rekening 2017 

€ 
Rekening 2018 

€ 
Begroot 2019 

€ 
Begroot 2020 

€ 
Afvalstoffenheffing 238.000 246.000 250.000 250.000 
Rioolheffing 274.000 262.000 280.000 270.000 
OZB 2.000 5.000 6.000 5.000 
Totaal 514.000 513.000 536.000 525.000 
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B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing  
 
1.  Inleiding 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de aanwezige 
risico’s. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen. Onder weerstandscapaciteit verstaat het besluit begroting en 
verantwoording de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken 
om niet begrote kosten te dekken. Een risico kan worden gedefinieerd als de kans waarop een 
gebeurtenis zich kan voordoen en welke impact deze gebeurtenis heeft. Voor de bepaling van het 
weerstandsvermogen zijn alleen die risico’s van belang waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het 
weerstandsvermogen is voldoende indien het saldo van de weerstandscapaciteit minus de aanwezige 
risico’s positief is. 
 
Voor een goede beoordeling en inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang dit vermogen af 
te zetten tegen de risico’s. De omvang van een risico is afhankelijk van: 
1. de kans dat het risico zich voordoet; 
2. het financiële gevolg van het risico = de impact. 
 
De voorlaatste risicoanalyse dateert van april 2019 en is de basis geweest voor deze paragraaf. We 
hebben de huidige ontwikkelingen betrokken bij de analyse, de bestaande risico’s zijn geactualiseerd 
en nieuwe risico’s zijn, indien aanwezig, toegevoegd. De resultaten zijn in een tabel samengevat (zie 
verderop in deze paragraaf). 
 
 

2.  Beleid 
Het beleid betreffende het weerstandsvermogen geven we als volgt weer: 
• de raad stelt de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen in deze paragraaf vast; 
• het streven is om uit te komen op een ratio van tussen de 1,2 en 1,4. Dat merken we aan als 

voldoende tot ruim voldoende; 
• de algemene reserve mag niet negatief zijn; 
• de raad stelt op voorstel van het college een bestemmingsreserve vast; 
• de (incidentele) weerstandscapaciteit gebruiken wij voor zowel incidentele als structurele 

tegenvallers; 
• structurele tegenvallers dekken wij in de eerstvolgende meerjarenbegroting; 
• de post onvoorzien gebruiken we voor incidentele tegenvallers; 
• risico’s beoordelen wij jaarlijks bij de jaarrekening en begroting en waar nodig passen wij die aan. 
 
 

3.  Weerstandscapaciteit  
Om de risico’s financieel op te vangen horen wij te beschikken over een weerstandscapaciteit. Op 
deze wijze kunnen wij de gevolgen dekken uit deze buffer, zonder dat we de begroting en het beleid 
direct hoeven aan te passen. In onderstaande tabel maken wij onderscheid tussen de structurele en 
incidentele weerstandscapaciteit.  
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Bestanddeel  Incidentele 
weerstandscapaciteit  

Structurele 
weerstandscapaciteit  

Onvoorzien X  
Algemene Reserve X  
Bestanddelen Bestemmingsreserve X  
Stille reserves X  
Onbenutte belastingcapaciteit  X 
Vrije ruimte in de meerjarenraming 
(begrotingsruimte) 

  

X 

Kostenreductie (bezuinigingen)  X 
Adequate beheersmaatregelen 
(opzet, bestaan en werking) 

  

X 

 
Onvoorzien 
Conform het provinciaal toetsingskader is het niet verplicht om een post onvoorzien op te nemen als 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. We zijn verplicht een materieel sluitende meerjarenbegroting 
te presenteren. In de begroting is voor dekking van niet voorziene uitgaven een structureel bedrag van 
€ 2,25 per inwoner opgenomen. Dit budget wenden wij incidenteel aan. 
 
Algemene Reserve 
De Algemene Reserve dient voor:  
• calamiteiten (risico’s ) en onvoorziene uitgaven;  
• voor het afdekken van rekeningtekorten en incidentele bedragen.  
De algemene reserve is per 1 januari 2020 begroot op € 9.168.638. 
 
Egalisatiereserve 
Egalisatiereserves zetten wij niet in bij de beschikbare weerstandscapaciteit van de organisatie. Deze 
reserves zijn specifiek bedoeld om de risico's verbonden aan het taakveld te dekken.  
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves behoren tot de weerstandscapaciteit zolang nog geen specifiek doel aanwezig 
is. Deze reserves zouden we relatief eenvoudig kunnen omzetten naar de algemene reserve. Op deze 
wijze kunnen we het weerstandsvermogen versterken. De bestemmingsreserves bedragen per 
1 januari 2020 € 2.429.014. De vrije ruimte hierin is nihil en kunnen we niet inzetten voor de 
beschikbare weerstandscapaciteit. 
 
Stille reserves 
Van stille reserves is sprake als activa onder de opbrengstwaarde of tegen nul zijn gewaardeerd, 
maar (direct) verkoopbaar zijn als men dat zou willen tegen een bepaalde (hogere) waarde. Bij 
verkoop van deze bezittingen ontstaan dus winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Onder de stille 
reserves vallen onder andere: 
• de meerwaarde van de aandelen (financiële vaste activa) die nu nog gewaardeerd zijn tegen de 

aanschafwaarde; 
• de meerwaarde van de gemeentelijke gronden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende 

aankoopwaarden.  
Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. Daarom merken wij de 
stille reserve in aandelen (financiële vaste activa) niet aan als weerstandscapaciteit. Daarnaast 
genereren deze bestanddelen structurele opbrengsten in de vorm van dividend. Op dit moment zijn de 
stille reserves niet bekend, en wij zetten die op nihil voor het bepalen van de omvang van de 
weerstandscapaciteit. 
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Onbenutte belastingcapaciteit  
De onbenutte belastingcapaciteit kan de gemeenteraad aangespreken door daartoe (na een gedegen 
afweging) te besluiten. Zie ook de paragraaf Lokale heffingen voor de belastingcapaciteit.  
 
Vrije ruimte in de meerjarenraming (begrotingsruimt e)  
Als de begroting en meerjarenraming sluiten met een positief saldo, is sprake van een begrotings-
ruimte, die wij kunnen inzetten voor structurele financiële tegenvallers die zich hebben voorgedaan en 
eerst incidenteel zijn afgedekt. 
 
Kostenreductie (bezuinigingen)  
Om mogelijke structurele risico’s op te kunnen vangen kan een oplossing gevonden worden in 
kostenreductie en/of bezuinigingen. Omdat dit afhankelijk is van nog te maken politieke keuzes 
kunnen we de omvang hiervan niet meenemen in het bepalen van de omvang van de 
weerstandscapaciteit.  
 
Totale weerstandscapaciteit 
 
Nr. Onderdeel Bedrag x € 1.000 

1. Onvoorziene uitgaven €        0 
2. Algemene Reserve € 9.169 
3. Bestanddelen bestemmingsreserves €        0 
4. Egalisatie reserves €        0 
5. Stille reserves €        0 
6. Niet-benutte belastingcapaciteit €        0 
7. Bezuinigingsmaatregelen €        0 
 Totaal weerstandcapaciteit € 9.169 
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4.  Risico’s 

Onderstaand de risico-inschatting per september 2019. De voorlaatste risico-inschatting dateert van 
april 2019 (ten behoeve van de jaarrekening 2018).  
 
Omschrijving

Bedragen x € 1.000,-

Netto-
score

Mate van 
inschat- 

baarheid

Financiële 
gevolg

Risico 
%

Risico in €
Begroting 

2020
(sep 2019)

Risico in €
Rekening 

2018
(apr 2019)

Mutatie
begroting 

2020 versus 
rekening 

2019
a. Wijziging Rijksbeleid
Algemene uitkering 9 Redelijk 400€           100% 400€         400€         0
BUIG x Redelijk -€               0% -€             -€             0
Sociaal domein Jeugdzorg 16 Redelijk 1.000€        25% 250€         -€             250

b. Lokale heffingen
Bouwleges 10 Redelijk 200€           50% 100€         -€             100
Begraafrechten 8 Redelijk -€               40% -€             -€             0
Precariobelastingen x Matig -€               30% -€             -€             0
OZB 8 Matig 113€           100% 113€         113€         0
Kwijtscheldingen 1 Slecht -€               10% -€             -€             0

c. Kapitaalgoederen
Onderhoud Kapitaalgoederen 12 Matig 676€           55% 372€         363€         9
Vrm. stortplaats Oosterlaan 3 Redelijk 300€           50% 150€         150€         0
Vrm. stortplaats Bierum 15 Goed -€               50% -€             -€             0
Steenfabriek Delfzijl x Slecht p.m. p.m. p.m. 0
MER Oosterhorn 5 Redelijk 50€            50% 25€           25€           0

d. Financiering
Geldleningen 2 Redelijk -€               0% -€             -€             0
Garantstellingen x Matig 508€           Div. 102€         102€         0

e. Verbonden partijen
Bijdrage aan verbonden partijen x Redelijk 202€           100% 202€         183€         19
Groningen Seaports x Slecht p.m. p.m. p.m. p.m.
Maatschappelijke instellingen x Redelijk 2.354€        10% 235€         222€         13

f. Grondbeleid en I.I.P.
Grondexploitaties x Redelijk -€               20% -€             -€             0
I.I.P. incl projectmanagement x Matig 400€           70% 280€         350€         -70 

0
g. Aardbevingsproblematiek 15 Slecht 2.500€        20% 500€         500€         0
Scholentransitie x Matig p.m. p.m. p.m. p.m.

h. Bedrijfsvoering
Juridische control en financial control 2 Redelijk -€               10% -€             -€             
Ziekteverzuim 15 Hoog 503€           100% 503€         650€         -148 
Wet Werk en Zekerheid 2 Redelijk p.m. p.m. p.m. p.m.
Restrisico's 9 Matig 260€           100% 260€         260€         0

Totaal 3.492€      3.318€      174  
 
Hieronder zijn de onderwerpen genoemd waar belangrijke wijzigingen in het risicoprofiel zijn 
opgetreden ten opzichte van april 2019. 
 
• Sociaal Domein (€ 250.000 hoger) 

Om binnen de financiële kaders van het sociaal domein te blijven, nemen we maatregelen die 
verder zijn toegelicht in de paragraaf Sociaal domein. Uit het prognosemodel voor de kosten van 
jeugd blijkt dat de uitgaven nog steeds wat fluctueren als gevolg van het verzilveringspercentage 
(werkelijke declaraties). Daarom hebben we een risicobedrag opgenomen van € 250.000. 
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• Bouwleges (nieuw opgenomen) 
 In de begroting is een bedrag opgenomen van extra bouwleges voortkomend uit bouwaanvragen 

in het kader van Batch 1588. De bouw kan echter vertraging oplopen als gevolg van de uitspraak 
van de Raad van State over het stikstofbeleid.  

• IIP incl. projectmanagement (€ 70.000 lager) 
 Doordat er een aantal onderdelen van IIP zijn afgerond is daarmee ook het risico verlaagd. 
• Ziekteverzuim (€ 148.000 lager) 
 Als gevolg van een daling van het ziekteverzuim van 6,58% naar 5,23% daalt ook het aantal 

langdurig zieken van 10 naar 7,5 fte. Hiermee neemt ook het risico af. 
• Steenfabriek Delfzijl (nieuw opgenomen) 
 Nadat het Facetbestemmingsplan Delfzijl-Farmsum onherroepelijk is, kan Progress met een claim 

komen (genoemd is een bedrag van € 7,2 miljoen) voor planschade. Met ondersteuning van Trip 
advocaten stellen wij dat er geen sprake is van schade. Daarom is de post opgenomen met pm. 
 

5.  Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is een indicator voor de mate waarin we binnen een duurzaam meerjarig 
sluitende begroting substantiële financiële tegenvallers kunnen opvangen. Dit zonder aantasting van 
het bestaande beleid. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt 
bepaald door het risicoprofiel van de gemeente als geheel, inclusief de getroffen beheersmaatregelen 
en het vrije vermogen om tegenvallers op te vangen. 
De relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal, waarbij een ratio van het weerstandsvermogen van 
minimaal 1,0 vereist is.  
 
De ratio weerstandsvermogen ziet er als volgt uit: 
 
Weerstandscapaciteit €  9.169.000 
Risico’s (benodigd weerstandcapaciteit) €  3.492.000 
Weerstandsvermogen € 5.677.000 
 
Om het weerstandsvermogen te beoordelen dient een ratio weerstandsvermogen te worden bepaald. 
Deze is als volgt berekend: 

Beschikbare weerstandscapaciteit  9.169 
Ratio weerstandsvermogen = ---------------------------------------------  =  -------- = 2,63 

 Benodigde weerstandscapaciteit  3.492 
 
De ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende tabel: 
 

Waardering  Ratio weerstandsvermogen  Betekenis  
A > 2,0 Uitstekend 
B 1,4 <> 2,0 Ruim voldoende 
C 1,0 <> 1,4 Voldoende 
D 0,8 <> 1,0 Matig 
E 0,6 <> 0,8 Onvoldoende 
F < 0,6 Ruim onvoldoende 

 
De ratio van het weerstandsvermogen is per september 2019: 2,63. Volgens bovenstaande 
waardering is dit uitstekend. Bij de vorige inventarisatie in april 2019 was de ratio 2,37. De stijging is 
grotendeels te verklaren door de bijschrijving van het rekeningresultaat 2018 in de Algemene reserve 
en de terugboeking van het bedrag wat benodigd is voor de herindeling. De reserve herindeling was in 
eerste instantie gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve. In 2020 ontvangen we dit 
bedrag terug van het rijk en kan het weer terug naar de Algemene reserve. 
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Het streven is om op een ratio van tussen de 1,20 en 1,40 uit te komen, dat als voldoende tot ruim 
voldoende wordt aangemerkt. 
Wij dekken de aanwezige risico’s volledig zonder dat de bedrijfsvoering direct gevaar loopt. Daarnaast 
zullen niet alle risico’s zich op hetzelfde moment aandienen waardoor er een spreiding van een 
mogelijke impact op de organisatie ontstaat. 
Op grond van het voorgaande concluderen wij dat ons weerstandsvermogen ruim boven de 
streefwaarde is. 
 
In totaliteit is er een benodigde weerstandscapaciteit berekend van € 3.492.000. Dit is een inschatting 
van de huidige risico's en is uitsluitend bedoeld om het weerstandsvermogen mee te berekenen. Het 
is dus geen budget wat gebruikt kan worden om uitgaven welke gekoppeld zijn aan het risico mee te 
dekken.  
 

6.  Kengetallen financiële positie 
In deze paragraaf worden conform artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV) een zestal kengetallen opgenomen. De kengetallen zijn bedoeld om het inzicht 
in de financiële positie.. In de volgende tabel staan deze kengetallen vermeld. 
 

Kengetallen Norm begr.2019 begr.2020 begr.2021 begr.2022 begr.2023

1. Netto schuldquote < 90% 10,0% 28,0% 45,0% 44,2% 81,0%

2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 10,0% 28,0% 45,0% 44,2% 81,0%

3. Solvabiliteitsratio > 50% 17,2% 19,1% 19,7% 20,3% 21,5%

4. Structurele exploitatieruimte > 0% -2,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2%

5. Grondexploitatie < 20% 2,7% 2,3% 2,9% 2,9% 2,9%

6. Belastingcapaciteit < 95% 107,3% 109,5% 109,5% 109,5% 109,5%

Signaleringswaarden
Netto 

Schuldquote Solvabiliteit
Structurele 

exploitatieruimte
Grond- 

exploitatie
Belasting- 
capaciteit

Minst risicovol < 90% > 50 % > 0% < 20% < 95%

Gemiddeld risicovol 90% - 130% 20% - 50% 0% 20% - 35% 95% - 105%

Meest risicovol > 130% < 20% < 0% > 35% > 105%  
 
Onderstaand volgt een andere toelichting op de kengetallen. Daar waar een kengetal een rood vlak 
vertoont is cursief een aanvullende verklaring opgenomen.  

1. Netto schuldquote 
 De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de 
exploitatie drukken. 

   
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstre kte leningen 
 De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft informatie over de 

schuldenlast en de eigen middelen na correctie van de doorgeleende gelden aan verbonden 
partijen. 

 
3. Solvabiliteitsratio  
 De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn om aan onze financiële 

verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio verstaan wij het eigen vermogen als een 
percentage van de omvang van het balanstotaal. 
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 Als gevolg van investeringen in de scholentransitie en in de openbare ruimte (wegen, 
bruggenetc.) daalt de solvabiliteit. Door de investeringen stijgt het balanstotaal maar niet het 
eigen vermogen. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk als gevolg van de investeringen. 

  
4. Structurele exploitatieruimte 
 Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte wij hebben om de 

eigen lasten te dragen en welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de 
lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage geeft aan dat het structurele deel van de baten 
en lasten een overschot kent. Dit bedrag geven wij vervolgens in een percentage van de totale 
baten aan. 

 Vanaf 2023 kleurt de indicator rood. Het positief saldo aan baten en lasten wordt negatief door de 
reservemutaties, doordat de toevoegingen aan de reserves hoger zijn dan de onttrekkingen. Dit 
wordt grotendeels veroorzaakt door de scholentransitie. 

 
5. Grondexploitatie 

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) 
baten. Voor de berekening van dit kengetal delen wij de bouwgrond in exploitatie door de totale 
baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. 

 
6. Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde. Het betreft hier de woonlasten van de meerpersoonshuishoudens in jaar 
2020 (t = het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar 2019 (t-1 = het jaar 
voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. 

 De woonlasten in onze gemeente liggen hoger dan het landelijk gemiddelde waardoor er 
geringere mogelijkheden zijn om extra belasting te heffen. Hierdoor kan ook de 
weerstandscapaciteit niet positief worden beïnvloed met niet benutte belastingruimte. 
  
 

7.  Conclusie 
De ratio van het weerstandsvermogen 2020 bedraagt 2,63. Dit is substantieel hoger dan vereist (1,0) 
en hoger dan de streefwaarde. Die is vastgesteld tussen de 1,20 en 1,40.  
 
Dit betekent dat we de aanwezige risico’s kunnen nog steeds volledig kunnen dekken zonder dat de 
bedrijfsvoering op korte termijn direct gevaar loopt. Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd 
worden dat ons weerstandsvermogen van een uitstekend niveau is. Opgemerkt moet worden dat wij 
staan voor een behoorlijke opgave (versterkingsopgave NPG, uitvoeringsagenda fysiek domein). Of 
hier en in welke mate hier risico's aan verbonden zijn is op dit moment nog niet te kwantificeren. De 
huidige ratio kan hiermee onder druk komen te staan. 
 
Ook de financiële kengetallen zien er gezond uit, met uitzondering van de Belastingcapaciteit. 
Daarnaast is de solvabiliteitsratio de eerste (begrotings)jaren aan de lage kant, maar herstelt deze 
zich langzaam.  
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C Onderhoud kapitaalgoederen  
 

1. Algemeen 
Het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen vergt een grote inzet van onze middelen 
(personeel en financiën). De kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het zo optimaal mogelijk 
functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, verkeer en 
vervoer en recreatie. Beheer en onderhoud zijn bovendien noodzakelijk om kapitaalvernietiging te 
voorkomen. Om het beheer en onderhoud tussen de verschillende kapitaalgoederen nog meer op 
elkaar af te stemmen is in 2017 gestart met het beheerplan 'Integraal Beheer Openbare Ruimte'. Door 
de kwaliteitsdoelstellingen, de sectorale beheerplannen en de daarin voorkomende samenhang in 
beeld te brengen ontstaat een beter beeld van het onderhoud van het geheel van de 
kapitaalgoederen. Dit project is voortgezet in 2018 en 2019 en loopt door tot aan de herindeling. 

Deze paragraaf geeft inzicht in de kaders, basisinformatie over de omvang, de ontwikkelingen, de 
onderhoudstoestand en de kosten van de kapitaalgoederen. Aan de orde komen de kapitaalgoederen 
wegen, kunstwerken, riolering, water, groen en gebouwen. De basis hiervan zijn de door de raad 
vastgestelde beheerplannen. Het meerjarenperspectief is opgesteld op basis van objectieve 
kwalitatieve normen. Vervolgens stellen we vast welk groot en welk klein onderhoud er op welke 
termijn noodzakelijk is. Dit leidt tot een noodzakelijk budget per beheerplan. 
 

2. Gemeentelijke kaders 
We streven ernaar om via de volgende beleidskaders een zodanig onderhoudsniveau te hanteren dat 
we het kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen zoals die door de raad zijn vastgesteld, kunnen 
waarborgen. In juni heeft het college van B&W de beheeragenda vastgesteld. In de beheeragenda is 
opgenomen dat de gemeenteraad wordt voorgesteld om de huidige beheerplannen tot en met 2022 te 
verlengen. Dit voorstel wordt ter vaststelling aangeboden voor de raad van oktober 2019. Deze 
verlenging  is vooral ingegeven door het feit dat de huidige kaders en uitgangspunten nog steeds 
gelden en omdat we in 2021 gaan herindelen. Samen met onze herindelingspartners worden nieuwe 
beheerplannen opgesteld welke ter vaststelling worden aangeboden aan de raad van de nieuwe 
gemeente Eemsdelta. 

Beheerplan
Vastgesteld 

d.d.

Benodigd en 
beschkbaar 
budget per 

jaar

Financiële 
vertaling in 
begroting

Achterstallig 
onderhoud

achterstallig 
onderhoud per 
31-12-2018

achterstallig 
onderhoud per 
31-12-2019

in (€)
Beheerplan Wegen 21-10-2014 2.979.000 Ja Nee nvt nvt

Beheerplan Kunstwerken c.a. 5-2-2015 740.700 Ja Nee nvt nvt
Afwaterplan/DAL W2 / Specificatie 
Delfzijl (VGRP) 2018 – 2022

21-12-2017 1.978.600 Ja Nee nvt nvt

Beheerplan Openbaar Groen 21-10-2014 2.900.700 Ja Nee nvt nvt

Beheerplan Gebouwen 21-10-2014 835.612 Ja Nee nvt nvt  

Ontwikkelingen  
In de beheerplannen zijn de gevolgen van de demografische ontwikkelingen en de Actieplannen 
Centrum, Dorpen en Wijken betrokken. Hieronder vallen onderwijshuisvesting en overige 
maatschappelijke voorzieningen. In de opzet kapitaalgoederen zijn de gegevens per kapitaalgoed 
opgenomen. Ook zijn de totale budgetten per kapitaalgoed vermeld. De onderdelen sportvelden, 
brede-school-locaties, onderwijsgebouwen en overige recreatie zijn niet opgenomen omdat de 
omvang op onderdelen gering is en de sportvelden grotendeels deel uitmaken van de sporttransitie uit 
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het IIP. Als er meer inzicht is in de inhoud van de sporttransitie stellen wij aan de hand hiervan een 
beheerplan op.  

In oktober 2016 heeft uw raad het Addendum Beheerplan Wegen vastgesteld. Dit betreft een 
koerswijziging. We investeren meer in rehabilitatie van de wegen en geven minder uit aan groot 
onderhoud. Dit heeft te maken met het verouderde wegenbestand. Ongeveer 50% van het 
wegenbestand is aangelegd voor 1982 en wordt in de komende tien jaar 45 jaar of ouder. Dit betekent 
dat deze wegen aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Hiermee zijn we in 2017 gestart. Dit 
hebben we in 2018 en in 2019 voortgezet. In de kadernota 2019 zijn extra middelen voor 
investeringen in wegen, kunstwerken en groen beschikbaar gesteld. Binnen deze kaders is een 
integrale meerjarenplanning openbare ruimte uitgewerkt en door ons college vastgesteld (juni 2019). 
In 2019 is bovendien de "Beheeragenda buitenruimte Delfzijl" vastgesteld door het college. In deze 
agenda is opgenomen welke opgaven wij hebben tot het beheer van de kapitaalgoederen, hoe deze 
de komende jaren aangepakt gaan worden en wat daarvoor nodig is. 

Wij zijn bezig met het uitvoeren van kwaliteitsimpulsen. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid 
kapitaalgoederen. Wij streven ernaar om dit in het vervolg in de projectplannen op te nemen in de 
vorm van een beheerparagraaf. Dat maakt de verschillen in hoeveelheden direct duidelijk en ook 
welke gevolgen dit heeft voor de beheer- en onderhoudsorganisatie.  

Er is een nieuw Watertakenplan DAL/W² 2018 – 2022 vastgesteld eind 2017 waarmee we vanaf 2018 
zijn gaan werken. Dit afvalwaterplan is opgesteld samen met Appingedam en Loppersum en de 
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 
 

3.  Toelichting op onderhoud kapitaalgoederen 
Onze gemeente beslaat een oppervlakte van 227,4 km² (waarvan 94,5 km² water). In totaal gaat het 
om 481 ha. groenvoorzieningen, 237 ha. verhardingen, 26 ha. stedelijk water, 284 kunstwerken en 
320 km. riolen. Deze openbare ruimte vertegenwoordigt een globale vervangingswaarde van tussen 
de 300 en 400 miljoen euro. 
 
3.1 Wegen 
 
Algemeen 
Uitgangspunt is dat een ieder veilig aan het verkeer kan deelnemen over goed begaanbare wegen en 
paden. De zorg voor de wegen houdt een onderhoudsplicht in, die wettelijk ingekaderd is in de 
Wegenwet. 

Kwaliteitsnormen 
Het onderhoud vindt plaats op basis van de genormeerde beheerskostensystematiek van de stichting 
CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Weg- en Waterbouw). Wij streven 
naar onderhoudsniveau C op basis van het beheerplan Wegen 2015 – 2019. 
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Financiën 

Wegen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

Klein onderhoud 36.815 46.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Toevoeging voorziening wegen 835.440 841.100 841.100 841.100 841.100 841.100
Calimiteiten budget 133.039 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Subtotaal 1.005.294 1.007.100 973.100 973.100 973.100 973 .100
Interne uren / tractie 570.797 533.500 567.000 567.500 567.700 567.100
Kapitaallasten 1.002.327 1.199.800 1.299.900 1.390.600 1.474.500 1.572.800
Subtotaal 1.573.124 1.733.300 1.866.900 1.958.100 2.042. 200 2.139.900
Totaal 2.578.418 2.740.400 2.840.000 2.931.200 3.015.300 3.113.000

Investeringen (beheerplan) 1.165.600 2.100.000 2.100.000 2.100.000 600.000 0
Mutatie voorziening wegen -411.053 -152.000 -139.000 -3.000 -3.000 -3.000  

Ontwikkelingen 
Wij inspecteren de wegen tweejaarlijks. De uitkomst van deze inspecties kan aanleiding zijn tot een 
ander toekomstig uitgavenpatroon. De laatste inspectie heeft medio 2017 plaatsgevonden. Het 
beheerplan wegen is in 2016 geactualiseerd. Bij de uitvoering van dit beheerplan is een achterstand 
op het geplande onderhoudsprogramma ontstaan. In de integrale meerjarenplanning openbare ruimte 
is het wegnemen van deze achterstand opgenomen.  
 
Risico’s 
Voor het kapitaalgoed wegen geldt dat we verwachten het gewenste onderhoudsniveau C (laag) met 
de huidige middelen de eerstkomende jaren in stand te kunnen houden. Het beheerplan gaf aan dat 
er achterstand is in het onderhoud van de wegen. Asfalt- en elementenverhardingen op het huidige C- 
en D-niveau onderhouden of reconstrueren wij, zoveel als mogelijk en noodzakelijk, in de periode tot 
en met 2022 (zie kadernota 2019 en IMJP).  
In 2016 is gestart met het eerste restlevensduuronderzoek van de asfaltwegen, die nu een laag of 
zeer laag kwaliteitsniveau hebben. Dit onderzoek is voortgezet in 2018. Met de uitkomsten van dit 
onderzoek hebben wij het investeringsbudget dat wij beschikbaar hebben voor vervangingen 
geprioriteerd.  
De zomers van 2018 en 2019 waren extreem droog. Hierdoor is zichtbaar schade ontstaan aan 
diverse wegen. In het vierde kwartaal van 2019 vindt onderzoek plaats naar de gevolgen van de 
droogteperiode. De verwachting is dat de schade door de extreme droogte aanzienlijk is. 
 
3.2 Civiele kunstwerken en water 
 
Algemeen 
Onderhoud aan civiele kunstwerken en baggeren van vijvers vindt plaats op basis van het Beheerplan 
Kunstwerken 2015 – 2019. Onder civiele kunstwerken verstaan wij de diverse bruggen en tunnels. Het 
berm- en slootonderhoud besteden wij uit. 
 
Kwaliteitsnormen 
Het onderhoud aan civiele kunstwerken en beschoeiingen is gebaseerd op inspecties en het 
beheersysteem Obsurv. 
In onderstaand overzicht hebben wij nog niet de nieuwe investeringen met de daarbij horende 
kapitaalslasten, de beschikking over de reserve bruggen, afkoopsom(men) en bijdrage(n) van derden 
opgenomen. 
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Financiën  
Kunstwerken en water 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
Klein onderhoud 112.665 115.400 115.400 115.400 115.400 115.400
Groot onderhoud (beheerplan) 111.180 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000
Subtotaal 223.845 420.400 420.400 420.400 420.400 420.400
Interne uren / tractie 235.300 197.800 208.500 209.300 209.500 209.400
Kapitaallasten 73.073 84.600 111.800 160.500 206.600 233.100
Subtotaal 308.373 282.400 320.300 369.800 416.100 442.500
Totaal 532.218 702.800 740.700 790.200 836.500 862.900

Investeringen (beheerplan) 0 895.000 235.000 515.000 65.000 0
Mutatie reserve groot onderhoud 1.127.309 0 0 0 0 0  

Ontwikkelingen 
De voorbereidingen van het groot onderhoud aan de havenbrug in Delfzijl zijn in 2017 afgerond. Op 
basis daarvan is een onderhoudsplan opgesteld. Met diverse partijen, zoals Rijkswaterstaat, 
Groningen Seaports, de provincie en ProRail zijn onderhandelingen gevoerd over de verdeling van de 
kosten. Uit de onderhandelingen blijkt dat de twee beheerders van de havenbrug voor de kosten 
staan. Deze beheerders zijn Prorail als spoorwegbeheerder en wij als wegbeheerder. Voor alle 
bruggen, inclusief de havenbrug, stellen wij een beheerplan op waaruit duidelijk zal worden wat 
haalbaar is qua onderhoud met de beschikbaar gestelde middelen. 
 
Risico’s 
Voor het kapitaalgoed civiele kunstwerken schatten wij vooralsnog geen risico’s in, met uitzondering 
van de havenbrug. De schade die door de aardbevingen en/of bodemdaling kan ontstaan, is nog niet 
in te schatten. Er is onzekerheid over de gevolgen van aardbevingen op constructies van civiele 
kunstwerken. Een werkgroep van alle betrokken stakeholders brengt in samenwerking met de NCG in 
kaart welke risico's er zijn als gevolg van aardbevingen en hoe om te gaan met schade veroorzaakt 
door aardbevingen. Ondanks de afnemende gaswinning blijft de kans op een zware aardbeving 
bestaan. Om hier goed op voorbereid te zijn, is nader onderzoek nodig naar de effecten van een 
dergelijke aardbeving op de infrastructuur. 
 
3.3 Riolering 
 
Algemeen  
Groot onderhoud, vervanging en aanpassing van de riolering geschiedt op basis van het 
watertakenplan DAL W2, 2018-2022. De feitelijke uitvoering van de jaarlijkse projecten is in 
overeenstemming met het door het college geaccordeerde gemeentelijke rioleringsplan 2018-2022.  
 
Kwaliteitsnormen 
Wij reinigen de gemengde riolering gemiddeld eenmaal per twintig jaar volgens een reinigingsplan. 
Voor zover nodig inspecteren en beoordelen wij volgens de Nen-norm. De rioolkolken reinigen we 
gemiddeld twee keer per drie jaar. 
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Financiën 

Riolering 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

Klein onderhoud 149.823 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Groot onderhoud 77.783 229.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Subtotaal 227.606 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000
Interne uren / tractie 348.487 362.000 380.200 380.600 380.400 326.300
Kapitaallasten 1.304.393 1.306.200 1.333.400 1.325.700 1.349.800 1.384.300
Subtotaal 1.652.880 1.668.200 1.713.600 1.706.300 1.730. 200 1.710.600
Totaal 1.880.486 1.933.200 1.978.600 1.971.300 1.995.200 1.975.600

Investeringen (beheerplan) 681.618 767.000 1.017.000 767.000 767.000 767.000
Mutatie voorziening riolering 55.600 -55.600 0 0 0 0  
 
Ontwikkelingen 
De rioleringswerkzaamheden worden de komende jaren in nauwe samenwerking met Appingedam, 
Loppersum en de beide waterschappen voorbereid. De basis hiervan is het watertakenplan DAL W2, 
2018-2022. In 2018 zijn we gestart met de introductie van risicogestuurd beheer voor het prioriteren 
van de vervanging of het herstel van onze riolering. 
 
Risico’s 
De risico’s van lekkages en instortgevaar van oudere rioolstelsels zijn beperkt, omdat de grondsoort 
(klei) waarin de riolering ligt lekkages tegengaat. Het watertakenplan DAL W2, 2018-2022 voorziet in 
voldoende mate in de vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel. Door aardbevingen en/of 
bodemdaling kunnen de risico's op schade toenemen. 
 
3.4 Groen 
 
Algemeen 
Het onderhoud voeren wij uit met als kader het Beheerplan Openbaar Groen 2014 – 2019 waarin via 
eindbeelden (een combinatie van: inrichting, functie, beheertype en het onderhoudstype) het 
benodigde onderhoudsniveau Basis is vastgesteld. Een groot deel van het openbaar groen is op basis 
van een beeldbestek uitbesteed aan Werkplein Fivelingo. 
 
Kwaliteitsnormen 
Er zijn drie soorten kwaliteitsniveaus, van zeer intensief (A) naar extensief (C). In ieder 
kwaliteitsniveau zijn werkzaamheden opgenomen die tenminste de instandhouding en de veiligheid 
van het openbaar groen waarborgen. 

Financiën 
Groen 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
Klein onderhoud 368.323 183.500 243.500 228.500 205.500 198.500
Groot onderhoud 577.892 603.000 611.500 606.500 606.500 606.500
Subtotaal 946.215 786.500 855.000 835.000 812.000 805.000
Interne uren / tractie 2.185.442 1.892.500 2.017.400 2.028.500 2.030.700 2.029.000
Kapitaallasten 862 800 28.300 54.600 81.400 107.800
Subtotaal 2.186.304 1.893.300 2.045.700 2.083.100 2.112. 100 2.136.800
Totaal (Beheerplan) 3.132.519 2.679.800 2.900.700 2.918 .100 2.924.100 2.941.800

Investeringen 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000  
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Ontwikkelingen 
In 2018 heeft de onkruidbestrijding op verharding veel aandacht gevraagd omdat de oude methode 
van bestrijding (chemisch) niet meer is toegestaan en alternatieve bestrijdingsmethodes minder 
effectief zijn. Het beeld is daardoor niet altijd en overal zoals gewenst en dat valt ook onze inwoners 
op. Het beeld is anders dan toen het onkruid op de verharding nog chemisch bestreden mocht 
worden. Dit omdat het nu (met de alternatieve methodes) geen kwestie is van bestrijden maar van 
beheersen van onkruid op de verharding. We zijn afgelopen jaar gestart, om meer draagvlak en begrip 
voor deze situatie te krijgen onder onze inwoners, met het verspreiden van informatieflyers, een 
informatiepagina op de website en regelmatig informeren via de Eemsbode.  Momenteel vindt een 
pilot plaats met alternatieve bestrijdingswijzen. De proef duurt in eerste instantie een jaar. Als de 
aanpak goed werkt, dan is verlenging van de proef een optie. Er worden, net als in de rest van de 
gemeente, milieuvriendelijke middelen ingezet, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen. 
 
Om Reuzenberenklauw en Aziatische duizendknopen structureel te bestrijden is in 2019 een 
beheerplan vastgesteld. Met dit plan is onder andere inzichtelijk gemaakt wat aan financiële middelen 
nodig is om de invasieve exoten structureel te bestrijden. Op basis hiervan heeft uw raad budget 
vrijgemaakt voor de bestrijding van Reuzenberenklauw en Aziatische duizendknopen. Om expansie 
tegen te gaan, willen wij de invasieve exoten (flora) actief bestrijden. Hiertoe hebben wij de ambitie 
uitgesproken om de geïnventariseerde Reuzenberenklauw en Aziatische Duizendknopen in vier jaar 
tijd met minimaal 90 procent uit te roeien. 

Aanpak essentaksterfte 
De essentaksterfte tast, net als elders in het land, een groot deel van de essen in parken en wijken, 
langs wegen en in bossingels aan. Dit leidt plaatselijk tot gevaarlijke situaties. Takken en stammen 
kunnen afbreken en naar beneden vallen. Uiteindelijk leidt de ziekte tot aantasting en verlies van een 
groot aantal bomen. Naar verwachting circa 80% van alle essen in bossen, bossingels en 
dorpsranden. En circa 50% van alle essen in parken, weg- en laanbeplantingen. Een zware aanslag 
op het groen.. 
 
In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met het uitvoeren van inspecties en het snoeien en/of 
kappen van zieke bomen om gevaarlijke situaties te voorkomen. In 2018 is een plan van aanpak 
gemaakt voor adequate risicobeheersing en duurzaam herstel in de komende jaren. Dit plan komt met 
ingang van 2019 in uitvoering. In het plan zijn o.a. opgenomen het jaarlijks inspecteren, het beheersen 
van risicovolle situaties en het herstel van groenstructuren. Met als doel om de groene kwaliteit van de 
openbare ruimte binnen de woonkernen, de dorpsranden en het landelijk gebied op peil te houden. 
Daar waar kansen liggen om landschappelijke en natuurlijke waarden te verbeteren en/of de 
leefbaarheid te vergroten worden die benut. Daarom wordt in het plan nadrukkelijk aandacht besteed 
aan de communicatie en samenwerking met bewoners, belangengroepen en (regionale) partners en 
overheden. Met ingang van 2019 is, naast het jaarlijks opheffen van gevaarlijke situaties, begonnen 
met de omvorming van de eerste twee, door essentaksterfte aangetaste, gebieden. In Woldendorp is 
een werkgroep van bewoners en professionals samengesteld en samen worden plannen gemaakt 
voor de omvorming. Ook de basisschool wordt actief betrokken bij de omvorming. In het najaar van 
2019 wordt begonnen met de uitvoering van deze plannen. In Krewerd hebben bewoners zelf het 
initiatief genomen voor de omvorming van het groen en een plan opgesteld. Ook hier wordt in 
samenwerking met professionals afgestemd over het plan en over de uitvoering. Op onze website is 
een pagina over de essentaksterfte, waar de actuele ontwikkelingen en onze plannen staan. 
Aanpak en resultaten van het meerjarenplan worden continue bewaakt en geëvalueerd. Het plan zelf 
wordt eens per twee jaar geactualiseerd. 
 
Risico’s 
De risico's van de essentaksterfte beheersen we zoveel mogelijk door de uitvoering van het actieplan. 
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3.5 Gebouwen 
 
Algemeen 
Onderhoud van gemeentelijke gebouwen vindt plaats conform het Beheerplan Gebouwen 2014 –2019 
op basis van het onderhoudsniveau C (matig). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Gebouwen 
Onderhoud en Beheer Informatie Systeem 0-Prognose, waarin de normen voor onderhoud zijn 
opgenomen. Om het groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen zijn jaarlijks 
middelen beschikbaar. Nieuwbouw en vervangende bouw zijn hierin niet meegenomen, maar zijn in 
voorkomende gevallen onderdeel van het overzicht investeringen. De middelen voor gebouwen zijn 
gesplitst in gemeentehuis en alle andere gebouwen.  

 
Basisgegevens Aantal 

Gemeentehuis 1 
Buitendienst huisvesting 2 
Sportaccommodaties 17 
Sporthallen 3 
Brandweerkazernes - 
Recreatieve gebouwen 14 
Strategische panden 13 
Monumenten 2 
Diverse gebouwtjes 7 

 
Kwaliteitsnormen 
Wij inspecteren de gebouwen jaarlijks. Op basis van deze inspecties stellen we een meerjaren 
onderhoudsplan op. Voor de meerjarenplanning betreffende onderhoud van gebouwen, wordt 
gebruikgemaakt van de 0-Prognose (Gebouwen Onderhoud en Beheer Informatie Systeem). Elk jaar 
vindt een actualisatie plaats. 
 

Financiën
Gebouwen 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
Klein onderhoud 94.600 134.600 133.400 133.400 133.400 133.400
Groot onderhoud 374.306 251.300 389.200 223.500 235.500 247.500
Subtotaal 468.906 385.900 522.600 356.900 368.900 380.900
Interne uren / tractie 203.384 302.150 313.012 313.012 313.012 313.012
Kapitaallasten *1 0 0 0 0 0 1
Subtotaal 203.384 302.150 313.012 313.012 313.012 313.013
Totaal (beheerplan) 672.290 688.050 835.612 669.912 681. 912 693.913

Mutatie reserve groot onderhoud 47.900 -51.000 6.850 172.500 160.500 160.500  
*1 Kapitaallasten worden op het taakveld verantwoord aan de hand van het gebruik van het gebouw 
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Ontwikkelingen 
We analyseren de vastgoedportefeuille continu in omvang, kwaliteit en toekomstbestendigheid. Hierbij 
kijken we naar het gebruik van het vastgoed in relatie tot de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de 
gemeentelijke herindeling.  
We gaan in 2020 aan de hand van de resultaten van de energie-maatwerkonderzoeken aansluiting 
zoeken bij meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's). Hierbij willen we gebruik maken van 
koppelkansen bij het gepland onderhoud om hiermee het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Na 
de inspectieronde in 2018 hebben we een tekort in beschikbare middelen gesignaleerd voor 
onderhoud van onze gebouwen om het gewenste kwaliteitsniveau vast te houden. In de nog vast te 
stellen strategienota vastgoed en het bijbehorend beheerplan wordt in beeld gebracht wat de omvang 
van dit tekort is en hoe we voorstellen hiermee om te gaan. 
 
Risico’s 
Als gevolg van vertraging in de areaalafbouw kan de gemeente panden in eigendom blijven houden 
waarvoor geen financiële middelen zijn gereserveerd in het beheerplan gebouwen. 
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D Financiering  
 

1. Inleiding 
Deze paragraaf is bedoeld om u te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de 
financiële risico's. Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de 
hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen 
de financiële kaders van de wet. Het beleid ten aanzien van treasury is vastgelegd in het 
treasurystatuut. 
 

2. Ontwikkelingen 
 
2.1 Externe ontwikkelingen 
We maken gebruik van de diensten van de Bank Nederlandse Gemeenten, afdeling Economisch 
Onderzoek. Wekelijks wordt verslag gedaan van het economisch beeld en een verwachting gegeven 
van de ontwikkelingen. De rentevisie van augustus 2019 is als volgt: 
Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De lange rentetarieven lopen wat op, maar blijven op 
een zeer laag niveau. 
Bij de te verwachten aan te trekken geldleningen is er dan ook vanuit gegaan dat de rente blijft (ca. 
1,5%). 
 
2.2  Interne ontwikkelingen 
Ook in 2020 geldt het raamcontract met de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). In grote lijnen 
bestaat dit contract uit de volgende elementen: 
• Alle (kortlopende) kasoverschotten en –tekorten (met een maximumbedrag) beleggen of lenen wij 

bij de BNG. Op dit moment worden geen gelden bij derden belegd. De overeenkomst is 
aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door één van de partijen tenminste drie maanden voor 31 
december van een jaar schriftelijk worden opgezegd. 

• De risico’s (zekerheid van het niet terugbetalen van het belegde geld) die uit de raam-
overeenkomst voortvloeien zijn zeer minimaal. 

 

3. Gemeentefinanciering 
 
3.1 Liquiditeitsplanning 
Gedurende het begrotingsjaar wordt de liquiditeitsplanning verder ontwikkeld. Besluiten over het 
afsluiten van nieuwe financieringstransacties worden genomen op basis van de geactualiseerde 
liquiditeitsplanningen. We blijven de komende jaren beneden de kasgeldlimiet.  
 
3.2 Financieringspositie 
We streven er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten af te sluiten en tegelijkertijd 
de renterisico’s te beheersen. Daartoe wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehouden met de 
bestaande liquiditeit, de rentevisie en de renterisiconorm. 
Gelet op de externe ontwikkelingen en de huidige rentepercentages voor langlopende leningen (medio 
juli 2019 1,50%) zijn voor de jaren 2019 en verder langlopende geldleningen opgenomen tegen een 
rentetarief vanaf 2019 1,50%, aflopend naar 1,40% in 2023.  
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De financieringspositie voor 2020 en verder is als volgt geraamd  
2020 2021 2022 2023

Totaal geïnvesteerd per 1 januari 104.614.179  112.469.603 127.351.603 127.440.603
Financieringsmiddelen:
* Aangegane geldleningen 56.947.000    51.142.000 46.338.000 42.200.000
* Rekening Courant 63.900.000    53.800.000 54.200.000 54.600.000
* Reserves 29.739.000    29.912.000 29.989.000 30.246.000
* Voorzieningen 4.430.000     4.321.000 4.367.000 4.434.000
Financieringsoverschot per 1 januari 50.401.821 26.705.397 7.542.397 4.039.397

 
Dit financieringsoverschot wordt mede veroorzaakt door een hoge stand van onze rekening courant.  
 
3.3 Leningenportefeuille 
De leningenportefeuille wordt in 2020 geraamd op: 
   (bedragen x € 1.000) 
Stand per 1 januari 2020 € 56.947 gemiddelde (gewogen) rente 3,05% 
Reguliere aflossingen € 5.804  
Vervroegde aflossingen € 0  
 € 51.143  
Nieuwe leningen € 0  
Stand per 31 december 2020 € 51.143 gemiddelde (gewogen) rente 3,04% 
 

4. Rentetoerekening 
 
Ontwikkelingen BBV 
Wij betalen rente over de leningen die wij bij derden afsluiten. Deze leningen sluiten we vooral af om 
onze investeringen te kunnen betalen. We rekenen daarom de rente toe aan de gedane investeringen. 
Dit doen we met een vaste omslagrente van 3,0%. Het toerekenen van rente zorgt ervoor dat de 
rentelasten op programma's terecht komen en zorgt voor een opbrengst bij het taakveld "Treasury". 
Deze opbrengst wordt afgezet tegen de werkelijke rentelasten. Overigens wordt het 
omslagpercentage ook gebruikt voor de rente die we vergoeden op reserves en voorzieningen. 
De genoemde (omslag)rente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen 
door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De afwijking 
hierop mag maximaal 0,50% zijn.  
Uitzondering hierop is de toegerekende rente aan de grondexploitaties. Hier moet de toegerekende 
rente worden bepaald op een ander percentage; in dit geval is dat 2,50%. De omslagrente voor het 
begrotingsjaar 2020 komt uit op 3,00%. 
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De externe rentelasten over de korte en lange financiering 1.734            +
De externe rentebaten (idem) -               -
Saldo rentelasten en rentebaten 1.734            

De rente die aan de grondexploitatie moet worden 
doorberekend -               -
De rente van projectfinanciering die aan het 

betreffende taakveld moet worden toegerekend. -               -
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -               -               

Rente over eigen vermogen 892              +
Rente over voorzieningen 133              +
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 2.759            

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 3.087            -

Renteresultaat op het taakveld Treasury -328             

 
 
 

5. Eisen wet FIDO 
 
5.1 Wet FIDO 
Conform het Treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een 
publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen. De nadere definiëring van deze 
begrippen is overeenkomstig de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) vastgesteld.  
 
De wet stelt eisen aan het maximaal te lopen renterisico op de korte schuld (kasgeldlimiet) en het 
renterisico op de lange schuld (renterisiconorm). De hoogte van de kasgeldlimiet wordt vastgesteld op 
8,5% van het begrotingstotaal. Het is wettelijk toegestaan de kasgeldlimiet gedurende twee kwartalen 
achtereen te overschrijden zonder de toezichthouder hierover te informeren. 
 
5.2 Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag wij ten hoogste mogen lenen in de vorm van kortlopende 
leningen. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2020: 8,50% van het begrotingstotaal (voor bestemming) 
van € 96.980.000 = € 8.243.000. 
 
5.3 Renterisiconorm 
De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer 
mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Deze norm beperkt zich tot de eigen treasury-
activiteiten. De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de 
begrotingsomvang bij aanvang van het begrotingsjaar. In het navolgende overzicht is deze norm voor 
2020 berekend op 20% van € 96.980.000 is € 19.396.000. Het renterisico is het gevaar van 
ongewenste veranderingen van de resultaten door rentewijzigingen. Dit risico is in het onderstaande 
overzicht berekend op € 2.202.000. Uit deze gegevens blijkt dat er een ruimte bestaat ter grootte van 
€ 17.194.000 (namelijk de norm van € 19.396.000 minus het berekende renterisico van € 2.202.000). 
Hierdoor voldoen wij aan de bedoelde norm op grond van de nieuwe Wet Fido (Wet financiering 
decentrale overheden). 
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Renterisico 2020 2021 2022 2023
1a Renteherziening op vaste schuld opgenomen geldleningen 1.734            1.734          1.734          1.734          
1b Renteherziening op vaste schuld uitgegeven geldleningen
2 Netto renteherziening op vaste schuld(1a en 1b) 2.202            1.734          1.734          1.734          

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld -               -             -             35.000        
3b Nieuwe verstrekte lange leningen -               -             -             -             
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld -               -             -             35.000        
5 Betaalde aflossingen 5.805            4.804          4.138          4.137          
6 Herfinanciering (laagst van 4 en 5) -               -             -             4.137          
7 Renterisico op vaste schuld (2 en 6) 2.202            1.734          1.734          5.871          

Renterisiconorm
8 Totaal van begrotingstotaal 96.980          93.174        93.252        93.150        
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20%
10 Renterisiconorm 19.396          18.635        18.650        18.630        

Toets Renterisiconorm
10 Renterisiconorm 19.396          18.635        18.650        18.630        
7 Renterisico op vaste schuld 2.202            1.734          1.734          5.871          
11 Ruimte 17.194          16.901        16.916        12.759        

 
 

6. Risicobeheersing 
 

6.1 Debiteurenrisico 
Het debiteurenrisico is het risico van waardedaling van een vordering door het niet (tijdig) kunnen 
nakomen van een verplichting door de tegenpartij. Dit risico wordt nauwelijks gelopen gelet op de 
betrouwbaarheid van de huidige tegenpartij (BNG).  
 
6.2 Interne risico's 
Het interne risico is het risico van onvoldoende betrouwbaarheid van de informatie en onvoldoende 
deskundigheid binnen de organisatie. Via opleidingen en cursussen en gebruikmakend van externe 
deskundigheid wordt de deskundigheid op peil gehouden. 
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E Bedrijfsvoering  
 

Wij beschikken over een ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris. Het 
ambtelijke apparaat is er om het door het gemeentebestuur vast te stellen beleid te ontwikkelen en uit 
te voeren. Onder de bedrijfsvoering verstaan wij het (doen) functioneren van onze organisatie. Eisen 
hieraan gesteld zijn: 
• Rechtmatigheid; 
• efficiency en effectiviteit; 
• transparantie en interactieve totstandkoming van beleid. 
Deze eisen vragen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en 
communicatie.  

1. Personeel en Organisatie 
In 2019 zijn verschillende initiatieven opgepakt waarbij vanuit alle lagen van de organisatie 
medewerkers een actieve bijdrage hebben geleverd aan de verdere organisatieontwikkeling en 
voorbereiding op de aanstaande herindeling. We zetten hierbij de kennis en expertise van 
medewerkers actief in. Hierdoor ontstaan nieuwe interne samenwerkingsverbanden en boeken we 
mooie resultaten. In 2020 pakken we deze manier van werken steeds breder in de organisatie op. Lef, 
ondernemerschap en nuchterheid zijn eigenschappen die nodig zijn om onze doelen te bereiken. In 
2020 vormen we steeds vaker teams rondom een vraagstelling vanuit de samenleving. Iedereen levert 
vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage. Hiermee versterken we gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  
 
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen en 
dat we tegelijkertijd te maken hebben met een steeds groeiend aantal vacatures. In 2020 zal ons 
eigen team recruitment binnen P&O de gemeente Delfzijl als werkgever beter op de kaart zetten.  
 
Arbo en in het bijzonder Duurzame inzetbaarheid is in 2020 één van de speerpunten. Daarnaast zal 
2020 in het teken staan van ontwikkelingen in de herindeling. Medewerkers krijgen een ruim aanbod 
aan opleidingen om goed voorbereid de herindeling in te gaan.  

 
2. Inkoopsamenwerking  
In 2019 hebben we de inkoopfunctie structureel opgenomen in onze eigen organisatie, deze taak werd 
aan een bureau uitbesteed Bij de inkoop kijken we ook naar mogelijkheden voor samenwerking met 
omliggende gemeenten en waar nodig ondersteuning door inkoopadviesbureau 's. 
 

3. Informatisering 
Sinds 2003 is onze automatisering ondergebracht binnen de gemeenschappelijke regeling GemCC. 
Deze regeling geldt voor de DAL-gemeenten. Vanaf 2018 is ook informatiemanagement 
ondergebracht binnen GemCC.  
 

4. Juridische zaken 
In 2019 zijn grote stappen gezet in de samenwerking met Appingedam en Loppersum vooral op het 
gebied van de juridische advisering van het sociaal domein.  Ook op het gebied van 
bezwaarschriftencommissies en het secretariaat hiervan weten we steeds meer voordeel te halen uit 
de samenwerking.  
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5. Planning en Control  
Planning en control is te definiëren als: "het geheel van activiteiten, die moeten worden uitgevoerd om 
duidelijk te maken wat in een bepaalde periode moet gebeuren als uitkomst van een bestuurlijk proces 
(planning), de (voortgangs)rapportage daarover, de benodigde bijsturing en de uiteindelijke 
verantwoording over de behaalde resultaten aan het bestuur (control)."  

Met behulp van planning en control streven naar een situatie waarin;  
• de processen van de organisatie transparant zijn;  
• de organisatie doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt;  
• de informatievoorziening aan management en bestuur over producten, inzet van middelen, 

maatschappelijke effecten en werkprocessen juist, volledig en tijdig plaatsvindt; 
• risico’s inzichtelijk en aanvaardbaar zijn; 
• een sfeer van vertrouwen en loslaten van verantwoordelijkheden enerzijds en het willen 

verantwoorden anderzijds. 
We stellen een structureel sluitende begroting en meerjarenraming op. Gedurende het jaar zullen wij 
onze financiële huishouding gezond gehouden door: 
• strak de hand te houden aan de Planning & Controlcyclus; 
• de verantwoordingsmomenten in de planning- en controlcyclus ten aanzien van budgetbewaking 

(drie tussenrapportages), investeringskredieten, bezuinigingen, rechtmatigheid en risico’s te 
verankeren en versterken in de organisatie;  

• de interne bedrijfsprocessen te monitoren en te controleren via een intern controleplan waarbij wij 
rekening hebben gehouden met de managementletter. 
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F Verbonden partijen  
 
1. Inleiding 
Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen. Deze 
verbonden partijen voeren beleidsmatige taken voor ons uit. Deze paragraaf geeft inzicht in het 
openbaar belang dat door de verbonden partijen behartigd wordt en de ontwikkelingen die zich 
voordoen. 
 

2. Beleid verbonden partijen  
 
2.1 Visie 
In de ‘spelregels verbonden partijen’ is het uitgangspunt geformuleerd dat wij beleidsdoelen laten 
uitvoeren door verbonden partijen, als dat een meerwaarde heeft voor het publieke belang. De 
houding met betrekking tot samenwerking is als volgt: 
• Bij publiekrechtelijke samenwerking: ‘ja, mits…’ aan een aantal voorwaarden op het terrein van 

aansturing, beheer en verantwoording is voldaan; 
• Bij privaatrechtelijke samenwerking: ‘nee, tenzij…’ er bijzondere redenen zijn die een uitzondering 

op deze regel rechtvaardigen. 
 
2.2 Belangrijke ontwikkelingen 
Het beleid met betrekking tot de verbonden partijen zal grotendeels ongewijzigd worden voortgezet. Er 
zijn op dit moment geen ontwikkelingen die vermeldingswaardig zijn. 
 
2.3 Lijst verbonden partijen 
Per verbonden partij wordt in de hierna opgenomen tabel aangegeven wat het belang is dat onze 
gemeente in de verbonden partij heeft. Uit welk jaar de vermelde cijfers zijn, is weergegeven in de 
tabel. 
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x € 1.000 2018 2019 2020

Resultaat: 0 0 0 

EV begin: 220 220 220 

EV einde: 220 220 220 

VV begin: 0 0 0 
VV einde: 0 0 0 

Resultaat: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

EV begin: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

EV einde: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

VV begin: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

VV einde: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Resultaat: 1.605 0 0 

EV begin: 7.055 Niet bekend Niet bekend

EV einde: 6.721 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 19.264 Niet bekend Niet bekend
VV einde: 20.777 Niet bekend Niet bekend

Resultaat: 0 0 0 

EV begin: 2.921 2.689 1.756 
EV einde: 2.689 1.756 1.414 
VV begin: 8.078 32.535 33.390 
VV einde: 32.535 33.390 33.778 

Resultaat: 0 0 0 

EV begin: 0 0 0 

EV einde: 0 0 0 

VV begin: 6.617 6.443 6.443 
VV einde: 6.443 6.443 6.443 

Resultaat: -640 -811 n.n.b.

EV begin: 1.955 1.015 Niet bekend

EV einde: 1.015 204 Niet bekend

VV begin: 13.593 Niet bekend Niet bekend

VV einde: 15.674 Niet bekend Niet bekend

Resultaat: 0 0 0 

EV begin: 76 Niet bekend Niet bekend

EV einde: 76 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 222 Niet bekend Niet bekend
VV einde: 102 Niet bekend Niet bekend

GR 
Veiligheidsregio 
Groningen

Groningen Een eff iciënte en kw alitatieve 
organisatie van brandw eerzorg, 
geneeskundige hulpverlening, 
crisismanagement en 
crisisbeheersing onder een 
regionale en bestuurlijke regie. 
Multidisciplinaire samenw erking 
om rampen en crisis te 
bestrijden.

4,08% De geschatte risico's 2017 
bedragen € 2.600.000,-. Een 
aantal risico's zijn niet 
gekw antif iceerd. Het 
w eerstandsvermogen 
bedraagt € 4.487.000. Dit is 
ruim voldoende om de risico's 
mee op te kunnen vangen.

GR Publieke 
Gezondheid & 
Zorg

Groningen Een eff iciënte en effectieve 
integrale uitvoering van de taken 
op het gebied van publieke 
gezondheid met als doel bij te 
dragen aan een verlenging van 
de gezonde levensverw achting 
en een verkleining van 
gezondheidsverschillen. 

4,47%

De risico's zijn ingeschat op € 
29.800. 

GR 
Samenw erkings-
verband 
afvalstoffen-
verw ijdering 
Noord-Oost 
Groningen 
(SANOG)

Appingedam Hulpverlenen bij het herstellen 
van het geldelijke evenw icht in 
het budget van hen die in 
f inanciële moeilijkheden verkeren 
of dreigen te geraken. 
Daarnaast voorziet de VKB op 
zakelijke en sociaal 
verantw oorde w ijze in de 
behoefte aan volkskrediet

10,00% Er zijn diverse risico’s 
aanw ezig (claims, rente, 
personeel, macro-
economische effecten, etc). 
Deze zijn echter niet 
aanzienlijk.
De VKB beschikt niet over een 
w eerstandsvermogen om 
tegenvallers op te vangen.

Het w eerstandsvermogen is 
net toereikend. Beschikbare 
w eerst.cap. is € 0,7 miljoen. 
Risico’s  zijn eveneens € 0,7 
miljoen.

GR 
Volkskredietbank 
Noord Oost 
Groningen

GR Werkplein 
Fivelingo

Delfzijl en 
Appingedam

Werkplein Fivelingo is de sociale 
dienst en SW-bedrijf  voor 
inw oners van de gemeenten 
Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum. Werkplein Fivelingo 
beslist over aanvragen voor een 
Participatiew et-uitkering, IOAW, 
IOAZ en BBZ-uitkering, 
bijzondere bijstand en 
minimaregelingen. Daarnaast 
verzorgt het Werkplein  de re-
integratie naar de arbeidsmarkt 
en beschut w erk voor w ie de 
reguliere arbeidsmarkt (nog) een 
stap te ver is.

33,33%

Het Sanog heeft als doel de 
behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen 
van de deelnemende gemeenten 
van het samenw erkingsgebied 
voor w at betreft preventie, 
doelmatigheid en milieu 
hygiënische verantw oorde 
w ijze verw ijderen en verw erken 
van afvalstoffen.  Dit afval is 
afkomstig van huishoudens uit 
het samenw erkingsgebied. Dit 
overeenkomstig de afvalstoffen 
w etgeving.

50,00%Delfzijl

5. Openbare 
orde en 
Veilgheid

6. Werk en 
Inkomen

7. 
Samenlevings-
zaken

8. Beheer en 
Realisatie

Programma

2. Wonen, 
Milieu en 
economie

1. Burger en 
Bestuur

Gemeenschappelijke regelingen

Leer Bevordering, ondersteuning en 
coördinatie van de regionale 
grensoverschrijdende 
samenw erking van haar 
deelnemers op vrijw el alle 
beleidsgebieden.

Risico’s

GR Havenschap 
Delfzijl / 
Eemshaven 
(Groningen 
Seaports)

Delfzijl Onze economische 
doelstellingen w orden 
ondersteund door de 
evenw ichtige ontw ikkeling van 
de havens en de daarbij 
behorende industrieterreinen in 
Delfzijl en de Eemshaven.

33,30% De GR staat borg voor de 
f inanciering van GSP NV. 
Behoudens publieke taken 
(havenmeester) vinden alle 
(financiele) activiteiten plaats 
in de NV.
De risico's van de GR hangen 
sterk samen met de risico's 
van de NV.
Het w eerstandsvermogen van 
de NV is voldoende om risico’s 
op te vangen.

Naam en 
rechtsvorm

Vesti-
gings-
plaats

Openbaar belang

GR Eems-Dollard 
Regio

1,00%

Bestuur-
lijk 

belang*

Geen risico's

Gegevens verbonden partijen (vet = op basis van 
jaarrekening). Begrotingscijfers op basis van 

meest actuele begroting verbonden partij

6. Werk en 
Inkomen

Er spelen diverse risico's. De 
subsidie WsW daalt zonder 
dat de lasten dalen. De 
uitvoeringskosten w orden 
reeël geraamd, er is w einig 
ruimte voor onvoorziene 
uitgaven. 
De ingeschatte risico’s voor 
de uitvoering van de 
bijstanduitkering ed. bedragen  
€ 2,2 miljoen. De GR beschikt 
niet over een eigen 
w eerstandsvermogen.
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x € 1.000 2018 2019 2020

Resultaat: -92 0 0 

EV begin: 488 168 388 

EV einde: 168 388 388 

VV begin: 634 634 615 
VV einde: 634 615 615 

Resultaat: 0 0 0 
EV begin: N.v.t N.v.t N.v.t
EV einde: N.v.t N.v.t N.v.t
VV begin:

N.v.t N.v.t N.v.t
VV einde:

N.v.t N.v.t N.v.t

Resultaat: 1.065 0 0 

EV begin: 1.929 3.097 Niet bekend

EV einde: 3.097 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 4.404 2.430 Niet bekend
VV einde: 2.430 Niet bekend Niet bekend

Resultaat: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

EV begin: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

EV einde: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

VV begin: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

VV einde: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Resultaat: 9 0 0 

EV begin: 18 28 Niet bekend

EV einde: 28 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 181 154 Niet bekend
VV einde: 154 

Niet bekend Niet bekend

Resultaat: -364 Niet bekend Niet bekend

EV begin: 500 Niet bekend Niet bekend

EV einde: 500 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 5.326 Niet bekend Niet bekend
VV einde: 5.468 Niet bekend Niet bekend
Resultaat: 337 mln. Niet bekend Niet bekend

EV begin: 4,7 mln Niet bekend Niet bekend

EV einde: 5,0 mld. Niet bekend Niet bekend

VV begin: 135 mld. Niet bekend Niet bekend
VV einde: 133 mld. Niet bekend Niet bekend

Resultaat: -15 -30 0 

EV begin: 1.620 1.606 0 

EV einde: 1.606 1.595 0 

VV begin: 18 23 0 
VV einde:

23 0 0 
Resultaat: 319 Niet bekend Niet bekend
EV begin: 3,8 mld Niet bekend Niet bekend
EV einde: 4,0 mld Niet bekend Niet bekend
VV begin: 3,9 mld Niet bekend Niet bekend
VV einde: 3,7 mld Niet bekend Niet bekend

Naam en 
rechtsvorm

Vesti-
gings-
plaats

Openbaar belang Bestuur-
lijk 

belang*

Risico’s Programma

Overhead

Er is een beperkt risico. Dit 
risico betreft de te verdelen 
tekorten op rekeningbasis.

Distributie en/of productie van 
elektrische- en andere vormen 
van energie. Samen met Delta 
Energy BV vervullen van het 
aandeelhouderschap in NV EPZ, 
uitvoering Convenant Borssele 
2034 uit 2006, inclusief het SET 
Fund en de verplichting om 
overigens te investeren in 
duurzame energieontw ikkeling 
en voor-bereiding van de 
ontw ikkeling van een tw eede 
kerncentrale.

Vereniging van 
Waddenzee
gemeenten

Delfzijl

50,00%

GR 
Werkorganisatie 
DEAL-gemeenten

Delfzijl De geschatte risico’s 
bedragen € 260.000. Niet alle 
risico's zijn gekw antif iceerd. 
Het w eerstandsvermogen (€ 
394.000) is voldoende om de 
risico's te kunnen opvangen.

’s-Hertogen-
bosch

1,00% De geschatte risico’s 
bedragen 
€ 588.000. 
Het w eerstandsvermogen is 
voldoende ad € 705.000.

Het voeren van een gezamenlijk 
gemeentelijk Waddenzeebeleid. 
Adviseren gemeenten over 
regelgeving, bestuur en beheer 
Waddenzeegebied onderhouden 
contacten met belanghebbende 
instanties.

8,33% Geen risico's

Instandhouding 
samenw erkingsscholen ten 
behoeve van het geven van 
speciaal basis-, praktijk- en 
leerw egondersteunend 
onderw ijs.

20,00%

GR 
Omgevingsdienst 
 Groningen

Instandhouding 
zw emvoorziening.

De B.V. exploiteert het 
zw embadgebouw  en verhuurt 
deze aan de exploitant. De 
gemeenten dragen jaarlijks bij 
in het verschil tussen de last 
en de bate. Dit verschil is 
structureel geraamd in onze 
begroting. Verder zijn er geen 
risico's.

Publiek Belang 
elekticiteits-
productie BV

Zw embad 
Appingedam-
Delfzijl Vastgoed 
B.V.

GR 
Gemeenschappel
ijk 
computercentrum 
 (GemCC)

Appingedam Faciliteren van de technische 
ICT-infrastructuur, de levering 
van desktop functionaliteit, 
afgeleverd op de backbone van 
de deelnemende gemeenten en 
het in stand houden van een 

55,40%

Uitvoeren van taken op het 
gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving.

25,00%

Gegevens verbonden partijen (vet = op basis van 
jaarrekening). Begrotingscijfers op basis van 

meest actuele begroting verbonden partij

3, Vergunning 
en Handhaving

Overhead

3. Vegunning 
en Handhaving

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

7. 
Samenlevings-
zaken

1. Burger en 
Bestuur

Den Haag Bankier ten dienste van 
overheden. De bank draagt 
duurzaam bij aan het laag 
houden van de kosten van 
maatschappelijke voorzieningen 
voor de burger.

0,07% Geen risico’s, w el een lagere 
w instuitkering t/m 2018.

Met de liquidatie van het 
General Escrow  Fonds is 
alleen nog sprake van een 
risico en daarmee
aansprakelijkheid voor de 
verkopende aandeelhouders 
ter hoogte van het bedrag dat 
als w erkkapitaal
w ordt aangehouden in de 
vennootschap.
Het risico en daarmee de 
aansprakelijkheid voor de 
aandeelhouders beperkt tot de 
hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van 
deze vennootschap

Appingedam

Veendam Uitvoeren van VTH-taken op het 
gebied van de fysieke 
leefomgeving. Sturen en 
coördineren van de uitvoering 
van VTH-BRZO-taken in Noord-
Nederland.

Delfzijl

Enexis Holding 
N.V.

’s-Hertogen-
bosch

Het (doen) distribueren en het 
(doen) transporteren van 
energie, zoals elektriciteit, gas, 
w armte en (w arm) w ater.

NV Bank 
Nederlandse 
Gemeenten

Toezichthoudend 
 orgaan (THO) 
SBO De Delta 
Appingedam

De gemeente heeft zich als 
THO garant gesteld voor 
mogelijke kosten i.v.m. 
w achtgeldclaims.

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

0,24% Geen risico’s.

0,24%

Stichtingen / Verenigingen

Coorperaties / Vennootschappen
7. 
Samenlevings-
zaken
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x € 1.000 2018 2019 2020

Resultaat: -10 -10 0 
EV begin: 147 138 0 
EV einde:

138 90 0 
VV begin:

16 21 0 
VV einde: 21 0 0 
Resultaat: -10 -15 0 
EV begin: 9 0 0 
EV einde: 0 0 0 
VV begin: 356 mln 0 0 
VV einde:

Resultaat: -38 -50 0 
EV begin: 151 113 0 
EV einde:

113 5 0 
VV begin: 20 57 0 
VV einde: 57 0 0 
Resultaat: -120 -150 0 
EV begin: 870 750 0 
EV einde:

750 530 0 
VV begin: 65 0 0 
VV einde: 68 0 0 
Resultaat: 2.017 Niet bekend Niet bekend

EV begin: 73.509 Niet bekend Niet bekend

EV einde: 75.526 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 120.422 Niet bekend Niet bekend

VV einde: 134.155 Niet bekend Niet bekend

Resultaat: 2.026 Niet bekend Niet bekend
EV begin: 48.680 Niet bekend Niet bekend
EV einde: 50.585 Niet bekend Niet bekend

VV begin: 160.130 Niet bekend Niet bekend

VV einde: 152.203 Niet bekend Niet bekend

Resultaat: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

EV begin:

Niet bekend Niet bekend Niet bekend

EV einde: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

VV begin: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

VV einde: Niet bekend Niet bekend Niet bekend

1,39% Geen risico's. 8. Beheer en 
Realisatie

Namens de verkopende 
aandeelhouders van Essent een 
eventuele 
schadeclaimprocedure voeren 
tegen de staat als gevolg van de 
WON, eventuele garantieclaim 
procedures voeren tegen 
Waterland en het geven van 
instructies aan de escrow -agent 
w at betreft het beheer van het 
bedrag dat op de escrow -
rekening n.a.v. de verkoop van 
Attero is gestort.

Het f inanciële risico is beperkt 
tot eventuele claims van 
Waterland als gevolg van 
garanties en
vrijw aringen die door de 
verkopende aandeelhouders 
zijn afgegeven tot het bedrag 
van € 8.035.783,-
die nog resteert op de escrow -
rekening en voor het bedrag 
dat als w erkkapitaal w ordt 
aangehouden in
de vennootschap.

Coorperaties / Vennootschappen

 's Hertogen-
bosch

Verkoop 
Vennootschap 
BV

 's Hertogen-
bosch

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

Naam en 
rechtsvorm

Vesti-
gings-
plaats

Openbaar belang

Geen risico's. 8. Beheer en 
Realisatie

 's Hertogen-
bosch

Afvalsturing 
Friesland NV

Leeuw arden Verw erken van huishoudelijk 
afval van Frieze gemeenten en 
gemeenten in Noord Groningen.

4,10%

De aandeelhouders lopen zeer 
beheerst geachte risico's voor 
de niet-tijdige betaling van 
rente en/of af lossing. 
Daarnaast is het risico en 
daarmee de aansprakelijkheid 
voor de aandeelhouders 
relatief gering en beperkt tot 
de hoogte van het nominaal 
aandelenkapitaal van deze 
vennootschap.

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

In het kader van de verkoop in 
2009 van Essent aan RWE 
hebben de verkopende 
aandeelhouders een aantal 
garanties en vrijw aringen 
gegeven aan RWE. Het 
merendeel van deze garanties 
en vrijw aringen is door de 
verkopende aandeelhouders 
overgedragen aan Verkoop 
Vennootschap

0,24% Met de liquidatie van het 
General Escrow  Fonds is 
alleen nog sprake van een 
risico en daarmee
aansprakelijkheid voor de 
verkopende aandeelhouders 
ter hoogte van het bedrag dat 
als w erkkapitaal
w ordt aangehouden in de 
vennootschap.
Het f inanciële risico is na de 
liquidatie van het General 
Escrow  Fonds relatief gering 
en beperkt tot de
hoogte van het nominale 
aandelenkapitaal van deze 
vennootschap

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

0,24%Afhandeling van alle rechten en 
plichten die zijn voortgekomen uit 
de verkoop van Essent.

Vordering op 
Enexis BV

356 mln 0 

Met de liquidatie van het CBL 
Escrow  Fonds is alleen nog 
sprake van een risico en 
daarmee aansprakelijkheid 
voor de verkopende 
aandeelhouders ter hoogte 
van het bedrag dat w ordt 
aangehouden in de 
vernnootschap. Daarnaast is 
het risico en daarmee de 
aansprakelijkheid voor de 
verkopende aandeelhouders 
relatief gering en beperkt tot 
de hoogte van het nominale 
aandelenkapitaal van deze 
vennootschap.

0 

 's Hertogen-
bosch

CBL 
Vennootschap 
BV

Bestuur-
lijk 

belang*

Risico’s

0,24%

Gegevens verbonden partijen (vet = op basis van 
jaarrekening). Begrotingscijfers op basis van 

meest actuele begroting verbonden partij

Groningen Voorziening van het 
verzorgingsgebied met 
drinkw ater en w ater voor 
andere doeleinden.

5,65% Geen risico’s.

De verkopende aandeelhouders 
van energiebedrijf  Essent te 
vertegenw oordigen als 
medebeheerder (naast RWE, 
Essent en Enexis) van het CBL 
Escrow  Fonds en te fungeren 
als doorgeefluik voor betalingen 
in en uit het CBL Escrow  Fonds.

Leeuw arden Inzamelen van huishoudelijk 
afval van 18 gemeenten in 
Friesland en Groningen.

Fryslan Miljeu

Waterbedrijf  
Groningen N.V.

CSV Amsterdam 
BV

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

2. Wonen, 
Milieu en 
Economie.

Programma
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G Grondbeleid  
De paragraaf grondbeleid bevat informatie over financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar, gaat 
in op de risico's die zich bij bouwgrond voordoen en besteedt aandacht aan de strategische visie van 
het grondbeleid. 
  

1. Grondbeleid  
In de notitie 'Grondbeleid 2017-2020 uitgangspunten en instrumentarium' die de raad op 10 november 
2016 heeft vastgesteld, zijn beleidskaders over het grondbeleid vastgelegd. In de notitie is vastgelegd 
in welke gebieden we de meeste activiteit voor de aankoop en verkoop van grond verwachten, 
wanneer een actieve houding van de gemeente gewenst is en wanneer we het initiatief aan derden 
overlaten. De notitie bevat verder instrumentaria voor het grondbeleid; een opsomming van 
maatregelen die de grondactiviteiten moeten gaan bevorderen. In het grondprijsbeleid staat 
beschreven hoe we de grondprijzen voor de verschillende vormen van woningbouw en 
vastgoed bepalen. 
  
Met de notitie geven we een kader om flexibel deel te nemen aan de veranderende grondmarkt. De 
grondactiviteiten hebben een nauwe relatie met de vastgestelde regionale en gemeentelijke plannen 
op het gebied van wonen, de inkrimping van het commercieel vastgoed in de stedelijke kern van 
Delfzijl en het verminderen van de voorraad maatschappelijk vastgoed.  
  
Voor de grondexploitaties streven we maatwerk en flexibiliteit na voor een brede doelgroep van 
particulieren, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Specifieke gevallen onderbouwen we 
met een sluitende business case, die economisch moet passen binnen de vastgestelde 
grondexploitaties. Ditzelfde geldt voor eventuele nieuwe ontwikkelingen en aankopen. De 
grondexploitaties en woningbouwontwikkelingen hebben een nadrukkelijke rol in de 
herhuisvestingopgave in relatie met de noodzakelijke krimp en sloopopgave.  
Het grondbeleid faciliteert hierin de integrale planvorming, zoals het IIP (integraal investeringsplan) en 
de actieplannen voor het centrum, de dorpen en de wijken. Uit deze plannen blijkt dat we de meeste 
dynamiek verwachten in het stedelijk gebied. Naast de wijken gaan we snel en flexibel maatwerk 
leveren, vooral in het centrum op basis van economisch resultaat en sluitende business cases en 
binnen de financiële kaders. Buiten het stedelijk gebied verwachten we een behoudender aanpak. 
Uitzondering hierop zijn de dorpskernen, waar we voor inbreidingen, functieveranderingen en 
maatschappelijke functies ook het nodige maatwerk inzetten.  
De versterkingsopgave en de hieruit voortvloeiende consequenties voor het grondbeleid zijn 
onderwerp van onderzoek Zodra hierover duidelijkheid is, zal dit meegenomen worden in het 
grondbeleid.  
  

2. Uitgangspunten gemeentelijke grondexploitaties  
De grondexploitaties bestaan uit de in exploitatie genomen gronden in de complexen Delfzijl 
Botterlaan en Groot Bronswijk-terrein Wagenborgen. De grondexploitaties Delfzijl Noord, Delfzijl West 
en het bedrijventerrein Tjariet (Spijk) zijn afgesloten bij de jaarrekening van 2018.  
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In onderstaande tabel zijn de huidige uitgangspunten weergegeven: 

  
Grondexploitatie 
Botterlaan 

Grondexploitatie 
Groot Bronswijk 
Wagenborgen 

Prijspeil 2019 2019 

Looptijd 2019 t/m 2020 2019 t/m 2026 

Rente t/m 2021 2,50% 2,50% 

Rente vanaf 2022 2,00% 2,00% 

Kostenindex 2019 t/m 2021 4,87% 4,87% 

Kostenindex vanaf 2022 0,00% 2,00% 

Opbrengsten index  1,47% 0,00% 

Opbrengsten index vanaf 2027 0,00% 0,00% 

Uit te geven kavels 9 37 

Grondwaarde per m2  83 maatwerk 
* De residuele grondwaarde berekening is gebaseerd op: Vrij op naam prijs woning minus stichtingskosten woning (bouwkosten 
en bijkomende kosten). 

 
Voor nieuw op te stellen grondexploitaties controleren we of de uitgangspunten nog kloppen met de 
actuele situatie.  
 

3. Ontwikkelingen in 2019 en 2020  
Voor 2019 en 2020 staat de uitvoering van de Zandplatenbuurt vooral in de belangstelling. De 
grondexploitaties worden in brede samenhang met de Woonvisie 2018-2022 en de mogelijke 
gevolgen van de versterkingsopgave opgepakt en ter besluitvorming voorgedragen. 
 
Risico’s  
De oude grondexploitaties zijn afgesloten waarmee de risico's zijn verwerkt. Voor wat betreft nieuwe 
grondexploitaties worden de risico's verwerkt in de risicoparagraaf. 
 
Grondprijzen  
In de notitie 'Grondbeleid 2017-2020 uitgangspunten en instrumentarium' is bepaald dat we de 
grondprijzen jaarlijks vaststellen met de grondprijsbrief die onderdeel is van de paragraaf grondbeleid.  
De grondprijzen worden dit jaar opnieuw bepaald voor vaststelling aan het eind van 2019.  
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4. Financiële samenvatting 2020 en verder 
In onderstaand financieel overzicht zijn de investeringen en opbrengsten per onderdeel opgenomen. 
Verder bevat het overzicht de verwachte boekwaarden per 31 december 2019, de nog te verwachten 
kosten en opbrengsten van de grondexploitaties Botterlaan Delfzijl en Groot Bronswijk-terrein 
Wagenborgen. 

Bedragen * € 1000

Boekwaarde Investeringen

Opbrengsten, 

bijdragen en 

subsidies

Verwachte 

boekwaarde 2020

Nog te 

verwachten 

kosten 

inclusief 

rente

Nog te 

verwachten 

opbrengsten Looptijd

Resultaat 

EW

Resultaat 

NCW

Complex  1-1-2020  inclusief rente 2020 2020

Delfzijl Botterlaan -160 14 0 -146 0 0 1 -161 -154

Wagenborgen Groot 

Bronswijkterrein 174 88 183 79 264 509 10 -166 -138

Totaal 14 102 183 -67 264 509 -327 -292

Nb negatief ncw is een positief resultaat  
 
Nieuwe grondexploitaties voor de Schrijversbuurt en Uitwierderweg worden in 2019 opgesteld. 
Daarover volgt dan een separaat besluit van de gemeenteraad. 
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H Uitvoeringsagenda woon- en leefomgeving  
 

1. Demografische ontwikkelingen 
De regio waarin onze gemeente ligt, wordt al decennia lang gekenmerkt door een teruglopend 
inwoneraantal. De terugloop in inwoneraantal gaat gepaard met relatieve ontgroening en vergrijzing 
van de bevolking. Vanwege de wijzigende samenstelling van de bevolking zijn wij genoodzaakt tot 
diverse maatregelen, onder meer binnen het sociaal domein. 
De structurele oorzaken van de bevolkingsontwikkeling vragen om een passend antwoord, dat de 
leefbaarheid van het gebied weer op een adequaat niveau terugbrengt. Immers blijkt uit monitoring 
(vgl. leefbaarheidsmonitor vanuit het regionale Woon- en Leefbaarheidsplan) dat dit niveau een voor 
Nederlandse begrippen laag niveau heeft bereikt, dit mede door de aardbevingsproblematiek in dit 
gebied. 
Om het tij te keren hebben wij de laatste jaren al veel ingezet op samenwerking met overheden, 
maatschappelijke partners en haar burgers. We hebben een gemeentelijk Integraal investeringsplan 
(IIP) vastgesteld en actieplannen voor de dorpen en wijken en voor het centrum in uitvoering 
genomen. Daarnaast hebben we samenwerking gezocht in combinatie met het regionale Woon- en 
Leefbaarheidsplan Eemsdelta 2012 en nadien met het Woon-en Leefbaarheidsplan Noord Groningen 
Leeft! 2017. 
Vanuit het "aardbevingendossier" hebben wij ons met onze partners ingezet om erkenning te krijgen 
voor de ingrijpende negatieve effecten van de aardbevingen en wij hebben geleidelijk daarin 
resultaten behaald, zoals de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. We hebben steun 
verworven voor de Gemeentelijke Woonvisie Delfzijl, en de Gebiedsvisie voor Delfzijl – Noord. Ook is 
een regionaal convenant gesloten met betrekking tot de transitie van het zorgvastgoed. We hebben 
versterkingsgelden toegezegd gekregen voor het slopen en nieuwbouwen van 527 woningen in 
Delfzijl Noord. Dit is door ons uitgewerkt in een subsidieverordening, bedoeld voor de huiseigenaren 
Daarnaast hebben we een beroep gedaan op de totstandkoming van een Nationaal Programma 
Groningen (NPG) van waaruit substantieel geld beschikbaar wordt gesteld om de aardbevingsregio te 
ondersteunen om zich te ontwikkelen tot een krachtige regio met een duurzame toekomst. Hieruit 
hebben wij al een aantal projecten toegekend gekregen. In het laatste kwartaal van 2019 verwachten 
wij duidelijkheid over de verdeling van de middelen uit het NPG en de daarbij behorende 
programmakaders.  
 
Deze ontwikkelingen vormen een aanzet tot een nieuw en wervend perspectief. 
 
2. De opgaven in meerjarenperspectief 
Wij zijn verantwoordelijk voor het veilig en leefbaar maken van onze gemeente en willen daarbij een 
ieder die in de gemeente wil wonen een wervend perspectief bieden. Inzet op veiligheid betekent voor 
ons, zo veel mogelijk in regionaal verband en in samenwerking met de provincie en het Rijk, het 
bevorderen van de publieke aanpak van schadeafhandeling en (doen) realiseren van de 
versterkingsopgave als gevolg van de aardbevingen. De ontwikkeling van perspectieflocaties is daar 
onderdeel van. Deze opgave heeft voor onze gemeente een ongekende omvang. Ook op 
organisatorisch vlak vereist dat van de gemeente de nodige inzet om de opgaven te realiseren. Op 
gemeentelijk niveau zetten wij daartoe een programmaorganisatie op maat in.  
Het betreffende programma "Aardbevingen de Baas" kent de volgende hoofddoelen: 
• Afstemming binnen en regie op de inhoud van het gasdossier. 
• Voorbereiding op en afstemming ten aanzien van externe bestuurlijk inzet en besluitvorming. 
• Voorbereiding op en afstemming ten aanzien van interne (bestuurlijke) besluitvorming. 
• Inbedding programma in de organisatie en bemensing. 
 
Het programma kent diverse (integrale) deelprogramma’s en -projecten met een verschil in urgentie 
en complexiteit. Voor de korte termijn is een aantal onderdelen urgent: 
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• Het deelprogramma uitvoering versterking (527 woningen) in de Zandplatenbuurt e.o. (batch 
1588) en gebiedsproces Delfzijl Noord. 

• Het plan van aanpak versterken Delfzijl (inclusief deelonderwerpen zoals beoordelingscapaciteit, 
positie pilot Krewerd en inrichting organisatie). 

• De lokale uitwerking NPG voor het trekkingsrecht per gemeente en de projecten 2019. 
• Afstemming en regie op bovenstaande inclusief bijkomende thema’s en reeds lopende 

deelprogramma’s (scholen, zorg, schade, agro, industrie). 
 

Verder is er in meerjarenperspectief sprake van een grote waterveiligheidsopgave vanwege de 
dijkveiligheid en de relatieve zeespiegelstijging die mede door de klimaatwijziging veroorzaakt wordt. 
Ook waterkwantiteits en -kwaliteitsopgaven doen zich daarbij voor. In Eemsdollard-verband wordt 
daar goed in samengewerkt, waarbij wij nieuwe kansen krijgen om aan een Vitale Kust te werken. Een 
en ander vereist een langjarige inzet op structurele maatregelen, mogelijk ook maatregelen die de 
verbinding tussen de stad Delfzijl en het achterland en de Eems kunnen verbeteren. 
Het creëren van een wervend perspectief voor de inwoners dient gepaard te gaan met de centrale 
inzet voor een sterke plaatselijke economie en een arbeidsmarkt die (ook) aansluit op de potenties 
van onze inwoners.  
Ook is hieraan een grote opgave gerelateerd in het sociaal domein. Wij streven een sociale en vitale 
samenleving na. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is en waarin iedereen mee kan doen. 
Een samenleving waarin wij zorgen voor de meest kwetsbare groepen. 
Om een ieder die in onze wil (blijven) wonen die gelegenheid te bieden, zullen stevige investeringen 
nodig zijn om de woongebieden aantrekkelijk te houden en te maken. Bij de realisatie van de 
perspectieflocaties kan hier volop worden ingezet zonder daarbij oog te verliezen voor de bestaande 
woongebieden.  
Tevens ligt er een opgave om maatschappelijke voorzieningen te realiseren en te herstructureren, 
Zoals bij de inzet op de transitie van het zorgvastgoed, de kindvoorzieningen en een nieuw 
cultuurcentrum. Sportcomplexen en dorpshuizen willen wij duurzaam in stand houden. 
De inzet op een sterk centrum waar de laatste jaren stevig in is geïnvesteerd, vereist een vervolg. Het 
nieuwe stadscentrum in ontwikkeling heeft nu al veel vertrouwen gegeven aan bewoners, 
ondernemers en bezoekers, maar het is niet klaar. Daarom wordt voorgesorteerd via de 
Gebiedsagenda Centrum Zuidoost (deels gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen). 
Ook in het overige centrumgebied is nadere inzet zinvol. Zo is er nog steeds leegstand en dreigend 
verval in het kernwinkelgebied en daarbuiten.  
Andere gedeelten van het centrum zijn bij de oorspronkelijke prioritering van de uitvoeringsprojecten, 
vooral om financiële redenen, destijds buiten schot gebleven, maar een heroverweging van deze 
prioriteiten, in integraal verband met de overige prioriteiten, is  noodzakelijk. Zeker nu het NPG ons de 
mogelijkheid biedt in te zetten op een lokale agenda, naast de mogelijkheid om mee te liften in de 
thematische programma`s van het NPG.  
Bij die heroverweging kan eveneens bezien worden op welke wijze de gemeentelijke inzet op onze 
woondorpen en woonwijken en ons "vitale platteland" kan worden bijgesteld. 
 

3. Lokale agenda Delfzijl 
In meerjarig perspectief gaan wij werken aan de integrale uitvoeringsagenda van Delfzijl. Wij doen dit 
in samenwerking met onze fusiepartners van de herindeling. Bij de voorbereiding van onze agenda 
zullen wij aandacht besteden aan de al dan niet te verwachten beschikbaarheid van Rijksmiddelen, 
provinciale middelen en middelen van derden. Maar uiteraard ook aan de noodzaak van de inzet van 
eigen gemeentelijke cofinanciering. 
Wij streven een lokale agenda Delfzijl na, die complementair is aan de thematische opgaven van het 
Nationaal Programma Groningen en waarin Delfzijl optimaal aansluit op en meedoet met de 
thematische projecten uit het NPG. 
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4.    Financiën en middelen 
De noodzaak om te komen tot een lokale agenda voor Delfzijl, waar onder de aanpak van de 
gevolgen van de gaswinning, raakt ook de gemeentelijke inzet van personeel. De NCG komt ons 
hierin tot nog toe (beperkt) tegemoet (lumpsumvergoeding). Deze middelen mogen worden ingezet 
voor extra uit te voeren reguliere gemeentelijke taken en extra taken die het dossier met zich mee 
brengt. 
 
Binnen het programma Nationaal Programma Groningen kan de gemeente verzoeken om bijdragen 
ten behoeve van perspectiefgelden. Hiertoe is een visie vereist en een onderbouwing van concrete 
projecten. Hier zetten wij op in. 
Voor het uitvoeringsproject Zandplatenbuurt Noord is een bedrag vastgesteld om uitvoering te geven 
aan de versterkingsopgave van 527 woningen. 
 
Voor de gemeentelijke investeringen, zoals werkzaamheden aan rioleringen of straten die volgens de 
onderhoudsplanning nog niet aan de beurt waren of herstel hiervan naar aanleiding van 
versterkingswerkzaamheden, kan aanspraak worden gemaakt op het budget voor de zogenaamde 
inpassingskosten. 
 
Indicatieve meerjarenraming 
In onderstaande tabel geven we een indicatie van de verwachte jaarlijkse omvang van de hierboven 
genoemde projecten. Dit overzicht is gebaseerd op het verwachte moment van uitgaven en niet 
specifiek op de bijbehorende inkomende kasstromen. Het uitgangspunt hierbij is dat alle kosten 
gedekt worden, voornamelijk vanuit externe dekking. 
 
(bedragen *1 miljoen)

2019 2020* 2021** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal

Kosten 5 36 51 54 44 32 28 28 27 19 16 340

Dekking 5 36 51 54 44 32 28 28 27 19 16 340

-  -     -       -  -  -  -  -  -  -  -  -       
 
* Stijging vanwege verwachte eerste start uitgaven batch 1588 en Nationaal Programma Groningen. 
** Nadere stijging vanwege verwachte hogere uitvraag batch 1588 en start uitvoering Centrum 

ZuidOost (Molenberg). 
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I Sociaal Domein  
Op 2 november 2017 stelde de gemeenteraad een nieuw kader vast voor de ontwikkelingen in het 
sociaal domein (zie punt 2). Met het vaststellen van het nieuwe kader heeft de gemeenteraad tevens 
vastgehouden aan onderstaande visie die in 2016 ten grondslag lag aan Transformatie Sociaal 
Domein (zie punt 1).  
  

Beleidskaders; Waar staat ons beleid beschreven? 
De beleidskaders staan beschreven in onderstaande documenten. Aangegeven is in welk jaar de 
gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld. 
• Beleidsplan 4D's 2015-2018 2015 

• Uitvoeringsprogramma Transformatie Sociaal Domein 2016 

• Scenario's integrale toegang 2017 

• Stappenplan Sociaal Plein 2017 
 
 

1. Transformatie in het sociaal domein 
Wij streven naar ruimte voor inwoners om hun eigen leven vorm te geven, daarbij voorkomen we 
verspilling en versterken we wat werkt. Het doel is om met minder middelen meer te bereiken. Hierbij 
zetten we de kracht van inwoners optimaal in en kiezen wij steeds de rol die daarbij het meest past. 
Om deze visie te realiseren heeft de raad drie doelen benoemd:  
• meer participatie,  
• meer preventie,  
• meer maatwerk.  
We vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Vanuit betaald werk, 
vrijwilligerswerk of in ieder geval ontmoetingen met anderen in de samenleving. De kwaliteit van leven 
voor onze inwoners en ook de samenleving als geheel is daarbij gebaat. Voorkomen van 
gezondheids- of andere problemen is daarin een belangrijke factor. We investeren daarom in 
verschillende vormen van preventie, algemene voorzieningen en vroegsignalering van problemen. 
Ook ondersteunen we initiatieven vanuit inwoners die investeren in de kwaliteit van leven in het dorp 
of wijk. Maatwerkoplossingen leiden vervolgens tot nog betere ondersteuning voor onze inwoners die 
het niet alleen - of met hulp van de omgeving - redden.  Wij staan voor een uitstekende 
dienstverlening naar haar inwoners. Daaronder verstaan wij: geen wachttijden/wachtlijsten, (wanneer 
nodig) een integrale behandeling van ingewikkelde problemen, duidelijke communicatie van de 
gemeente, één regisseur - één gezin - één plan en geen onnodig ingewikkelde procedures.  
 

2. De vier speerpunten in 2020 

Het nieuwe kader dat de gemeenteraad op 2 november 2017 vaststelde werkt de doelen verder uit 
naar vier speerpunten: 
• Sociaal Plein Delfzijl; 
• gebiedsgericht werken; 
• transformatie van onze werkwijze in het sociaal domein; 
• versterking van regie en sturing. 
 
Het sociaal domein staat ook inhoudelijk financieel gezien in 2020 voor grote opgaves. Zie ook 4. 
Inhoudelijke en financiële consequenties. 
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1. Sociaal Plein Delfzijl 
Voor vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen 
kunnen onze inwoners terecht bij het Sociaal Plein Delfzijl. Het Sociaal Plein Delfzijl is gebaseerd op 
de uitgangspunten voor de integrale toegang van de Gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum in het Beleidsplan 4D. Vanuit het Sociaal Plein helpen medewerkers de inwoners met 
informatie, het erbij halen van de juiste expertise of bieden zij hen ondersteuning. Daarbij werken zij 
nauw samen met andere professionals, vrijwilligers en inwoners. Door het benoemen van aandacht 
functionarissen zorgen zij voor korte lijnen op inhoudelijke thema's en richting de dorpen en wijken. 
Het Gezondheidsplein is een multifunctioneel gezondheidscentrum waarin diverse zorgaanbieders 
zorg en welzijn verbinden. Naast het Sociaal Plein Delfzijl zijn dit onder andere OZG, huisartsen, 
fysiotherapie, apotheek en diagnostiek. Ondanks de gezamenlijke uitgangspunten voor de integrale 
toegang in Delfzijl, Appingedam en Loppersum vraagt de herindeling om nadere afstemming van de 
vorm en werkwijze van de lokale toegangen. De consequenties hiervan voor het Sociaal Plein Delfzijl 
moeten in de komende periode helder worden.  
 
2.  Gebiedsgericht werken  
Wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat het gebiedsgericht werken een belangrijke basis vormt 
voor een inwonersgerichte benadering. De eerste stappen zijn gezet om samenhang in beleid te 
realiseren, waarmee langzamerhand een cultuurverandering in de organisatie ontstaat. Met de 
geleidelijke invoering van het gebiedsgericht werken is al gebleken dat het effect heeft op de relatie 
met inwoners. Gebiedsregisseurs, maar ook de dorpen- en wijkenwethouders, hebben de afgelopen 
jaren geïnvesteerd in het verkleinen van de kloof tussen inwoner en lokale overheid. 
 
3. Transformatie van onze werkwijze in het sociaal domein  
Vanuit gebiedsgericht werken en het Sociaal Plein Delfzijl ontstaan nieuwe denkwijzen en nieuwe 
samenwerkingen. Dat vraagt om een werkwijze die daarbij past. Verschillende teams vanuit uitvoering 
en beleid werken steeds nauwer samen. Dat stimuleren we en faciliteren we zodat een lerende 
organisatie kan ontstaan die efficiënt en in aansluiting bij de praktijk en onze inwoners werkt. Daarbij 
werken we steeds meer vanuit het gehele systeem/huishouden/gezin; we kijken al deze individuen 
apart nodig hebben om als systeem/huishouden/gezin weer verder te kunnen ontwikkelen en te 
participeren 
In 2020 gaan we ook verder met gezamenlijke scholingen van de verschillende teams. Ook 
onderzoeken we een mogelijke bundeling van de huisvesting van de verschillende teams in het 
sociaal domein. We evalueren de bestaande aanbestedingen en verordeningen. Deze willen we in de 
toekomst zo vormgeven dat ze nog meer uitgaan van een getransformeerde werkwijze. In 2020 
bouwen we verder aan de algemene voorzieningen voor bepaalde doelgroepen en stimuleren we 
onze medewerkers en consulenten om mogelijkheden tot maatwerk (met en) voor huishoudens en 
gezinssystemen te ontwikkelen. 
 
4. Versterken van regie en sturing 
Wij hebben het Digitaal Dashboard Sociaal Domein ontwikkeld. Het dashboard geeft maandelijks 
inzicht in het gebruik van voorzieningen op gebied van Wmo, Jeugd  en Participatie. Dit moet leiden 
tot een datamodel incl. prognoses en betere monitoring. Dit datamodel stelt ons in staat om de raad 
beter te informeren zodat we meer in control zijn en sturing kunnen geven. De jeugdhulp is daarin 
overigens geprioriteerd 6. Daarnaast hebben we ingezet om middels de doelenboom beter in control te 
komen op de uitgaven en daarbij inhoudelijke doelstellingen te vertalen om beter te kunnen sturen. De 
uitwerking hiervan wordt mee genomen bij de taakstellingen binnen het sociaal domein. 

                                                      
6 Dit wordt uitgewerkt in een projectplan sturing uitgaven jeugdhulp 
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3. Financiële kaders 

Bij besluit van de raad op 26 april 2018, is in de richtlijnen en uitgangspunten begroting 2019 de 
budgetneutraliteit in het sociaal domein losgelaten. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven niet meer 
in evenwicht hoeven te zijn. Zowel mee- als tegenvallers worden verrekend met het begrotingssaldo. 
Een en ander wordt mede veroorzaakt doordat bepaalde (doel)uitkeringen niet meer te herleiden zijn 
in de Algemene Uitkering, maar deel uitmaken van het totale vrij besteedbare deel.  
In het raadsvoorstel van 2 november 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserves met 
daarin benoemde terugverdieneffecten. Zo is er in 2018 extra personeel aangenomen om de voorkant 
te intensiveren. Voor 2018 is hier € 500.000 voor beschikbaar gesteld, elk volgend jaar loopt dit met 
€ 100.000 terug, vanuit de verwachting dat een intensivering aan de voorkant leidt tot een besparing 
aan de achterkant. Dit heeft tot een extra taakstelling voor jeugd en Wmo geleid. Zie ook 4 
Inhoudelijke en financiële consequenties. 
 
Jeugd 
Vanaf 2019 ligt onze op de beheersing en het terugdringen van de kosten en het uitvoering geven aan 
de taakstelling. De taakstelling bedraagt voor 2020 € 850.000, oplopend naar € 1,5 miljoen in 2022. 
Om dit te kunnen realiseren, hebben wij mogelijke maatregelen gepresenteerd. Deze maatregelen 
betroffen onder andere: 
• het inzetten van een Ondersteuner Jeugd & Gezin bij de huisartsen ten einde invloed te hebben 

op het aantal verwijzingen van de huisarts. 
• het inzetten maatregelen overgang 18 min en 18 plus 
• individuele begeleiding onderwijs. Omzetten naar collectieve begeleidingsarrangementen. 
Het inzetten van een OJG-er en consulent 18-/18+ zijn structurele bijdragen. Deze voorstellen worden 
nu ook al uitgevoerd. In 2020 zullen we verder uitvoering geven aan de omzetten van de individuele 
begeleiding onderwijs en de overige voorstellen. Onder punt 4 van deze paragraaf wordt dit verder 
uitgewerkt. 
 
Wmo 
De afgelopen jaren waren er overschotten op de uitgaven voor Wmo. Met ingang van 2018 zijn deze 
begrotingsbedragen naar beneden bijgesteld. Het overschot is steeds verder afgenomen. Voor 2020 
zijn de uitgaven reëel begroot. Door de Algemene maatregel van Bestuur Wmo reële tarieven en cao 
ontwikkelingen zien we de tarieven toenemen. Ook het aantal ondersteuningsvragen neemt toe. In 
2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Hierdoor krijgen wij minder inkomsten maar wel meer 
aanvragen voor ondersteuning. Pas in 2020 zal blijken of de compensatie in het gemeentefonds 
dekking geeft voor de stijgingen die te wijten zijn aan cao ontwikkelingen en het abonnementstarief.  
 
Participatie 
Voor de kosten van participatie is de begroting van Werkplein Fivelingo één op één overgenomen in 
onze eigen begroting. In de tweejarige dienstverleningsovereenkomst 2019, 2020 met Werkplein 
Fivelingo is opgenomen dat in 2020 wederom een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden met 
150 wordt gerealiseerd. Door Werkplein Fivelingo is een daling van 200 huishoudens geformuleerd. 
Dit zijn 100 voor de gemeente Delfzijl. Om dit te bereiken neemt Werkplein Fivelingo een achttal 
maatregelen, waaronder het aanpassen van de organisatie en de werkwijze en het intensiveren van 
de samenwerking met Economische zaken en de uitzendbureaus. Dit is een ambitieuze doelstelling 
die nog steeds past in de aantrekkende economie. Werkgevers in diverse sectoren kunnen moeilijk 
aan personeel komen. 
Wij willen focussen op een hogere uitstroom. Om dit te bereiken zijn wij met Werkplein Fivelingo bezig 
om beheersmaatregelen in te zetten. Wij zullen met uw raad in overleg gaan over hoe wij u hierin 
kunnen gaan betrekken. 
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4. Inhoudelijke en financiële consequenties 

Er zijn twee taakstellingen binnen het Sociaal Domein. Eén voor WMO en Jeugd beide (Intensivering 
voorkant Sociaal Domein) oplopend naar € 500.000 en een extra taakstelling voor de Jeugd oplopend 
naar € 1.000.000.  
 

Taakstelling Sociaal Domein en Jeugd 2020 2021 2022 2023

Taakstelling sociaal Domein Jeugd 80.000 120.000 160.000 200.000

Taakstelling sociaal Domein WMO 120.000 180.000 240.000 300.000

Totaal taakstelling Sociaal Domein 200.000 300.000 400.000 500.000

Extra taakstelling Jeugd 650.000 950.000 1.000.000 1.000.000

Totaal te realiseren taakstelling 850.000 1.250.000 1.400.000 1.500.000  
 
Er is voor gekozen om de bestaande taakstellingen in het Sociaal Domein te ontschotten en deze 
samen te brengen onder de noemer 'Taakstellingen Sociaal Domein'. De taakstelling voor het Sociaal 
Domein bedraagt € 850.000 in 2020.  
 
De oorspronkelijke verwachting was dat een deel van de taakstelling te realiseren zou zijn vanuit het 
onderdeel WMO. Dit blijkt lastiger dan voorzien ten tijde van het besluit voor een taakstelling van 
€ 500.000 jeugd/WMO, daarom is voor het gehele takenpakket een nieuw pakket aan maatregelen 
genomen. Daarbij was van belang om zo veel mogelijk vast te houden aan de kaders die de raad 
heeft meegegeven als ambities voor het Sociaal Domein, opgebouwd uit vier speerpunten: 

1. Sociaal Plein Delfzijl, verder vormgeven in Delfzijl, de dorpen en de wijken 
2. Gebiedsgericht werken 
3. Transformatie van onze werkwijze in het sociaal domein 
4. Versterking van de regie en sturing 

 
De volgende maatregelen worden genomen als invulling van de taakstelling 2020 Sociaal Domein: 
 
Maatregel  Financieel 

2020 

Continueren inzet Ondersteuner Jeugd en Gezin  180.000 

Continueren 18 min en 18 plus  200.000 

Teams beleid /uitvoering doorlichten  PM 

Strakker indiceren jeugdhulp -onderwijs - jeugdbeleid -preventie. Nog scherpere focus op 
wettelijk verplichting 'Goedkoopst Adequaat' 

100.000 

Omzet individuele begeleiding jeugdhulp naar collec tieve ondersteuning (binnen het 
onderwijs) 

PM 

Oplostafels  185.000 

Sturing op omvang, kwaliteit eigen indicaties  100.000 

Indicaties van GI 's scherper controleren (en op ac teren)  35.000 

KDN 2019 voorstel I -4 
School als wijk integraal en doorlopend onderwijs / werk-zorgtraject 
Uitstel met 1 jaar; project betrekken bij uitvoerin g NPG en ruimer opzetten. 

50.000 

 
Totaalbedrag aan maatregelen 

 
850.000 

 
In een separaat plan van aanpak zijn de genoemde voorstellen verder uitgewerkt. Ook wordt hierin de 
taakstelling van 2021 en verder opgenomen. 
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Deel 2 Financiële begroting  
 

2.1 Uitgangspunten voor de ramingen 
Bij het opstellen van de programmabegroting wordt rekening gehouden met het vastgesteld 
gemeentelijk financieel kader. Bovendien wordt ook het toetsingskader van de toezichthouder 
betrokken bij het opstellen van de begroting.  
 
Gemeentelijke financiële nota's en verordeningen 
Naast de opgelegde wet- en regelgeving, houden wij bij het opstellen van de Programmabegroting 
2020-2023 rekening met onze eigen verordeningen, waaronder artikel 212, nota waardering en 
afschrijving van de activa en de nota Reserves en voorzieningen. 
 
Besluitvorming  
• De besluiten, met een meerjarig financieel effect, die de raad tot en met april 2019 heeft genomen, 

zijn verwerkt in de begroting. 
• Gewijzigd beleid of nieuw beleid kan worden ingebracht vanuit het coalitieakkoord 2018-2021. Voor 

zover als mogelijk dient hierbij het uitgangspunt “nieuw voor oud" in acht te worden genomen. 
 
Prijsstijging goederen en diensten 
Bij de raming van bestaand beleid is het uitgangspunt het handhaven van de nullijn. Het handhaven 
van de nullijn is noodzakelijk, omdat onze financiële positie géén financiële ruimte laat voor 
prijsinflatie. Autonome ontwikkelingen mogen worden meegenomen in de raming. Het loon- en 
prijspeil in de meerjarenraming is gelijk aan het loon- en prijspeil van het begrotingsjaar 2020. We 
hanteren constante prijzen. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van het begrotingsjaar 2019 worden 
toegelicht. De algemene uitkering vanuit het gemeentefonds wordt berekend met behulp van 
constante prijzen.  
 
Subsidies worden in beginsel gecorrigeerd met de prijsontwikkelingen op grond van de BBP zoals 
vermeld in de meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds. Eventuele afrondingen dienen hierbij naar 
beneden te worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de subsidies, waarbij meerjarige afspraken 
bestaan. Deze worden conform de gemaakte afspraken overgenomen. 
 
Voor de grondexploitatie wordt middels een separaat raadsbesluit de "Grondprijzenbrief" vastgesteld.  
De huren en pachten worden geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex van het CBS. 
 
Onvoorziene uitgaven  
Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks per inwoner € 2,25 in de begroting opgenomen. 
 
Investeringen, rente en afschrijving  
• De rente en afschrijvingslasten worden voor het eerst geraamd in de begroting volgend op het 

jaar dat een investeringswerk is afgesloten en gereed gemeld. 
• In de begroting 2020 wordt uitgegaan van een interne rente rekentarief van 3,00%. Dit intern ren-

tepercentage wordt gehanteerd voor bestaande en nieuwe investeringen en voor eigen 
financieringsmiddelen. Voor nieuw aan te trekken geldleningen zal de dan geldende marktrente 
worden gevolgd. 

• Bij reserves wordt geen rente bijgeschreven. Bespaarde rente komt ten gunste van de algemene 
dienst. 

• Met uitzondering van de vervangingsinvesteringen materieel gemeentewerken, civieltechnische 
en bouwkundige werken ten aanzien van riolering en waterzuivering, automatisering en 
onderwijshuisvesting worden vervangingsinvesteringen niet geraamd. De vrijvallende kapitaal-
lasten van deze afgeschreven investeringen komen ten gunste van de exploitatie. 
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Personeelskosten  
De loonkosten van het gemeentelijk personeel worden op basis van toegekende formatie per 1 maart 
2019 berekend. Ten einde de salarisbegroting 2020 te kunnen berekenen dient het volgende in acht 
te worden genomen: 
• Per 1 januari 2019 is de huidige cao afgelopen; 
• Basis voor de berekening van de salarisbegroting 2020 is de salarisbegroting 2019 incl. de 

geraamde loonkostenstijging 2019. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een 
loonkostenstijging van 2,20% ten opzichte van 2018. De loonkostenstijging van 2,20% is volgens 
vooralsnog voldoende voor 2019. Dit percentage is afhankelijk van de huidige cao 
onderhandelingen waarbij rekening is gehouden met een nominale loonkostenontwikkeling van 
1%; 

• Groei van de individuele loonontwikkeling (jaarlijkse periodieken en uitloopschalen) wordt voor 
2020 geprognosticeerd op 0,20%; 

• De verwachting is dat de lonen in 2020 met 3,00% zullen stijgen; 
� Verwacht wordt dat in 2020, de premies voor pensioen en WW reparatie verder zullen stijgen. De 

stijging van de werkgeverslasten pensioen wordt op 0,9% geraamd en de WW reparatie op 0,1%; 
• Met de salarisbegroting 2019 als basis wordt dan ook met de volgende loonontwikkeling rekening 

gehouden voor de salarisbegroting 2020: 
 

- nominale loonkostenontwikkeling 3,00% 
- individuele loonontwikkeling 0,20% 
- werkgeverslasten 1,00% 
Totale stijging 4,20% 

NB: Na vaststelling van de uitgangspunten is een nieuwe cao vastgesteld, waardoor de stijging naar 
5,2% is toegenomen. Zie hiervoor de toelichting bij '2.2. Uiteenzetting financiële positie'. 
 
Bijdrage Verbonden Partijen  
De verbonden partijen dienen jaarlijks de begroting in bij de gemeente ter goedkeuring. De 
goedgekeurde begroting wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting in een aparte 
paragraaf over de verbonden partijen. Over het algemeen hanteren de verbonden partijen een 
prijsindexatie die past binnen onze uitgangspunten.  
 
Inkomsten (diensten, belastingen en heffingen) 
• De tarieven voor diensten, gemeentelijke belastingen en heffingen worden in elk geval 

gecorrigeerd met de in de Meicirculaire van het Gemeentefonds genoemde prijsontwikkelingen 
• Bij de rioolheffingen en de reinigingsheffingen is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. 
• Diensten voor derden worden apart berekend. 

 
Vastgesteld in de raadsvergadering van 25 april 2019.
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2.2 Uiteenzetting financiële positie  
 
De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar van de financiële 
gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen. Verder besteden 
we aandacht aan: 
• de financiële analyse van de programmabegroting; 
• arbeidsrechtelijk gerelateerde verplichtingen; 
• de loonkostenstijging; 
• de investeringen en financiering; 
• het verloop van de reserves en de voorzieningen; 
• verlofstuwmeren. 
Voor het verklaren van de verschillen is uitgegaan van een analyse tussen de cijfers uit de begroting 
2020 en de financiële stand van de actuele begroting 2019. Hiermee doen we recht aan het 
analyseren van de cijfers tussen het laatste informatiemoment en aan de meest actuele geraamde 
financiële situatie. Een en ander houdt in dat we de verschillenanalyses voor de beoordeling van de 
financiële positie op het niveau van de kostensoorten presenteren. 
 

1. Financiële analyse programmabegroting 
Huidig begrotingssaldo laat het volgende beeld zien ten opzichte van de kadernota, na verwerking van 
de mutaties: 
 

2020 2021 2022 2023

Begrotingssaldo cfm kadernota 2020 (t/m raad 11 jul i) -821.000 -1.278.000 -1.886.000 -2.018.000 

Begrotingsontwikkelingen:

Rentelasten 650.000 848.000 1.024.000 1.057.000

Afschrijvingslasten 279.000 217.000 85.000 63.000

Loonkosten -177.000 -177.000 -177.000 -177.000 

Lokale heffingen en belastingen 423.000 445.000 512.000 512.000

Sociaal Domein -364.000 -266.000 -620.000 -617.000 

Overige afwijkingen (samenstel van afwijkingen) -181.000 -151.000 26.000 45.000

Algemene uitkering 200.000 792.000 1.456.000 1.295.000

Begrotingssaldo 9.000 430.000 420.000 160.000  
De begroting 2020 sluit met een positief saldo voor 2020, maar ook meerjarig is de begroting sluitend. 
Het begrotingssaldo is inclusief de taakstelling sociaal domein. Er is sprake van een structureel en 
reëel evenwicht. Structureel evenwicht betekent dat de structurele baten alle structurele lasten 
dekken. Reëel evenwicht betekent dat de geraamde bedragen volledig, realistisch en haalbaar zijn. 
 
Rentelasten 
Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat we de komende jaren minder hoeven te lenen. Dit wordt 
veroorzaakt door de NPG-middelen en de middelen die we ontvangen voor de versterking (Batch 
1588). Doordat er verschil zit tussen de ontvangst van de gelden en de uitgave hiervan, dekt het 
vooralsnog de normale liquiditeitsbehoefte. Hierdoor verwachten we op zijn vroegst in 2023 weer zelf 
te moeten lenen. Daarnaast wordt een lening met een hoog rentepercentage in 2022 afgelost. De 
huidige rentestand is voor rente vreemd vermogen lang, als ook kort vreemd vermogen, extreem laag. 
Voor kort geld is dit zelfs 0%. De prognose is dat deze rentestanden de komende jaren niet veel zal 
wijzigen. 
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Afschrijvingslasten 
Enkele investeringsprojecten zullen later worden opgeleverd dan oorspronkelijk geraamd. Zo zal een 
incidentele vrijval van afschrijvingslasten zijn bij het project cc de Molenberg. Oplevering zal 
plaatsvinden na het evenement Delfsail. Het eerste jaar van afschrijving is 2022, dat is een jaar later 
dan oorspronkelijk verwacht. 
Vanwege de aanstaande herindeling maken we een pas op de plaats met onze 
vervangingsinvesteringen automatisering. De investeringsmiddelen blijven beschikbaar en worden 
meegenomen in de herindelingsbegroting. We voorkomen hiermee tevens desinvesteringen.  
De oplevering van de woonservicezone zal op zijn vroegst in 2020 zijn. De afschrijving start dan in 
2021, dat is een jaar later dan oorspronkelijk verwacht. 
 
Loonkosten 
De loonkosten zijn volgens de richtlijnen van de begroting geraamd, waarbij we ook de nieuwe cao 
voor gemeentepersoneel hebben verwerkt. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, 
de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. Bij de kadernota 2020 hadden 
we rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met 4,2% (€ 700.000) als gevolg van de 
nieuwe cao. Inclusief het cao-akkoord stijgen de loonkosten met 5,2% (€ 877.000). 
 
Lokale heffingen 
De tarieven voor diensten, gemeentelijke belastingen en heffingen worden gecorrigeerd met de in de 
meicirculaire van het Gemeentefonds genoemde prijsontwikkelingen. De opbrengst 
onroerendezaakbelastingen neemt toe met € 184.000 en de toeristenbelasting is naar aanleiding van 
de jaarrekening 2018 structureel bijgesteld met € 20.000. 
  
De versterkingsopgave (batch 1588) betekent dat er extra omgevingsvergunningen worden 
aangevraagd om woningen te herbouwen de komende jaren. Daarnaast zullen er nog vergunningen 
worden aangevraagd om de oude huizen te slopen. Door de versterkingsopgave neemt de 
werkvoorraad toe bij de werkorganisatie DEAL. We verwachten hogere inkomsten van de leges 
omgevingsvergunningen van € 217.000. Daar tegenover staat een hogere bijdrage aan de WO-DEAL 
van € 81.000. Per saldo levert dit structureel € 136.000 op. 
 
Sociaal domein 
Vanuit het prognosemodel voor jeugdzorgkosten is een raming gemaakt voor 2020. De prognose is 
gebaseerd op indicaties september 2019. In het prognosemodel is gerekend met prijspeil 2019 en de 
dalende aanspraak op PGB budgetten, een hoger verzilveringspercentage en stijgende aantallen 
cliënten in de jeugdzorg. 
 
Overige afwijkingen 
Als gevolg van gewijzigde wetgeving hebben we in de jaarrekening 2018 een voorziening moeten 
treffen voor vooruitontvangen leges grafrechten (€ 150.000). De vergoedingen die we jaarlijks 
ontvangen voor grafrechten moeten we jaarlijks reserveren voor onderhoudsuitgaven 
begraafplaatsen. 
Uit de dividenduitkering van aandelen in deelnemingen verwachten wij een hogere bate van € 58.000.  
Conform raadsbesluit uit 2013 vervalt de spaarbijdrage van € 200.000 voor het IIP. Vooruitlopend 
hierop kan in 2022 de netto spaarbijdrage van € 200.000 bijgesteld worden naar € 50.000. 
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2. Arbeidsrechtelijk gerelateerde verplichtingen 
We geven inzicht in de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume. Hiermee bedoelen we de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig 
dan wel voormalig personeel. Jaarlijks nemen we de verplichtingen op in de begroting. De 
arbeidskosten (loonkosten) 2020 zijn gebaseerd op het loonpeil per 1 maart 2019 en de vastgestelde 
formatieomvang. 
 
2.1 Omvang ambtelijke organisatie 
 Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Mutatie 

Ambtelijke organisatie (incl. griffie) 232,20 236,97 +4,77 
 
De mutatie wordt veroorzaakt door: 
• EZ-bureau 
• Sociaal domein 
• Derden 
• Kleine verschuivingen 

 
+1,00 
+1,50 
+1,57 
+0,70 

Totaal +4,77 
 
2.2 Omvang ambtelijke organisatie 
Bij de uitgangspunten voor de ramingen hebben we aangegeven een verwachte stijging van de 
loonkosten te verwerken in de begroting. In tussentijd is een principeakkoord gesloten over een 
nieuwe cao, waaruit blijkt dat het percentage van 4,2% iets naar boven bijgesteld moest worden naar 
5,2%. Dit levert het volgende beeld op: 
 
Nominale loonkostenontwikkeling  
Individuele loonontwikkeling 
Werkgeverslasten 

3,00% 
0,20% 
1,00% 

Stijging 
Nieuwe cao 

4,20% 
1,00% 

Totale stijging 5,20% 
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2.3 Wachtgelden/pensioenen bestuurders 
Door burgemeester- en/of wethouderswisselingen kunnen wachtgeldverplichtingen voor de komende 
jaren ontstaan. De verplichtingen zijn opgenomen in de begroting van baten en lasten. Jaarlijks 
beoordelen wij of de voorziening toereikend is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het 
niveau van de voorziening is op peil. Voor gewezen bestuurders die niet onder de APPA (Algemene 
wet politieke ambtsdragers) vallen en waarvoor wel verplichtingen bestaan, is naar verwachting 
sprake van een jaarlijks gelijkblijvend volume. Om deze reden is hiervoor geen voorziening gevormd. 

 

Soort verplichting Omvang 
voorziening per 
1 januari 2019 

Opgenomen in 
de exploitatie 

Opmerking 

Wachtgelden bestuurders € 268.500  
Voorziening is 

toereikend 

Pensioenen bestuurders (APPA) € 892.400  
Voorziening is 

toereikend 

Pensioenen bestuurders (niet APPA)  € 167.000  

Bron: jaarrekening 2018 
 

3. Verlofstuwmeren 
Ter voorkoming van het ontstaan van verlofstuwmeren kan een medewerker maximaal 64 uren bij een 
fulltime dienstverband meenemen naar een volgend jaar. Daarnaast biedt de CAR/UWO de 
medewerkers de mogelijkheid om maximaal 36 uur per jaar te verkopen en 144 uur te kopen. Naar 
verwachting is sprake van een jaarlijks gelijkblijvend volume, zodat hiervoor geen voorziening is 
gevormd. 
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4. Investeringen en financiering 
 
Investeringen 
De op de staat van activa opgenomen investeringen in zowel investeringen met een economisch nut 
als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, waarderen wij netto. Dit houdt 
in dat we bijdragen van derden op de investeringen in mindering brengen. Dit doet zich voornamelijk 
voor bij de uitvoering van het integraal investering programma en de onderwijstransitie. De 
boekwaarde van de investeringen inclusief de grondexploitatie op 1 januari 2020 bedraagt € 104,6 
miljoen.  
 
Financiering 
De financieringspositie is als volgt opgebouwd: 
Langlopende geldleningen  
Rekening Courant 
Reserves en Voorzieningen 

€ 
€ 
€ 

56,9 miljoen 
63,9 miljoen 
34,2 miljoen  

 
Er is sprake van een financieringsoverschot van € 50,4 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door het 
forse saldo op onze rekening courant. Het is niet nodig nieuwe leningen aan te trekken. 
 

5. Reserves en voorzieningen 
Het saldo van de reserves en voorzieningen bedraagt per 1 januari 2020 € 34,17 miljoen. De 
geraamde mutaties in 2020 bedragen € 64 duizend. Het geraamde saldo aan het einde van 2020 
bedraagt dan € 34,23 miljoen.  
 
De omvang van de voorzieningen is voldoende om aan gerelateerde verplichtingen te kunnen 
voldoen. Met andere woorden: de voorzieningen zijn op peil. 
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2.3 Overzicht van baten en lasten 

 Baten  Lasten  Saldo  Baten  Lasten  Saldo  Baten  Lasten  Saldo 

1. Burger en Bestuur         923      2.840    1.917-      2.439      4.540    2.100-             2.674             4.772            2.097-

2. Wonen, Milieu en Economie         101      1.597    1.496-         160      3.402    3.242-                160             1.878            1.718-

3. Vergunningen en Handhaving         356      1.367    1.011-         357      1.436    1.079-                624             1.562               938-

4. Ontw ikkeling en Vastgoed      8.727    10.788    2.061-    10.835    11.092       257-             3.027             5.092            2.066-

5. Openbare Orde en Veiligheid             8      2.476    2.468-           10      2.759    2.749-                  10             2.662            2.652-

6. Werk en Inkomen    13.518    25.337  11.819-    13.416    25.250  11.834-           12.706           24.622          11.916-

7. Samenlevingszaken      3.788    29.005  25.215-      2.827    31.343  28.515-             2.320           29.903          27.583-

8. Beheer en Realisatie      8.492    14.455    5.963-      8.212    15.915    7.704-             8.196           15.742            7.546-

9. Algemene dekkingsmiddelen    65.959         910   65.050    64.659         830   63.829           65.732                821           64.911 

 101.872    88.775   13.100  102.916    96.567     6.348           95.450           87.054             8.396 

9. Lokale heffingen    11.172         628   10.544    11.524         689   10.835           11.779                712           11.067 

9. Algemene uitkeringen    53.095   53.095    52.095             -   52.095           52.116                    -           52.116 

9. Dividend         459           56        404         442           43        398                455                  20                435 

9. Saldo Financieringsfunctie      1.098           61     1.037         569           63        506             1.353                  60             1.293 

9. Over.algemene dekkingsmiddelen         135         165         30-           30           35           5-                  30                  30                   0-

   65.960         910   65.050    64.659         830   63.829           65.732                821           64.911 

10. Overhead      2.231    10.203    7.972-      1.604    10.043    8.439-             1.713             9.862            8.150-

     2.231    10.203    7.972-      1.604    10.043    8.439-             1.713             9.862            8.150-

11. Vennootschapsbelasting              -             -            -              -             8           8-                    -                    8                   8-

             -             -            -              -             8           8-                    -                    8                   8-

12. Onvoorzien              -             -            -              -           56         56-                    -                  56                 56-

             -             -            -              -           56         56-                    -                  56                 56-

 104.103    98.978     5.128  104.520  106.674    2.154-           97.163           96.980                182 

1. Burger en Bestuur           48           70         22-         729             -        729                    -                    -                    - 

2. Wonen, Milieu en Economie         560         421        139      1.720             -     1.720                120                    -                120 

3. Vergunningen en Handhaving      1.917             -     1.917              -             -            -                    -                    -                    - 

4. Ontw ikkeling en Vastgoed         343      1.363    1.020-         260         688       429-                270                463               193-

5. Openbare Orde en Veiligheid         143         257       114-         200             -        200                200                    -                200 

6. Werk en Inkomen         261         298         37-              -             -            -                    -                    -                    - 

7. Samenlevingszaken      2.108      2.873       765-      2.204      1.354        850                980                391                589 

8. Beheer en Realisatie         680      1.717    1.037-         488         584         97-                305                462               157-

9. Algemene dekkingsmiddelen      4.875      8.608    3.733-      1.124      1.572       448-                  37                770               733-

10. Overhead         638             -        638              -             -            -                    -                    -                    - 

   11.572    15.608    4.036-      6.724      4.198     2.525             1.912             2.085               173-

 115.675  114.586     1.092  111.243  110.872        371           99.074           99.065                    9 Geraamd resultaat 

Subtotaal mutaties reserves

Geraamde totaal saldo van baten 
en lasten

Toevoeging/onttrekking aan 

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen

Subtotaal overhead

Subtotaal Vennootschapsbelasting

Subtotaal Onvoorzien

Subtotaal programma’s
Omschrijving algemene 
dekkingsmiddelen

bedragen (x € 1.000,-)

Omschrijving programma

Realisatie 2018  Raming 2020 Raming 2019

 



 Programmabegroting 2020 

 Overzicht van baten en lasten - 159 -

 Baten  Lasten  Saldo  Baten  Lasten  Saldo  Baten  Lasten  Saldo 

1. Burger en Bestuur        319      2.459    2.139-         319      2.421    2.101-         319      2.459    2.139-

2. Wonen, Milieu en Economie        160      1.668    1.508-         160      1.658    1.498-         160      1.657    1.497-

3. Vergunningen en Handhaving        624      1.562       938-         624      1.562       938-         624      1.562       938-

4. Ontw ikkeling en Vastgoed     2.435      4.525    2.090-      2.238      4.396    2.159-      2.238      4.385    2.147-

5. Openbare Orde en Veiligheid          10      2.662    2.652-           10      2.644    2.634-           10      2.462    2.452-

6. Werk en Inkomen   12.706    24.422  11.716-    12.706    24.356  11.650-    12.706    24.356  11.650-

7. Samenlevingszaken     2.370    29.216  26.845-      2.498    29.404  26.905-      2.498    29.290  26.792-

8. Beheer en Realisatie     8.188    15.815    7.627-      8.220    15.957    7.737-      8.260    16.165    7.905-

9. Algemene dekkingsmiddelen   65.155         823   64.332    65.440         823   64.617    65.270         821   64.449 

  91.968    83.151     8.817    92.216    83.222     8.994    92.086    83.156     8.930 

9. Lokale heffingen   11.645         712   10.933    11.556         712   10.844    11.556         712   10.844 

9. Algemene uitkeringen   51.273             -   51.273    51.042              -   51.042    50.920              -   50.920 

9. Dividend        455           20        435         455           20        435         455           20        435 

9. Saldo Financieringsfunctie     1.752           60     1.693      2.358           59     2.298      2.310           59     2.250 

9. Over.algemene dekkingsmiddelen          30           32           2-           30           33           3-           30           30           0-

  65.155         823   64.332    65.440         823   64.617    65.270         821   64.449 

10. Overhead     1.713      9.958    8.246-      1.713      9.966    8.254-      1.713      9.930    8.217-

    1.713      9.958    8.246-      1.713      9.966    8.254-      1.713      9.930    8.217-

11. Vennootschapsbelasting             -             8           8-             -             8           8-             -             8 8-          
            -             8           8-             -             8           8-             -             8           8-

11. Onvoorzien             -           56         56-             -           56         56-             -           56 56-        
            -           56         56-             -           56         56-             -           56         56-

  93.681    93.174        507    93.929    93.252        677    93.798    93.150        649 

1. Burger en Bestuur             -             -            -             -              -            -             -              -            - 

2. Wonen, Milieu en Economie             -             -            -             -              -            -             -              -            - 

3. Vergunningen en Handhaving             -             -            -             -              -            -             -              -            - 

4. Ontw ikkeling en Vastgoed        272         469       197-         272         231          41         271         181          91 

5. Openbare Orde en Veiligheid        200             -        200         183              -        183             -              -            - 

6. Werk en Inkomen             -             -            -             -              -            -             -              -            - 

7. Samenlevingszaken        470         311        159         100         321       221-             -         331       331-

8. Beheer en Realisatie        305         628       323-         305         616       311-         305         604       299-

9. Algemene dekkingsmiddelen          84             -          84           51              -          51           50              -          50 

10. Overhead             -             -            -             -              -            -             -              -            - 

    1.331      1.408         77-         911      1.167       257-         626      1.115       489-

  95.012    94.582        430    94.839    94.419        420    94.425    94.265        160 Geraamd resultaat 

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen

Subtotaal Vennootschapsbelasting

Geraamde totaal saldo van baten 
en lasten

Toevoeging/onttrekking aan 

Subtotaal mutaties reserves

Subtotaal overhead

Subtotaal Onvoorzien

Omschrijving algemene 
dekkingsmiddelen

Sub-totaal programma’s

Omschrijving programma

Raming 2023Raming 2022Raming 2021bedragen (x € 1.000,-)



Gemeente Delfzijl 

- 160 - Begroting van taakvelden naar programma's 

2.4 Begroting van taakvelden naar programma's  
 



 Programmabegroting 2020 

 Begroting van taakvelden naar programma's - 161 -

Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

0.1 Bestuur 485 2.168 -1.684 2.111 3.682 -1.571 2.366 3.925 -1.559 
0.2 Burgerzaken 439 672 -234 328 858 -530 308 847 -538 

923 2.840 -1.917 2.439 4.540 -2.100 2.674 4.772 -2.097 
2.1 Verkeer en vervoer 16 253 -237 29 227 -198 29 228 -199 
2.2 Parkeren 9 -9 0 16 -16 0 17 -17 
3.3 Bedrijvenloket en 

bedrijfsinfrastructuur 12 81 -69 16 77 -61 16 79 -63 
3.4 Economische promotie 31 423 -392 112 528 -416 112 497 -385 
5.4 Musea 2 -2 0 15 -15 0 15 -15 
7.4 Milieubeheer 41 241 -200 0 1.627 -1.627 0 255 -255 
8.1 Ruimtelijke ordening 526 -526 
8.3 Wonen en bouw en 1 62 -61 3 911 -908 3 787 -785 

101 1.597 -1.496 160 3.402 -3.242 160 1.878 -1.718 
7.4 Milieubeheer 724 -724 0 737 -737 0 770 -770 
8.3 Wonen en bouw en 356 643 -287 357 699 -342 624 792 -168 

356 1.367 -1.011 357 1.436 -1.079 624 1.562 -938 
2.4 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.288 3.288 0 0 0 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 29 29 0 0 34 -34 0 10 -10 
4.2 Onderw ijshuisvesting 212 437 -225 167 396 -229 167 395 -228 
8.2 Bouw grondexploitatie 129 129 0 848 786 62 874 775 99 
8.3 Wonen en bouw en 5.068 6.905 -1.837 9.820 9.876 -56 1.986 3.913 -1.927 

8.727 10.788 -2.061 10.835 11.092 -257 3.027 5.092 -2.066 
1.1 Cirsisbeheersing en brandw eer 1.588 -1.588 0 1.765 -1.765 0 1.807 -1.807 
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 888 -880 10 994 -984 10 854 -844 

8 2.476 -2.468 10 2.759 -2.749 10 2.662 -2.652 
6.3 Inkomensregelingen 13.499 18.044 -4.545 13.416 17.097 -3.681 12.706 16.438 -3.732 
6.4 Begeleide participatie 4.467 -4.467 0 5.899 -5.899 0 5.989 -5.989 

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 19 2.126 -2.107 0 636 -636 0 625 -625 
6.5 Arbeidsparticipatie 700 -700 0 1.618 -1.618 0 1.571 -1.571 

13.518 25.337 -11.819 13.416 25.250 -11.834 12.706 24.622 -11.916 
3.4 Economische promotie 201 -201 0 285 -285 0 189 -189 
4.1 Openbaar basisonderw ijs 7 145 -138 10 147 -137 10 141 -132 
4.2 Onderw ijshuisvesting 761 2.135 -1.374 34 1.704 -1.670 34 1.733 -1.699 
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken 1.570 2.554 -984 1.427 2.374 -947 1.368 2.358 -991 
5.1 Sportbeleid en activering 74 418 -344 81 436 -355 81 440 -359 
5.2 Sportaccommodaties 93 2.221 -2.128 112 2.170 -2.058 112 2.152 -2.040 
5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -

participatie
153 1.092 -939 0 1.113 -1.113 0 1.128 -1.128 

5.4 Musea 175 -175 60 213 -153 61 207 -146 
5.5 Cultureel erfgoed 21 -21 18 73 -55 0 33 -33 
5.6 Media 66 365 -299 66 553 -488 66 564 -498 
5.7 Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie
98 -98 0 140 -140 0 138 -138 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 57 2.098 -2.041 147 3.154 -3.008 47 2.635 -2.589 
6.2 Wijkteams 18 3.464 -3.446 19 4.323 -4.304 19 3.876 -3.857 
6.6 Maatw erkvoorzieningen (Wmo) 60 780 -720 80 849 -770 78 857 -778 

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 334 3.533 -3.199 240 3.675 -3.435 240 3.686 -3.446 
6.72 Maatw erkdienstverlening 18- 7.507 -7.507 0 7.203 -7.203 0 7.333 -7.333 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 411 302 109 307 712 -405 23 147 -124 
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 838 -838 0 963 -963 0 1.098 -1.098 
7.1 Volksgezondheid 183 1.058 -875 228 1.256 -1.028 182 1.188 -1.006 

3.788 29.005 -25.217 2.827 31.343 -28.515 2.320 29.903 -27.583 

Totaal programma 6

Realisatie 2018(bedragen (x € 1.000,-)

Totaal programma 1

Totaal programma 2

Totaal programma 3

Totaal programma 4

Totaal programma 5

Raming 2020

Totaal programma 7

Raming 2019

 



Gemeente Delfzijl 

- 162 - Begroting van taakvelden naar programma's 

Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

0.1 Bestuur 11 1.570 -1.559 11 1.570 -1.559 11 1.570 -1.559 
0.2 Burgerzaken 308 889 -580 308 851 -542 308 889 -580 

319 2.459 -2.139 319 2.421 -2.101 319 2.459 -2.139 
2.1 Verkeer en vervoer 29 138 -109 29 127 -98 29 127 -98 
2.2 Parkeren 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 
3.3 Bedrijvenloket en 

bedrijfsinfrastructuur 16 79 -63 16 79 -63 16 79 -63 
3.4 Economische promotie 112 497 -385 112 497 -385 112 497 -385 
5.4 Musea 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15 
7.4 Milieubeheer 0 255 -255 0 255 -255 0 255 -255 

8.3 Wonen en bouw en 3 667 -665 3 667 -665 3 667 -665 

160 1.668 -1.508 160 1.658 -1.498 160 1.657 -1.497 
7.4 Milieubeheer 0 770 -770 0 770 -770 0 770 -770 
8.3 Wonen en bouw en 624 792 -168 624 792 -168 624 792 -168 

624 1.562 -938 624 1.562 -938 624 1.562 -938 
2.4 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 10 -10 0 10 -10 0 10 -10 
4.2 Onderw ijshuisvesting 167 394 -227 167 383 -216 167 380 -213 
8.2 Bouw grondexploitatie 356 271 84 158 79 79 158 79 79 
8.3 Wonen en bouw en 1.913 3.850 -1.937 1.913 3.925 -2.012 1.913 3.915 -2.003 

2.435 4.525 -2.090 2.238 4.396 -2.159 2.238 4.385 -2.147 
1.1 Cirsisbeheersing en brandw eer 0 1.807 -1.807 0 1.807 -1.807 0 1.807 -1.807 
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 854 -844 10 837 -827 10 654 -644 

10 2.662 -2.652 10 2.644 -2.634 10 2.462 -2.452 
6.3 Inkomensregelingen 12.706 16.308 -3.602 12.706 16.308 -3.602 12.706 16.308 -3.602 
6.4 Begeleide participatie 0 5.919 -5.919 0 5.853 -5.853 0 5.853 -5.853 

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 0 625 -625 0 625 -625 0 625 -625 
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.571 -1.571 0 1.571 -1.571 0 1.571 -1.571 

12.706 24.422 -11.716 12.706 24.356 -11.650 12.706 24.356 -11.650 
3.4 Economische promotie 0 439 -439 0 169 -169 0 169 -169 
4.1 Openbaar basisonderw ijs 10 142 -132 10 142 -132 10 142 -132 
4.2 Onderw ijshuisvesting 34 1.812 -1.778 34 1.803 -1.768 34 1.793 -1.759 
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken 1.418 2.408 -991 1.546 2.536 -991 1.546 2.536 -991 
5.1 Sportbeleid en activering 81 345 -264 81 345 -264 81 345 -264 
5.2 Sportaccommodaties 112 2.214 -2.102 112 2.183 -2.071 112 2.171 -2.059 
5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -

participatie
0 1.127 -1.127 0 1.720 -1.720 0 1.719 -1.719 

5.4 Musea 61 206 -145 61 206 -144 61 205 -144 
5.5 Cultureel erfgoed 0 33 -33 0 33 -33 0 32 -32 
5.6 Media 66 564 -498 66 564 -498 66 564 -498 
5.7 Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie
0 149 -149 0 159 -159 0 169 -169 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 47 2.171 -2.125 47 2.171 -2.125 47 2.171 -2.125 
6.2 Wijkteams 19 3.626 -3.607 19 3.626 -3.607 19 3.626 -3.607 
6.6 Maatw erkvoorzieningen (Wmo) 78 857 -779 78 857 -779 78 857 -779 

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 240 3.686 -3.446 240 3.686 -3.446 240 3.686 -3.446 
6.72 Maatw erkdienstverlening 18- 0 6.933 -6.933 0 6.783 -6.783 0 6.683 -6.683 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 23 147 -124 23 147 -124 23 147 -124 
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 1.098 -1.098 0 1.098 -1.098 0 1.098 -1.098 
7.1 Volksgezondheid 182 1.258 -1.076 182 1.177 -995 182 1.177 -995 

2.370 29.216 -26.845 2.498 29.404 -26.905 2.498 29.290 -26.792 

(bedragen (x € 1.000,-)

Totaal programma 3

Totaal programma 4

Totaal programma 5

Totaal programma 6

Totaal programma 7

Raming 2023Raming 2021 Raming 2022

Totaal programma 1

Totaal programma 2

 



 Programmabegroting 2020 

 Begroting van taakvelden naar programma's - 163 -

Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

2.1 Verkeer en vervoer 991 4.461 -3.470 22 4.805 -4.784 56 4.871 -4.815 
2.4 Economische havens en 

w aterw egen
34 -34 0 7 -7 0 8 -8 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

46 3.629 -3.583 285 4.069 -3.785 51 3.549 -3.498 
7.2 Riolering 3.059 2.124 935 3.085 2.164 921 3.142 2.205 937 
7.3 Afval 3.847 3.072 775 3.853 3.079 774 3.946 3.270 676 
7.4 Milieubeheer 29 -29 0 14 -14 0 15 -15 
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 149 314 -165 151 388 -237 151 395 -244 
8.1 Ruimtelijke ordening 400 792 -392 816 1.388 -572 850 1.430 -580 

8.492 14.455 -5.963 8.212 15.915 -7.704 8.196 15.742 -7.546 
0.5 Treasury 1.557 117 1.440 1.011 106 904 1.807 79 1.728 

0.61 OZB w oningen 3.087 473 2.614 3.262 498 2.764 3.335 519 2.816 
0.62 OZB niet-woningen 7.131 70 7.061 7.463 84 7.379 7.777 84 7.693 
0.64 Belastingen overig 839 85 754 684 107 577 530 109 421 
0.7 Algemene uitkering en overige 

uitkeringen gemeentefonds
53.095 53.095 52.095 0 52.095 52.116 0 52.116 

0.8 Overige baten en lasten 135 165 -30 30 35 -5 30 30 -0 
0.8 Onvoorzien 0 0 56 -56 0 56 -56 
3.4 Economische promotie 115 115 115 0 115 137 0 137 

65.959 910 65.049 64.659 886 63.773 65.732 877 64.855 
0.4 Overhead 2.231 10.203 -7.972 1.604 10.043 -8.439 1.713 9.862 -8.150 

2.231 10.203 -7.972 1.604 10.043 -8.439 1.713 9.862 -8.150 
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 8 -8 0 8 -8 

0 0 0 0 8 -8 0 8 -8 

104.103 98.978 5.125 104.520 106.674 -2.154 97.163 96.980 182 

0.10 Mutaties reserves 11.572 15.608 -4.036 6.724 4.198 2.525 1.912 2.085 -173 

11.572 15.608 -4.036 6.724 4.198 2.525 1.912 2.085 -173 

115.675 114.586 1.089 111.243 110.872 371 99.074 99.065 9 

Subtotaal mutaties in reserves

Totaal programma 10

Totaal programma 11

(bedragen (x € 1.000,-) Realisatie 2018

Resultaat 

Geraamde totaal saldo van baten en 
lasten

Totaal programma 9

Totaal programma 8

Raming 2019 Raming 2020

 



Gemeente Delfzijl 

- 164 - Begroting van taakvelden naar programma's 

Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

2.1 Verkeer en vervoer 56 4.999 -4.944 56 5.095 -5.040 56 5.220 -5.164 
2.4 Economische havens en 

w aterw egen
0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

51 3.600 -3.549 51 3.620 -3.569 51 3.671 -3.619 
7.2 Riolering 3.137 2.200 937 3.213 2.263 950 3.253 2.296 957 
7.3 Afval 3.944 3.168 776 3.899 3.131 769 3.899 3.130 769 
7.4 Milieubeheer 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15 
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 151 396 -245 151 396 -245 151 396 -244 
8.1 Ruimtelijke ordening 850 1.430 -580 850 1.430 -580 850 1.430 -580 

8.188 15.815 -7.627 8.220 15.957 -7.737 8.260 16.165 -7.905 
0.5 Treasury 2.207 79 2.128 2.812 79 2.733 2.764 79 2.685 

0.61 OZB w oningen 3.335 519 2.816 3.335 519 2.816 3.335 519 2.816 
0.62 OZB niet-w oningen 7.799 84 7.715 7.866 84 7.782 7.866 84 7.782 
0.64 Belastingen overig 374 109 265 218 109 109 218 109 109 
0.7 Algemene uitkering en overige 

uitkeringen gemeentefonds
51.273 0 51.273 51.042 0 51.042 50.920 0 50.920 

0.8 Overige baten en lasten 30 32 -2 30 33 -3 30 86 -56 
0.8 Onvoorzien 0 56 -56 0 56 -56 0 0 0 
3.4 Economische promotie 137 0 137 137 0 137 137 0 137 

65.155 879 64.276 65.440 879 64.561 65.270 877 64.393 
0.4 Overhead 1.713 9.958 -8.246 1.713 9.966 -8.254 1.713 9.930 -8.217 

1.713 9.958 -8.246 1.713 9.966 -8.254 1.713 9.930 -8.217 
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 

0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 

93.681 93.174 507 93.929 93.252 677 93.798 93.150 649 

0.10 Mutaties reserves 1.331 1.408 -77 911 1.167 -257 626 1.115 -489 

1.331 1.408 -77 911 1.167 -257 626 1.115 -489 

95.012 94.582 430 94.839 94.419 420 94.425 94.265 160 

Totaal programma 8

Totaal programma 9

Geraamde totaal saldo van baten en 
lasten

Subtotaal mutaties in reserves

Raming 2023

Resultaat 

Totaal programma 10

Totaal programma 11

Raming 2022(bedragen (x € 1.000,-) Raming 2021

 
 
 



 Programmabegroting 2020 

 Geraamde baten en lasten per taakveld - 165 -

2.5 Geraamde baten en lasten per taakveld 
 

Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

0.1 Bestuur            485         2.168        1.684-        2.111        3.682        1.571-        2.366         3.925        1.559-
0.2 Burgerzaken            439            672           234-           328           858           530-           308            847           538-

           923         2.840        1.917-        2.439        4.540        2.100-        2.674         4.772        2.097-

1.1 Cirsisbeheersing en brandw eer                 -         1.588        1.588-               -        1.765        1.765-                -         1.807        1.807-
1.2 Openbare orde en veiligheid                8            888           880-             10           994           984-             10            854           844-

               8         2.476        2.468-             10        2.759        2.749-             10         2.662        2.652-

2.1 Verkeer en vervoer         1.007         4.714        3.707-             51        5.032        4.982-             85         5.099        5.014-
2.2 Parkeren                 -                9               9-               -             16             16-                -              17             17-
2.4 Fysieke bedrijfsinfrastructuur         3.288         3.322             34-               -               7               7-                -                8               8-

        4.295         8.045        3.750-             51        5.056        5.005-             85         5.124        5.039-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur              29              29                -               -             34             34-                -              10             10-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsinfrastructuur              12              81             69-             16             77             61-             16              79             63-
3.4 Economische promotie            146            624           478-           227           813           586-           249            686           437-

           187            734           547-           243           924           682-           265            774           509-

4.1 Openbaar basisonderw ijs                7            145           138-             10           147           137-             10            141           132-
4.2 Onderw ijshuisvesting            973         2.572        1.599-           201        2.100        1.899-           201         2.128        1.927-
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken         1.570         2.554           984-        1.427        2.374           947-        1.368         2.358           991-

        2.550         5.271        2.721-        1.638        4.621        2.983-        1.578         4.628        3.049-

5.1 Sportbeleid en activering              74            418           344-             81           436           355-             81            440           359-
5.2 Sportaccommodaties              93         2.221        2.128-           112        2.170        2.058-           112         2.152        2.040-
5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -

participatie            153         1.092           939-               -        1.113        1.113-                -         1.128        1.128-
5.4 Musea                 -            177           177-             60           228           168-             61            222           161-
5.5 Cultureel erfgoed                 -              21             21-             18             73             55-                -              33             33-
5.6 Media              66            365           299-             66           553           488-             66            564           498-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie              46         3.727        3.681-           285        4.209        3.924-             51         3.687        3.636-

           432         8.021        7.589-           622        8.782        8.160-           372         8.226        7.855-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie              57         2.098        2.041-           147        3.154        3.008-             47         2.635        2.589-
6.2 Wijkteams              18         3.464        3.446-             19        4.323        4.304-             19         3.876        3.857-
6.3 Inkomensregelingen       13.499       18.044        4.545-      13.416      17.097        3.681-      12.706       16.438        3.732-
6.4 Begeleide participatie                 -         4.467        4.467-               -        5.899        5.899-                -         5.989        5.989-
6.5 Arbeidsparticipatie                 -            700           700-               -        1.618        1.618-                -         1.571        1.571-
6.6 Maatw erkvoorzieningen (Wmo)              60            780           720-             80           849           770-             78            857           778-
6.71 Maatw erkdienstverlening 18+            353         5.659        5.306-           240        4.311        4.071-           240         4.311        4.071-
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-                 -         7.507        7.507-               -        7.203        7.203-                -         7.333        7.333-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+            411            302           109           307           712           405-             23            147           124-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-                 -            838           838-               -           963           963-                -         1.098        1.098-

      14.398       43.859      29.461-      14.208      46.129      31.922-      13.113       44.253      31.141-

7.1 Volksgezondheid            183         1.058           875-           228        1.256        1.028-           182         1.188        1.006-
7.2 Riolering         3.059         2.124           935        3.085        2.164           921        3.142         2.205           937 
7.3 Afval         3.847         3.072           775        3.853        3.079           774        3.946         3.270           676 
7.4 Milieubeheer              41            994           953-               0        2.379        2.379-               0         1.039        1.039-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria            149            314           165-           151           388           237-           151            395           244-

        7.279         7.562           283-        7.317        9.266        1.949-        7.421         8.097           676-

8.1 Ruimtelijke ordening            400         1.318           918-           816        1.388           572-           850         1.430           580-
8.2 Bouw grondexploitatie            129            129               0           848           786             62           874            775             99 
8.3 Wonen en bouw en         5.425         7.610        2.185-      10.179      11.486        1.306-        2.613         5.492        2.879-

        5.955         9.057        3.102-      11.844      13.660        1.816-        4.337         7.697        3.361-

Raming 2019 Raming 2020

Totaal functie 3

Totaal functie 4

Totaal functie 6

Realisatie 2018(bedragen (x € 1.000,-)

Totaal functie 0

Totaal functie 1

Totaal functie 2

Totaal functie 5

Totaal functie 7

Totaal functie 8
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Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

0.1 Bestuur             11         1.570         1.559-             11         1.570         1.559-             11         1.570         1.559-
0.2 Burgerzaken           308            889            580-           308            851            542-           308            889            580-

          319         2.459         2.139-           319         2.421         2.101-           319         2.459         2.139-

1.1 Cirsisbeheersing en brandw eer               -         1.807         1.807-                -         1.807         1.807-                -         1.807         1.807-
1.2 Openbare orde en veiligheid             10            854            844-             10            837            827-             10            654            644-

            10         2.662         2.652-             10         2.644         2.634-             10         2.462         2.452-

2.1 Verkeer en vervoer             85         5.138         5.053-             85         5.223         5.138-             85         5.347         5.262-
2.2 Parkeren               -              17              17-                -              17              17-                -              17              17-
2.4 Fysieke bedrijfsinfrastructuur               -                8                8-                -                8                8-                -                8                8-

            85         5.162         5.078-             85         5.248         5.163-             85         5.372         5.287-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur               -              10              10-                -              10              10-                -              10              10-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsinfrastructuur             16              79              63-             16              79              63-             16              79              63-
3.4 Economische promotie           249            936            687-           249            666            417-           249            666            417-

          265         1.024            759-           265            754            489-           265            754            489-

4.1 Openbaar basisonderw ijs             10            142            132-             10            142            132-             10            142            132-
4.2 Onderw ijshuisvesting           201         2.206         2.005-           201         2.185         1.984-           201         2.173         1.972-
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken        1.418         2.408            991-        1.546         2.536            991-        1.546         2.536            991-

       1.628         4.757         3.128-        1.756         4.864         3.108-        1.756         4.852         3.095-

5.1 Sportbeleid en activering             81            345            264-             81            345            264-             81            345            264-
5.2 Sportaccommodaties           112         2.214         2.102-           112         2.183         2.071-           112         2.171         2.059-
5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -

participatie               -         1.127         1.127-                -         1.720         1.720-                -         1.719         1.719-
5.4 Musea             61            221            160-             61            221            159-             61            220            159-
5.5 Cultureel erfgoed               -              33              33-                -              33              33-                -              32              32-
5.6 Media             66            564            498-             66            564            498-             66            564            498-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie             51         3.749         3.698-             51         3.780         3.728-             51         3.840         3.789-

          372         8.254         7.882-           372         8.845         8.473-           372         8.891         8.520-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie             47         2.171         2.125-             47         2.171         2.125-             47         2.171         2.125-
6.2 Wijkteams             19         3.626         3.607-             19         3.626         3.607-             19         3.626         3.607-
6.3 Inkomensregelingen      12.706       16.308         3.602-      12.706       16.308         3.602-      12.706       16.308         3.602-
6.4 Begeleide participatie               -         5.919         5.919-                -         5.853         5.853-                -         5.853         5.853-
6.5 Arbeidsparticipatie               -         1.571         1.571-                -         1.571         1.571-                -         1.571         1.571-
6.6 Maatw erkvoorzieningen (Wmo)             78            857            779-             78            857            779-             78            857            779-
6.71 Maatw erkdienstverlening 18+           240         4.311         4.071-           240         4.311         4.071-           240         4.311         4.071-
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-               -         6.933         6.933-                -         6.783         6.783-                -         6.683         6.683-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+             23            147            124-             23            147            124-             23            147            124-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-               -         1.098         1.098-                -         1.098         1.098-                -         1.098         1.098-

     13.113       42.940       29.827-      13.113       42.724       29.611-      13.113       42.624       29.511-

7.1 Volksgezondheid           182         1.258         1.076-           182         1.177            995-           182         1.177            995-
7.2 Riolering        3.137         2.200             937        3.213         2.263             950        3.253         2.296             957 
7.3 Afval        3.944         3.168             776        3.899         3.131             769        3.899         3.130             769 
7.4 Milieubeheer               0         1.040         1.039-               0         1.040         1.039-               0         1.040         1.039-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria           151            396            245-           151            396            245-           151            396            244-

       7.414         8.061            647-        7.446         8.006            560-        7.486         8.038            553-

8.1 Ruimtelijke ordening           850         1.430            580-           850         1.430            580-           850         1.430            580-
8.2 Bouw grondexploitatie           356            271               84           158              79               79           158              79               79 
8.3 Wonen en bouw en        2.539         5.309         2.770-        2.539         5.384         2.845-        2.539         5.375         2.835-

       3.745         7.011         3.266-        3.547         6.893         3.346-        3.547         6.884         3.337-

Totaal functie 1

Totaal functie 2

Totaal functie 3

Totaal functie 4

Raming 2023(bedragen (x € 1.000,-) Raming 2021 Raming 2022

Totaal functie 5

Totaal functie 6

Totaal functie 7

Totaal functie 8

Totaal functie 5
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Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

0.5 Treasury         1.557            117        1.440        1.011           106           904        1.807              79        1.728 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 

gemeentefonds       53.095                 -      53.095      52.095               -      52.095      52.116                 -      52.116 
0.61 OZB w oningen         3.087            473        2.614        3.262           498        2.764        3.335            519        2.816 
0.62 OZB niet-w oningen         7.131              70        7.061        7.463             84        7.379        7.777              84        7.693 
0.64 Belastingen overig            839              85           754           684           107           577           530            109           421 
0.8 Overige baten en lasten            135            165             30-             30             35               5-             30              30               0-
0.8 Onvoorzien                 -                 -                -               -             56             56-                -              56             56-

      65.844            910      64.934      64.545           886      63.659      65.595            877      64.718 

    101.872       88.775      13.097    102.916      96.623        6.292      95.450       87.110        8.340 

0.4 Overhead         2.231       10.203        7.972-        1.604      10.043        8.439-        1.713         9.862        8.150-

        2.231       10.203        7.972-        1.604      10.043        8.439-        1.713         9.862        8.150-

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                 -                 -                -               -               8               8-                -                8               8-

                -                 -                -               -               8               8-                -                8               8-
        2.231       10.203        7.972-        1.604      10.051        8.447-        1.713         9.870        8.158-

    104.103       98.978        5.125    104.520    106.674        2.154-      97.163       96.980           182 

0.10 Mutaties reserves       11.572       15.608        4.036-        6.724        4.198        2.525        1.912         2.085           173-
      11.572       15.608        4.036-        6.724        4.198        2.525        1.912         2.085           173-

    115.675     114.586        1.089    111.243    110.872           371      99.074       99.065               9 Resultaat na bestemming

Resultaat voor bestemming

Totaal Overhead

Totaal Vennootschapsbelasting

Subtotaal algemene                     

Sub-totaal mutaties in reserves

Totaal functie 9

Sub-totaal functie’s

(bedragen (x € 1.000,-) Realisatie 2018 Raming 2019 Raming 2020
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Nr Omschrijving product Baten Lasten Saldo Baten Lasten Sa ldo Baten Lasten Saldo

0.5 Treasury        2.207              79          2.128        2.812              79          2.733        2.764              79          2.685 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 

gemeentefonds      51.273                 -        51.273      51.042                 -        51.042      50.920                 -        50.920 
0.61 OZB w oningen        3.335            519          2.816        3.335            519          2.816        3.335            519          2.816 
0.62 OZB niet-w oningen        7.799              84          7.715        7.866              84          7.782        7.866              84          7.782 
0.64 Belastingen overig           374            109             265           218            109             109           218            109             109 
0.8 Overige baten en lasten             30              32                2-             30              33                3-             30              86              56-
0.8 Onvoorzien               -              56              56-                -              56              56-                -                 -                 - 

     65.018            879        64.139      65.303            879        64.424      65.133            877        64.256 

     91.968       83.207          8.761      92.216       83.278          8.938      92.086       83.212          8.874 

0.4 Overhead        1.713         9.958         8.246-        1.713         9.966         8.254-        1.713         9.930         8.217-

       1.713         9.958         8.246-        1.713         9.966         8.254-        1.713         9.930         8.217-

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)               -                8                8-                -                8                8-                -                8                8-

              -                8                8-                -                8                8-                -                8                8-
       1.713         9.966         8.254-        1.713         9.974         8.262-        1.713         9.938         8.225-

     93.681       93.174             507      93.929       93.252             677      93.798       93.150             649 

0.10 Mutaties reserves        1.331         1.408              77-           911         1.167            257-           626         1.115            489-
       1.331         1.408              77-           911         1.167            257-           626         1.115            489-

     95.012       94.582             430      94.839       94.419             420      94.425       94.265             160 

Totaal functie 9

Sub-totaal functie’s

Totaal algemene uitkeringen

Totaal lokale heffingen

(bedragen (x € 1.000,-)

Subtotaal algemene                     

Resultaat voor bestemming

Sub-totaal mutaties in reserves

Resultaat na bestemming

Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
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2.6 Incidentele lasten en baten  
 
In onderstaand schema zijn de volgende incidentele geraamde lasten en baten van enige omvang 
gesaldeerd per programma. 
 
Overzicht incidentele baten en lasten (art. 19c en 23b BBV) 

2020 2021 2022 2023

INCIDENTELE  LASTEN
1. Burger en Bestuur

Verkiezingen 38 38
Herindeling 2.355

2. Wonen, Milieu en Economie
Ruimtelijke plannen 120

3. Vergunning en Handhaving

4. Ontwikkeling en Vastgoed

Grondexploitatie 696 192
5. Openbare Orde en Veiligheid
6. Werk en Inkomen

Armoede en minimabeleid 130
7. Samenlevingszaken

Bouwen aan sociaal domein 50

Sociaal Dromen 980 200 100

Delfsail 2021 270
Gebiedsregie 240
Bewonersinitiatieven 100
Analyse Sociaal Domein jeugd 50
Uitvoeringsagenda 200

8. Beheer en Realisatie

Ontmanteling installaties Kloosterlaan 100

Overhead

Subtotaal (a) 5.021 700 100 38

Incidentele toevoegingen aan reserves
1. Burger en Bestuur
2. Wonen, Milieu en Economie
3. Vergunning en Handhaving
4. Ontwikkeling en Vastgoed
5. Openbare Orde en Veiligheid
6. Werk en Inkomen
7. Samenlevingszaken
8. Beheer en Realisatie
Algemene dekkingsmiddelen 770

Subtotaal (b) 770 0 0 0

Totaal incidentele lasten (c = a+b) 5.791 700 100 38

(bedragen x € 1.000)
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Overzicht incidentele baten en lasten (art. 19c en 23b BBV) vervolg 

2020 2021 2022 2023

INCIDENTELE BATEN
1. Burger en Bestuur

Herindeling 2.355

2. Wonen, Milieu en Economie
3. Vergunning en Handhaving
4. Ontwikkeling en Vastgoed

Grondexploitatie 696 192

Verhuur grond 104
5. Openbare Orde en Veiligheid
6. Werk en Inkomen

7. Samenlevingszaken
8. Beheer en Realisatie
Algemene dekkingsmiddelen

Krimpmiddelen 870

Subtotaal (d) 4.025 192 0 0

Incidentele onttrekkingen aan reserves
1. Burger en Bestuur
2. Wonen, Milieu en Economie 120
3. Vergunning en Handhaving
4. Ontwikkeling en Vastgoed
5. Openbare Orde en Veiligheid
6. Werk en Inkomen
7. Samenlevingszaken

Delfsail 270
Reserve sociaal domein 980 200 100

8. Beheer en Realisatie
Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal (e) 1.100 470 100 0

Totaal incidentele baten (f = d+e) 5.125 662 100 0

(bedragen x € 1.000)
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Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttr ekkingen aan reserves (art. 19d en 23c 
BBV) 

2020 2021 2022 2023

Structurele toevoegingen aan reserves:
1. Burger en Bestuur 0 0 0 0
2. Wonen, Milieu en Economie 0 0 0 0
3. Vergunning en Handhaving 0 0 0 0
4. Ontwikkeling en Vastgoed 463 469 231 181
5. Openbare Orde en Veiligheid 0 0 0 0
6. Werk en Inkomen 0 0 0 0
7. Samenlevingszaken 391 311 321 331
8. Beheer en Realisatie 462 628 616 604
Algemene dekkingsmiddelen -0 0 0 0

Totaal structurele toevoegingen 1.315 1.408 1.167 1.115

Structurele onttrekkingen aan reserves:
1. Burger en Bestuur 0 0 0 0
2. Wonen, Milieu en Economie 0 0 0 0
3. Vergunning en Handhaving 0 0 0 0
4. Ontwikkeling en Vastgoed 270 272 272 271
5. Openbare Orde en Veiligheid 200 200 183 0
6. Werk en Inkomen 0 0 0 0
7. Samenlevingszaken 0 0 0 0
8. Beheer en Realisatie 305 305 305 305
Algemene dekkingsmiddelen 37 84 51 50

Totaal structurele onttrekkingen 812 861 811 626

(bedragen x € 1.000)
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Bepaling structurele begrotingssaldi 

2020 2021 2022 2023

LASTEN
bruto lasten (cf overzicht  art. 17 BBV) 99.065 94.582 94.419 94.265
incidentele lasten -5.021 -700 -100 -38 
incidentele toevoegingen reserves -770 0 0 0
Structurele lasten (a) 93.274 93.882 94.319 94.227

BATEN
bruto baten (cf overzicht art. 17 BBV) 99.074 95.012 94.839 94.425
incidentele baten -4.025 -192 0 0
incidentele onttrekkingen reserves -1.100 -470 -100 0
Structurele baten (b) 93.949 94.350 94.739 94.425

Structurele saldi (c = a-b) 675 468 420 198

Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2020 2021 2022 2023

Saldo baten en lasten 182 507 677 649

Toevoeging en onttrekingen aan reserves -173 -77 -257 -489 

Begrotingssaldo na bestemming 9 430 420 160

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 666 38 0 38

Strucureel begrotingssaldo 675 468 420 198

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)
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2.7 Balans  
 

Bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
(im) Materiële vaste activa 81.353 99.753 107.097 121.980 122.069 -7.461 
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 545 545 545 545 545 545 
Financiële vaste activa: Leningen 842 7 5 4 4 3 
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 1.057 2.081 2.081 2.081 2.081 2.081 +
Totaal Vaste Activa 83.797 102.387 109.729 124.611 124.700 -4.831 

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en 
hulpstoffen

2.741 2.784 2.228 2.741 2.741 2.741 

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & 
vooruitbetalingen

44 44 44 44 44 44 

Uitzettingen  <1 jaar 20.753 63.067 39.371 20.206 16.850 12.666 
Liquide middelen 600 600 600 600 600 600 
Overlopende activa 12.274 3.619 4.690 4.177 4.031 4.591 +
Totaal Vlottende Activa 36.413 70.114 46.933 27.768 24.266 20.642 

Totaal Activa 120.209 172.501 156.661 152.379 148.966 15.811

Passiva 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
Eigen vermogen 35.299 29.739 29.912 29.989 30.246 30.735 
Voorzieningen 4.674 4.430 4.321 4.367 4.434 4.502 
Vaste schuld 62.752 56.947 51.142 46.338 42.200 73.062 +
Totaal Vaste Passiva 102.724 91.115 85.376 80.694 76.880 108.299 

Vlottende schuld 8.925 72.825 62.725 63.125 63.525 26.393 
Overlopende passiva 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560 +
Totaal Vlottende Passiva 17.486 81.385 71.285 71.685 72.085 34.953 

Totaal Passiva 120.209 172.501 156.661 152.379 148.966 143.252
 
 



Gemeente Delfzijl 

- 174 - Balans 

2.8 Overzicht van investeringen  

2020 2021 2022 2023

Investeringen Economisch nut 

Programma 7: Samenlevingszaken
Scholentransitie
Kindcentrum Wagenborgen Raad 30 maart 2017
Kindcentrum Spijk Raad 28 sept. 2017

Programma 8: Beheer en realisatie
Riolering en waterzuivering Civieltechnische en 
bouwkundige werken Afvalwaterplan 767.000 1.017.000 767.000 767.000
Materieel stadsbeheer Vervangingsplan 597.000 246.000 134.000 32.000

Overhead / organisatie
Automatisering Automatiseringsplan 750.000 250.000 250.000 250.000

Subtotaal 2.114.000 1.513.000 1.151.000 1.049.000

Investeringen Maatschappelijk nut 

Programma 8: Beheer en realisatie
Lichtmasten openbare verlichting KDN 2008 nr. 3.3 403.000 317.000 317.000 317.000
Herinrichting plein De Vennen 1.110.000
Ontwikkeling Vennenplein en woonservicezone KDN 2017 nr. 10 1.000.000
Aanleg en vervanging bruggen KDN 2019 830.000 170.000 450.000 0
Essentaksterfte KDN 2019 nr xxx 541.000 541.000 541.000 541.000
De Molenberg toekomstbestendig maken fase2+3 KDN 2017 nr. 16 13.729.000
Aanleg en vervanging wegen Vervangingsplan 2.100.000 2.100.000 2.100.000 600.000
Vervangen beschoeiïng Vervangingsplan 65.000 65.000 65.000 65.000
Openbaar Groen KDN 2019 II-1 500.000 500.000 500.000 500.000
Speelvoorzieningen KDN 2019 III-3 110.000 110.000 110.000 110.000
Kunstgrasveld/sportveld KDN 2019 III-4 627.000 0 0 0
Scholentransitie 2.430.000 0 0 0
Bevaarbaar maken Singelgracht Raad 8 nov.'18 622.000

Subtotaal 9.716.000 18.154.000 4.083.000 2.133.000

Investeringen Financiële vaste activa

Subtotaal 0 0 0 0

Totaal 11.830.000 19.667.000 5.234.000 3.182.000

(bedragen x € 1000)
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2.9 Overzicht van financieringsmiddelen 
 

2020 2021 2022 2023
Vaste activa:

Mutatie
Investeringen in economisch nut 2.114.000 1.513.000 1.151.000 1.049.000
Investeringen in maatschappelijk nut 9.716.000 18.154.000 4.083.000 2.133.000
Afschrijving regulier -4.488.000 -4.785.000 -5.145.000 -5.272.000 
Totale mutatie in boekjaar 7.342.000 14.882.000 89.000 -2.090.000 

Boekwaarde vaste activa
Boekwaarde investeringen incl gronden 1/1 105.170.333 111.956.179 127.351.603 127.440.603
Mutatie boekwaarde voorraad gronden -               -               -             -             
Mutatie boekwaarde Grondexploitatie -556.154 513.424
Totaal financieringsmiddelen (a) 104.614.179 112.469. 603 127.351.603 127.440.603

Financieringsmiddelen:
Opgenomen geldleningen per 1/1 56.947.000 51.142.000 46.338.000 42.200.000
Rekening Courant 63.900.000 53.800.000 54.200.000 54.600.000
Reserves totaal 29.739.000 29.912.000 29.989.000 30.246.000
Voorzieningen per 1/1 4.430.000 4.321.000 4.367.000 4.434.000
Totaal financieringsmiddelen (b) 155.016.000 139.175. 000 134.894.000 131.480.000

Financieringsoverschot 01-01 (b-a) 50.401.821 26.705. 397 7.542.397 4.039.397
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2.10 Overzicht van reserves en voorzieningen  
 

Reserves 

Nr. Reserves (x € 1.000)
Saldo per 
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01.01.2024

1 Algemene reserve 9.169     -            -            9.169     -            -            9.169     -            -            9.169     -            -            9.169     
Totaal Algemene Reserve 9.169     -            -            9.169     -            -            9.169     -            -            9.169     -            -            9.169     

2 Onderhoud bruggen 2.151     305       305       2.151     305       305       2.151     305       305       2.151     305       305       2.151     
3 Onderwijstransitie 8.273     321       -            8.593     241       -            8.835     251       -            9.086     261       -            9.347     
4 Reserve vastgoed 858       -            -            858       -            -            858       -            -            858       -            -            858       
5 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 780       7           -            787       173       -            959       161       -            1.120     149       -            1.268     
6 Integraal investeringsprogramma 4.882     463       270       5.075     469       272       5.273     231       272       5.232     181       271       5.141     
7 Huren 52         -            26         26         -            26         -            -            -            -            -            -            -            
8 Sociaal Domein 1.145     -            760       385       -            200       185       -            100       85         -            -            85         

Totaal Egalisatiereserves 18.141   1.096     1.361     17.876   1.188     803       18.261   947       677       18.531   895       576       18.850   

9 Bommenregeling 583       -            200       383       -            200       183       -            183       -            -            -            -            
10 Grafrechten 148       150       -            298       150       -            448       150       -            598       150       -            748       
11 Projecten Sociaal Domein 283       -            200       83         -            -            83         -            -            83         -            -            83         
12 Delfsail 150       70         20         200       70         270       -            70         -            70         70         -            140       
13 Projecten 120       -            120       -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
14 Beschermd wonen 289       -            -            289       -            -            289       -            -            289       -            -            289       
15 Kapitaallasten Sporttransitie 617       -            11         606       -            58         548       -            51         497       -            50         447       
16 Krimpgelden 240       770       -            1.010     -            -            1.010     -            -            1.010     -            -            1.010     
Totaal Bestemmingsreserves 2.429     990       551       2.868     220       528       2.560     220       234       2.546     220       50         2.716     

Totaal reserves 29.739   2.085     1.912     29.912   1.408     1.331     29.989   1.167     911       30.246   1.115     626       30.735   
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Toelichting reserves 
 

Reserve Doel
Maximale 
omvang

1 Algemene reserve
Het opvangen van onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie en eventuele 
risico's, zoals vastgelegd in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Niet van toepassing.

2 Onderhoud bruggen
Het egaliseren van de kosten van groot onderhoud aan bruggen (incl. houten fiets- en 
voetgangersbruggen) en tunnels.

Niet van toepassing.

3 Onderwijstransitie
Het bekostigen van toekomstige investeringen in onderwijsgebouwen in relatie tot het 
versterkingsprogramma onderwijs.

Niet van toepassing.

4 Reserve vastgoed De baten en lasten uit de vastgoedexploitatie van de Vennenflat te egaliseren. Niet van toepassing.

5 Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het egaliseren van de kosten van groot onderhoud van en de vervanging van meubilair van 
gemeentelijke gebouwen.

Niet van toepassing.

6 Integraal investeringsprogramma
Het egaliseren van kosten voor de uitvoering van projecten vanuit in het Integraal 
Investeringsprogramma (IIP).

Niet van toepassing.

7 Huren 
Egalisatie van  huuropbrengsten middels ontvangen afkoopsommen en verwachte 
opbrengsten van de tijdelijke verhuur 

Niet van toepassing.

8 Sociaal Domein Het opvangen van eventuele tekorten welke ontstaan binnen het Sociale Domein.  €                2.305.000 

9 Bommenregeling Het bekostigen van opsporingen en het ruimen van explosieven WOII. Niet van toepassing.
10 Grafrechten Egalisatie van vooruitontvangen grafrechten. Niet van toepassing.
11 Projecten Sociaal Domein Het uitvoeren van taken ter ondersteuning van de vier speerpunten. Niet van toepassing.
12 Delfsail Het (mede) bekostigen van het evenement "Delfsail". Niet van toepassing.

13 Projecten 
Dekking van projectkosten. Projecten worden vaak uitgevoerd over meerdere jaren, de 
overloop van het ene jaar naar het andere jaar verloopt via deze reserve.

Niet van toepassing.

14 Beschermd wonen
Volgens afspraken binnen de centrumregeling is deze reserve voor de decentralisatie en 
transformatie van Beschermd Wonen naar het lokale niveau.

Niet van toepassing.

15 Kapitaallasten sporttransitie Het bekostigen van de toekomstige kapitaallasten inzake renovatie van sportaccommodaties. Niet van toepassing.

16 Krimpgelden
De rijksbijdrage wordt na aftrek van krimp gerelateerde incidentele uitgaven jaarlijks 
toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

Niet van toepassing.
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Voorzieningen 

Nr. Voorzieningen (x € 1.000)
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1 Onderhoud Brede School Noord 466        97          -            563        97          -            660        97          -            757        97          -            854        
2 Onderhoud Brede School Tuikwerd 264        49          -            312        49          -            361        49          -            409        49          -            458        
3 Riolering -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
4 Onderhoud Wegen 2.008     847        986        1.869     847        850        1.866     847        850        1.863     847        850        1.860     

Totaal onderhouds-egalisatievoorzieningen 2.738     992        986        2.744     992        850        2.887     992        850        3.029     992        850        3.172     

5 Pensioenen bestuurders 817        -            75          742        -            75          667        -            75          592        -            75          517        
6 Voorziening Wet Werk en Zekerheid 8            -            -            8            -            -            8            -            -            8            -            -            8            
7 Wachtgeld gewezen wethouder(s) en 

burgemeester(s)
204        -            -            204        -            -            204        -            -            204        -            -            204        

8 Voorziening liquidatie IVAK 13          -            -            13          -            -            13          -            -            13          -            -            13          
9 Voorziening huisvesting Neptunus 30          -            -            30          -            -            30          -            -            30          -            -            30          
10 Voorziening overige verplichtingen 558        -            -            558        -            -            558        -            -            558        -            -            558        
11 Fusie De Delta - Renn4 62          -            40          22          -            22          -            -            -            -            -            -            -            

1.692     -            115        1.577     -            97          1.480     -            75          1.405     -            75          1.330     

Totaal voorzieningen 4.430     992        1.101     4.321     992        947        4.367     992        925        4.434     992        925        4.502     

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico's
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Toelichting voorzieningen 
 

Nr. Voorziening Doel

1 Voorziening onderhoud Brede School Noord
Voor groot onderhoud aan het gebouw is een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt € 97.000 aan de 
voorziening toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan dat in 2015 is 
opgesteld. 

2 Voorziening onderhoud Brede School Tuikwerd
Voor groot onderhoud aan het gebouw is een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt € 49.000 aan de 
voorziening toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan dat in 2015 is 
opgesteld. 

3 Voorziening Riolering
We ontvangen middelen van derden voor rioleringsgerelateerde uitgaven. Eventuele overschotten 
worden in deze voorziening opgenomen, om ze te kunnen inzetten ten behoeve van riolering.

4 Voorziening onderhoud Wegen
Conform besluit 27-10-2016 is de voorziening gevormd om uitvoering te geven aan het beheerplan 
wegen. 

5 Voorziening pensioenen bestuurders

De voorziening is ingesteld in het kader van de Algemene wet politieke ambtsdragers (APPA) voor 
nieuwe wethouders. Dit betekent dat er voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor de   
(ex-) wethoudhouders wordt gereserveerd. Zodra (ex) -wethouders 65 jaar worden, wordt een 
bedrag uit het APPA plan uitbetaald.

6 Voorziening Wet Werk en Zekerheid De voorziening dient ter reparatie van de verkorting in de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2016.

7 Wachtgeld gewezen wethouder(s) en burgemeester(s)
De voorziening is ingesteld voor wachtgeldregeling oud bestuurders. De gemeente is wettelijk 
verplicht om wachtgeld te betalen aan oud-bestuurders bij bestuurswisselingen.

8 Voorziening liquidatie IVAK
Deze voorziening is gevormd voor de liquidatie van IVAK. Dit i.v.m. de transformatie naar een 
zelfstandige organisatie.

9 Voorziening huisvesting Neptunus
Vanwege een brand is een vooorziening getroffen om huisvesting mogelijk te maken voor 
Roeivereniging Neptunus voor de komende 2 jaar.

10 Voorziening overige verplichtingen
Deze voorziening is gevormd voor risico's terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen.

11 Voorziening Fusie De Delta - Renn4
De voorziening is gevormd voor het niet uit de balans blijkende verplichtingen van de SBO de Delta - 
Renn4 ten aanzien van het voormalig personeel. Het aandeel van de gemeente Delfzijl is 
toegevoegd aan de voorziening. 
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2.11 EMU saldo 
 

Bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

EMU-SALDO -24.247 -6.723 -15.275 235 2.645

3.510 3.520 3.520 3.520 3.520

Verschil EMU-saldo & referentiewaarde -27.757 -10.243 -18.795 -3.285 -875 

Kapitaalverstrekkingen en leningen -834 -2 -1 -0 -0 

Uitzettingen 1.024 0 0 0 0

Uitzettingen 42.314 -23.696 -19.165 -3.356 -4.184 

Liquide middelen -0 0 0 0 0

Overlopende activa -8.655 1.071 -513 -146 560

Vaste Passiva Vaste schuld -5.805 -5.804 -4.804 -4.138 30.862

Vlottende schuld 63.900 -10.100 400 400 -37.132 

Overlopende passiva 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0  Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

EMU-SALDO referentiewaarde

Mutaties

(1 januari  tot

31 december)

Activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Passiva Vlottende passiva
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Deel 3 Bijlagen 
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Bijlage 1 Lijst van afkortingen  

4D's Decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiew et en MBO Middelbaar Beroeps Onderw ijs
Passend Onderw ijs MEDAL Samenw erkingsverband gemeenten de Marne,

ADL Appingedam Delfzijl Loppersum Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum
AMvB's Algemene Maatregelen van Bestuur MER Milieu Effect Rapportage
APPA Algemene pensioenw et politieke ambtsdragers MJOP's Meerjarenonderhoudsplannen
APV Algemene plaatselijke verordening MKB Midden- en Kleinbedrijf
Arhi Algemene regels herindeling (w et) MVO Maatschappelijk Verantw oord Ondernemen
ASWA Algemene Stichting Welzijn Appingedam NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij
Azc Asielzoekerscentrum NCG Nationaal Coördinator Groningen
BBP Bruto Binnenlands Product NEN NEderlandse  Norm
BBV Besluit Begroting en Verantw oording NPG Nationaal Programma Groningen
BBZ Bijstand voor zelfstandigen NV Naamloze Vennootschap
BIBOB Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar OAB Onderw ijs Achterstanden Beleid

bestuur ODG Omgevingsdienst Groningen
BNG Bank Nederlandse Gemeenten OGGz Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
BOR Besluit Omgevingsrecht OKE Ontw ikkelingskansen door Kw aliteit en Educatie (w et)
BTW Belasting over de toegevoegde w aarde OTB Ontw erp Tracébesluit
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten OV (voorziening) Openbaar Vervoer
BV Besloten Vennootschap OZB Onroerende zaakbelastingen
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties P&O/HRM afd. Personeelszaken
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst P&Q Price & Quantity 
CAR/UWO Collectieve Arbeidsvoorw aardenregeling Uitw erkingsover- PAS Programma Aanpak Stikstof

eenkomst PGB Persoonsgebonden Budget
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek PIOFACH Kosten voor ondersteuning medew erkers in primair
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin proces
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers PKB Planologische Kernbeslissing
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere p.m. Pro Memorie

Overheden REA Regionale Educatieve Agenda
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, RENN4 Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland

Weg- en Waterbouw RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum
CVW Centrum Veilig Wonen RIGG Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten
DAL Delfzijl, Appingedam en Loppersum RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
DAL/W2 Afvalw aterplan gem. Delfzijl, Appingedam, Loppersum, RMC Regionaal Meld en Coördinatie functie

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätsw erk (energiebedrijf )
DEAL Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum SANOG Samenw erkingsverband afvalstoffenverw ijdering Noord-
DIV Documentaire Informatievoorziening Oost Groningen

DUO Dienst Uitvoering Onderw ijs SBO Spciaal basisonderw ijs

DVO Dienstverleningsovereenkomst SET Fund Sustainable Energy Technology Fonds

ECB Europese Centrale Bank SROI Social Return On Investment
EMU Economische en Monetaire Unie SVED Structuurvisie Eemsmond Delfzijl
EPZ Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland SW Sociale Werkvoorziening
EZ Economische Zaken SW&D Stichting Welzijn en Dienstverlening
FA(-gelden) Financiëel Arrangement SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden Sterkte-zw akteanalyse
FMI Functiemengingsindex SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Fte Fulltime-equivalent THO Toezichthoudend orgaan
GemCC Gemeenschappelijk computercentrum UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

GEO Geometrie VANG Van Afval Naar Grondstof

gft Groente- f ruit- en tuinafval VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst VKB Volkskredietbank
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg VN(verdrag) Verenigde Naties
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio VNN Verslavingszorg Noord Nederland
GIDS Gezond In De Stad VO Voortgezet Onderw ijs
GR Gemeenschappelijke regeling Vpb Wet Vennootschapsbelasting
GS Gedeputeerde Staten VSV Voortijdige Schoolverlaters
GSP Groningen Seaports VTH Veiligheid Toezicht en Handhaving
HALT Het ALTernatief  (voorkomen, bestrijden en bestraffen VTH-BRZO Besluit risico zw are ongevallen

jeugdcriminaliteit) VVE Voor- en vroegschoolse educatie 
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderw ijs VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderw ijs
ICT Informatie- en communicatietechnologie VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
IIP Integraal Investeringsprogramma Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
IMJP Integraal Meerjarenplanning Projecten Wgs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids- Wkb Wet kw aliteitsborging

ongeschikte w erkloze w erknemers (w et) Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids- WO-DEAL Werkorganisatie DEAL-gemeenten

ongeschikte gew ezen zelfstandigen (w et) WON Wet Onafhankelijk Netbeheer
IVAK Instituut Voor Amateur Kunsten WOZ Wet w aardering onroerende zaken
KCC Klantcontactcentrum WSW Wet Sociale Werkvoorziening
KDN Kadernota Wvggz Wet Verplichte GGZ
Lden Level day-evening-night (maat geluidsbelasting) WW Werkloosheidsw et
LISA Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties WWB Wet w erk en bijstand
Marconi Maritieme Concepten in beeld  
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