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 1.1 Voorwoord 
 
 
Inleiding 

De begroting 2019-2022 is tegelijkertijd aangeboden met het nieuwe collegeprogramma. Genoemd werd dat een 
nieuwe periode was aangebroken waarin het college door wil pakken op een aantal onderwerpen zoals: het 
sociaal domein, de vastzittende woningmarkt, duurzaamheid, invoering Omgevingswet en het verbeteren van de 
dienstverlening.  
Inmiddels constateren we dat we alweer halverwege de nieuwe collegeperiode zijn aangeland. In het jaarverslag 
legt het college verantwoording af over hun al dan niet gerealiseerde beleidsvoornemens over 2019 inclusief de 
hiervoor genoemde onderwerpen. De financiële vertaling van het gevoerde beleid heeft een plek in de 
jaarrekening.  
Goede gewoonte is ook dat halverwege de collegeperiode een stand van zaken wordt weergegeven van de 
ambities zoals genoemd in het collegeprogramma. In afwijking van andere jaren zal dit niet meegenomen worden 
in de jaarstukken maar wordt de raad hierover afzonderlijk geïnformeerd.  
 
Resultaat  
Zoals gezegd legt het college in het jaarverslag verantwoording af over het al dan niet gerealiseerde beleid. Het 
afgelopen jaar is wederom veel gerealiseerd. Denk hierbij aan de investeringen in duurzaamheid, het 
beweegvriendelijk inrichten van het Crescentpark en is het groen weer op kwaliteitsniveau B onderhouden. Ook is 
er eind 2019 een verbeterd spoorproduct gerealiseerd door de inzet van een 3

e
 en 4

e
 sprinter in de ochtend- en 

avondspits. Daarnaast is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, inclusief 
Meerinzicht, het afgelopen jaar versterkt en wordt er continu ingezet op betere dienstverlening waarbij steeds 
meer digitaal mogelijk is maar de menselijke maat blijft. 
 
Vanuit de visie Burgerschap zijn wijk- en burgerinitiatieven ondersteund en zijn acties in samenwerking met de 
burgers van Harderwijk opgepakt onder de noemer ‘Harderwijk zijn wij samen’. Ook is in 2019 uiting gegeven aan 
de Regenbooggemeente, waarbij iedereen er toe doet. Binnen het sociaal domein is continu aandacht voor ‘de 
mens centraal’ en zijn diverse projecten gestart, waaronder het project ‘Sluitende aanpak 16-27 jaar’ waarbij  
intensief samengewerkt wordt met scholen en het project Statushouders. 
 
De jaarrekening sluit met een netto negatief resultaat van € 0,2 miljoen. Een uitgebreide toelichting is opgenomen 
in het hoofdstuk hierna (financiële analyse). 
 
Financiële ontwikkelingen 
Bij de begroting is al aangegeven dat we niet alles kunnen doen wat we willen. Het is en blijft een uitdaging om 
met de beschikbare middelen onze ambities te realiseren.  
Harderwijk was en is nog steeds een financieel gezonde stad. Echter ook de landelijke trend van tekorten op 
sociaal domein gaat niet aan Harderwijk voorbij. Dagelijks kunnen we hierover berichten in het nieuws lezen. Het 
rijk doet tot nu toe nog geen toezeggingen aan gemeenten om meer financiële ruimte te creëren voor de 
gemeentelijke overheid. We worden hiertoe gedwongen keuzes te maken om de lokale woonlasten niet explosief 
te laten stijgen. De laatste jaren is, en wordt nog steeds, veel gerealiseerd al gaan we ook in Harderwijk merken 
dat de financiële reikwijdte niet onbeperkt is.  
Daarnaast is niet bekend wat de gevolgen van het coronavirus zullen hebben op de landelijke economie en 
hiermee weten we ook niet de impact op het Harderwijker financiële klimaat.  
Deze ontwikkelingen geven ons de aanleiding om, nog meer dan anders,  voorzichtig om te gaan met de inzet van 
de beschikbare middelen.  
 
Tot slot. 
In de eerste helft van deze collegeperiode is met veel projecten een start gemaakt. Een aantal van deze projecten 
zal ook de komende periode de nodige aandacht vragen. Harderwijk blijft echter een stad in beweging vol met 
ambities. Er zijn echter altijd meer ambities dan financiële mogelijkheden. Het maken van keuzes zal dan ook 
onvermijdelijk zijn, zeker gezien de huidige coronacrisis. In verband met deze crisis neemt de financiële 
onzekerheid toe. Hoe groot de impact op de gemeente is, door onder andere tegenvallende inkomsten en hogere 
uitgaven, en in welke mate de gemeente hiervoor gecompenseerd wordt door het rijk, is op dit moment nog niet 
bekend. Vanzelfsprekend houden wij u van ontwikkelingen op dit terrein actief op de hoogte. 
 
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 
Jeroen de Jong 
 
Wethouder Financiën 
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 1.2 Financiële analyse 
 
Resultaat 2019 
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een negatief netto resultaat van afgerond € 0,2 miljoen. Dit resultaat is 
gecorrigeerd voor de onderhanden werken (€ 2,7 miljoen), toevoeging saldo sociaal domein aan reserve sociaal 
domein (0,3 miljoen) en een toevoeging vanuit het resultaat voor beeldkwaliteitsplan terrassen boulevard (0,1 
miljoen). Het positieve bruto resultaat is hiermee afgerond € 2,9 miljoen. 
 
Het positieve resultaat binnen de grondexploitaties bedraagt € 3,244 miljoen positief. 
De algemene dienst sluit met een negatief resultaat van € 0,353 miljoen. Dit laatste bedrag bestaat uit diverse 
grotere mee- en tegenvallers die hieronder worden toegelicht. 
 
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2,7 miljoen door te schuiven naar 2020 voor de uitvoering van nog niet 
afgeronde of uitgestelde activiteiten. De activiteiten die ten grondslag liggen aan deze budgetten zijn grotendeels 
gestart maar lopen in de uitvoering door naar 2020. 
 
In 2019 is er een tekort op de budgetten van het sociaal domein van afgerond € 1,9 miljoen. Dit tekort kan worden 
opgevangen binnen de stelpost sociaal domein. Aan deze stelpost zijn vanuit de meicirculaire Gemeentefonds de 
middelen voor loon- en prijscompensatie sociaal domein en de extra middelen jeugd toegevoegd. Na het 
opvangen van het tekort binnen deze stelpost, resulteert een bedrag van € 345.000,-. Voorgesteld wordt dit 
bedrag toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Gezien de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp en 
participatie en de tekorten op het sociaal domein, zal vermoedelijk de reserve vanaf 2020 ingezet moeten worden 
om de tekorten op te kunnen vangen. De stelpost sociaal domein is vanaf 2020 ingezet bij de begroting 2020-2023 
en niet meer beschikbaar. De reserve sociaal domein komt door genoemde toevoeging iets boven het gewenste 
niveau van € 4 miljoen. 
 
In 2018 is het krediet beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen boulevard beschikbaar gesteld. Dit 
krediet is ten onrechte ten laste gebracht van de grondexploitatie Waterfront omdat, volgens de BBV voorschriften, 
subsidies niet mogen worden gedekt uit de grondexploitaties. Nu deze dekking vervalt zal het krediet ten laste 
gebracht worden van de algemene reserve. Tevens wordt het krediet omgezet in een budget omdat op subsidies 
niet wordt afgeschreven. 
 
In tabelvorm is het resultaat als volgt: 

               (Bedragen *  1.000) 
  Bedrag  

Netto resultaat -/- 224 

Onderhanden werk 2.695 

Toevoeging aan reserve sociaal domein 345 

Beeldkwaliteitsplan terrassen boulevard 75 

Bruto resultaat (verschil tussen werkelijk en begroot 2019) 2.891 

Resultaat gewijzigde begroting -/- 145 

Werkelijk resultaat 2019 (saldo van baten en lasten 2019) 3.036 

 
De themaverantwoording per thema is als volgt: 
                                                                                       (Bedragen * € 1.000) 

Thema/Kostenplaats Resultaat (best. / bep.) 
Lasten / 
Baten 

Rekening 
Primitieve 
Begroting 

Totaal 
Budget 

Rekening Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA1 Zorgzame 
stad 

Resultaat bepaling Baten -38.579 -37.959 -40.300 -36.931 -3.369 

Lasten 87.069 90.096 97.722 91.101 6.621 

Resultaat bepaling - Totaal 48.491 52.137 57.422 54.170 3.252 

Resultaat bestemming Dotaties 2.495 250 1.572 1.072 500 

Onttrekking -4.001 -1.553 -1.934 -1.882 -52 

Resultaat bestemming - Totaal -1.505 -1.303 -362 -810 448 

THEMA1 Zorgzame stad - Totaal 46.985 50.834 57.060 53.360 3.700 

THEMA2 
Aantrekkelijke stad 

Resultaat bepaling Baten -43.186 -21.074 -45.075 -33.890 -11.185 

Lasten 49.095 38.441 64.018 48.813 15.205 

Resultaat bepaling - Totaal 5.909 17.367 18.943 14.923 4.020 

Resultaat bestemming Dotaties 1.063 1.699 2.998 3.034 -37 

Onttrekking -1.774 -1.534 -3.973 -2.921 -1.052 

Resultaat bestemming - Totaal -711 165 -975 113 -1.089 

THEMA2 Aantrekkelijke stad - Totaal 5.198 17.532 17.968 15.037 2.931 

THEMA3 
Ondernemende stad 

Resultaat bepaling Baten -2.775 -2.554 -2.565 -2.700 134 

Lasten 3.626 4.033 4.542 4.044 499 

Resultaat bepaling - Totaal 851 1.479 1.977 1.344 633 

Resultaat bestemming Dotaties 1.886 1.486 4.912 4.962 -50 

Onttrekking -353 -83 -3.870 -3.933 63 

Resultaat bestemming - Totaal 1.533 1.403 1.041 1.029 13 

THEMA3 Ondernemende stad - Totaal 2.384 2.882 3.018 2.373 646 
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Thema/Kostenplaats Resultaat (best. / bep.) 
Lasten / 
Baten 

Rekening 
Primitieve 
Begroting 

Totaal 
Budget 

Rekening Resultaat 

THEMA4 
Verbindende stad 

Resultaat bepaling Baten -1.575 -885 -885 -1.250 365 

Lasten 5.587 4.735 5.091 6.711 -1.620 

Resultaat bepaling - Totaal 4.011 3.850 4.206 5.461 -1.255 

Resultaat bestemming Dotaties 2 2 525 525 0 

Onttrekking -108 0 -322 -210 -112 

Resultaat bestemming - Totaal -105 1 203 315 -113 

THEMA4 Verbindende stad - Totaal 3.906 3.851 4.409 5.777 -1.368 

THEMA5 Waterfront Resultaat bepaling Baten 0 -19.666 -19.602 -1.383 -18.219 

Lasten 13.346 19.666 19.602 0 19.602 

Resultaat bepaling - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA5 Waterfront - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA6 Alg. 
dekkingsmiddelen en 
financieringen 

Resultaat bepaling Baten -80.858 -85.587 -88.469 -87.133 -1.335 

Lasten 17.720 14.685 16.642 17.226 -584 

Resultaat bepaling - Totaal -63.138 -70.902 -71.827 -69.907 -1.920 

Resultaat bestemming Dotaties 4.857 0 3.251 2.767 484 

Onttrekking -11.211 -4.817 -13.734 -10.913 -2.821 

Resultaat bestemming - Totaal -6.355 -4.817 -10.483 -8.146 -2.337 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen - Totaal -69.493 -75.718 -82.310 -78.053 -4.257 

Geheel - Totaal 2.326 -620 145 -2.891 3.036 

 
 

Het begrotingssaldo vanuit de primitieve begroting 2019-2022 bedraagt € 620.000,-. Na verwerking van de door 
de raad vastgestelde begrotingswijzigingen is het gewijzigde saldo € 145.000 negatief. Voornamelijk wordt dit 
veroorzaakt door de bestuursrapportage 2019 van Meerinzicht. 
 
Op hoofdlijnen wordt het rekeningsaldo verklaard door de volgende onderwerpen: 
                                                                                       (Bedragen * € 1.000) 
  2019 

    voordeel nadeel saldo 

Rekeningresultaat Algemene dienst         

Thema 1-6: Uitgestelde werkzaamheden 2019 (onderhanden werk))  a 2.695      

Thema 1: Sociaal domein b 345      

Thema 1: Bestaanszekerheid/schulddienstverlening c 369    

Thema 2: Anterieure overeenkomsten en leges d   -307   

Thema 2: Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) e   -649  

Thema 2: Exploitatiekosten oude bibliotheekgebouw f   -326  

Thema 3: Parkeren g 309     

Thema 4: Dotatie voorziening pensioengelden wethouders h  -1.608  

Thema 6: Algemene uitkering Gemeentefonds i   -940   

Thema 6: OZB opbrengsten j  -235  

Thema 6: Dividenduitkeringen k 280     

Thema 6: Extra personele uitgaven bestuursdienst l   -930   

Thema 6: Nieuw beleid raad m 250   

Diversen  394     

     

Totaal Rekeningresultaat Algemene dienst   4.642 -4.995 -353 

          

Rekeningresultaat Grondexploitatie         

Thema 2: Lorentz III n 3.881 
 

  

Thema 2: Drielanden o  -2.020  

Thema 5: Waterfront p 1.383   

 
    

 
  

Totaal Grondexploitatie   5.264 -2.020 3.244 

Totaal Rekeningresultaat 2019 2.891 

 

 Nr. 
 
 Toelichting 
 

a 

Voordeel onderhanden werken 2019 (€ 2.695.000,-): uitvoering van werkzaamheden loopt door naar 2020, waardoor 
het budget 2019 niet of deels besteed is.. Een totaaloverzicht van de onderhanden werken wordt gegeven in hoofdstuk 
4.5. Momenteel zijn we in overleg met de auditcommissie om het proces van onderhanden werken anders vorm te 
geven, met als uiteindelijk doel het totaal aan onderhanden werken bij de jaarrekening te beperken. 

b 

Het totale tekort binnen het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatie) bedraagt € 1.870.000,-. Het tekort op de 
budgetten jeugd bedraagt € 1,2 miljoen en het tekort op Wmo € 0,9 miljoen. Het voordeel op Participatie bedraagt € 
0,2 miljoen. Het totale tekort kan worden opgevangen binnen de stelpost sociaal domein. Vanuit de meicirculaire 
gemeentefonds zijn de middelen voor loon- en prijscompensatie en de extra middelen voor de jeugdzorg aan deze 
stelpost toegevoegd. Per saldo resulteert in de stelpost een bedrag van € 345.000,-. 

c 
In 2019 is veel ingezet op communicatie om het gebruik van ondersteuning/regelingen bestaanszekerheid te vergroten. 
Hiervoor was ruim € 100.000 overgeheveld vanuit 2018. Deze middelen zijn niet nodig gebleken. Ook zijn de middelen 
voor schulddienstverlening niet volledig ingezet. Hiervan fluctueert het gebruik. Naar verwachting zullen de middelen 
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 Nr. 
 
 Toelichting 
 

bestaanszekerheid en schulddienstverlening steeds meer gebruikt worden, bijvoorbeeld voor Stichting Leergeld en 
preventieactiviteiten..  

d 
In 2019 zijn hogere inkomsten geraamd voor anterieure overeenkomsten en leges die ter dekking van inhuur/formatie 
domein ruimte zijn ingezet. De extra inkomsten zijn niet gerealiseerd. In 2020 wordt nader onderzocht in hoeverre extra 
inkomsten nog gerealiseerd kunnen worden. 

e 

In de herziening van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) in 2016 is 
voorgeschreven dat gronden die mogelijk in de toekomst geëxploiteerd kunnen worden (NIEG-gronden) uiterlijk 31 
december 2019 geherwaardeerd moeten worden tegen de huidige geldende bestemming (bijv. bos of agrarische 
grond). Voor de NIEG-gronden binnen de gemeente Harderwijk (Glindweg en Zuidelijke stadsrand) leidt dit tot een 
afwaardering van € 649.000,-. 

f 

Het ontstane nadeel in relatie tot het oude bibliotheekgebouw aan de Academiestraat wordt veroorzaakt door een 
afwaardering van de boekwaarde. Deze boekwaarde was gebaseerd op een taxatie van de bestemming 'Centrum 
maatschappelijk'. In 2019 is o.b.v. een vastgestelde visie verder vormgegeven aan het toekomstig gebruik van dit 
gebouw. Naast het wijzigen van de bestemming zijn aanvullende stedenbouwkundige en duurzame voorwaarden 
gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft een hertaxatie plaatsgevonden die resulteerde in een duurzame 
waardevermindering. 

g 

Op basis van de parkeerexploitatie is per saldo sprake van een voordelig resultaat. In hoofdlijnen kan dit als volgt 
worden verklaard: Hogere parkeeropbrengsten (straatparkeren, boulevard en Houtwal) van € 266.000.Het 2 uur gratis 
parkeren heeft geleid tot een langere parkeerduur. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een last van  
€ 246.000 voor toekomstige parkeergarages Waterfront. Er zijn dit jaar echter geen kosten gemaakt. Tegenover deze 
voordelen is er een nadeel op belanghebbenden parkeren en parkeerboetes van € 203.000,-. De lagere baat 
parkeerboetes is met name het gevolg van een passende dienstverlening en gastvrijheid richting bezoekers. Hierdoor 
hoefde handhaving minder te worden toegepast. De lagere opbrengst voor belanghebbenden parkeren komt door 
verlaging van het tarief. Het structurele effect is meegenomen bij de begroting 2020. 

h 

De voorziening pensioengelden wethouders bouwt de gemeente op om de pensioenen van (voormalige) wethouders 
te kunnen bekostigen. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening berekend aan de hand van gegevens per 31 
december. Eén component die de hoogte van de voorziening (sterk) kan beïnvloeden is de rekenrente. De 
voorgeschreven rekenrente is in 2019  (0,29%) fors gedaald ten opzichte van 2018 (1,577%).  Dit leidt ertoe dat de 
voorziening met € 1.608.644,- moet worden aangevuld om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De 
afgelopen jaren fluctueert deze rekenrente aanzienlijk, vanaf 2015 t/m 2019 tussen de 2,2% en 0,29%. Gezien de lage 
rentestand verwachten wij dat er in de toekomst geen substantiële aanvullingen nodig zijn voor de voorziening. 

i 
Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door de correctie van het BTW compensatiefonds (€ 1,3 miljoen). De 
bijstellingen gedurende het jaar van de maatstaven en uitkeringsfactor resulteren per saldo in een voordeel van 
afgerond € 0,4 miljoen. 

j 
De opbrengst OZB niet-woningen blijft achter bij de verwachtingen. Dit wordt veroorzaakt door de  aanhoudende 
leegstand van met name enkele grote bedrijfspanden.  

 
k 

Door een combinatie van factoren, waaronder de toename van het eigen vermogen, voldoet de  BNG bank 
ruimschoots aan de interne en externe eisen die worden gesteld aan de solvabiliteit. De bank heeft door deze positieve 
ontwikkeling de uitkering van dividend aan haar aandeelhouders verhoogd.  
Het nettoresultaat van Alliander kwam positiever uit door de verkoop van dochteronderneming Allego. Een gedeelte 
van de opbrengst is toegevoegd aan de algemene reserve het restant is uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

l 

Het nadelig resultaat op de bestuursdienst wordt veroorzaakt door o.a. extra inhuur door vertrek van personeel, 
langdurig zieken en krapte op de arbeidsmarkt. Ook zijn er meer uitgaven geweest voor woon-werkverkeer doordat er 
medewerkers zijn aangenomen die niet in Harderwijk wonen. Er is in 2019 ‘schoon schip gemaakt’ met opgebouwde 
overuren. Deze zijn uitbetaald wat leidt tot hogere lasten.  
Bij de Bestuursrapportage zijn de werkkostenregeling en de stelpost cao al ten gunste gebracht van het 
begrotingssaldo voor een bedrag van € 310.000,-. Deze stelposten hadden beschikbaar gehouden moeten worden 
binnen de bedrijfsvoering. Het nu gepresenteerde tekort zou dan ca. € 600.000,- zijn geweest. (Inhuur € 350.000,- 
Omzetting naar nieuw functiewaarderingsysteem HR21 € 100.000,- en overige € 150.000,-) 

m 
Bij de besluitvorming van de Kadernota 2018-2021 is een amendement aangenomen voor de ontwikkeling van nieuw 
beleid door de nieuwe raad, in de volksmond ook wel ‘ bruidsschat’ genoemd.  De laatste twee jaar zijn geen 
voorstellen gedaan voor nieuw beleid ten laste van deze post. 

n 

Lorentz III; Bij de Themarekening 2018 moest er voor Lorentz III een voorziening van € 3,9 miljoen gevormd worden 
als gevolg van het afwaarderen van de nog uit te geven gronden, na 10 jaar, naar de historische aanschafprijs. Deze  
afboeking is niet meer nodig omdat de boekwaarde van deze gronden gezakt is onder de historische aanschafprijs. 
Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans (post ‘voorraden’). 

o 

Drielanden; Door de actualisatie van de grondexploitatie Drielanden is het verwachte voordelig resultaat gedaald. 
Hierdoor is er in het verleden teveel tussentijdse winst genomen. Op basis van de BBV voorschriften heeft er een 
winstcorrectie plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de 
balans (post ‘voorraden’). 

p 
Waterfront; Als gevolg van de actualisatie van de grondexploitatie neemt de voorziening af met € 1,4 miljoen. Voor een 
nadere toelichting zie de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans (post ‘voorraden’). 

 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om incidentele en structurele financiële tegenvallers 
op te kunnen vangen, zonder dat daarvoor het beleid substantieel moet worden gewijzigd.  
Het weerstandsvermogen geeft daarmee aan hoe robuust de financiële positie van de gemeente is. Dit is van 
belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Met voldoende weerstandsvermogen wordt beoogd 
mogelijke tegenvallers goed op te kunnen vangen. 
 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 
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a) De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan 
beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

b) Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot 
de financiële positie.  
 

Het beleidskader is geactualiseerd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2019-2021. 
Hierin is de normering voor het weerstandsvermogen opnieuw vastgezet op een ratio van 1,0. 

Weerstandsvermogen   

In de volgende tabellen is de stand van zaken van het weerstandscapaciteit weergegeven: 
(bedragen x € 1.000) 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
Stand  

31-12-2019 
Rekeningresultaat 

2019 
Claims op 

reserve 

Prognose stand 
na verwerking 

resultaat/claims 

Incidenteel       

Algemene reserve  30.749 2.891 - 10.862 22.778 

Subtotaal incidenteel 30.749    

Structureel     

Onvoorzien  161 n.v.t. n.v.t. 161 

Subtotaal structureel 161 - - 161 

Beschikbare weerstandscapaciteit 30.910 2.891 - 10.862 22.939 

 
 (bedragen x € 1.000) 

Berekening weerstandsvermogen 
Prognose stand 
na verwerking 

resultaat/claims 

Geidentificeerde 
risico’s n.a.v. 

actualisatie eind 
2019 

Overschot / 
tekort 

Ratio 
weerstands- 
vermogen 

Incidenteel       

Algemene reserve 22.778 22.986 -208 1,0 

Subtotaal incidenteel     

Structureel     

Onvoorzien  161 n.v.t. 161 - 

Subtotaal structureel 161 - 161 161 

Totaal incidenteel en structureel 22.939 22.986 -47 1,0 

 
Bij de jaarrekening 2018 was de ratio van het weerstandsvermogen 1,14. Het surplus van € 3,375 miljoen is 
ingezet bij de Kadernota 2020-2023. Inmiddels zijn er door het college raadsvoorstellen voorbereid waarvan de 
impact op de algemene reserve reeds is betrokken bij de claims op de reserve. Deze voorstellen staan voor de 
raadsvergaderingen van de komende maanden. Dit betreft: Aanvulling krediet Lorentz I fase 2, aankoop 
Kranenburg Noord en Havenbeheerplan. 
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 1.3 Leeswijzer 
 
Onder de door de raad vastgestelde Thema’s (hoofdstuk 2) zijn per thema verschillende doelstellingen 
opgenomen. Op grond hiervan vindt een nadere indeling en uitwerking plaats aan de hand van de drie  
W-vragen: 

 Wat wilden wij bereiken; 

 Wat hebben wij ervoor doen; 

 Wat hebben we er voor gedaan; 

 Wat heeft het gekost. 
 
De thema’s en paragrafen zijn geschreven in het licht van nieuwe ontwikkelingen. In antwoord op de vraag “wat 
heeft het gekost?”  wordt ieder thema afgesloten met een tabel van de geraamde lasten en baten per doelstelling 
en de daadwerkelijke lasten en baten voor 2019. Ook is onder ieder thema een overzicht opgenomen van de 
incidentele budgetten conform BBV.  
 
De cijfers in de tabellen in de rekening zijn in duizendtallen.  
 
In de paragrafen (hoofdstuk 3) worden onderwerpen die op meerdere thema’s betrekking hebben bij elkaar 
gebracht. De paragrafen vormen als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening vanuit een aantal 
specifieke gezichtspunten.  
 
Beleidsindicatoren 
De verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 5.3. 
 
Financiële jaarrekening 
In dit onderdeel van de jaarrekening krijgt u onder andere informatie over: 

 Een recapitulatie van het totaal van lasten en baten;  

 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; 

 Toelichting op de baten en lasten. 
 
Vergelijkende cijfers 
Als vergelijkende cijfers zijn de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 opgenomen. In de kolom totaal budget 
2019 zijn de cijfers opgenomen uit de primitieve begroting aangevuld met de begrotingswijzigingen. Door 
afronding kunnen in de financiële tabellen geringe verschillen ontstaan.  
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 Themaverantwoording 2
  



 
 

 
 
Jaarrekening 2019 Gemeente Harderwijk   - 11 - 

Algemene Doelstelling 
Wij willen dat inwoners actief participeren in de samenleving en ondersteunen 
daarom activiteiten die de zelfredzaamheid, gezondheid en vitaliteit van inwoners 
verbeteren. Voor inwoners die het (tijdelijk) niet redden bieden wij een sociaal 
vangnet. Ook willen wij een veilige woon- en leefomgeving creëren. 

 

2.1 Thema 1 de Zorgzame stad  
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Algemeen 
 
Algemene doelstelling 
De gemeente biedt ondersteuning voor inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is (Wmo, Jeugdwet, 
Participatiewet). Onze belangrijkste opgave is de transformatie: samen met onze uitvoeringspartners de mensen 
centraal zetten en integraal werken. Dit doen wij met het doel om de zelfredzaamheid te vergroten en zodat alle 
inwoners kunnen meedoen. De bedoeling van de wet is het uitgangspunt, niet de regels én we kijken naar de 
lange termijn. 
  
Voor het thema ‘ondersteuning’ zijn we aan de slag gegaan met: 
 
Het inzetten van de reserve sociaal domein, deze reserve werd ingezet voor: 

 Het opvangen van mogelijke tekorten op de individuele ondersteuning van huishoudens; 

 Inzet op preventief jeugdbeleid (Uitvoeringsagenda Jeugd); 

 Overige maatschappelijke activiteiten. 
 
De volgende verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de te realiseren beleidsdoelstellingen.  

 GGD Noord- en Oost Nederland;  

 Inclusief Groep NV; 

 Meerinzicht (MIZ); 

 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV); 

 Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG).  
 
Verdere informatie over de verbonden partijen is te vinden onder paragraaf 3.5. 
 
Doelstellingen per ER doel 
1.01 Ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft, zodat iedereen mee kan doen naar vermogen. 
Wij zetten in op preventie om het beroep op ondersteuning te voorkomen of te verminderen. We willen de 
(potentiële) kracht van onze samenleving verder mobiliseren en benutten. Wij willen dat inwoners zich uitgenodigd 
voelen om mee te doen en een gewaardeerde rol vervullen, de ruimte krijgen/ervaren om op een betekenisvolle 
manier mee te doen én de mogelijkheid hebben om de zorg voor een ander of voor een vereniging beter te 
verdelen. 
 

 Integrale benadering, de mens centraal 

Wat wilden wij bereiken: 
De inwoner centraal stellen door het bieden van maatwerk voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Mens centraal en integraal werken: 

 In te zetten op cultuur, gedrag/vaardigheden in de ketenopbouw;  

 Sturing op werkafspraken tussen organisaties voor het organiseren van ondersteuning op individueel 
klantniveau;  

 Flexibele vormen van ondersteuning mogelijk te maken; 

 Sturing op transformatie bij zorgorganisaties (EHZ uitvoeringsagenda), via vliegwielprojecten Passend 
Werk, Sluitende aanpak 16-27 jaar en Onderzoek verbreding GezondVeluwe met GGZ Jeugd en 
volwassenen; 

 Gefaseerde invoering van een individueel plan van aanpak voor de cliënten Participatiewet (fase 1 
statushouders) en daarna alle cliënten die nog geen plan hebben;  

 Proef met maatwerk van maatschappelijke begeleiding voor statushouders;  

 Differentiëren en regionaliseren van het beschermd wonen/maatschappelijke opvang, waarbij Harderwijk 
de rol van centrumgemeente op zich neemt; 

 Doorontwikkeling netwerksamenwerkingen: wat zijn alternatieve vormen van samenwerking (zoals een 
consortium);  

 Verbeteren van aansluiting Wmo en Wlz via GezondVeluwe en het regionaal overleg met 
zorgverzekeraars; 

 Intern een integraal afwegingskader en plan van aanpak (één gezin, één plan, één regievoerder) 
ontwikkelen bij multi- problematiek waarbij welzijn, zorg, ondersteuning, veiligheid, handhaving en 
huisvesting een rol spelen.  
 

Snel / efficiënt: 

 Verkorten van de verschillende doorlooptijden en waar mogelijk beter te presteren dan wettelijke termijn; 

 Expertise in lokale CJG team versterken door inbreng zorgaanbieders, met name GGZ, waardoor eerder 
efficiëntere triage plaatsvindt. 
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 Integrale benadering, de mens centraal 

Heldere en directe communicatie: 

 Communicatiestijlen aan te passen op doelgroepen (LVB, autisme etc.); 

 Cliënten digitaal inzage te bieden in de eigen gegevens; 

 Regelingen in begrijpelijke taal op te stellen;  

 Aanvraagprocedures te vereenvoudigen. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Mens centraal en integraal werken: 

 Er is een start gemaakt door een deel van de medewerkers een training te laten volgen. Zoals een 
training waarin de medewerker leert om de samenwerking met ketenpartners te versterken; 

 Vanuit project Statushouders is er een start gemaakt met een andere manier van samenwerken tussen 
organisaties om de cliënt beter te kunnen bedienen. Momenteel wordt door een deel van de medewerkers 
getest hoe deze manier van werken het beste ingezet kan worden bij andere doelgroepen; 

 Voor het project Passend Werk is een projectplan aangeleverd aan het OGON; 

 In het project Sluitende aanpak 16-27 jaar is een start gemaakt met het intensief samenwerken met 
scholen, waaronder ook bijzonder onderwijs; 

 In 2018 is er gestart met de proef om de maatschappelijke begeleiding terug te brengen naar 4 maanden 
begeleiding en deze te verlengen indien nodig. In de tussentijdse evaluatie in het project Statushouders 
staan ook de (tussentijdse) bevindingen van deze proef; 

 Er is regionaal overleg met verschillende partijen om de Wmo en Wlz beter te laten aansluiten. Dit 
gebeurt via GezondVeluwe. In 2019 zijn er in de verschillende deelnemende gemeenten proeftuinen en 
pilots gestart. In Harderwijk is ‘inclusief in de buurt’ gestart, een proeftuin waarin verschillende partijen de 
samenwerking zoeken in de wijk Stromenwaard. In deze buurt komt wekelijks een kernteam bijeen en 
wordt samen met de bewoners actie ondernomen om een prettige leefomgeving te creëren.  

 
Snel / efficiënt: 

 Meerinzicht is gestart met datagestuurd werken en het opstellen van KPI’s (opstellen van een nulmeting). 
Deze richten zich vooral op de doorlooptijden en afhandeling van dienstverlening. Nadat de data in beeld 
is kunnen de KPI’s geëvalueerd worden en gestuurd worden op harmonisering van doorlooptijden en het 
versnellen waardoor beter gepresteerd wordt dan wettelijk vereist; 

 Het CJG signaleert dat: 
o Inwoners de algemene voorzieningen zoals het jongerenwerk steeds beter weten te vinden; 
o Er meer inzet is op preventie bij schulddienstverlening; 
o Bij Beschermd Wonen/ Maatschappelijke opvang zien we minder aanmeldingen, en meer inzet 

van ambulante begeleiding; 
o Er meer vormen zijn van informele zorg, zoals het Thuishuis en Stichting Present. 

 
Heldere en directe communicatie: 

 In 2019 is fase 1 van het project documenten gestart. In deze fase zijn de beschikkingen en brieven 
aangepast zodat de juiste ondertekening, huisstijl en informatie in de documenten staat; 

 In 2018 zijn er stappen gezet om cliënten digitaal inzage te bieden in de eigen gegevens. In 2019 is er 
een bewuste keuze gemaakt om dit systeem niet langer te gebruiken; 

 Inwoners hebben nu de mogelijkheid om bijzondere bijstand en minimaregelingen digitaal aan te vragen. 
 

 

 Deelname kwetsbare inwoners  

Wat wilden wij bereiken: 
Bestaanszekerheid (zowel financieel als vanuit gezondheid en veiligheid) voor mensen die leven op en rond 
de armoedegrens. Iedereen doet naar vermogen mee op de arbeidsmarkt. Eigen mogelijkheden en 
competenties zijn het uitgangspunt. 
 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 In EHZ-verband opstellen van een nieuwe nota Schuldhulpverlening; 

 De mogelijkheden van Mobility mentoring (effect van onzekerheid over bestaanszekerheid om het 
vermogen om met problemen om te gaan) onderzoeken; 

 Lokale CJG team laten samenwerken met Wmo, Participatiewet, onderwijs bij kwetsbare ouders (o.a. 
armoede, verslaving, LVB); 

 Het ontwikkelen van een aanpak Inclusieve arbeidsmarkt (op lokaal, sub-regionaal en regionaal niveau);  

 Inzetten op het project Sluitende aanpak 16-27 (jongeren);  

 Voltijdroute statushouders (combinatie taal/werk);  

 Uitvoering van het Regionaal project begeleiding inwoners met psychische kwetsbaarheid;  

 Mensen met afstand tot arbeidsmarkt als vrijwilliger inzetten bij sportparken en mee te laten doen met 
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 Deelname kwetsbare inwoners  

beweegactiviteiten. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Nota Schuldhulpverlening en plan van Aanpak in EHZ verband vastgesteld. Ook is de samenwerking met 
andere regiogemeenten tot stand gebracht. Er is meer aandacht bij alle organisaties voor de financiële 
situatie, en besef van het effect van financiële problemen op de zelfredzaamheid van inwoners; 

 Mobility Monitoring heeft geen specifieke aandacht gehad met is wel in beeld; 

 Er is een blijvende relatie met het onderwijs over de mogelijkheden van ondersteuning bij financiële 
problemen in gezinnen; 

 Er zijn nieuwe soorten voorzieningen (voor hoogbegaafde drop-outs, de voltijdsroute voor statushouders, 
vaardigheidstrainingen bij laaggeletterdheid, de Geluksroute etc.); 

 Er is een pilot 16-27 jaar in Harderwijk uitgevoerd met medewerking van Movisie en NJI. Hieruit is het 
knooppunt 16-27 voortgekomen waarin zeer diverse organisaties deelnemen; 

 Mensen met verward/onbegrepen gedrag en WvGGZ heeft veel aandacht gevraagd. Het doel van vroeg 
signalering en een passend antwoord geven, is een blijvend proces, waarbij oog voor de persoon en de 
omgeving belangrijk zijn. De veranderingen in de psychiatrie vraagt een maatschappelijk acceptatie en 
daar is de inzet op gericht; 

 De opleiding Leraar Sport en recreatie is opnieuw aangeboden aan een 15-tal deelnemers. Een groot 
deel is nu als vrijwilliger actief. 

 

 Een gezonde leefstijl 

Wat wilden wij bereiken: 
Een actieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Het stimuleren van gezonde keuzes (leefstijl) met de lokale uitvoeringsagenda van de nota ‘Samen voor 
een gezond Noord Veluwe’; 

 Gratis schoolfruit op basisscholen (in afstemming met Europees programma schoolfruit) invoeren; 

 Het vergroten van de weerbaarheid van de jeugd in Harderwijk (met o.a. aandacht voor pestgedrag/social 
media in samenwerking met GGD en onderwijs);  

 Het stimuleren van een actieve levensstijl voor ouderen, door het bieden van wandellocaties met bankjes 
voor ouderen; 

 De openbare ruimte inrichten met oog voor gezondheid en beweegvriendelijkheid. Er komt een MTB-route 
in de regio en hardlooproute in de stad; 

 Het verminderen van terugval in sportactiviteiten bij de 13-18 jarigen door samenwerking tussen sport en 
onderwijs te bevorderen;  

 Uitvoering geven aan Gezond Actief Harderwijk (uitbreiding van de samenwerking van buurtsportcoaches 
met welzijn, onderwijs, sport en cultuur); 

 Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, kennis laten maken met sport en cultuur. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Uitvoering van de nota ‘Samen voor een Gezond Noord-Veluwe stimuleren van een gezonde leefstijl. 
Als JOGG gemeente stimuleren we gezonde leefstijl stimuleren door campagnes over bijvoorbeeld 
groente en fruit eten, water drinken en buiten spelen. Schoolfruit hebben we ingevoerd, zodat in 
combinatie met het EU schoolfruit, scholen 36 weken (van de 40) schoolfruit hebben. 
Voorlichting en gastlessen op scholen door de GGD en Tactus voor het vergroten van de 
Weerbaarheid; 

 Er wordt door een student een onderzoek gedaan op het Voortgezet Onderwijs voor het verbeteren 
van de sportparticipatie van 13-16 jarigen, door middel van vragenlijsten voor zowel jongeren als 
docenten. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met het onderwijs een plan opgesteld; 

 We hebben met coaches, werkgevers en adviseurs gewerkt aan een ambitiedocument voor GA! 
Harderwijk, wat in 2020 verder uitgewerkt zal worden. Er zijn nieuwe coaches aangesteld binnen GA! 
Harderwijk voor senioren en sportparkmanagement in Hierden. Ook is er ingezet op het stimuleren van 
scholen voor het inzetten van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs; 

 In 2019 is de intentieverklaring ondertekend voor een lokaal Sportakkoord in Harderwijk; met daarbij een 
koppeling naar het Preventie akkoord.; 

 De regeling Meedoen moet Kunnen is opengesteld. 

 

 Zoveel mogelijk jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie 

Wat wilden wij bereiken: 
Een ononderbroken ontwikkelingstraject in het onderwijs voor elk kind en minimaal een startkwalificatie voor 
alle jongeren. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
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 Zoveel mogelijk jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie 

 Stimuleren van de samenwerking tussen verschillende kind-voorzieningen ter ondersteuning van een 
goede doorgaande ontwikkellijn;  

 Stimuleren van vroeg signalering en preventie om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip dreigen 
te vallen, zowel aan de onder- als bovenkant;  

 Stimuleren van ouders, zodat zoveel mogelijk peuters naar een voorschoolse voorziening gaan, met als 
doel een goede start op de basisschool; 

 Continueren van het toezicht en de handhaving van de Wet Kinderopvang, met specifiek aandacht voor 
de nieuwe eisen in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (WIKK); 

 Continueren van het onderwijsachterstandenbeleid, met specifieke aandacht voor:  
o Het uitbreiden van het aanbod voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur per week in 2020; 
o Het maken van afspraken over de manier waarop naast SKH ook andere 

kinderopvangorganisaties In Harderwijk vanaf 2021 de mogelijkheid krijgen om voorschoolse 
educatie aan te bieden; 

 Stimuleren van een intensievere samenwerking en afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp in het 
kader van passend onderwijs; 

 Continueren van de aanpak voortijdig schoolverlaten, met specifiek aandacht voor: 
o Het monitoren van de realisatie van een sluitend vangnet binnen het sociaal domein voor 

(potentiële) schooluitvallers tot 23 jaar, zonder startkwalificatie; 
o Invulling geven aan onze taken als contactgemeente van de RMC regio; 

 Streven naar versterking van de regionale functie van het beroepsgericht onderwijs (mbo, vmbo);  

 Zoeken naar verbinding tussen het voortgezet onderwijs, het techniekonderwijs en een mogelijke 
Robotacademie. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Organiseren van overleggen tussen de verschillende partners in het veld van voorschoolse 
voorzieningen, basisonderwijs en VVE, waarbij uitwisseling, afstemming en verbeteren op zowel proces 
als inhoud centraal staan. We merken dat de onderlinge contacten en afstemming elk jaar groeit, wat 
uiteindelijk ten gunste komt van de ondersteuning aan kinderen en hun ouders/verzorgers en de 
doorgaande ontwikkellijn; 

 We hebben de jaarlijkse monitor VVE uitgevoerd, aan de hand waarvan aandachts- en actiepunten 
worden geformuleerd. We hebben het stroomschema indicering en toeleiding van VVE kinderen 
aangescherpt, waardoor VVE kinderen beter in beeld zijn; 

 We zijn gestart met het herijken van het beleid rondom schakelklassen. Dit zal in 2020 afgerond worden; 

 In 2019 zijn er een aantal pilots gedraaid als voorbereiding op het verruimde aanbod VVE van 10 naar 16 
uur per kind per week; 

 In 2019 hebben we ingezet op extra toezicht op de voorzieningen voor gastouderopvang. We hebben 
20% van de gastouders in Harderwijk laten inspecteren (landelijk gemiddelde ligt rond de 5%). We 
hebben 100% van alle voorzieningen Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang in 2019 
(onaangekondigd) laten inspecteren. Verantwoording naar de onderwijsinspectie voor het jaar 2019 volgt 
medio 2020. De planning en voortgang van het toezicht wordt op meerdere momenten in het jaar met de 
toezichthouder (GGD) besproken. Het jaar 2019 is met de toezichthouder geëvalueerd en het toezicht en 
de planning voor 2020 is besproken; 

 Leerlingzaken. Zij werken steeds meer zorggericht in plaats van handhavingsgericht; 

 Jeugdhulp en Passend onderwijs werken steeds meer samen met inzet van gezamenlijke interventies. 

 
 

 Een passend sociaal vangnet 

Wat wilden wij bereiken: 
Zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving door alle inwoners. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Eenzaamheidsbestrijding door het bezoeken van 75+ ouderen met behulp van buurtbewoners;  

 Vroegsignalering en bewustwording van dementerenden via de werkgroep Dementievriendelijk 
Harderwijk; 

 Doorontwikkeling van de mantelzorgondersteuning; 

 De samenwerking tussen informele en formele zorgorganisaties stimuleren (Platform informele zorg); 

 Integraliteit bij dreigende huisuitzettingen en schulden bij inwoners. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Via ZorgDat: Huisbezoeken door vrijwilligers van stichting Thuishuis, maandelijks Alzheimercafé, 
Parkinsoncafë, Servicepunt Mantelzorg. 

 Preventief jeugd- en jongerenbeleid 

Wat wilden wij bereiken: 
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 Een passend sociaal vangnet 

Jongeren zelfstandiger maken en mogelijke ondersteuningsbehoefte in de toekomst voorkomen. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 De agenda jeugd uitvoeren, waarin activiteiten voor jongeren staan opgenomen; 

 Verbeteren vindbaarheid en gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin; 

 Aanbieden van begeleiding na scheiding ouders en uitvoering van aanbevelingen van onderzoek rondom 
conflictueuze scheidingen; 

 Laagdrempelige activiteiten in de cultuurinstellingen Popschool, Cultuurkust en Stadsmuseum te bieden; 

 Continuering van het Talenthouse. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Er is regionaal gewerkt in verschillende werkgroepen en uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 
jeugdhulp 2018-2021 e.v.; 

 De lokale uitvoeringsagenda jeugd is vastgesteld, er zijn verschillende preventief projecten gestart; 

 Er is in Harderwijk een pilot gestart met een CJG-medewerker in de huisartsenpraktijk; 

 Er is een start gemaakt met de voorbereiding inkoop jeugd met ingang van 2021; 

 De week van de pleegzorg georganiseerd; 

 Er is specifieke aandacht voor alternatieven voor residentieel plaatsing, vanaf 2019 worden er geen 
kinderen onder de zes meer geplaatst in residentiële behandelgroepen; 

 Beschermingstafel is geëvalueerd en doorontwikkeld; 

 Publiekscampagne “Durf te delen” uitgevoerd; 

 Dashboard jeugd is ontwikkeld en opgeleverd, er is een start gemaakt met data gestuurd werken; 

 Beleidsmatige samenwerkingen in EHZ verband heeft vorm gekregen, er is een start gemaakt met 
opgave gericht werken, EHZ werkdagen zijn ingevoerd. 

 
1.02 Meer sociale cohesie en omzien naar elkaar 
Mensen kunnen veel voor elkaar betekenen: inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven. Wij stimuleren alle inwoners om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten voor een 
gezonde, actieve leefstijl en om met elkaar de verbondenheid, betrokkenheid en participatie in de samenleving te 
vergroten. Wij willen samen met de verenigingen en maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat iedereen de 
kans krijgt om hier aan mee te doen. 
 

 Een betrokken verenigingsleven 

Wat wilden wij bereiken: 
Een breed aanbod van sportvoorzieningen. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Aansluiten bij loket Uniek sporten waarbij vraag en aanbod van aangepast sporten bij elkaar komen; 

 Het realiseren van een energieneutraal zwembad. De invulling van extra functies wordt in deze periode 
onderzocht; 

 Aansluiten bij de Stichting Waarborgfonds Sport zodat verenigingen voordeliger investeringen kunnen 
doen ten behoeve van hun verenigingsaccommodaties; 

 De voorzieningen op sportpark Slingerbos uitbreiden; 

 De uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden van sportparken onderzoeken, dit om multifunctioneel 
gebruik te stimuleren. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Wij zijn regionaal aangesloten bij Uniek Sporten; 

 Het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het zwembad is opgesteld en daarnaast een 
advisering voor verduurzaming van de rest van het complex (aardgasvrij); 

 Er is gestart met een onderzoek naar extra binnensportcapaciteit waarbij er in 2020 een keuze moet 
worden gemaakt tussen een extra sporthal bij de Sypel of een verenigingsinitiatief; 

 Wij hebben ons aangesloten bij de SWS en daarvan hebben twee verenigingen gebruik gemaakt, De 
Mezen en Stichting Slingerbos; 

 Sportpark Slingerbos is ingericht voor zowel korfbal als handbal. Slingerbos start nu zelf met de bouw 
van een nieuw clubhuis; 

 Binnen Expeditie O in het kader van de nieuwe omgevingswet is een omgevingsplan voor de vier 
sportclusters opgesteld waarin een verruiming van de mogelijkheden wordt voorgesteld. Dit betreft in 
ruimere zin het bevorderen van de vitaliteit van 0-99 jr. In 2020 wordt dit in procedure gebracht. 
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 Een betrokken maatschappelijk middenveld 

Wat wilden wij bereiken: 
Deelname aan de samenleving door alle inwoners. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Exploitatie Theater Harderwijk: Op 1 januari 2020 wordt de subsidie aan de Stichting Podia Harderwijk ten 
behoeve van het Theater Harderwijk stopgezet. Het college onderzoekt, samen met het Christelijk 
College Nassau-Veluwe als eigenaar van het theater, of en zo ja binnen welke randvoorwaarden het 
mogelijk is om de theaterzaal aan de Stationslaan beschikbaar te houden voor de stad en te laten 
aansluiten op de plannen van Stad als Podium; 

 Cultuurconvenanten af te sluiten tussen basisscholen en gemeente in 2019, om een ononderbroken 
leerlijn in cultuureducatie in het primair onderwijs te hebben; 

 De Cultuurwijzer voor volwassenen op te stellen. Zo stimuleren wij de kennismaking van verschillende 
vormen van amateurkunst/cultuur); 

 Implementatie subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties voor het organiseren van een 
passend, toegankelijk en in potentie structureel cultureel en sportief aanbod voor inwoners met 
beperkingen; 

 Een nieuwe cultuurnota in 2019 opstellen; 

 Het diversiteits- ‘’proof’’ maken van welzijnsactiviteiten; 

 Een nieuwe invulling geven aan de voorlichting over pesten, discriminatie en diversiteit; 

 Invulling geven aan het zijn van Regenbooggemeente; 

 In klantcontacten bewust te zijn van laaggeletterdheid en het uitbreiden van activiteiten voor 
laaggeletterden (uitbreiding Taalcafé, TaalAkkoord, cursussen bij de bibliotheek); 

 Implementatie van de Wet Taaleis; 

 Wij gaan meten in welke mate het inburgeringstraject bijdraagt aan de daadwerkelijke deelname binnen 
de Harderwijker samenleving. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Met ingang van 1 januari 2020 is de subsidie aan Stichting Podia Harderwijk stopgezet voor het deel 
programmering in Theater Harderwijk, maar met ingang van dezelfde datum is het Theater Harderwijk 
voor een periode van drie jaar beschikbaar als binnen-podium voor de programmering door Stad als 
Podium; 

 Het traject rond de Cultuurconvenanten met het basisonderwijs loopt nog; 

 De Cultuurwijzer voor volwassenen is sinds 2018 beschikbaar en is in 2019 voortgezet. De 
subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties voor het organiseren van een passend, toegankelijk 
en in potentie structureel cultureel en sportief aanbod voor inwoners met beperkingen, Meedoen Moet 
Kunnen, is van start gegaan. Na besluitvorming door de raad is het project verder uitgewerkt. In oktober 
2019 heeft er een inspiratieavond plaatsgevonden. Er is momenteel een aantal pilotprojecten in 
voorbereiding; 

 Het opstellen van de Cultuurnota is opgeschoven naar 2020; 

 De regenbooggemeente krijgt steeds meer zichtbaarheid, middels regenboogbordjes en het 
regenboogzebrapad; 

 De Bibliotheek en het Taalhuis zijn ook dit jaar hard bezig geweest om het aanbod te vergroten voor 
laaggeletterden. Het Taalcafé is uitgebreid en nu ook toegankelijk voor mensen die inburgeringsplichtig 
zijn. Er is een programma gestart in samenwerking met basisscholen om laaggeletterde ouders te 
bereiken; 

 N.a.v. screening van statushouders binnen Sociaal Domein is in beeld gekomen in hoeverre de nieuwe 
statushouders meedoen. Daarnaast is er binnen diverse organen gestart met klankbordgroepen van 
statushouders die ons inzicht geven in hoe men maatschappelijk deelneemt in Harderwijk en wat er nog 
voor nodig is. Rapportage van resultaten volgt nog.  

 

 Een professionele ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligers en buurtbewoners 

Wat wilden wij bereiken: 
Meer sociale cohesie en omzien naar elkaar.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Verenigingen en vrijwilligersorganisaties ondersteunen (servicepunt); 

 Doorontwikkeling van de mantelzorgondersteuning; 

 De samenwerking tussen informele en formele zorgorganisaties stimuleren (Platform informele zorg); 

 Samen kleuren we de stad; 

 Faciliteren van burgerinitiatieven; 

 Wijkmanagers inzetten. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Via ZorgDat: servicepunt Vrijwilligers, servicepunt Mantelzorg; 
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 Een professionele ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligers en buurtbewoners 

 Voortzetting van het project Samen Kleuren we de stad (o.a. geveltuintjes); 

 Ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven via de Harderwijk Aanpak; 

 Naast deze activiteiten zijn meer acties in samenwerking met de bevolking van Harderwijk opgepakt en 
uitgevoerd onder de noemer Harderwijk zijn wij samen, vanuit de Visie Burgerschap. Daarvoor verwijzen 
wij ook naar Thema 4. 

 
1.03 Een leefbare en veilige woonomgeving 
Wij werken aan een verkeersveilig Harderwijk en een gezonde leefomgeving.  
 

 Een gezonde woonomgeving 

Wat wilden wij bereiken: 
Een gezonde leefomgeving. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Het ontwikkelen van woonzorgzones: Het is een gegeven dat ouderen langer zelfredzaam zijn in een 
woonomgeving met voorzieningen op loopafstand. Bepaalde plekken in de stad willen we aanwijzen als 
woonzorgzone. Op deze plekken stellen we hogere eisen aan de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte, zorgen we voor een hoger voorzieningenniveau en een uitbreiding van het aanbod extra-
toegankelijke woningen; 

 Het stimuleren van een actieve levensstijl voor ouderen, door het bieden van wandellocaties met bankjes 
voor ouderen; 

 Toepassen van ontwerpen in de openbare buitenruimte volgens de nota toegankelijkheid 
buitenruimte; 

 De openbare ruimte in te richten met oog voor gezondheid en beweegvriendelijkheid. Er komt een MTB-
route in de regio en hardlooproute in de stad; 

 Met inwoners zoeken naar innovatieve oplossingen geluidsoverlast A28 door: 
o Vaststellen reikwijdte onderzoek; 
o Relatie leggen met meerjarenprogramma geluidsanering rijkswegen (MJPG); 
o Relatie leggen met project doorstroming A28/MIRT; 
o Pilot uitvoeren meest zwakke plekken (akoestisch zwaarst belaste plekken). 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Vanuit het beleidsveld Wonen is geen specifieke actie ondernomen waar het gaat om het ontwikkelen van 
woonzorgzones. In de toekomstige Omgevingsvisie wordt dit wel meegenomen; 

 In de openbare ruimte is de MTB route geopend. Er is samen met Athlos een projectplan gemaakt 
voor vier hardlooproutes in de stad. Begin 2020 wordt gestart met de aanleg van de eerste twee 
routes. Er is een skeelerbaan aangelegd op de Parkweg en Crescentpark is beweegvriendelijk ingericht; 

 Onderdeel A28: Wij werken op dit moment aan een voorstel aan de raad met een oplossingsrichting voor 
de akoestisch zwaarst belaste plekken. Voor die oplossing zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met 
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt op dit moment aan maatregelen conform het Meerjarenprogramma 
Geluidsanering (MJPG) en vervanging en renovatie (V&R) van een deel van het scherm langs de A28 in 
Harderwijk. Rijkswaterstaat combineert beide projecten en wij zoeken met Rijkswaterstaat naar een 
concrete mogelijkheid om aanvullende bovenwettelijke voorzieningen te combineren met het MJPG en 
V&R. De verwachting is dat dit meerwaarde oplevert, samen kan je meer dan alleen, en leidt tot een 
lagere geluidbelasting op de omgeving. 

 

 Versterken veiligheidsgevoel 

Wat wilden wij bereiken: 
Voor alle inwoners een veilig thuis en een veilige en prettige leefomgeving. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Het opstellen van het Integraal veiligheidsplan 2020 – 2023 in nauwe samenwerking met de gemeenten 
Ermelo en Putten, het Politieteam Veluwe West en het Openbaar Ministerie. Er wordt uitvoering gegeven aan: 

 De volgende bovenlokale thema’s: 
o Personen met verward gedrag die de openbare orde en/of de veiligheid bedreigen; 
o Aanpak van ondermijning: weerbaar maken van inwoners en de gemeentelijke organisatie; 
o Informatievoorziening, veiligheidsnetwerk versterken; 
o Aanpak cybercrime. 

 

 De volgende lokale prioriteiten: 
o Huiselijk geweld en kindermishandeling; 
o Preventie polarisatie; 
o School en veiligheid; 
o Bestuurlijke aanpak van drugs, (zorg)fraude, mensenhandel/-prostitutie. 

Bij deze onderwerpen wordt er vaak nauw samengewerkt met verschillende zorgpartijen. 
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 Versterken veiligheidsgevoel 

 Voortgezet beleid: 
○ Aandacht voor het AZC en de omgeving; 
○ Auto- en woninginbraken; 
○ Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan (KVU); 
○ Voortzetting veiligheidsspoor project Vitale vakantieparken; 
○ Professionalisering lokale crisisorganisatie; Aanpak woonoverlast; 
○ BIBOB; 
○ Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Personen met verward gedrag: In 2019 is de nodige aandacht uitgegaan naar de voor implementatie van de 
Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, per 1 januari 2020. 
Bestuurlijk en ambtelijk, samen met GGZ Centraal en de gemeenten binnen het verzorgingsgebied van GGZ 
Centraal is goed samengewerkt. 
In 2019 zijn er vanuit bevoegdheid burgemeester 22 gedwongen opnamen geweest, op voordracht van een 
psychiater (toen nog o.b.v. Wet BOPZ). 
 
Bestuurlijke aanpak drugs/ondermijning: In 2019 Damoclesbeleid geactualiseerd. 
We ervaren dat bepaalde dossiers tijdrovend zijn. 
 
Huiselijk geweld: Afgelopen jaar zijn er 8 tijdelijk huisverboden opgelegd en in de meeste gevallen zijn deze 
verlengd. In diverse gevallen betrof het zeer complexe gezinssituatie die daarna via MDO’s / Veiligheidskamer 
verder worden gemonitord. 
 
Auto- en woninginbraken: Via het DDO, maar ook m.b.v. flexibel cameratoezicht (Drielanden) heeft de 
aanpak aandacht. 
 
Bibob beleid wordt geactualiseerd. 
Bepaalde dossiers zijn complex en tijdrovend, vooral wanneer er vermoeden is c.q. sprake is van 
ondermijning. 
 
KVO-B: alle bedrijventerreinen in Harderwijk zijn gecertificeerd. 
Sommige bedrijventerreinen worden in 2020 gehercertificeerd. 
In winkelcentrum Tweelingstad loopt al vele jaren het KVO-W. De samenwerking heeft met name het 
afgelopen jaar zijn nut bewezen vanwege de criminaliteit en overlast vanuit AZC en verblijvers in de 
nachtopvang. 
 
Veiligheid in en rond het AZC: Na de verdubbeling van de capaciteit najaar 2018, zagen we 2019 de 
overlast en criminaliteit van met name een deel van de Veilige Landers fors toenemen. Met alle problemen 
van dien in het centrum, en zeker daarbuiten (Winkelcentrum en horecagebied, de wijk). Door bestuurlijke 
inspanning en sturing vanuit de driehoek, is sterk ingezet op de aanpak in de strafrecht- en 
vreemdelingenketen. De positieve resultaten van de aanpak waren eind van het jaar reeds zichtbaar. 
 
In de opsomming “Wat zouden wij er voor gaan doen? staan ook onderdelen die in het op te stellen Integraal 
Veiligheidsplan 2020-2023 aandacht gaan krijgen. Als raad wordt u daarbij betrokken. De driehoek Veluwe 
West komt april 2020 met een richtinggevend startdocument. 
Dit document zal bestaan uit twee onderdelen: 
1. Een korte evaluatie op behaalde resultaten of nog lopende ontwikkelingen uit de vorige IVP-periode. 
2. De E-H-P gemeenten hebben meegedaan aan de Veiligheidsmonitor 2019. Landelijk komen voor alle 

gemeente in maart 2020 de ruwe data beschikbaar. Analyserapport per gemeente volgt in april. Deze 
uitkomsten kunnen betrokken worden bij de accenten, keuzes. 
Tijdens een raadscommissie BA (mei) worden de aandachtspunten/thema’s vanuit uw raad opgehaald. 
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 Een hogere verkeersveiligheid 

Wat wilden wij bereiken: 

Een verkeersveilig Harderwijk.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Uitvoeren Verkeersveiligheidsplan (VVP) met specifieke aandacht voor de meest verkeersonveilige 
situaties in samenspraak met de deelnemers van het verkeersplatform, wijkplatforms en scholen; 

 Gericht handhaven. 
 

Wat hebben wij er voor gedaan: 
In 2019 zijn weer diverse projecten van het VVP uitgevoerd. Onder andere zijn de A.Thijmlaan en de 
Melis Stokelaan opnieuw ingericht en zijn de voorbereidingen gestart voor de herinrichting van onder 
andere de Vondellaan, Nassaulaan – Engelserf – Veldkamp en de Wittenhagen. Tevens is in Hierden de 
Molenweg aangepakt en is in het buitengebied een verkeersonderzoek uitgevoerd. Daarmee is het VVP 2016 
bijna afgerond. 

 

 Een veiliger leefomgeving 

Wat wilden wij bereiken: 
Verbeterd gevoel van fysieke veiligheid. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
In samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) doet Harderwijk mee aan een 
proef om de brandrisico’s beter in beeld te krijgen. Doelen van deze proef zijn: 

 Dat opkomsttijden beter bepaald worden; 

 Bewustwording bij inwoners over brandrisico’s en wat zij hier zelf in kunnen doen. 
 

Wat hebben wij er voor gedaan: 
Harderwijk heeft met Winterswijk deelgenomen aan een pilot met het dashboardmodel van de VNOG. De 
VNOG heeft naast het visueel in beeld brengen van de opkomsttijden, nu ook het totale risicoprofiel van de 
gehele gemeente Harderwijk en Winterswijk in beeld gebracht. In 2020 wordt het model vertaald naar 
concrete maatregelen op het gebied van preventie en voorlichting. Een onderdeel daarvan zou bijvoorbeeld 
een campagne voor bewoners kunnen zijn, om zo de zelfredzaamheid te verhogen. 

 
Wat heeft het gekost? 

Resultaat 
(best. / bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening 

Primitieve 
Begroting 

Totaal 
Budget 

Rekening Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA1 Zorgzame stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval -37.681 -37.582 -39.828 -36.357 -3.471 

ER102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap -374 0 -20 -84 64 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving -419 -377 -452 -490 38 

ER104 Een passender wijkvoorzieningenniveau -106 0 0 0 0 

Baten - Totaal -38.579 -37.959 -40.300 -36.931 -3.369 

Lasten ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval 76.815 79.589 85.720 80.470 5.249 

ER102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap 2.190 2.386 3.005 2.572 433 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 7.392 7.469 8.202 7.250 952 

ER104 Een passender wijkvoorzieningenniveau 673 652 796 809 -12 

Lasten - Totaal 87.069 90.096 97.722 91.101 6.621 

Resultaat bepaling - Totaal 48.491 52.137 57.422 54.170 3.252 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval 2.495 0 822 822 0 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 0 250 750 250 500 

Dotaties - Totaal 2.495 250 1.572 1.072 500 

Onttrekking ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval -4.001 -1.303 -1.934 -1.882 -52 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 0 -250 0 0 0 

Onttrekking - Totaal -4.001 -1.553 -1.934 -1.882 -52 

Resultaat bestemming - Totaal -1.505 -1.303 -362 -810 448 

THEMA1 Zorgzame stad - Totaal 46.985 50.834 57.060 53.360 3.700 

 
Het resultaat van Thema 1 is als volgt te verklaren: 

Onderwerpen Voordeel Nadeel Verwijzing 
toelichting 

Salarissen / verrekeningen  2  

Kapitaallasten 30   

Onderhanden werken 2.249  1) 

Sociaal domein 345   

Energie  35  

Bestaanszekerheid / inkomensondersteuning 369  2) 

Maatschappelijke zorg 100  3) 

Sport-bewegen in de buurt/brede school  73 4) 

Informele zorg 46  5) 
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Onderwerpen Voordeel Nadeel Verwijzing 
toelichting 

Welzijnsbeleid en diensten 64  6) 

Verkeer 89  7) 

Peuterspeelzaalwerk 129  8) 

Burgerschap / Harderwijk zijn wij samen 180  9) 

Verkeersmaatregelen 250  10) 

Diversen  41  

Totaal 3.851 151  

Saldo  3.700   

 
Sociaal domein 
De financiën sociaal domein zijn verdeeld over de diverse producten binnen Thema 1. Omdat we het sociaal 
domein integraal bekijken, is hieronder een cijfermatige analyse van het sociaal domein als geheel opgenomen. 
 
Bedragen x € 1.000 

Onderwerp Begroting 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Jeugd     

Programmagelden (via MIZ) 9.570 10.468 -898 

Lokale budgetten 6.743 7.058 -315 

Totaal Jeugd 16.313 17.526 -1.213 

    

Wmo (excl. BW en MO)    

Programmagelden (via MIZ) 7.140 7.683 -543 

Lokale budgetten 1.924 2.262 -338 

Totaal Wmo 9.064 9.905 -881 

    

Participatie    

Programmagelden (via MIZ) 16.005 15.476 529 

Rijksbijdrage BUIG -12.684 -12.379 -305 

Totaal Participatie   224 

Totaal   -1.870 

 
Het totale tekort van afgerond € 1,9 miljoen kan worden opgevangen binnen de stelpost sociaal domein. Zie tabel 
hieronder. 
 
Bedragen x € 1.000 

Stelpost sociaal domein Saldo 2019 

Stand na reëel ramen 845 

Inzet 2019 o.b.v. besluitvorming -450 

Meicirculaire; loon-, prijs- en volumeontwikkelingen SD 720 

Meicirculaire; extra middelen jeugd 1.285 

Beschikbaar houden 2020 (onderhanden werk) -185 

Effecten sociaal domein 2019 -1.870 

Saldo 345 

 
Voor een verklaring van de uitgaven van de programmagelden wordt verwezen naar bijgevoegd jaarverslag 
‘programmagelden Sociaal Domein 2019’. 
 
De hogere lasten binnen de lokale budgetten jeugd en Wmo worden met name veroorzaakt door hogere lasten 
pgb (€ 525.000), hogere uitvoeringslasten (€ 310.000) en meer lasten voor Wmo- en jeugdvervoer (€75.000). Hier 
tegenover staat een voordeel door een lager dan geraamde subsidie voor Icare en Stichting Jeugd Noord Veluwe 
(€ 200.000). Ook is er een voordeel op de uitgaven jeugdhulp aan asielzoekerskinderen ten opzichte van de bij de 

meicirculaire ontvangen rijksbijdrage (€ 50.000). 
 
De jaarcijfers van de centrumgemeentelijke taak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW en MO) 
voor de regio Noord Veluwe maken onderdeel uit van de rekeningcijfers onder product 101004. Deze taak heeft 
geen financiële effecten voor de jaarrekening van Harderwijk, omdat dit budgettair neutraal is verwerkt. Het betreft 
hier regionale middelen. Er wordt, net als over 2018, een apart jaarverslag gemaakt voor de deelnemende 
gemeenten. Ook zal er aan de deelnemende gemeenten een bestedingsvoorstel worden voorgelegd. 
 
De verklaring van de overige afwijkingen is als volgt: 
1) Voor de onderbouwing van het onderhanden werk wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6 waar een overzicht is 

opgenomen van de onderhanden werken 2019; 
2) In 2019 is veel ingezet op communicatie om gebruik van ondersteuning/regelingen bestaanszekerheid te 

vergroten. Hiervoor was ruim € 100.000 overgeheveld vanuit 2018. Deze middelen zijn niet nodig gebleken. 
Ook zijn de middelen voor schulddienstverlening niet volledig ingezet. Hiervan fluctueert het gebruik. Naar 
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verwachting zullen de middelen bestaanszekerheid en schulddienstverlening steeds meer gebruikt worden, 
bijvoorbeeld voor Stichting Leergeld en preventieactiviteiten; 

3) Het voordeel binnen maatschappelijke zorg wordt grotendeels verklaard door een terugvordering van subsidie 
aan Icare over 2017; 

4) Er is sprake van een nadelig resultaat van € 73.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat abusievelijk de 
taakstelling op sport, € 20.000,-, wat niet juist in de begroting 2019 is verwerkt. Daarnaast is gebleken dat de 
bijdrage ad € 53.000,-, van de Brede Regeling Combinatiefuncties (Decembercirculaire 2018) niet is 
opgenomen in de begroting 2019. Beide bedragen zijn alsnog in het bedrag van onderhanden werk 2019 
gecorrigeerd. Hierdoor is het bedrag aan onderhanden werk hoger dan het restant beschikbaar bedrag; 

5) Per saldo is hier sprake van een voordelig resultaat omdat er in 2019 minder projecten zijn uitgevoerd, 
waardoor er minder subsidie aanvragen zijn geweest. Daarnaast is er over 2018 subsidie teruggevorderd. En 
er zijn subsidies niet uitbetaald omdat de subsidieaanvraag niet volledig was; 

6) Het voordelig resultaat op dit product wordt met name veroorzaakt door de terugvordering van de subsidie 
voorgaande jaren van ZorgDat en het incidenteel vrijvallen van de middelen voor het project 
eenzaamheidsbestrijding. Hiervoor zijn met ingang van 2020 structurele middelen beschikbaar; 

7) Op begrotingsbasis zijn op dit product middelen beschikbaar gesteld voor inhuur ten behoeve van het project 
Harderwijk Airport / Intercity. De werkelijk lasten zijn echter verantwoord binnen de bedrijfsvoeringslasten van 
Domein Ruimte. Per saldo is in dit thema sprake van een voordelig resultaat van € 89.000,-; hiertegenover 
staat echter een negatief resultaat in de bedrijfsvoeringslasten van Domein Ruimte; 

8) Vanuit voorgaande jaren zijn jaarlijks middelen overgeheveld. In de praktijk blijkt echter dat hiervan maar 
slechts een gedeelte wordt ingezet. Derhalve vallen de resterende middelen 2019 incidenteel vrij. Gebleken is 
dat de structureel beschikbaar gestelde middelen voldoende worden geacht om de lasten voor bestaand 
beleid te kunnen voldoen. Voor nieuw beleid is een kadernota aanvraag ingediend; 

9) Niet alle beschikbaar gestelde middelen voor “Burgerschap / Harderwijk zijn wij samen” zijn in 2019 ingezet. 
Verwacht wordt dat de nog lopende projecten kunnen worden voldaan uit de beschikbaar gestelde middelen 
2020 (inclusief onderhanden werk); 

10) Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de N302. Deze reconstructie wordt 
uitgevoerd door de provincie. Bij het samenstellen van de Jaarrekening 2019 is nog onvoldoende inzichtelijk 
op welke wijze de gemeente Harderwijk financieel bijdraagt aan de reconstructie. Op het moment dat dat 
duidelijk is, zal hierover nader worden geadviseerd. Het budget 2019 kan hierdoor incidenteel vrijvallen. 
 

In Thema 1 zijn de volgende incidentele posten opgenomen: 

Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

THEMA1 Zorgzame stad 

ER101 Meer soc.activ. bewoners - 
minder uitval 

46520A Aanvullende uitkering OAB Lasten 40 0 40 

46521A Aanvullende rijksbijdrage OAB Baten -40 0 -40 

54252 Uitgaven subsidie Open Club Baten -80 -60 -20 

Lasten 110 86 24 

54332A Uitv Beleidsn.Sport 2011-18 geen beleid Lasten 0 0 0 

61731 Aandelen inclusief groep Dotaties 622 622 0 

62734 Bespaarcoach Lasten 50 0 50 

63342 Hittestresskaart Lasten 50 17 33 

63542 Maatschapp. begeleiding asielmigranten Lasten 83 0 83 

63782 Statushouders Lasten 476 580 -104 

63786 Voorz.onderw.AZC en kinderen statush. Baten -167 -84 -84 

Lasten 167 84 84 

63787 Beleidsnota Meedoen moet kunnen Lasten 50 1 49 

63788 Verhoging taalniveau statushouders Lasten 55 0 55 

63841 Overgang BW en MO naar MIZ Lasten 35 29 6 

63860 Reserve Sociaal Domein Dotaties 200 200 0 

Onttrekking -1.934 -1.772 -162 

64006 Uitvoering Doorbraak-werkwijze Lasten 78 77 1 

64007A Talenthouse (Incidenteel) Lasten 50 50 0 

64116 Buurtsportcoach Lasten 35 0 35 

67110B Contourennota inhuur soc.domein EHZ Lasten 0 0 0 

68222 Sluitende aanpak jong volwassenen Lasten 50 50 0 

68223 Lokaal integraal uitvoeringsplan Jeugd Lasten 100 7 93 

71118A Maatschappelijk Vangnet Lasten 20 0 20 

71121 Gezond In De Stad Lasten 16 0 16 

71123 Onderzoek harddrugsgebruik Lasten 10 0 10 

71128 Voortzetting Project JOGG Lasten 24 18 6 

71129 Preventie huiselijk geweld Lasten 10 0 10 

71130 Ontwikkeling MFC De Roef 2.0 Lasten 140 71 69 

ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval - Totaal 250 -23 273 

ER103 Een leefbaarder en veiliger 
woonomgeving 

14347 Mobiele camerasystemen Lasten 8 3 4 

20105A Wegen inspecties Lasten 250 0 250 

21141 Aanpassen bewegwijzering m.n. fietsers Lasten 20 15 5 

21320B Verkeersveiligheid (incidenteel) Lasten 50 0 50 
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Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

21330 Opstellen verkeers- en vervoersplannen Lasten 50 50 0 

21333 Verkeersveiligheid Wittehagen Dotaties 250 250 0 

21350 Uitvoering verkeersveiligheidsplan Lasten 213 6 207 

21351 Opstellen gemeentelijk fietsplan Lasten 7 4 3 

21393 Reserve winkelcentrum de Vuldersbrink Dotaties 500 0 500 

63792 Kapitaallasten AZC Kranenburg Noord Lasten 100 0 100 

77144 Samenwerking energiecooperatie Endura Lasten 30 30 0 

77162 Gasdrukstation Emdenmeen Lasten 38 23 15 

77516 Geluidsproblematiek A28 Lasten 150 3 147 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving - Totaal 1.666 384 1.282 

ER104 Een passender 
wijkvoorzieningenniveau 

46536 Asbestsanering Al Islaah Lasten 83 83 0 

48051 Herstel constructiefouten schoolgeb. Lasten 113 95 19 

57139 Groene schoolpleinen Lasten 25 0 25 

ER104 Een passender wijkvoorzieningenniveau - Totaal 222 178 44 

THEMA1 Zorgzame stad - Totaal 2.137 538 1.599 
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Algemene doelstelling 
Wij willen een stad realiseren en in stand houden, waarin het aantrekkelijk is om te 
wonen, te werken, te leven en te verblijven. 

 

2.2 Thema 2 de Aantrekkelijke stad 
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 Algemeen 
 
Algemene doelstelling 
Harderwijk is een gemeente met een aantrekkelijk woonklimaat. Dat wil zeggen dat het in Harderwijk prettig 
wonen, werken en verblijven is. Die aantrekkelijkheid wordt bepaald door verschillende factoren, zoals een 
gevarieerd woningaanbod, de aanwezigheid van banen en de aanwezigheid van verschillende woonattracties. 
Woonattracties zijn voorzieningen in, of kenmerken van een stad/gemeente waar mensen in hun woonbeslissing 
of vestiging van een bedrijf rekening mee houden. Dat zijn voorzieningen in een stad die het woongenot kunnen 
verhogen zoals: cultuur, horeca en winkels, of kenmerken van de gemeente zoals: een prettig klimaat, een mooi 
uitzicht, schone lucht, de nabijheid van natuur en openbaar groen maar ook rust en veiligheid. 
 
De algemene doelstelling is het realiseren en in stand houden van een aantrekkelijke stad om in te wonen, 
werken, leven en verblijven. Wij richten ons hierbij op de volgende subdoelstellingen: 

 Meer regionale centrumvoorzieningen; 

 Hogere kwaliteit van de woonomgeving; 

 Een duurzamere samenleving; 

 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden;  

 Betere (banen)bereikbaarheid. 
 
De volgende verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de te realiseren beleidsdoelstellingen: 

 Coöperatie Gastvrije Randmeren.  
 
Doelstellingen per ER doel 
2.01 Meer regionale centrumvoorzieningen 

 Een centrumstad met een daarbij passend voorzieningenniveau 

Wat wilden wij bereiken: 
Een breed voorzieningenniveau behorend bij een centrumstad. Wij streven naar een (boven)lokaal 
voorzieningenaanbod dat in de behoefte van de regio voorziet. Het gaat daarbij om een breed aanbod in 
cultuur, sport, onderwijs, (para)medische zorg, (maatschappelijke) dienstverlening, detailhandel, 
evenementen, enzovoorts. Deze functies dragen bij aan het voorzieningenniveau van de gehele regio. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Het benutten van de economische kansen die Lelystad Airport gaat bieden. Hierbij wordt o.a. in kaart 
gebracht wat nodig is om een goede bereikbaarheid van Lelystad Airport vanuit Harderwijk per auto en 
openbaar vervoer te garanderen; 

 Inbedden van de winkeltijdenverordening, inclusief het proces van aanwijzen van specifieke 
koopzondagen. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats samen met de ondernemers; 

 Doorgaan met het versterken van de binnenstad door deze aantrekkelijker te maken met als resultaat een 
langere verblijfsduur van bezoekers die meer geld besteden. Hierbij is aandacht voor het beperken van 
overlast voor inwoners. Het Actieplan Visie Binnenstad wordt in 2019 afgerond; 

 Het realiseren van een energieneutraal zwembad. De invulling van extra functies wordt in deze periode 
onderzocht. 
 

Wat hebben wij er voor gedaan: 
Lelystad Airport 
In 2019 hebben we samen met de gemeenten Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde het programma 
'Lelystad Airport, inspelen op economische spin-off' verder uitgewerkt. Het versterken van onze 
bereikbaarheid, toeristische aantrekkingskracht en vergroten van werkgelegenheid vormen de inhoudelijke 
pijlers van dit programma. 
 
Winkeltijdenverordening 
De ondernemers zijn betrokken bij de totstandkoming van de koopzondagen zoals afgesproken in de 
Winkeltijdenverordening. Op basis van de resultaten van de enquête onder winkelondernemers zijn de 
koopzondagen voor de  periode 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020 vastgesteld. 
 
Versterken binnenstad 
Het actieplan Visie Binnenstad is afgerond. Zo is er onder andere in 2019 met ondernemers en bewoners een 
ontwerp voor de herinrichting van de Brugge-Vijhestraat gemaakt. Deze zal in 2020 tot uitvoering komen. 
 
Zwembad 
Er is samen met medewerkers en gebruikers van het zwembad een programma van Eisen opgesteld voor de 
nieuwbouw van het zwembad. Ook is er een oriënterend haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een 
projectlocatie voor zonnepanelen om de energieneutraliteit van het zwembad te kunnen bereiken. Daarnaast 
is er geadviseerd om de rest van het complex te verduurzamen naar een aardgasvrij complex. Hierover vindt 
eind januari 2020 besluitvorming plaats. Na besluitvorming kan de aanbesteding gestart worden. 
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2.02 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving en woningvoorraad 

 Een betere ruimtelijke kwaliteit 

Wat wilden wij bereiken: 

Uitwerking en uitvoering schetsplan De Wellen. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
In samenspraak met een brede klankbordgroep is er een visie op het gebied De Wellen gemaakt. Het doel is 
het verlengen van de boulevard en het ontwikkelen van een bijzondere en waardevolle buitenruimte voor de 
omgeving en met hoge toekomstwaarde voor de stad. In 2019 wordt de visie vertaald in een uitvoeringsplan 
en een start gemaakt met de realisatie. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
De Wellen 
Het schetsplan ‘De Wellen‘ is uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan. De benodigde aanlegvergunning is 
in procedure. We verwachten begin 2020 daadwerkelijk van start te gaan met de uitvoering van het plan. 

 

 Wij werken aan een passend woningaanbod 

Wat wilden wij bereiken: 
Met het woonbeleid versterken we de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Tot 2040 worden er 
nog zo’n 4.000 woningen bijgebouwd. Qua woningbouwtypes zetten we in op betaalbaar, flexibel en 
aanpasbaar. Naast nieuwbouw werken we ook aan de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Majeure 
opgaven zijn de voortschrijdende vergrijzing en de toename van zorg- en hulpverlening aan huis. Tot slot 
streven we met ons woonbeleid naar gevarieerde woonwijken met een vitale mix van bewoners.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Analyse woononderzoek: 
Elke drie jaar wordt in opdracht van BZK het landelijke woononderzoek (WoON) uitgevoerd. Met 40.000 
respondenten is het onderzoek omvangrijk genoeg om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling 
van de woningmarkt. Om ook op lokaal niveau een betrouwbaar resultaat te krijgen, kunnen lokale partijen 
participeren. Harderwijk neemt samen met de regiogemeenten en de woningcorporaties deel aan een 
oversampeling van het WoON 2018. Nadat de data begin 2019 beschikbaar komen volgt een analyse van de 
resultaten. 
 
Opstellen uitvoeringsagenda Woonvisie 2017-2027:  
Mei 2018 is de Woonvisie 2017-2027 door de gemeenteraad vastgesteld. De komende periode gaan we deze 
vertalen in een uitvoeringsprogramma. 
 
Huisvestingsverordening 2019-2023: 
De Huisvestingswet 2014 bepaalt dat gemeenten mogen sturen in de verdeling van schaarse huurwoningen. 
In een Huisvestingsverordening wijst de gemeente vergunningplichtige woonruimte aan die alleen mag 
worden toegewezen aan woningzoekenden die aan bepaalde criteria voldoen. Denk aan inkomensgrenzen, 
huishoudgrootte, fysieke beperkingen, urgent woningzoekenden etc. De huidige Huisvestingsverordening 
verloopt juli 2019. Komende periode evalueren we samen met de regiogemeenten, woningcorporaties en 
urgentiecommissie de inhoud van de verordening. Het doel is om in 2019 een nieuwe Huisvestings-
verordening vast te stellen. 
 
De- en herprogrammeren woningbouwplannen: 
Uitgangspunt van het woonbeleid is dat we woningen bouwen die voorzien in een behoefte, zowel kwantitatief 
als kwalitatief. Op dit moment hebben we meer bouwplannen dan we op basis van bevolkings- en 
huishoudensprognoses nodig denken te hebben. Gevolg is dat we maar heel beperkt ruimte hebben voor 
nieuwe initiatieven. Dat is zonde omdat kwalitatief sterke plannen daardoor sneuvelen. Helemaal vanuit het 
besef dat een deel van de plancapaciteit wordt gereserveerd voor plannen die niet meer voldoen aan de 
huidige kwaliteitseisen of niet tot uitvoering komen.  We komen daarom met een toetsingskader om het 
bestaande planaanbod te her- en deprogrammeren. 
 
Onderzoek en visie wonen met zorg: 
Door de vergrijzing en de afbouw van verblijfszorg krijgen steeds meer mensen zorg- en hulpverlening aan 
huis. Een groot deel van de opgave concentreert zich op de bestaande woningvoorraad die geschikt gemaakt 
moet worden voor mensen met (mobiliteits)beperkingen. Daarnaast zien we een groeiende behoefte aan 
nieuwe woonconcepten tussen beschermd en zelfstandig wonen. Een individuele woning in de nabijheid van 
lotgenoten met zorg- en dienstverlening op afroep beschikbaar. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot de 
vraag is naar vormen van beschut wonen. Ook constateren we dat initiatieven veelal uitgaan van sterk 
afgebakende doelgroepen. Slimme clustering op wijk- of buurtniveau kan bijdragen aan een efficiënte 
organisatie van zorg- en hulpverlening. Met dit doel willen we een integrale woonzorgvisie opstellen.     
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 Wij werken aan een passend woningaanbod 

Realisatie woningbouw: 
Op diverse plekken wordt in 2019 woningbouw gerealiseerd. In Drielanden, Harderweide is in 2017 de 
realisatie van de eerste woningen van start gegaan. Als vervolg daarop zullen in Harderweide in 2018 circa 
150 woningen worden gerealiseerd in deelplan 1, fase 1 en 2. Tevens worden de plannen voorbereid voor 
deelplan 2. 
Binnen het stationsgebied worden op het Struikterrein tijdelijke woningen gerealiseerd. In 2018 is de eerste 
fase van 50 woningen opgeleverd. In 2019 wordt de tweede fase gerealiseerd. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Analyse woononderzoek 
Er is een analyse uitgevoerd van de resultaten van het WoON 2018 in samenwerking met de in de regio 
Noord west Veluw werkzame corporaties. De rapportage  zal begin 2020 beschikbaar komen. Naast een 
rapport op hoofdlijnen voor de regio als geheel is per gemeente een uitgebreide tabellenbijlage opgesteld.  
 
Analyse woononderzoek:/uitvoeringsagenda woonvisie 
De uitvoeringsagenda voor de Woonvisie Harderwijk 2027 -2027 is gereed en is op 9 januari 2020 door de 
raad vastgesteld. In de uitvoeringsagenda 2019- 2022 geeft het college aan welke opgaven uit de woonvisie 
zij in de resterende collegeperiode met voorrang wil oppakken.  
 
Huisvestingsverordening 2019-2023 
Het college heeft op 17 december een besluit genomen over de Huisvestingsverordening  Harderwijk 2020. 
Deze verordening heeft een looptijd van vier jaar. Besluitvorming in de raad volgt begin 2020.   
 
De- en herprogrammeren woningbouwplannen 
Het genoemde toetsingskader is niet opgesteld. Wel is in de uitvoeringsagenda voorzien in het opstellen van 
een zogenoemd e vlekkenkaart woningbouw. De vlekkenkaart is bedoeld als middel om te bepalen welk 
woningbouwprogramma wenselijk is op locaties die –na een ruimtelijke afweging- geschikt/wenselijk  worden 
geacht voor woningbouw.  
 
Onderzoek en visie wonen met zorg 
Er is een onderzoek gestart naar de behoefte aan woonvormen om de uitstroom uit Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke opvang goed te kunnen accommoderen.  
 
Realisatie woningbouw 

Marktsegment 

 
 
 
 

Opgeleverd 
in 2019 

Omgevings-
vergunning 
verleend en 
verwachte 

oplevering in 
2020 

Omgevings-
vergunning 
verleend en 
verwachte 

oplevering in 
2021 

 
 
 
 
 

Totaal 

Sociale huur tot 1
e
/2

e
  aftop. 98 124 48 270 

 tot liberalisatie. 14 19 54 87 

Vrije sector huur tot € 850 63 94 0 157 

 € 850 of meer 52 0 0 52 

Koop tot €200.000 0 2 0 2 

 tot € 275.000 41 1 0 42 

 tot € 325.000 103 54 0 157 

 € 325.000 of meer 153 16 0 169 

Totaal  524 310 102 936 
 

 

 Een goede kwaliteit van de leefomgeving 

Wat wilden wij bereiken: 
Een schone, goed beheerde en groene stad waarmee de stad aan aantrekkelijkheid wint.  

 Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Inrichten van de openbare ruimte: 
 Meer aandacht te hebben voor groen. Hierbij wordt het onderhoudsniveau verhoogd van kwaliteitsniveau 

C naar B; 
 Een pilot voor (natuurlijke) fijnstofafvangers uit te voeren; 
 Aanleg van een vlot bij het Strandeiland; 

 Revitalisering Lorentz I en II, fase 2; 
 Herinrichting Nassaulaan/Engelserf. 
 
Uitbreiding begraafplaats Elzenhof: 
De laatste uitbreidingsfase van de begraafplaats Elzenhof gaan wij aanleggen om de inwoners van Harderwijk 
een plek te bieden waar ze kunnen begraven en gedenken. Eerder dan gepland door een verplichte 
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 Een goede kwaliteit van de leefomgeving 

boscompensatie en de samenhang in het ontwerp. 
 
Opstellen uitvoeringsagenda Water: 
Het opstellen van een evaluatie van het huidige waterbeleid met adviezen richting bijstelling om daarna op te 
nemen in de Omgevingsvisie. 
 
Aanleg recreatiegebied Cresentplas: 
Voor het waterbergingsgebied de Cresent is een landschappelijk plan opgesteld, waarin sport en 
spelonderdelen zijn opgenomen. In 2019 wordt gestart met de realisatie van dit plan. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Inrichten van de openbare ruimte 
In 2019 hebben we het groen weer op kwaliteitsniveau B onderhouden. In dit 1

e
 jaar op B, is ervaring 

opgedaan met aannemers die moesten wennen aan het nieuwe onderhoudsniveau. Uit de maandelijkse 
schouwen blijkt dat het onderhoudsniveau voor het grootste deel weer op B is. We merken dit ook door een 
afname in het aantal klachten. 
 
Voor het vlot bij het strandeiland is een keuze gemaakt en het vlot is besteld. Voor het zwemseizoen 2020 
(april) wordt het vlot geleverd. 
 
De revitalisering van Lorentz I en II is afgerond. Samen met de bedrijven is een grote kwaliteitsslag geleverd. 
Een deel van de provinciale subsidie is helaas niet verkregen. Hierdoor hebben we als gemeente zelf iets 
meer moeten investeren.  
 
De projecten herinrichting Nassaulaan, Engelserf, Veldkamp en de fijnstofafvangers worden in 2020 
opgestart. 
 
Uitbreiding begraafplaats Elzenhof: 
Er is in 2019 gestart met de voorbereidingen om begin 2020 te kunnen starten met de realisatie. Het opstellen 
van een aanbestedingsdocument voor het waterelement en het maken van een ontwerp zijn de belangrijkste 
werkzaamheden. Het ontwerp Elzenhof is afgerond. Deze is besproken met de omwonenden en 
marktpartijen. Gesprekken voor benodigde grondaankopen zijn gestart. De verwachting is van het voorjaar 
2020 te kunnen starten met de bouw. 
  
Opstellen uitvoeringsagenda Water  
Door knelpunten in de capaciteitsplanning en andere prioriteiten is het opstellen van de uitvoeringsagenda 
Water blijven liggen. Het beleidsveld “Water” heeft overigens veel raakvlakken met het actuele thema 
"Klimaatadaptatie", dat 1 van de 4 pijlers vormt van de visie Duurzaamheid. Er is dit jaar veel voortgang 
geboekt met een aantal verdiepingsslagen met klimaateffect stresstesten voor “overstroming door hoogwater 
Veluwerandmeren” en “wateroverlast door extreme neerslag”. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een 
beslisboom "verwerken hemelwater". De resultaten hiervan vormen relevante ingrediënten voor de nog op te 
stellen  uitvoeringsagenda "Water en Klimaatadaptatie". 
 
Aanleg recreatiegebied Cresentplas 
De aanleg van het Crescentpark is in 2019 geheel uitgevoerd en inmiddels afgerond. 

 
 Een betere fysieke bereikbaarheid 

Wat wilden wij bereiken: 
De verbetering van de bereikbaarheid van werk- en winkellocaties en locaties voor maatschappelijke 
doeleinden (onderwijs, zorg, sport, enzovoorts) gaat op twee manieren: Enerzijds door functies beter 
bereikbaar te maken, anderzijds door functies mogelijk te maken nabij de hoofdinfrastructuur voor auto 
en/of fietsverkeer. Voor het eerste zijn goede parkeervoorzieningen en parkeerroutering 
randvoorwaarden. Voor wat betreft de bereikbaarheid in de stad gaat de gemeente veilig fietsgebruik 
en het gebruik van openbaar vervoer verder stimuleren. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Harderwijk blijvend bereikbaar houden vanaf de A28/N302 door in regionaal verband uitvoering te geven 
aan het strategisch thema Bereikbaarheid/A28; 

 Vanuit de regio de reismogelijkheden per spoor verbeteren: ambtelijke en bestuurlijke lobby met als inzet 
een verbeterd spoorproduct; 

 Fietsbeleid opstellen gevolgd door uitvoering van projecten. Hierbij is er specifieke aandacht voor: 
o Fietssnelwegen; 
o Fietspaden; 
o Fietsparkeren binnenstad (inclusief oplaadpunten e-bikes). 
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 Een betere fysieke bereikbaarheid 

 Versterken van de dienstverlening voor parkeren, door: 
o De (financiële) haalbaarheid van uniformiteit van parkeertarieven te onderzoeken. Zo mogelijk 

wordt dit gevolgd door maatregelen; 
o Invoeren van digitaal parkeren waarvan de bezoekerskaart een onderdeel is; 
o Invoeren parkeerpas voor werkers in de zorg. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Bereikbaarheid/A28 
In 2019 is met de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland verdere 
uitvoering gegeven aan de regionale bereikbaarheidsagenda. In het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland 
zijn eind 2019 afspraken gemaakt, vooruitlopend op de uitkomsten van het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort- 
Hoogeveen, over de voorbereiding van een gericht pakket van infrastructurele maatregelen voor de korte en 
middellange termijn, in de regio’s Noord-Veluwe, Zwolle en de Kop van Overijssel/Drenthe. Tevens wordt een 
gezamenlijk MIRT-onderzoek gestart naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in combinatie met het 
opstellen van een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. 
 
Verbeterd spoorproduct 
Met ingang van de nieuwe dienstregeling, december 2019, rijdt er een 3 e en 4 e sprinter in de ochtend- en 
avondspits tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort, vice versa. Hierdoor is de reistijd per spoor naar 
Amersfoort en verder fors korter. Voor verdere verbetering van het spoorproduct zijn er diverse gesprekken 
gevoerd met onder andere regiodirectie NS, nieuwe gedeputeerde provincie en Reizigersvereniging ROCOV. 
Doelstelling blijft vaker en sneller richting Amersfoort en Zwolle. 
 
Fietsbeleid 
Eind 2019 heeft de gemeenteraad het Integrale Fietsbeleid vastgesteld, inclusief uitvoeringsprogramma. De 
komende jaren zullen de diverse projecten uit dit uitvoeringsprogramma worden geëffectueerd. 
 
Parkeren 

In 2019 is de dienstverlening voor parkeren vergroot door meer uniformiteit in het parkeerregime in 
de binnenstad. Er is nu sprake van één parkeertarief en één periode van betaald parkeren voor alle 
parkeerterreinen in de binnenstad. Voor de bezoekers aan de binnenstad is het 2 uur gratis parkeren verder 
geüniformeerd. Het aantal parkeerlocaties met 2 uur gratis parkeren is uitgebreid met de parkeerlocaties: 
Klooster, Selhorst en Vuldersbrink. 
 
Ook is er een vervolg gegeven aan de invoering van het digitaal parkeren. De bezoekers van Dolfinarium 
kunnen inmiddels een digitale parkeerdagkaart aanschaffen via zowel de gemeentelijke- als de Dolfinarium 
site. Het aanschaffen van een digitale parkeerkaart bij evenementen is ook mogelijk gemaakt. . 
 
De zorgpas voor mantelzorgers en de medewerkers van de commerciële zorgverlening in de binnenstad is 
geïntroduceerd. De mantelzorgers die zorg verlenen aan bewoners van de binnenstad kunnen wanneer ze 
een zorgpas bezitten gratis parkeren in de binnenstad. 
 
In 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de digitale bezoekersvergunning voor de bewoners van 
de binnenstad. Met de implementatie van de digitale bezoekersvergunning is inmiddels gestart. De bewoners 
van de binnenstad kunnen medio 2020 een bezoekersvergunning aanschaffen. 

 

 Behoud van monumenten en cultuurhistorische waarden 

Wat wilden wij bereiken: 
Wij streven naar het behoud, herstel en (her)gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden. 
Daartoe worden mogelijkheden gezocht om nieuwe functies toe te kennen aan monumenten. 
Cultuurhistorische waarden worden in ruimtelijke plannen zoveel mogelijk beschermd. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Begin 2019 wordt de verbouwing van het Oude Stadhuis afgerond; 

 Onderzoeken op welke manier het behoud van cultuurhistorisch varend erfgoed een bijdrage kan leveren 
aan de stad;  

 De pilot tijdelijke ligplaatsen historische schepen uitvoeren. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Oude Stadhuis 
De restauratie en transformatie van het Oude Stadhuis naar cultureel centrum is afgerond. Vanaf 1 april is de 
raadzaal weer in gebruik genomen als trouwlocatie. Na de zomer zijn stichting Cultuurkust en Popschool 
Harderwijk hun activiteiten in het oude stadhuis gestart. Vanaf oktober heeft Heerlijk Harderwijk ook hun basis 
in het pand en is het Toeristisch Informatie Punt operationeel. 
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 Behoud van monumenten en cultuurhistorische waarden 

Cultuur historisch varend erfgoed 
De raad heeft in 2019 het Beleid historische schepen Harderwijk en de Verordening historische schepen 
opgesteld. Beide voorzien in de mogelijkheden van en een kader voor ligplaatsen specifiek voor historische 
schepen. In de eerste helft van 2020 werken wij aan een aantal uitwerkingsbesluiten waarna wij het beleid 
kunnen toepassen. 
  
Historische schepen 
In 2018 heeft het college besloten om mee te werken aan de pilot en daar op basis van het ontwerp van het 
beleid voor historische schepen een aantal randvoorwaarden vastgesteld. De eigenaar van de beoogde 
schepen heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid. 

 
2.03 Een duurzamere samenleving 

 Een duurzaam ruimtegebruik 

Wat wilden wij bereiken: 
Een duurzaam, klimaatbestendig Harderwijk en Hierden en een gezonde leefomgeving. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 In het coalitieakkoord is opgenomen dat  we duurzaamheid centraal stellen in ons handelen. Ook 
verwachten wij van inwoners en ondernemers dat duurzaamheid bij het realiseren van plannen het 
uitgangspunt is. Voor deze overkoepelende doelstelling wordt een visie ‘Duurzame Stad’ en bijbehorende 
maatlat opgesteld.  Een kader en uitgangspunten waaraan (ruimtelijke) projecten en plannen binnen de 
gemeente Harderwijk moeten voldoen. Uitwerking hiervan vindt plaats aan de hand van de volgende drie 
pijlers: Energietransitie, Circulariteit en Klimaatadaptatie; 

 De kaders en uitgangspunten die zijn vastgelegd in de visie ‘Duurzame Stad’ vormen de basis voor pilot 
‘Straat van de toekomst’. Een aanpak voor de fysieke leefomgeving waarin het toekomstbestendig 
ontwerpen van de openbare ruimte wordt vertaald in beheers- en uitvoeringsplannen; 

 De periode tot 2020 gebruiken wij samen met het waterschap en inwoners om de ambitie en doelen te 
vertalen naar concrete maatregelen voor de aanpak naar het klimaatbestendig maken (overstromingen, 
wateroverlast, hitte en droogte) realiseren wij concrete voorbeeldprojecten en bewustwordingsacties. Het 
klimaatbestendig maken van het gebied/dorp/stad is een gezamenlijke opgave waarin verschillende 
invalshoeken, zoals ruimtelijke ontwikkeling en beheer, gezondheid en natuur samenkomen. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Duurzaamheid 
Voor het opstellen van de Duurzaamheidsvisie zijn er in 2019 zijn er 2 werksessie in de cie. beleid  Algemeen 
waarin input is gehaald bij raadsleden en verschillende stakeholders binnen Harderwijk. Dit heeft geleidt tot 
het opstellen van de duurzaamheidsvisie die in het eerste kwartaal van 2020 ter behandeling wordt 
aangeboden aan het college en de cie. Beleid algemeen. De visie bestaat uit een kader waarbinnen voor de 4 
pijlers Energietransitie, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Circulaire economie. Voor deze pijlers zijn 
doelstellingen en ambities geformuleerd.  
 
Straat van de toekomst 
Voor de straat van de toekomst zijn in 2019 principes en werkwijzen ontwikkeld. Deze zullen in de eerste helft 
van 2020 aan college en commissie Beleid Algemeen aangeboden worden.   
 
Concrete watermaatregelen  
De aanleg van het Crescentpark is in 2019 geheel uitgevoerd en inmiddels afgerond. 

 

 Een kleinere ecologische voetafdruk 

Wat wilden wij bereiken: 
Uitvoering Energieke Stad. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 De uitvoeringsstrategie (2017-2020) van De Energieke Stad - een routekaart naar een klimaatneutraal 
Harderwijk voortzetten. In deze strategie richten wij ons op 5 aandachtsgebieden: 

o Gemeentelijke organisatie: implementatie van de CO2 prestatieladder; 
o Initiatieven uit de samenleving; 
o Windenergie: vaststellen van de MER, het bestemmingsplan en de vergunningen; 
o Zonne-energie: afronden van een ruimtelijke procedure voor een zonnepark op het 

overloopterrein; 
o Gasloze wijken: vaststellen van het plan van aanpak gasloze samenleving en pilot opstarten.   

 In 2017 is de monitoring van het klimaatbeleid uitgevoerd. Daaruit bleek dat er achterstand is in de 
geprognosticeerde CO2-reductie. Daarnaast is de landelijke doelstelling met betrekking tot  CO2-reductie 
verscherpt en is het thema gasloze samenleving 2050 een speerpunt geworden. Hiervoor wordt extra 
formatie toegevoegd aan het team Duurzaamheid in de vorm van een B-adviseur. 
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 Een kleinere ecologische voetafdruk 

Wat hebben wij er voor gedaan: 
Uitvoeringsstrategie 

De uitvoeringsstrategie (2017-2020) van De Energieke Stad, een routekaart naar een klimaatneutraal 
Harderwijk, is verder uitgevoerd. Hierbij is gefocust op de 5 aandachtsgebieden; gemeentelijke organisatie, 
initiatieven uit de samenleving, windenergie, zonne-energie en aardgasvrije wijken. Concreet is onder andere 
gewerkt aan: behalen van het certificaat 3de trede CO2-prestatieladder als gemeentelijke organisatie, 
ondersteunen van Endura en het project energiepositief bedrijventerrein van Bedrijvenkring Harderwijk, het 
duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam meer onder de aandacht brengen, voortgang project windenergie 
bedrijventerrein Lorentz  en het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsstrategie Aardgasvrij Wonen 
Harderwijk. 

 
 Slimmer plannen (Smart Cities) 

Wat wilden wij bereiken: 
Harderwijk wordt een ‘Smart City’. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Smart City gaat over efficiënter omgaan met systemen en aspecten als energie, infrastructuur, gebouwen, 
gezondheid, voedselvoorziening, water en afval (circulaire economie). Door de digitale revolutie en data 
uitwisseling ontstaan nieuwe verbindingen/producten en zo ook economische activiteit en worden natuurlijke 
hulpbronnen efficiënter ingezet. Een stad is pas slim als technologie het leven van inwoners aantrekkelijker, 
duurzamer, veiliger, goedkoper en efficiënter maakt. Er zijn concrete investeringen nodig in infrastructuur, 
data, Wi-Fi, samenwerking en regelgeving om de ontwikkeling van een Smart City doelgericht te versnellen. 
 
In 2018 is het advies Smart City Harderwijk opgesteld door een adviesbureau. Dit advies wordt in 2019 
omgezet in een plan van aanpak/procesvoorstel voor de implementatie van Smart City in Harderwijk.  
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Smart City 
In 2019 is vooral ingezet op het eerste advies van het adviesrapport om tot een Smart City te komen; Maak 
gebruik te  van bestaande initiatieven en werkwijzen en gebruik hierbij  de Innovatieagenda 2017-2020. In de 
voortgangsrapportage van de Innovatieagenda worden  de resultaten van onder ander pilots met sensoren 
(Loranetwerk), de servicerobot en 3D landkaarten van Harderwijk gepresenteerd. 

 
2.04 Meer ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden 

 Meer ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden 

Wat wilden wij bereiken: 
Ruimte geven voor lokale initiatieven. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger maken: 
o Meer ruimte geven aan samenleving en initiatiefnemers door loslaten en vertrouwen geven; 
o Implementeren van de Omgevingswet (op basis van routekaart);  
o Opstellen pilot bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (vooruitlopend op omgevingsplan); 
o Harmoniseren bestemmingsplanregelingen. 

 Duidelijkheid geven over de gewenste ruimtelijke koers door:  
o Actualiseren van Structuurvisie op gemeenteniveau in de vorm van een Omgevingsvisie. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

Plan Initiatiefnemer Voortgang 

Bestemmingsplan Zuidelijke stadsrand 
(=actualisering) 

Gemeente Is gestart  

Bestemmingsplan Lorentz III (=actualisering) Gemeente Is bevroren in afwachting van de 
stikstofdiscussie 

Bestemmingsplan Bouw&Infrapark 
(=actualisering) 

B&I park Is afgerond 

Omgevingsplan Walstein/Overveld 
(=actualisering) 

Gemeente Nog niet gestart 

Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide Gemeente Fase II wacht op nieuwe afspraken 

Bestemmingsplan Kranenburg Noord Gemeente Wordt geregeld d.m.v. 
omgevingsvergunningen voor afwijking 
bestaand gebruik 

Bestemmingsplan De Harder Borghese Voorbereiding gestart 

Bestemmingsplannen i.h.k.v. Vitale 
Vakantieparken 

Div. VVE’s Best. Plan Ceintuurbaan is vastgesteld; 
overige parken in voorbereiding in 
vergevorderd stadium (zie overzicht 
hieronder) 

CPO ontwikkeling CPO In voorbereiding bij derden 

Ontwikkeling Rabobanklocatie Wijori / Veldboom Fase I en III in uitvoering bij derden 
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 Meer ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden 
Ontwikkeling Johanniterlaan Covast development Posterij gerealiseerd 

Ontwikkeling crematorium Gemeente Conclusie wordt in januari getrokken 

Herontwikkeling Academiestraat 5 (oude 
bibliotheek) 

Gemeente Aanbestedingsprocedure is gestart 

Landschapsversterkingsplan Hierden Gemeente Is gestart 

Visie Dorps- en landelijk wonen Gemeente Is gestart 

Project Struikterrein tijdelijke woningen 2
e
 fase Gemeente / Uwoon Conclusie wordt binnenkort getrokken 

Bestemmingsplan uitbreiding Elzenhof Gemeente Is gestart 

Pilot functieverandering Eendengebied Gemeente Is gestart 

Visie Havendam Gemeente Visie voor het Bargje nagenoeg afgerond, 
rest volgt in 2020 

Boscompensatie Rantrime Gemeente Afhankelijk van de vergunningverlening 
door de provincie 

Gebiedsontwikkeling Drielanden – Harderweide 
(portefeuillehouder B. van Bijsteren) 

Gemeente Gesprekken over aanpassing aan de 
Woonvisie en de duurzaamheidsambities 
leiden binnenkort tot conclusies 

Gebiedsontwikkeling Weiburg Gemeente Is gestart 

Opstellen omgevingsvisie (portefeuillehouder M. 
Companien) 

Gemeente Is gestart met participatietraject Harderwijk 
Horizon 2040 

 

 
Wat heeft het gekost? 

Resultaat 
(best. / bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA2 Aantrekkelijke stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen -1.620 -1.757 -1.775 -1.980 205 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving -12.770 -11.111 -12.036 -12.710 674 

ER203 Een duurzamere samenleving -11 -160 -240 -8 -232 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. -28.785 -8.046 -31.025 -19.193 -11.832 

Baten - Totaal -43.186 -21.074 -45.075 -33.890 -11.185 

Lasten ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen 8.065 8.438 8.900 8.625 276 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 18.758 19.834 20.882 21.002 -120 

ER203 Een duurzamere samenleving 287 810 2.150 841 1.309 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. 21.986 9.359 32.086 18.346 13.740 

Lasten - Totaal 49.095 38.441 64.018 48.813 15.205 

Resultaat bepaling - Totaal 5.909 17.367 18.943 14.923 4.020 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen 83 6 18 18 0 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 980 333 1.234 1.271 -37 

ER203 Een duurzamere samenleving 0 65 72 72 0 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. 0 1.295 1.673 1.673 0 

Dotaties - Totaal 1.063 1.699 2.998 3.034 -37 

Onttrekking ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen -126 -107 -112 -135 23 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving -1.648 -1.207 -2.463 -2.257 -206 

ER203 Een duurzamere samenleving 0 0 -1.179 -530 -649 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. 0 -219 -219 0 -219 

Onttrekking - Totaal -1.774 -1.534 -3.973 -2.921 -1.052 

Resultaat bestemming - Totaal -711 165 -975 113 -1.089 

THEMA2 Aantrekkelijke stad - Totaal 5.198 17.532 17.968 15.037 2.931 
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Het resultaat van Thema 2 is als volgt te verklaren: 
Onderwerp Voordeel Nadeel Verwijzing 

toelichting 

Salarissen / verrekeningen  11    

Kapitaallasten 502  1) 

Onderhanden werken 701  2) 

Energie  84  

SPUK 176  3) 

Anterieure overeenkomsten & Leges  307 4) 

Herziening GREX Drielanden  2.020 5) 

Herzieningen GREX LORENTZ III 3.881  6) 

Openbaar Groen 164  7) 

Afvalinzameling & reiniging 231  8) 

NIEGG Gronden  649 9) 

Exploitatiekosten RNV gebouw  180 10) 

Exploitatiekosten oude Bibliotheekgebouw  326 11) 

Leges Bouwvergunningen  221 12) 

Binnensportaccommodaties 69  13) 

Buitensportaccommodaties 62  14) 

Voorraad Gereed product 347  15) 

Openbaar Groen 260  16) 

Wegen  107 17) 

Woonoplossingen 250  18) 

Opstellen GRP 30  19) 

Klimaat oplossingen 47  20) 

Diversen 94   

Totaal 6.825 3.894  

Saldo  2.931   

 
De verklaring van de afwijking is als volgt 
1) De kapitaallasten laten in Thema 2 een voordeel zien van € 501.730,-. Dit voordeel komt voor een deel voort 

uit de rente. In verband met de 25% norm vanuit het BBV, is er namelijk een correctie op de rente 
doorgevoerd. Een uitgebreide toelichting is te lezen in de Paragraaf Financiering.  Het resterende saldo betreft 
een voordeel op de afschrijving van de kapitaallasten, voor een groot gedeelte komt dit door uitgestelde 
investeringen, waardoor de afschrijvingen een jaar opschuiven en dit in 2019 leidt tot een voordeel. 
Voorbeelden zijn de investeringen in de Sporthal Stadsweiden, Duurzame renovatie Stadhuis, de beëindiging 
van de huurovereenkomst van het Stationsgebouw en Fase 3 van de begraafplaats. Gedeeltelijk is hiervan al 
melding gemaakt in de Bestuursrapportage 2019; 

2) Voor de onderbouwing van de onderhanden werken wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6 waar een overzicht is 
opgenomen van de over te hevelen budgetten 2019; 

3) Een financieel voordeel van € 175.712,- voor de ontvangst van de uitkering SPUK, deze is pas vanaf de 
begroting 2020 opgenomen. Het rijk heeft besloten om vanaf 1 januari 2019 de BTW op sport niet meer voor 
aftrek in aanmerking te laten komen. Dit betekent dat alle sportactiviteiten inclusief BTW moeten worden 
opgenomen in de begroting. Om de hogere lasten te compenseren heeft het rijk de Regeling ‘specifieke 
uitkering stimulering’ (SPUK) ingesteld. Deze compensatie was niet opgenomen in de begroting 2019. Vanaf 
2020 zijn in de begroting de budgeten voor sport opgehoogd met BTW en is de SPUK compensatie ook 
opgenomen; 

4) Op het product anterieure overeenkomsten en leges is een nadeel te zien (€ 307.402,-). In 2019 zijn hogere 
inkomsten geraamd die ter dekking van inhuur/formatie domein ruimte worden ingezet. De extra inkomsten 
zijn niet gerealiseerd. In 2020 wordt nader onderzocht in hoeverre extra inkomsten nog gerealiseerd kunnen 
worden; 

5) De herziening van de GREX Drielanden leidt tot een resultaatverslechtering van € 2.020.000,-. Zie voor een 
nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans (onderdeel voorraden); 

6) De herziening van de GREX Lorentz III leidt tot een resultaatverbetering van € 3.880.806,-. Zie voor een 
nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans (onderdeel voorraden); 

7) Binnen het product openbaar groen is een voordeel te zien van € 164.283. Er is in 2019 meer snippergroen 
verkocht. Het bedrag komt voor een groot deel door 1 incidentele grondverkoop van € 75.000,-; 

8) Een voordeel van € 231.085 binnen het product afvalinzameling & reiniging. Aan de ene kant zijn er hogere 
lasten voor inzameling, in verband met de aanbesteding welke hoger is uitgevallen, aan de andere kant staan 
de lagere lasten voor straatvuil én een hogere baat uit de opbrengst van het plastic en het milieupark. Wel 
wordt opgemerkt dat ter dekking van de tariefberekening afvalstoffen en reinigingsrechten een bedrag van 
375.000 is onttrokken uit de egalisatievoorziening; 

9) In de herziening van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) in 2016 is 
voorgeschreven dat gronden die mogelijk in de toekomst geëxploiteerd kunnen worden (NIEG-gronden) 
uiterlijk 31 december 2019 geherwaardeerd moeten worden tegen de huidige geldende bestemming (bijv. bos 
of agrarische grond). Voor de NIEG-gronden binnen de gemeente Harderwijk (Glindweg en Zuidelijke 
stadsrand) is dit gebeurd wat een afwaardering van € 649.008,- oplevert; 

10) De exploitatiekosten van het RNV gebouw waren niet begroot in verband met een mogelijke verkoop, dit geeft 
een nadeel van € 180.284,-.  Het pand is niet verkocht omdat daarvoor in de markt 
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onvoldoende belangstelling bestond. Daarom is er voor gekozen het pand qua verhuur te optimaliseren 
(volledige verhuur van het pand, tegen marktconforme voorwaarden en voor een langere termijn), alvorens 
het pand opnieuw in verkoop te brengen. Inmiddels zijn we hierin geslaagd en zal het pand op korte termijn 
opnieuw in verkoop worden gebracht; 

11) Het ontstane nadeel (€ 325.894,-) in relatie tot het oude bibliotheekgebouw aan de Academiestraat wordt 
veroorzaakt door een afwaardering van de boekwaarde. Deze boekwaarde was gebaseerd op een taxatie van 
de bestemming 'Centrum maatschappelijk'. In 2019 is o.b.v. een vastgestelde visie verder vormgegeven aan 
het toekomstig gebruik van dit gebouw. Naast het wijzigen van de bestemming zijn aanvullende 
stedenbouwkundige en duurzame voorwaarden gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft een hertaxatie 
plaatsgevonden die resulteerde in een duurzame waardevermindering; 

12) Een lagere opbrengst op de Leges bouwvergunningen (€ 220.874,-). In 2019 zijn hogere inkomsten geraamd 
die ter dekking van inhuur/formatie voor Domein Ruimte worden ingezet. De extra inkomsten zijn niet 
gerealiseerd. In 2020 wordt nader onderzocht in hoeverre extra inkomsten nog gerealiseerd kunnen worden; 

13) Op het product binnensport is een voordeel van € 69.000,- op de post exploitatielasten. Deze zijn lager omdat 
werkzaamheden in de wacht zijn gezet in verband met een onderzoek naar de sportaccommodaties; 

14) Op het product buitensport is eveneens een voordeel te zien, hier zijn de lasten € 62.000,- lager uitgevallen in 
verband met minder ureninzet van de Gresbo. Deze lagere ureninzet is voornamelijk van toepassing op het 
onderhoud in de Strokel; 

15) Onder de balanspost “Voorraad gereed product” worden de restkavels van voormalige grondexploitaties 
verstaan. Uitgifte van deze kavels zorgt voor een incidenteel voordeel in de jaarrekening. Voor 2019 gaat het 
om Lorentz II (€ 217.000,-) en Boekhorstlaan (€ 130.000,-); 

16) Binnen het product openbaar groen zijn voor het regulier onderhoud op de onderdelen revisie bovenwijks 
groen en de opschaling van het beeldkwaliteitsniveau van categorie C naar B voordelen ontstaan  
(€ 260.000,-). Door een gunstigere aanbesteding van werk, maar ook in de planning en uitvoering van ‘werk 
met werk’. In het laatste geval vindt dan een verschuiving van werkzaamheden plaats ten laste van het 
volgende jaarbudget en blijven dus de middelen van het oude jaar over; 

17) Op het product wegen werd daarentegen meer uitgegeven aan onderhoud van bruggen en tunnels (waardoor 
een nadeel op dit product van € 107.000,-). Het beheer en onderhoud van de bruggen in het Waterfront kwam 
over van het Grondbedrijf naar de Algemene dienst. In de primitieve begroting van 2019 waren deze kosten 
nog niet opgenomen. Ten laste van dit budget kwamen ook de niet geraamde kosten van ProRail voor de 
uitvoering van de in 2014 afgesloten Projectovereenkomst (POK) voor het beheer en onderhoud van de 
transfer (2 liften) en onderdoorgangen Westeinde / Oranjelaan en Weisteeg. In de Bestuursrapportage werd 
over de uitvoering van de POK  eind 2019 al melding gemaakt; 

18) De uitvoeringsagenda 2019 – 2022, gekoppeld aan de woonvisie Harderwijk 2019 is op 9 januari 2020 
vastgesteld door de raad. Structurele middelen zijn beschikbaar gesteld. Het budget 2019 kan hierdoor 
incidenteel vrijvallen; 

19) Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de actualisatie van het Gemeentelijk Riolerings Plan(GRP). In 
2019 heeft deze actualisatie niet plaatsgevonden, waardoor de middelen incidenteel vrijvallen; 

20) Als gevolg van capaciteitsproblemen is geen uitvoering gegeven aan de routekaart duurzaam klimaat neutraal 
en het uitvoeringsplan energiebesparing. De middelen vallen incidenteel vrij. 

 
In Thema 2 zijn de volgende incidentele posten opgenomen: 

Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

THEMA2 Aantrekkelijke stad 

ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen 51133 Ext. juridische ondersteuning muzieksch. Baten 0 -40 40 

Lasten 33 52 -20 

53092 Desinvestering hoofdveld Slingerbos Lasten 48 48 0 

53093 Vervangen LED lampen sportpark in 2018 Lasten 6 0 6 

53238 Bijdr. Rumels Padel-en Jeu de Boulesbaan Lasten 45 35 10 

53239 Aanleg padelbanen Lasten 41 41 0 

53810 Voorbereiding planontwikkeling Sypel Lasten 185 141 44 

ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen - Totaal 357 277 80 

ER202 Een hogere kwaliteit van de 
woonomgeving 

02702 Hondenwijzer Lasten 0 1 -1 

21117 Wandelknooppunten Lasten 30 30 0 

21120 Straatmeubilair, verkeerspalen Dotaties 40 40 0 

46562 Uitbesteed meerjaren onderhoud Lasten 0 26 -26 

56151 Behoud historische boerderijen-erven Lasten 35 0 35 

56522A Boscompensatie Rantrime Lasten 50 0 50 

56524 Natuurvisie veluwe agenda 1.0 Lasten 35 3 32 

57000A Groen Onderhoud Lasten 154 80 73 

57023A Groen van kwaliteitsniveau C naar B Lasten 300 224 76 

57082 Verkoop grond/opstallen/groen e.d. Baten -600 -317 -283 

Lasten 0 22 -22 

57086A Geparkeerde kosten gem.panden-bouwkavels Lasten 0 0 0 

72512 Aandelen Afvalsturing Friesland Dotaties 49 49 0 

72512A Aandelen Afvalsturing Friesland Baten 0 -3 3 

76041 Opstellen uitvoeringsagenda water Lasten 30 0 30 
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Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

82056A Beleidsplan Wonen gewoon gemak Baten -3 -3 0 

Lasten 3 3 0 

82056B Beleidsplan Wonen sub.verord. Isolatie Baten -16 0 -16 

Lasten 16 0 16 

82056E Deelname SVn-Startersleningen Baten -15 0 -15 

Lasten 15 0 15 

82061 Stimulering sociale huur Dotaties 492 492 0 

Onttrekking -848 -740 -108 

82061A Stimulering sociale huur Lasten 356 204 152 

82064 Verhuizing Zandlaan Lasten 60 32 28 

82375I Overige grond Boekhorstlaan Baten -60 -130 70 

82388 Marius van Dokkum museum Baten -25 -17 -8 

Lasten 25 35 -10 

82426 Reconstructie Havenhoofd Lasten 77 0 77 

83312 Standplaatsbehoefte woonwagens Lasten 15 3 12 

KP202010 Cultuurhistorie Dotaties 65 65 0 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving - Totaal 279 98 181 

ER203 Een duurzamere samenleving 77110A Fijnstofvangers Dotaties 65 65 0 

77132 Straat van de toekomst Lasten 50 3 47 

77134 Innovatie agenda (groene economie) Lasten 60 7 53 

77135 Uitv.routekaart duurzaam klimaatneutraal Baten -240 0 -240 

Lasten 240 11 229 

77137 Smart City Harderwijk Lasten 25 0 25 

77145 Energielokel Veluwe duurzaam Lasten 23 25 -2 

77145A Energielokel Veluwe duurzaam Baten 0 -8 8 

Lasten 0 7 -7 

77147 Duurzaamheid Lasten 280 45 235 

77148 Locatie pilot off-grid tiny houses Lasten 25 4 21 

77245 Gasloze Samenleving Lasten 50 52 -2 

77423 Uitvoeringsplan Energiebesparing Lasten 18 0 18 

77424 Reserve nieuwe energiemaatregelen Dotaties 7 7 0 

Onttrekking -1.179 -530 -649 

77490 Kapitaallasten duurzaamheid Lasten 1.179 530 649 

ER203 Een duurzamere samenleving - Totaal 604 219 385 

ER204 Meer ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkh. 

20107 Voorbereidingskosten Havendam Lasten 50 0 50 

20410A Aanlichten Zeerbeer onderh.+ energie Dotaties 45 45 0 

81043 Uitvoeren visie gebied Wellen/Stille Wei Dotaties 1.628 1.628 0 

81055 Implem. gevolgen Omgevingswet Lasten 120 120 -1 

81081 Landschappelijk versterking Hierden Baten 0 -21 21 

Lasten 0 271 -271 

81081B Uitv.agenda landsch Hierden/dorps bouwen Lasten 35 1 34 

81082 Functieverandering Eendengebied Lasten 50 0 50 

C98 Algemene reserve Baten 0 -3.881 3.881 

Lasten 0 2.020 -2.020 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. - Totaal 1.928 183 1.744 

THEMA2 Aantrekkelijke stad - Totaal 3.167 777 2.390 
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Algemene doelstelling 
Wij willen de economische kracht van Harderwijk behouden en zo mogelijk 
versterken. 

2.3 Thema 3 de Ondernemende stad 
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 Algemeen 
 
Algemene doelstelling 
Harderwijk is een ondernemende stad. Wij werken aan een samenleving waar de mensen en organisaties 
gestimuleerd worden en de ruimte krijgen om te ondernemen. Onder de noemer ‘ondernemend’, vallen de 
beleidsterreinen die tot doel hebben de totale economische activiteit in stad en regio te vergroten.  
Hoewel deze beleidsterreinen elk een eigen dynamiek kennen, hebben ze een gezamenlijk doel.  
De gezamenlijkheid komt tot uiting in de beschrijving van het begrip Economische Kwaliteit: ‘De mate waarin 
burgers in staat zijn om passend werk te vinden en de mate waarin ondernemingen in staat worden gesteld zich te 
ontwikkelen en kwaliteiten te benutten’.  
 
De algemene doelstelling is het versterken van het economisch vestigingsklimaat van Harderwijk. Die 
economische kwaliteit wordt bepaald door de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking, het aanbod van 
banen (tezamen vraag en aanbod arbeidsmarkt), de kwaliteit van de werklocaties (inclusief bereikbaarheid), de 
mate van groei en innovatie in het bedrijfsleven en het imago en de profilering van Harderwijk als economische 
centrum van de regio.    
 
De algemene doelstelling is: ‘Versterk de economische kwaliteit van Harderwijk en Hierden’. Om dit te bereiken 
zijn de volgende subdoelstellingen gekozen: 

 Maak werklocaties sterker en aantrekkelijker; 

 Versterk de economische sectoren: Toerisme, Zorg en Techniek;  

 Verbeter de aansluiting van vraag aanbod op de arbeidsmarkt; 

 Profileer de stad krachtig en helder als ondernemend. 
 
De volgende verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de te realiseren beleidsdoelstellingen: 

 Samenwerking Noord-Veluwe opgeheven per 1-1-2020; 

 Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken. 
 
Doelstellingen per ER doel 
3.01 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties 

 Werklocaties zijn goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer 

Wat wilden wij bereiken:  
Het gaat bij hier om werklocaties voor bedrijven, kantoorfuncties, winkels, maatschappelijke voorzieningen en 
werken-aan-huis. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Opstellen van een nieuwe detailhandelsvisie; 

 Opstellen van een nieuwe kantorenvisie; 

 We gaan op basis van een geactualiseerd verkeersmodel de verkeersstromen in de gemeente Harderwijk 
in kaart brengen en scenario’s ontwikkelen voor het verbeteren van de doorstroming van en naar onze 
werklocaties. 

 
Wat hebben we er voor gedaan: 

 De nieuwe detailhandelsvisie is opgestart en de conceptversie wordt in Q1 2020 ter visie gelegd; 

 De kantorenvisie is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld; 

 Voor het nieuwe verkeersmodel is in 2019 de opdracht verleend, we verwachten in het eerste kwartaal 
van 2020 de oplevering van dit model.  

 

 Werklocaties hebben uitstraling en profiel 

Wat wilden wij bereiken: 
Het profiel en de uitstraling van het stadscentrum en het regionale bedrijventerrein Lorentz wordt versterkt.   

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Voortzetten van de acquisitiestrategie. Vinger aan de pols houden bij de regionale en landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsverplaatsingen. Het Regionaal Programma Werklocaties met de 
regio gemeenten Noord - West Veluwe afmaken en samen met de provincie vaststellen.  
 
Wat hebben we ervoor gedaan: 
De acquisitiestrategie van Lorentz werkt en heeft in 2019 geleid tot een verkoop van circa 3ha 
bedrijventerrein. Samen met onze regionale collega’s is het RPW opgesteld en deze is door de provincie 
goedgekeurd. Binnen dit RPW zijn afspraken  gemaakt en werkwijze opgesteld om gezamenlijk de 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsverplaatsingen te monitoren. Harderwijk werkt binnen de regio dan 
veel samen met de gemeenten Ermelo en Putten. Zoveel mogelijk betrekken we ook de gemeente Zeewolde 
bij de gesprekken over de toekomst van de bedrijventerreinen.  
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3.02 Sterkere economische sectoren 

 Aanbod van bedrijven is versterkt 

Wat wilden wij bereiken: 

De groeisectoren Toerisme, Techniek en Logistiek versterken.   

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Deelnemen aan het vervolgonderzoek van Kracht van Oost; 

 Uitvoeren visie op de Economische Positionering van Harderwijk; 
 Het benutten van de economische kansen die Lelystad Airport gaat bieden. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan: 

 Het onderzoek Kracht van Oost is in Q4 van 2019 gestart en wij doen mee met dit onderzoek. In 
september 2020 volgt het onderzoeksrapport; 

 Bij alle economische projecten en werkzaamheden werken we vanuit de visie op de Economische  
positionering. Met de gemeenten van de Veluwe werken we aan de agenda Veluwe op 1. Met de 
regiogemeenten werken we aan de verbinding met Lelystad en samen met de BKH voeren we 
gesprekken op het gebied van techniekverbinding met de Zwolse regio; 

 Het programma benutten economische kansen Luchthaven Lelystad is in uitvoering samen met de 
gemeenten Ermelo, Putten, Nunspeet en Zeewolde.  

 

 Versterken toeristisch product 

Wat wilden wij bereiken: 
Uitvoeren stap 4 en 5 Handhaving Strategienota Vitale Vakantieparken. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
In januari 2018 is de Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld. Op basis van dit ruimtelijk 
kader is per park vastgelegd wat het ruimtelijk toekomstperspectief is. Voor de parken die in aanmerking 
komen voor transformatie worden in 2019 de nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld en de anterieure 
overeenkomsten met financiële voorwaarden gesloten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan Stap 4 van de 
Strategienota Vitale Vakantieparken. Parallel hieraan loopt de uitvoering van Stap 5 van de Strategienota, 
onderdeel handhaving. Parken die recreatief blijven, moeten ook als zodanig gebruikt worden. Gestart wordt 
met het in kaart brengen van het (eventueel strijdige) gebruik van alle recreatieobjecten op de recreatieve 
vakantieparken.   
 
Wat hebben we ervoor gedaan: 
In 2019 is het bestemmingsplan voor de transformatie van de Centuurbaan in procedure gegaan en recentelijk 
onherroepelijk geworden. Verder is het handhavingsbeleid permanente bewoning vastgesteld en wordt 
uitvoering aan gegeven. Begin 2020 gaan de overige bestemmingsplannen van de overige 3 te transformeren 
parken in procedure.   

 

 Kennis en innovatiepotentie is verhoogd 

Wat wilden wij bereiken: 
Kennis en innovatie is erg belangrijk in de groei van de economie. Innovatie moet nog meer een plek krijgen 
binnen het onderwijs en met name in het MBO. 

 Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Met het vaststellen van de  innovatieagenda in 2017 wordt het bedrijfsleven gestimuleerd en gefaciliteerd om 
te innoveren. In het werkplan Innovatieagenda wordt onder de thema's: internet of things, circulaire economie, 
robotica, domotica gewerkt aan het creëren van een innovatief klimaat. Hierin wordt ook ruimte geboden voor 
het uitvoeren van pilots zoals het Lora-netwerk en geïntegreerde zonnepanelen op de geluidswal 
Harderweide.  
 
Wat hebben we ervoor gedaan: 
In de voortgangsrapportage, die in januari 2020 is gedeeld met de gemeenteraad is een overzicht geboden 
van al onze activiteiten van 2019. Zo hebben we bijvoorbeeld de drie D kaarten van Harderwijk 
(plattegronden) gemaakt. De service robot in de ontvangsthal van het stadhuis is ingezet in de 
dienstverlening. Deze robot is ook ingezet in het primaire en secundaire onderwijs om het programmeren van 
de schoolgaande jeugd te stimuleren. We zijn een pilot gestart voor sensoren die aangeven wanneer de 
openbare prullenbakken vol zijn. In 2020 wordt deze pilot geëvalueerd en eventueel uitgebreid. We zijn 
gestart met het project circulaire economie, dit houdt in dat we de afval en materiaalstromen van de hele 
gemeente in kaart hebben gebracht. Dit was de eerste fase van een project dat ook in 2020 en 2021 nog 
doorloopt.  
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3.03 Verbeterde aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

 Goede afstemming tussen vraag en aanbod van werk 

Wat wilden wij bereiken: 

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Nu de economie is aangetrokken en er veel banen zijn ronden wij de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktbeleid 
af. De nog openstaande punten worden opgenomen in bestaande werkzaamheden of in de strategische 
raadsagenda onder punt Arbeidsmarktparticipatie. 
 
Wat hebben we ervoor gedaan: 

 Intensiveren regionale samenwerking onder FactorWerk; 

 Binnen de subregio Noord Veluwe ontwikkeling van nieuwe leer- en werklijnen in samenwerking met 
Inclusief Groep en regiogemeenten; 

 Professionaliseren (regionale en lokale) werkgeversdienstverlening; 

 Aanstellen van een regionale coördinator Duurzaam Inclusieve Arbeidsmarkt; 

 Uitvoering van het project de Tafel van Een (vergroten economische zelfredzaamheid van vrouwen); 

 Opstarten mogelijkheden voor intensiveren inzet van Social Return on Investment bij aanbestedingen en 
inkoop. 

 

 Goede samenwerking tussen onderwijs en ondernemers 

Wat wilden wij bereiken: 
Goede samenwerking tussen onderwijs en ondernemers. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
In alle communicatie tussen gemeente en werkgevers krijgt het onderwerp ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
een plek, zoals in het Economisch Platform Harderwijk en in alle gesprekken die de 
bedrijvencontactfunctionaris voert.  
Wat hebben we ervoor gedaan: 
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is een vast gespreksonderdeel geworden van het Economisch Platform 
Harderwijk. Daar zit zowel het onderwijs als de ondernemers aan tafel. Ook de bedrijfscontactfunctionaris 
neemt dit onderwerp nu in alle gesprekken mee.  

 
3.04 Versterk het ondernemende profiel van Harderwijk 

 Harderwijk staat bekend als ondernemende stad (werken, wonen en recreëren) 

Wat wilden wij bereiken: 
Vermarkten van Harderwijk als toeristische bestemming. Versterken van het internationaal toerisme. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Meedoen aan marketingactiviteiten van Heerlijk Harderwijk, Visit Veluwe en Hanzestedenmarketing; 

 Met de andere Hanzesteden benaderen wij nieuwe groepen toeristen van over de hele wereld, met 
nadruk op toeristen uit Duitsland en België; 

 Het thema Water wordt uitgewerkt; 

 Havenvisie uitvoeren; 

 Versterken verbinding binnenstad-boulevard; 

 Nieuwe en bestaande evenementen stimuleren we om bij te dragen aan de bestaande profielen. Dit doen 
we door binnen elke organisatie de verbinding met de voor Harderwijk zo belangrijke profielen en thema’s 
te leggen. 

 
Wat hebben we ervoor gedaan: 

 We hebben volop meegedaan aan de marketing activiteiten, zo hebben we samen met Heerlijk 
Harderwijk nationale en internationale watersportbeurzen bezocht, met Visit Veluwe hebben we 
binnenlandse en buitenlandse persontvangsten verzorgd. Met Hanzestedenmarketing hebben we diverse 
artikelen in de buitenlandse pers vorm gegeven; 

 De activiteiten richting buitenlandse toeristen zijn bijvoorbeeld een meertalig en verruimd wandel- en 
fietsroute aanbod; 

 We hebben samengewerkt aan een nieuw randmeermagazine. Dit magazine laat het aanbod rondom de 
randmeren zien aan bestaande en nieuwe toeristen. We zijn daarbij met name gericht op de regio’s 
rondom Amsterdam, Den Haag en Rotterdam;  

 De havenvisie is voor wat betreft het onderdeel historische schepen uitgevoerd en vastgesteld; 

 De versterking binnenstad/Boulevard zien we vooral terug in het plan voor de herinrichting Brugge en 
Vijhestraat en in de verbeterde samenwerking tussen de horeca ondernemers van de verschillende 
gebieden; 

 Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest die tot doel hadden om de Harderwijker thema’s met elkaar 
te bespreken en uit te diepen. Het evenementen cluster Zomerstad is opgericht en daarbinnen zijn dan 
weer evenementen ontstaan die onze bekende thema’s uitdragen. 
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Wat heeft het gekost? 

Resultaat 
(best. / bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA3 Ondernemende stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties -2.467 -2.191 -2.191 -2.301 110 

ER302 Sterkere economische sectoren -38 -41 -41 -38 -3 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod arbeidsmarkt -18 0 0 0 0 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk -251 -323 -334 -361 27 

Baten - Totaal -2.775 -2.554 -2.565 -2.700 134 

Lasten ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties 1.892 2.415 2.347 2.029 318 

ER302 Sterkere economische sectoren 453 595 655 515 140 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod arbeidsmarkt 109 41 98 81 18 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 1.172 982 1.442 1.419 23 

Lasten - Totaal 3.626 4.033 4.542 4.044 499 

Resultaat bepaling - Totaal 851 1.479 1.977 1.344 633 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties 1.765 1.325 4.358 4.408 -50 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 121 161 553 553 0 

Dotaties - Totaal 1.886 1.486 4.912 4.962 -50 

Onttrekking ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties -269 0 -3.033 -3.095 63 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk -83 -83 -838 -838 0 

Onttrekking - Totaal -353 -83 -3.870 -3.933 63 

Resultaat bestemming - Totaal 1.533 1.403 1.041 1.029 13 

THEMA3 Ondernemende stad - Totaal 2.384 2.882 3.018 2.373 646 

 
Het resultaat van Thema 3 is als volgt te verklaren: 

Onderwerpen Voordeel Nadeel Verwijzing 
toelichting 

Salarissen / verrekeningen  77  

Kapitaallasten 75   

Onderhanden werken 257*  1) 

Energie  74  

Parkeren 309  2) 

Algemene economische zaken 99  3) 

Centrumfunctie 59  4) 

Diversen  2  

Totaal 799 153  

Saldo  646   

 
De verklaring van de afwijking is als volgt: 
1) Voor de onderbouwing van het onderhanden werk wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6  waar een overzicht is 

opgenomen van de onderhanden werken 2019. * Van dit bedrag wordt € 157.795,- gedekt uit de Algemene 
Reserve; 

2) Op basis van de parkeerexploitatie is per saldo sprake van een voordelig resultaat van € 309.000,-. In 
hoofdlijnen kan dit als volgt worden verklaard: Parkeergelden (straatparkeren, boulevard en Houtwal) is          
€ 266.000,- voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op basis van het coalitieakkoord “uitbreiding 
eerste 2 uur gratis parkeren van twee naar vijf parkeerterreinen” de begroting 2019 is gemuteerd. Bij het 
samenstellen van de Bestuursrapportage 2019 was nog onvoldoende inzichtelijk wat de werkelijke financiële 
gevolgen van deze mutatie zouden zijn. Bij het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat het 2 
uur gratis parkeren heeft geleid tot een toename van een langere parkeerduur dan oorspronkelijk was 
voorzien. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een last van € 246.000 voor toekomstige 
parkeergarages Waterfront. Er zijn dit jaar echter geen kosten gemaakt. Derhalve is dit een incidenteel 
voordeel.  In de Bestuursrapportage is al geconstateerd dat de baten belanghebbenden parkeren en 
parkeerboetes lager zouden zijn dan geraamd. Bij het samenstellen van de jaarrekening is gebleken dat dit 
€ 203.000,- is; 

3) Het voordelige op dit product wordt met name veroorzaakt doordat abusievelijk in 2018 de lasten voor 
toerisme en recreatie te hoog waren opgenomen. Dit is in 2019 gecorrigeerd en leidt, tezamen met het niet 
doorgaan van de werkzaamheden van de “Stedelijke herverkaveling Tonselseveld” tot een voordelig resultaat; 

4) Het project “visie ontwikkelen op andere binnenstad” is later opgestart dan gepland. Hierdoor is voor 2019 
sprake van een incidenteel voordelig financieel resultaat van € 59.000,-. 
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In Thema 3 zijn de volgende incidentele posten opgenomen: 

Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

THEMA3 Ondernemende stad 

ER301 Aantrekkelijker en sterkere 
werklocaties 

23022 Elektra Bleek Lasten 20 0 20 

23363 Reserve parkeren Waterfront Dotaties 4.343 4.393 -50 

Onttrekking 0 -13 13 

23420 Huur vrachtw.parkeerpl. Daltonstraat Lasten 12 12 0 

57426 Vitale Vakantieparken Lasten 122 48 74 

57427 Stedelijke herkaveling Tonselseveld Lasten 30 0 30 

ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties - Totaal 4.527 4.440 87 

ER302 Sterkere economische sectoren 31176 Budget Warenmarkt Drielanden Lasten 20 0 20 

ER302 Sterkere economische sectoren - Totaal 20 0 20 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod 
arbeidsmarkt 

61811 Arbeidsmarktbeleid Lasten 57 38 19 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod arbeidsmarkt - Totaal 57 38 19 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 24030A Vlot bij Strandeiland Dotaties 40 40 0 

31352 Inrichting evenemententerreinen Lasten 86 87 -1 

57456 Versterken zakelijk/buitenlands toerisme Lasten 91 75 16 

57457 Ontwikkelen fietsknooppuntensysteem Lasten 7 0 7 

57459 Nalevingsonderzoek / Mysteryshoppers Lasten 25 22 3 

57470 Winterstad / Zomerstad Lasten 41 14 27 

57471 Evenementen Winterstad 2019 Baten -75 -75 0 

Lasten 100 113 -13 

57481 Pacht van sportvisserij Baten 0 0 0 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk - Totaal 314 275 39 

THEMA3 Ondernemende stad - Totaal 4.918 4.753 165 
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Algemene doelstelling 
Wij willen dat Harderwijk een verbindende stad is waarin bestuurders, inwoners, 
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen binnen en buiten de gemeente in 
samenwerking met elkaar de gestelde doelen bereiken. 

 

2.4 Thema 4 de Verbindende stad 
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Algemeen 
 
Algemene doelstelling 
De structuur van de Begroting is van oorsprong gebaseerd op de Stadsvisie 2031 uit 2010. De actualiteit van de 
teksten uit de stadsvisie is na een aantal jaren minder, omdat de maatschappij zich blijft ontwikkelen. Voor de 
structuur van het coalitieakkoord ‘Aanpakken met ambitie’ is daarom gekozen voor een andere indeling. 
Aangesloten is bij de wettelijke voorgeschreven indeling voor de wijze waarop gemeenten informatie aan moeten 
leveren aan het CBS (taakvelden). Deze objectieve indeling is ook gehanteerd voor het collegeprogramma. 
De auditcommissie heeft een taak in de bepaling van de structuur van de meerjarenbegroting (MJB). Komend jaar 
zullen wij samen met de auditcommissie de raad een voorstel doen over de hoofdstructuur van de 
meerjarenbegroting. De inhoud van deze begroting is mede gebaseerd op het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma. Voorstellen voor nieuw beleid zijn per thema toegelicht.    
 
Bij de verbindende stad gaat het in hoofdlijn om de volgende doelstellingen: 

 Betere dienstverlening; 

 Meer bestuurskracht; 

 Meer partnerschap en samenwerking. 
 
De volgende verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de te realiseren beleidsdoelstellingen: 

 Meerinzicht; 

 Samenwerking Noord-Veluwe opgeheven per 1-1-2020; 
 
In 4.04 is een toelichting opgenomen over de gemeenteraad, het college en bestuurs- ondersteuning. 
 
Doelstellingen per ER doel 
4.01 Betere dienstverlening 

 Meer servicegerichte houding naar onze klanten 

Wat wilden wij bereiken: 
De verbetering van de dienstverlening raakt een aantal aspecten, zoals een betere: 
1. Bereikbaarheid; 
2. Klantfocus; 
3. Toegankelijkheid van informatie en 
4. Effectiever en efficiënter werken. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Een servicegerichte houding naar onze klanten. Dit betekent dat medewerkers een actieve houding 
hebben en duidelijke antwoorden geven op vragen of plannen van klanten. Wij zijn klantvriendelijk en 
gastvrij; 

 Wij stellen een burgerpanel in die toetst of onze dienstverlening voldoet aan de verwachting van onze 
klanten; 

 Wij houden jaarlijks een klantentevredenheidsonderzoek op basis waarvan we onze dienstverlening 
verbeteren; 

 Wij evalueren de zaterdagopenstelling en er wordt een besluit genomen of deze een structureel karakter 
krijgt; 

 Voor zorgproblemen bieden wij een oplossing volgens de lijn van één gezin, één plan en één regisseur; 

 Onze persoonlijke dienstverlening in de stadswinkel breiden wij uit met specifieke balies voor ruimte en 
zorg; 

 De persoonlijke en digitale dienstverlening breiden wij uit. Via de website bieden wij meer producten en 
diensten digitaal aan; 

 Door de invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt de toegankelijkheid van informatie vergroot: 
o Vergunningen worden gedigitaliseerd; 
o Geo-informatie wordt beschikbaar gesteld; 
o Voor behandeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven organiseren wij een Ruimtekamer. 

 Er komt een beleidsbibliotheek waar beleidsregels en verordeningen vindbaar zijn. Deze beleids-
bibliotheek wordt digitaal toegankelijk voor iedereen; 

 Een innovatieplatform. Dit platform stimuleert en faciliteert bedrijven te innoveren. In het Huis van de Stad 
ontstaat zo een direct aanspreekpunt voor partijen. Tevens heeft dit platform als rol om in de eigen 
organisatie innovaties te stimuleren.  De wisselwerking tussen extern en intern versterkt elkaar. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Dienstverlening is dit jaar een belangrijk gespreksonderwerp geweest. Dit heeft er toe geleid dat interne 
processen klantgerichter moeten worden ingericht. Dit willen we doen door in samenwerking met Ermelo, 
Zeewolde en Meerinzicht processen te harmoniseren het belang van de klant bij het optimaliseren 
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centraal te zetten. Hiervoor hebben de 3 colleges  in 2019 ingestemd met de start van het Programma 
Dienstverlening Samen Organiseren; 

 Uit eigen ervaringen is gebleken dat een burgerpanel geen representatieve afvaardiging vormt van de 
inwoners en bedrijven in Harderwijk. Het bevragen van je klanten is natuurlijk een must. Als werkvorm is 
er daarom in 2019 gekozen om door middel van klantgesprekken, een uitgebreid gesprek te voeren met 
klanten en zo inzicht te krijgen in ervaringen en welke verbeteringen wenselijk zijn.  
Ook het platform Online stadsgesprek is een nieuw middel dat wij inzetten om in gesprek te gaan met 
onze inwoners en bedrijven om zo tot nieuwe inzichten en initiatieven te komen; 

 Dit jaar zijn we bij de NVVB monitor aangesloten. Hierop monitoren we de klanttevredenheid voor de 
balie, telefonie en website. Elke klant krijgt hiermee de mogelijkheid om een beoordeling te geven over 
zijn/haar ervaring; 

 De bezoekersaantallen van de zaterdagopenstelling zijn goed. Het blijkt een goede aanvulling te zijn op 
onze openingsuren door de week. De openstelling is daarom structureel gemaakt; 

 Balie Ruimte: Op de gemeentelijke website is één loket (e-formulier) voor alle vragen m.b.t. bouwen en 
ruimtelijke ordening. Binnen twee werkdagen volgt persoonlijk contact met behandelend ambtenaar (vast 
aanspreekpunt), (gereed in 2019). 

 Vergunningen digitaliseren: Er was vertraging door interne problemen bij de leverancier. De helft van de 
dossiers wordt opgeleverd in Q1 2020 de rest in Q2 (dus niet gereed 2019); 

 In 2019 zijn alle beleidsregels geïnventariseerd. Per 1 januari 2021 moeten overheden alle nieuwe 
beleidsregels op Overheid.nl publiceren. En per 1 januari 2022 moeten alle bestaande beleidsregels op 
Overheid.nl staan. De werkzaamheden zijn er nu op gericht om tijdig aan deze wettelijke verplichtingen te 
voldoen. Daarbij zal ook gekeken worden hoe de informatie die op Overheid.nl staat, ontsloten kan 
worden via onze (nieuwe) website; 

 In 2019 is intern een innovatieplatform opgericht. Deze bestaat uit een brede afvaardiging uit de 
organisatie. In 2019 zijn 3 projecten centraal gezet: 3D kaartmateriaal, Block Chain waardepapieren en 
toepassingen op het LoRa netwerk. Ook is verbinding gelegd bij een nieuw landelijke innovatienetwerk 
tussen overheidsinstellingen; 

 Er is een klankbordgroep Dienstverlening van de Raad ingesteld, om zo de raad actueel te informeren en 
inbreng op dit onderwerp te geven. 

 
4.02 Meer bestuurskracht 

 Bundeling van bestuurskracht van overheden 

Wat wilden wij bereiken: 
Gemeenten hebben te maken met complexe vraagstukken die vragen om grote bestuurskracht. Soms zijn de 
vraagstukken dusdanig complex dat resultaten alleen kunnen worden bereikt in grotere 
samenwerkingsverbanden. Bestuurskracht gaat daarom over een meer algemeen maatschappelijk vermogen 
om complexe publieke vraagstukken aan te pakken, het bereiken van beoogde maatschappelijke effecten en 
het vermogen om die beoogde maatschappelijke effecten te verwezenlijken. Wij zullen:  

 Coalities en allianties moeten aangaan, teneinde opgaven te identificeren en minder producerende rollen 
te spelen; 

 Het organiserend vermogen in de stad moet versterken, zodat bewoners en bedrijven zelf deelnemer 
worden; 

 Maatschappelijke initiatieven signaleren en faciliteren. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Samenwerking Noord-Veluwe: met een kritische blik voortbouwen aan deze vorm van regionale 
samenwerking. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
In 2019 is door de zeven colleges (Elburg, Ermelo Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten)  
besloten om te stoppen met deze vorm van regionale samenwerking. Het kader, de Meervoudige 
centrumregeling Noord-Veluwe, had als bezwaar dat deze een belemmerende werking had op het toetreden 
van deelnemers. Bovendien hebben enkele gemeenten de voorkeur voor een gebiedsgeoriënteerde 
samenwerking. De overige de deelnemers, waaronder Harderwijk, streven een inhoud gedreven 
samenwerking na. Dit wil zeggen een aan maatschappelijke opgaven gekoppelde (netwerk)samenwerking. 
Daarnaast zijn de 4 strategische thema’s in de afgelopen periode verschillend opgepakt:  
1. Economische kansen van de ontwikkeling van luchthaven Lelystad: de samenwerking vindt plaats tussen 

vier gemeenten (Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde), waarbij de gemeenten Nijkerk en 
Amersfoort zijn aangehaakt bij het proces; 

2. Versterking toeristisch-recreatieve functie van de Veluwe: Dit thema is gecombineerd met de 
samenwerking op beleidsmatig niveau. De strategische samenwerking vindt plaats op basis van de 
Gebiedsagenda (Veluwe op één) tussen 22 gemeenten en niet tussen 7 gemeenten;  

3. Verbetering bereikbaarheid op de A28: De strategische samenwerking is gecombineerd met de 
samenwerking op beleidsmatig niveau. De gemeente Harderwijk en de overige gemeenten uit de regio 
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Noord-West veluwe maken onderdeel uit van een breed projectteam (overheden en bedrijfsleven vanuit 
de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe);  

4. Regionale economische ontwikkelingsstrategie: De gemeenten Hattem, Harderwijk en Oldebroek doen 
niet mee aan dit strategische thema, omdat dit in hun ogen niet past bij de tussenregio die de Noord-
Veluwe op basis van onafhankelijk onderzoek is.  

 
De samenwerking op beleidsmatige onderwerpen is gecontinueerd en vindt vanaf 01-01-2020 plaats op basis 
van dienstverleningsovereenkomsten.    

 
4.03 Meer partnerschap en samenwerking 

 Meer betrokkenheid van andere overheden bij de ambities van Harderwijk 

Wat wilden wij bereiken: 
Het versterken van onze positie in de regio door samen te werken met de provincie en andere 
(regio)gemeenten, teneinde op een integrale wijze invulling te geven aan regionale en provinciale ambities.  

 Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Regio steden (RS4): Samen met de steden Doetinchem, Tiel en Zutphen in partnerschap met de 
provincie inzetten op het versterken van de centrumfunctie van Harderwijk in de regio; 

 Gebiedsagenda ‘Veluwe op één’: inzetten op de speerpunten Veluwe, water en Hanze; 

 Het versterken van het partnerschap met de provincie Gelderland en daarbij zo veel als mogelijk aan te 
haken bij de zeven ambities uit de omgevingsvisie van de provincie (Gaaf Gelderland): 1. Energietransitie 
2. Klimaatadaptatie 3. Circulaire economie 4. Biodiversiteit 5. Bereikbaarheid 6. Vestigingsklimaat 7. 
Woon- en leefomgeving; 

 Vitale vakantieparken: Uitvoeren van het bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021. Lokaal wordt 
er uitvoering gegeven aan de structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk; 

 Meerinzicht: Is het construct voor de samenwerking met de gemeenten Ermelo en Zeewolde. De 
komende vier jaar zetten wij in op het bestendigen van de samenwerking;  

 Beleidsmatige samenwerkingen tussen Ermelo, Zeewolde en Harderwijk versterken, met als beoogd 
effect een efficiëntere inzet van Meerinzicht. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 RS4: 
In deze fase vindt de samenwerking tussen de RS4-steden en provincie voornamelijk op ambtelijk niveau 
plaats. Er is sprake van kennisdeling. Bijvoorbeeld over het vraagstuk aardgasvrij wonen. Daarnaast vindt 
vanaf half 2019 op het niveau van secretarissen (provincie en steden) regelmatig overleg plaats. Hier 
staan de wijze van samenwerking tussen provincie en RS4 en inhoudelijke onderwerpen op de agenda. In 
het provinciale coalitieakkoord is vastgelegd dat de RS4-steden aanspraak kunnen maken op 
ondersteuning bij strategische vraagstukken. De vier steden bereiden een zogenaamde propositie voor. 
Een propositie is een integraal vraagstuk gericht op samenwerken. Deze proposities zijn per stad 
verschillend, maar dragen allemaal bij aan het versterken van de centrumfunctie van de steden en 
ondersteunen de doelstellingen van de omgevingsvisie van de provincie. Deze proposities krijgen in 2020 
verder vorm en de verwachting is dat de propositie van Harderwijk in 2021 (bestuurlijk) kan worden 
opgestart. 

 Gebiedsagenda Veluwe op één: 
Hanze is als icoon voor de Veluwe gekozen door de Veluwe alliantie voor 2022. Er komt meer aandacht 
voor het thema Water op de Veluwe. In de promotie uitingen wordt de Waterrijke Veluwe steeds beter 
zichtbaar. De verschillende belevingsgebieden op de Veluwe zijn opgesteld in opdracht van de Veluwe 
alliantie. Harderwijk bevindt zich in twee van de belevingsgebieden Stranden & Randmeren en Zuiderzee 
& Hanze. Dankzij deze samenwerking zijn meerdere projecten zoals mountainbike route, wandelnetwerk, 
opschonen bebording op de Veluwe, recreatiezonering, gastvrije ontvangstlocaties op de Veluwe 
opgestart en/of afgerond.   

 Versterken van het partnerschap met de provincie Gelderland:  

Inmiddels is gestart met opstelling van de gemeentelijke Omgevingsvisie, de eerste participatieronde is 
gestart voor alle inwoners, in een volgende participatieronde zal ook de provincie benaderd worden. Er is 
nu nog geen contact met de provincie opgenomen over de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 Vitale vakantieparken: 
Voor de 4 parken die gaan transformeren van recreatie naar wonen is de verwachting dat de 
bestemmingsplannen dit jaar (2020?) vastgesteld of onherroepelijk zijn. Fase 5 van de structuurvisie, de 
handhaving, is inmiddels ook opgestart. 

 Meerinzicht:  

De samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, inclusief Meerinzicht, is het 
afgelopen jaar verder versterkt. Zo is bijvoorbeeld door de drie colleges besloten tot het instellen van een 
programma Dienstverlening. Binnen dit programma wordt het thema dienstverlening voor vier organisaties 
(drie gemeenten en Meerinzicht) integraal opgepakt en geharmoniseerd uitgewerkt. Medio 2019 is een 

http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/energietransitie
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/klimaatadaptatie
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/circulaire-economie
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/biodiversiteit
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/bereikbaarheid
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/vestigingsklimaat
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/woon-en-leefomgeving
http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland#!/woon-en-leefomgeving
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eerste EHZ-radenbijeenkomst gehouden. Op de agenda stonden drie thema’s: landelijke voorzieningen, 
zoals de Omgevingswet; trends en ontwikkelingen, zoals digitale dienstverlening en de standaardisatie 
binnen het sociaal domein.   

 Beleidsmatige samenwerkingen tussen Ermelo, Zeewolde en Harderwijk versterken: 
Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden tussen de drie gemeenten op het niveau van 
portefeuillehouders over de vraag of samenwerking op het thema omgevingsvisie meerwaarde biedt. Dit 
onderwerp wordt in 2020 verder uitgewerkt. Eind 2019 is afgesproken dat Ermelo, Zeewolde en 
Harderwijk samen onderzoeken welke opgaven er allemaal liggen, als we er vanuit gaan dat er in 2035 
circa 100.000 inwoners in de drie gemeenten wonen. Deze verkenning gaat vooral over Arbeidsmarkt, 
Mobiliteit, Onderwijs en Wonen. In 2020 start de verkenning, waarbij de provincie Gelderland ook wordt 
betrokken. 

 
 Samenwerking met maatschappelijk middenveld 

Wat wilden wij bereiken: 
Samenwerkingen met maatschappelijk middenveld. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Voortzetten van Burgerschap door uitvoering van het op 5 april 2018 vastgestelde plan van aanpak dat is 
opgenomen in het document “Harderwijk zijn wij samen; Een terug- en vooruitblik op Burgerschap”; 

 Interactief werken en strategische communicatie. De gemeente Harderwijk streeft naar begrijpelijke, 
klantgerichte, effectieve en doelgerichte communicatie met de verschillende 
belanghebbenden/stakeholders. Het uitgangspunt daarbij is eenduidige herkenbaarheid en beeldvorming 
van de gemeente als afzender in de diverse communicatie-uitingen in lijn met de gewenste identiteit. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Burgerschap 
Binnen het thema burgerschap hebben in 2019 verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals: 

 Het instellen van het Kindercollege;  

 Het houden van lezingen in samenwerking met de Gelderse Academie over democratisering en 
burgerparticipatie; 

 Het houden van een scholendebat over burgerschap, waarbij leerlingen met elkaar in debat gingen over 
politieke participatie, diversiteit, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, keuzes van de lokale overheden 
en een gezonde leefstijl; 

 Het uitreiken van de Piet Dijkstra prijs; 

 Het organiseren van een dag voor nieuwe inwoners; 

 Het verder bewerkstelligen van samenhang op het thema ‘Harderwijk zijn wij samen’ tussen de 
verschillende portefeuilles. 
 

Communicatie  
In lijn met het communicatiebeleid 2018-2022 en het uitvoeringsplan van de motie communicatie is in 2019 
gestart met schrijftrainingen voor medewerkers gemeente Harderwijk op taalniveau B1. Ook is een nieuwe 
Schrijfwijzer ontwikkeld. De teksten op de (nieuwe) website Harderwijk worden in het eerst halfjaar 2020 
aangepast op taalniveau B1. Communicatiemiddelen op taalniveau B (meer beeldcommunicatie) worden 
doorontwikkeld i.s.m. Meerinzicht Domein Sociaal; uitvoering start eerste kwartaal 2020. In 2020 wordt een 
start gemaakt met een update van de gemeentelijke huisstijl. 

 
4.04 Bestuur 

 De gemeenteraad bepaalt het programma 

Wat wilden wij bereiken: 
In maart 2018 hebben de inwoners van de gemeente Harderwijk hun lokale vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad heeft daarna een college van burgemeester en wethouders 
gekozen, dat samen met de raad het bestuur van de gemeente vormt. De belangrijkste beleidsdoelstellingen 
voor een raadsperiode zijn vastgelegd in een collegeprogramma dat zijn oorsprong vindt in het coalitieakkoord 
dat de partijen, die samen het college vormen, hebben gesloten na de verkiezingen. In het collegeprogramma 
wordt ook de door de gemeenteraad opgestelde strategische raadsagenda opgenomen.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
De gemeenteraad als vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente wordt manifest in de contacten 
van raadsleden met inwoners en de mate waarin raadsleden (de mening en belangen van) inwoners 
betrekken bij het maken van hun keuzes en daarover verantwoording afleggen. In 2019 zal de gemeenteraad 
verder gaan met het ontwikkelen van werkwijzen en (beleids)instrumenten om de relatie met de inwoners van 
Harderwijk verder te versterken. In brede zin gaat het erom om de directe en indirect participatie van inwoners 
zo groot mogelijk te laten zijn. In het najaar van 2018 benoemt de gemeenteraad concrete acties hiervoor.   
Wat hebben wij er voor gedaan: 
De gemeenteraad heeft in 2019 zijn werkwijze geëvalueerd en een aantal initiatieven genomen om de relatie 
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met inwoners te versterken. De mogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden om te participeren in de 
vergaderingen van de raadscommissies zijn uitgebreid en verbeterd. De gemeenteraad wil nog meer dan 
voorheen werkbezoek afleggen in voorbereiding op besluitvorming. Een werkgroep uit de gemeenteraad gaat 
zich intensief bezig houden met communicatie-activiteiten van de gemeenteraad waaronder het organiseren 
van wijkbezoeken en wijk- en buurtgesprekken.  

 

 De gemeenteraad controleert 

Wat wilden wij bereiken: 
Beleid conform de afgesproken beleidsuitgangspunten en financiële randvoorwaarden. Bij de controletaak 
gebruikt de raad de hulp van een accountant en van de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk. Beiden 
doen onderzoek naar de uitvoering van het gemeentebeleid, de legitimiteit en effectiviteit daarvan en de wijze 
waarop die uitvoering is georganiseerd.   
 
De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad in al zijn werkzaamheden vooral met betrekking tot de ambitie 
om inwoners te betrekken bij het bestuur van de gemeente. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
In 2019 en de jaren daarna wil de gemeenteraad steeds beter meetbaar maken wat met de uitvoering van 
beleid bereikt moet worden en hoe dat gemeten moet worden. Er zal een instrumentarium van prestatie-
indicatoren ontwikkeld worden en daaruit voortvloeiend zullen er middelen beschikbaar gesteld moeten 
worden om de prestaties daadwerkelijk te (kunnen) meten.    
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
In de begroting van 2020 zijn concrete prestatie-indicatoren benoemd. De gemeenteraad heeft de ambitie om 
hier in 2020 mee verder te gaan en meer prestatie-indicatoren vast te stellen.  

 

 Het college geeft dagelijkse sturing 

Wat wilden wij bereiken: 

Dagelijks sturing geven aan de gemeente. Binnen de organisatie gelden de kernwaarden Open, Ontspannen 
en Ondernemend. De door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders zijn randvoorwaarden.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 
Dagelijks besturen van de gemeente waaronder het uitvoeren van (wettelijke) taken. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 
Zie bovenstaande teksten in thema 4 en de teksten binnen de thema’s 1 tot en met 3. 

 
Wat heeft het gekost? 

Resultaat 
(best. / bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA4 Verbindende stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER401 Betere dienstverlening -997 -882 -882 -760 -122 

ER403 Meer partnerschap en samenwerking -552 0 0 -108 108 

ER404 Bestuur -27 -3 -3 -382 379 

Baten - Totaal -1.575 -885 -885 -1.250 365 

Lasten ER401 Betere dienstverlening 2.013 2.058 2.191 2.030 161 

ER402 Meer bestuurskracht 200 269 374 213 161 

ER403 Meer partnerschap en samenwerking 469 2 2 0 2 

ER404 Bestuur 2.905 2.405 2.524 4.469 -1.945 

Lasten - Totaal 5.587 4.735 5.091 6.711 -1.620 

Resultaat bepaling - Totaal 4.011 3.850 4.206 5.461 -1.255 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER403 Meer partnerschap en samenwerking 0 0 523 523 0 

ER404 Bestuur 2 2 2 2 0 

Dotaties - Totaal 2 2 525 525 0 

Onttrekking ER403 Meer partnerschap en samenwerking -55 0 -322 -158 -164 

ER404 Bestuur -52 0 0 -52 52 

Onttrekking - Totaal -108 0 -322 -210 -112 

Resultaat bestemming - Totaal -105 1 203 315 -113 

THEMA4 Verbindende stad - Totaal 3.906 3.851 4.409 5.777 -1.368 
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Het resultaat van Thema 4 is als volgt te verklaren: 
Onderwerp Voordeel Nadeel Verwijzing 

toelichting 

Kapitaallasten 58   

Onderhanden werken 577  1) 

RNV 108  2) 

Lagere onttrekking reserve Meerinzicht  164 3) 

Ondersteuning Raadsgriffier  33 4) 

Controlekosten accountant  45 5) 

Uitvoeren ICT Audits 42  6) 

Pensioenvoorziening wethouders  1.609 7) 

Werkbijeenkomsten raad, college en management  85 8) 

Intergemeentelijke inkoopkalender  42 9) 

Diversen  175 10) 

Totaal   785 2.153  

Saldo   -1.368  

 
De verklaring van de afwijking is als volgt: 
1) Voordeel onderhanden werken (€ 577.159,-). Voor de onderbouwing van de onderhanden werken wordt 

verwezen naar hoofdstuk 4.6 waar een overzicht is opgenomen.  
2) Dit betreft een voordelig (€ 107.718) verschil in verband met de afwikkeling van de RNV. 
3) Een nadeel door een lagere onttrekking reserve automatisering (€ 164.276,-). De kosten vallen lager uit 

waardoor een lagere onttrekking op dit product uit de reserve een nadeel veroorzaakt. Het bedrag wat minder 
is uitgegeven aan het project digitalisering wordt overigens overgeheveld. Per saldi verloopt dit budgettair 
neutraal. 

4) Bij de griffie is een overschrijding (€ 32.870,-) van de post ondersteuning Raadsgriffier in verband met de 
tijdelijke vervanging van de procesondersteuner. 

5) Op het budget controlekosten van de accountant zit een nadeel (€ 45.251,-).  Met name door 
eindafrekeningen over 2017 en 2018 (betaald in 2019) is het budget 2019 overschreden. Over 2017 en 2018 
heeft de accountant meerkosten in rekening gebracht. Deze meerkosten zijn nader toegelicht in de audit 
commissie. 

6) Doordat in 2019 geen ICT-audits vanuit Harderwijk hebben plaatsgevonden is dit budget onderschreden (€ 
41.853,-). Het ligt in de bedoeling in 2020 in samenwerking met MIZ en de andere brongemeenten weer ICT-
audits uit te voeren.  

7) Een nadeel van € 1.608.644,- op de pensioenvoorziening wethouders. Deze voorziening bouwt de gemeente 
op om de pensioenen van (voormalige) wethouders te kunnen bekostigen. Jaarlijks wordt de hoogte van de 
voorziening berekend aan de hand van gegevens per 31 december. Eén component die de hoogte van de 
voorziening (sterk) kan beïnvloeden is de rekenrente. De voorgeschreven rekenrente is in 2019  (0,29%) fors 
gedaald ten opzichte van 2018 (1,577%).  Dit leidt ertoe dat de voorziening met € 1.608.644,- moet worden 
aangevuld om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De afgelopen jaren fluctueert deze 
rekenrente aanzienlijk, vanaf 2015 t/m 2019 tussen de 2,2% en  0,29%. 

8) De overschrijding op het budget Werkbijeenkomsten raad, college en management geeft een nadeel weer van 
€ 84.400. Vanwege de ontwikkelingen binnen de organisatie op het gebied van dienstverlening en de 
wijzigingen in de aansturingsstructuur met teamleiders is er een leiderschapstraject DT- teamleiders opgezet. 
Daarnaast wordt de overschrijding ook deels veroorzaakt door begeleidingskosten van een ex-wethouder en 
de Hei-dagen (inclusief begeleiding) van het college. 

9) De kosten van inkoop bestaat uit de afrekening van de inkoopsamenwerking Noord-Veluwe. Het budget is met 
100% overschreden (€ 42.221,-)  als gevolg van enkele dure of onverwachte aanbestedingen. Zo zijn de zes 
afvalcontracten in 2019 voor meerdere jaren aanbesteed, kosten  
€ 22.000,-, is het contract voor WMO Hulpmiddelen niet verlengd maar opnieuw aanbesteed, kosten  
€ 9.000,- én kopen wij inhuurkrachten tegenwoordig in via een eigen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), 
kosten € 8.000. In ISNV-verband hebben wij in 2019, 22 uitgevoerd, wat de overige kosten verklaart. 

10) De post diversen geeft een totaal nadeel van € 174.358,-. Dit betreffen diverse nadelen die elk afzonderlijk 
kleiner zijn dan € 20.000,-.  
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In Thema 4 zijn de volgende incidentele posten opgenomen: 

Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

THEMA4 Verbindende stad 

ER401 Betere dienstverlening 63250A Burgerschap Lasten 125 5 120 

ER401 Betere dienstverlening - Totaal 125 5 120 

ER403 Meer partnerschap en 
samenwerking 

01301 Voorheen RNV - Progr. platform en ontw. Baten 0 -108 108 

01361 Reserve automatisering meerinzicht Dotaties 523 523 0 

Onttrekking -322 -158 -164 

ER403 Meer partnerschap en samenwerking - Totaal 201 258 -57 

ER404 Bestuur 02581 Communicatieplan Aanpakken met Ambitie Lasten 50 26 24 

ER404 Bestuur - Totaal 50 26 24 

THEMA4 Verbindende stad - Totaal 376 289 87 
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Algemene Doelstelling
Met het project Waterfront beogen wij een aantal knelpunten van de stad ten aanzien 
van bereikbaarheid, woon- en verblijfskwaliteit op te lossen. Door middel van een 
integrale aanpak willen wij de stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers 
aantrekkelijker maken.

2.5 Thema 5 Waterfront 
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Algemeen 
 
Algemene doelstelling 
Het Harderwijker Waterfront (van Stadsweiden tot en met de Mheenlanden) is door zijn ligging van strategische 
betekenis voor stad en regio. Het gebied werd de laatste decennia gekenmerkt door beperkte ruimtelijke kwaliteit 
en herkenbaarheid. De relatie met het water is mede daardoor verstoord geraakt.  
Rondom de van oorsprong positieve economische activiteiten langs de oeverlijn zijn er in de loop der jaren de 
volgende knelpunten ontstaan: 

 Congestie van verkeer (parkeren en bereikbaarheid); 

 Verouderd en verontreinigd industrieterrein Haven en; 

 Daarmee samenhangend gebrek aan leefbaarheid. 
  
Herinrichting van het gebied is van cruciaal belang voor Harderwijk en voor de regio. Het maatschappelijk  belang 
is ermee gediend en er wordt een belangrijke impuls gegeven aan de economie van de stad.  
De stad, die daarmee haar positie als regionale kern kan behouden en versterken. 
Het project Waterfront heeft dan ook als hoofddoelstellingen: 

 Het versterken van de stedelijke en regionale economie; 

 Het tot stand brengen van een hoogwaardige relatie tussen de randmeren en de stad. 
 

Om dit nader te concretiseren zijn daaruit de volgende subdoelstellingen afgeleid:  

 Het verbeteren van stedelijk-economische kwaliteit en functionaliteit van Boulevard en havengebied; 

 Het verbeteren van de verblijfskwaliteit en leefbaarheid van de Boulevard en het havengebied; 

 Het verbeteren van de bereikbaarheid van binnenstad en Dolfinarium; 

 Het verbeteren van de functionaliteit van het Wolderwijd en Veluwemeer, mede als onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur; 

 Het verbeteren van de sociale kwaliteit, met aandacht voor leefbaarheid, ontmoetingsfuncties en passend 
voorzieningenniveau; 

 Behoud en het versterken van het cultureel erfgoed. 
 
Voor reeds gerealiseerd programma verwijzen wij naar de actuele ‘Nota van Uitgangspunten Waterfront’. Een 
update daarvan wordt voorbereid en voorjaar 2020 vastgesteld.  
Het project Waterfront heeft een lange doorlooptijd. Het stedenbouwkundig masterplan stamt uit 2004.  
Complexiteit en samenhang van elementen binnen het project bepaald in sterke mate het realisatietempo.  
Sinds de eerste zichtbare mijlpaal, de oplevering van het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven in 2012, is 
realistisch en voortvarend gewerkt vanuit afspraken in het Samenspel met uitvoerend bouwconsortium. 
 
Effecten vanuit de economische crisis, resulterende marktontwikkeling en het voortschrijdend inzicht, zijn mede 
bepalend geweest voor het ontwikkeltempo binnen het project. Ondanks resulterende vertraging is een aanzienlijk 
deel van het programma inmiddels gerealiseerd of momenteel in uitvoering.  
 
Organisatorisch is het project Waterfront in 2018 weer binnen de lijnorganisatie neergezet. De drie deelprojecten ( 
Fase1, Fase 2 en Fase 3) worden nog steeds in onderlinge samenhang voorbereid, uitgewerkt en gerealiseerd. 
Naast de projectleiding en de ondersteunende taken wordt waar nodig extra ingezet op specifieke expertises. Dit 
zo mogelijk vanuit de ambtelijke organisatie, maar ook via tijdelijke inhuur van extern personeel en advisering 
vanuit externe bureaus. Voor zover de gemeente verantwoordelijk is voor uitvoerende werkzaamheden binnen het 
project, worden opdrachten verstrekt en wordt het uitvoerend werk vanuit de gemeentelijke projectleiding 
aangestuurd dan wel begeleid. 
 
Vanuit het partnerschap met Provincie Gelderland, is het project Waterfront tot eind 2017 aangemerkt als 
‘Sleutelproject’, waarbij subsidie is verstrekt voor onderdelen van het uitvoeringsprogramma.  
Dit traject is in 2018 formeel afgesloten middels een eindverantwoording. Hierboven geschetste vertraging in het 
ontwikkeltempo heeft ook effect gehad op een aantal uitvoeringsmaatregelen binnen het programma. Dit effect is 
tussentijds in overleg met Gedeputeerde Staten afgestemd en is in de eindverantwoording meegewogen.  
Vanuit dit partnerschap met de Provincie achten wij het dan ook belangrijk te blijven benadrukken dat resterende 
uitvoeringsmaatregelen zich in de realisatiefase bevinden dan wel spoedig zullen komen, waarmee wij als 
gemeente in uitvoerende zin – hoewel vertraagd – onze inspanningsverlichting gestand doen. 
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Doelstellingen per ER doel 
5.01 Fase 1 - Realisatie van Waterfront Noord: Lorentzhaven en Mheenlanden  

 Realisatie Waterfront Noord; Lorentzhaven en Mheenlanden 

Wat wilden wij bereiken: 
De ontwikkelingen binnen deze Fase zijn voorwaarden scheppend voor het project Waterfront als geheel. 
> In 2014 zijn twee vogelrustgebieden aangelegd langs de oevers van het Wolderwijd en Veluwemeer. Voor 
periode van 5 jaar wordt gemonitord op het functioneren en op handhaving van de voorschriften.  
> In gebied de Mheenlanden wordt invulling gegeven aan natuurontwikkeling. Dit als onderdeel van 
instandhouding natuurwaarden en in het licht van regelgeving qua natuurbescherming. Hiertoe is in 2017 een 
overeenkomst gesloten met de Vereniging Natuurmonumenten (VNM).  
> Voor industriegebied Lorentzhaven wordt bij verdere uitgifte van percelen de laatste hand gelegd aan 
inrichting van de openbare ruimte, waarmee de ontwikkeling van dit projectgebied wordt afgerond. 
> Het gebied Fase 1 voorziet voorts in een nieuwe permanente locatie voor het toeristisch parkeren, met name 
in het hoogseizoen. Dit middels zandaanwinning en aanleg van een grondlichaam, gevolgd door bouwrijp 
maken en concrete inrichting van het zgn. ‘Overloop-parkeerterrein’ alsmede de verkeersontsluiting daarvan 
langs de noordzijde van de N302, tevens een extra ontsluitingsroute voor het gebied Waterfront-Zuid. 
Onderlegger voor het ontwerp is een integrale parkeerbalans voor het projectgebied Waterfront in samenhang 
met voldoende parkeervoorzieningen in Waterfront-Zuid, enerzijds in de periode van tijdelijkheid, maar met 
name in de beoogde eindsituatie. 
 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Monitoring op het functioneren van de aangelegde vogelrustgebieden; 

 Voor juni 2019 wordt een evaluatie van de eerste 4-jaarsperiode bij de provincie ingediend; 

 Uitruil alsmede levering van gronden in de Mheenlanden, op basis van afspraken met VNM;  

 Bewaking van gemaakte afspraken t.b.v. realisatie natuurontwikkeling in de Mheenlanden; 

 Het realiseren van zandaanwinning / aanleg grondlichaam op en rondom locatie Overloopterrein; 

 Het aanleggen van het Overloopterrein alsmede ontsluitende verkeersstructuur aan de noordzijde van de 
N302; 

 Het realiseren van de aansluiting op Waterfront Zuid langs het aquaduct en over de N302. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Vijfde winterperiode van monitoring (op het functioneren van vogelrustgebieden) is gevolgd door een 
afrondend evaluatierapport door een extern adviesbureau. De overwegend positieve bevinding is terug 
gekoppeld naar het bevoegd gezag, waarmee de monitoringperiode is afgerond. Handhaving en toezicht 
wordt voortgezet vanuit de omgevingsdienst; 

 Vanaf 2017 is – na overdracht van 45 ha grond in de Mheenlanden aan VNM – het areaal aan grond voor 
natuurontwikkeling gegroeid naar 93 ha. In 2019 is in samenwerking met de gemeente door VNM op een 
belangrijke plek voor ca.1,5 ha grond aangekocht in Natura 2000 rietstrook. Uitgifte van percelen door 
VNM geschied op basis van beheer als natuurgrasland alsmede agrarische (mede)gebruik; 

 Na benodigd aanbrengen van zand, heeft op de plek van het gepland ‘Overloop-parkeerterrein’ in 2019 
het grondlichaam (van ca. 4 ha) verder vorm gekregen. Voorts is het inrichtingsplan uitgewerkt in een 
civieltechnisch ontwerp, zo ook voor de aanleg van nieuwe aansluitingen op de N302. Dit in overleg met 
Prov. Gelderland. Ingevolge de natuurbeschermingswet zal de Veluwemeerzijde van het parkeerterrein 
worden omzoomd door een 40 meter brede groenzone om verstoring van watervogels te voorkomen. 
Eind 2019 is een begin gemaakt met uitvoeringswerkzaamheden qua inrichting en wegconstructies, 
gericht op het in gebruik kunnen nemen van het parkeerterrein vóór het toeristisch hoogseizoen 2020 
(Een verdere inrichting in samenhang met een aan te brengen ‘zonnedak’ zal meer tijd vergen). 

 

 
5.02  Fase 2 - Ontwikkeling en realisatie Waterfront Zuid: nieuwe Jachthaven, verblijfsgebied Boulevard en 
woongebieden de Eilanden, de Bakens, Watersportboulevard en Kop Stadswerven 

 Fase 2 - Ontwikkeling en realisatie Waterfront Zuid 

Wat wilden wij bereiken: 
Met Fase 2 Waterfront beogen wij een metamorfose in het oude havengebied-Zuid te realiseren tot een 
hoogwaardig woon- en verblijfsgebied, alsmede een herinrichting van de huidige boulevard. Die herinrichting 
wordt aangevuld met een verlenging van de boulevard, richting de te verplaatsen Jachthaven De Knar en de 
aanleg van een nieuwe binnenhaven tussen Stadsmuur en Dolfinarium. Ten behoeve van die realisatie is voor 
dit deel van Waterfront-Zuid in 2006 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktconsortium.  
In 2011 zijn de afspraken met het consortium geactualiseerd en aangevuld, teneinde de realisatie ook onder 
gewijzigde economische omstandigheden nog steeds mogelijk te maken. 
> De metamorfose van het oude havengebied in Fase 2 omvat de bouw van ruim 700 woningen aan of nabij 
het water én 2 parkeergarages nabij de oude binnenstad en de boulevard, alsmede het ruimte bieden voor 
ontwikkeling van leisure-functies in de nabijheid van de nieuwe binnenhaven. Voorts de aanleg van een nieuwe 
jachthaven De Knar en de bouw van nieuwe accommodaties van de watersportverenigingen.  
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 Fase 2 - Ontwikkeling en realisatie Waterfront Zuid 

> Op de oude locatie van de jachthaven, alsmede het oude bedrijventerrein ‘havengebied-Zuid’ wordt per 
deelgebied de geplande woningbouw binnen Fase 2 gerealiseerd. De gemeentelijke inzet is gericht op het 
adequaat vaststellen van bouw- en inrichtingsplannen o.b.v. uitgangspunten en gemeentelijk beleid, middels 
faciliteren, toetsen en begeleiden in de (bouw)planuitwerking, alsmede toezicht bij het realisatieproces. Een 
proces, dat in principe vanuit het marktconsortium (VOF Ontwikkelingscombinatie Waterfront) wordt 
aangestuurd. 
In 2018 is de herinrichting van het boulevardgebied langs de stadsmuur opgeleverd. Voor het boulevardgebied 
op het Dolfinariumeiland (aan overzijde van de binnenhavens) wordt – o.b.v. ingevuld functioneel programma - 
een bouwkundig ontwerp uitgewerkt en voorzien van een nadere uitwerking van het bestemmingsplan. 

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 Planologisch verankeren van functioneel programma Dolfinariumeiland in een uitwerkingsplan; 

 Waar nodig voorzien in planologische basis voor stedenbouwkundige uitwerkingen binnen Fase 2; 

 Begeleiding in trajecten van bebouwingsplannen en inrichtingsplannen binnen Fase 2; 

 Begeleiding bij nadere besluitvorming omtrent inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, met name 
binnen het Boulevardgebied; 

 Afstemming op bestuurs- en uitvoeringsniveau en zo nodig het maken van nadere afspraken met directie 
en projectleiders vanuit het marktconsortium;  

 Afstemming met de Provincie, het Dolfinarium en overige stakeholders (vanuit hun betrokkenheid); 

 Besluitvorming en nadere uitwerking van een bebouwde parkeervoorziening in het deelgebied Kop 
Stadswerven (in relatie tot gemeentelijke parkeerexploitatie); 

 Begeleiding in het proces van definitieve inrichting (met opstallen) op het Strandeiland; 

 Zorgdragen voor integrale gebiedscommunicatie, met name waar het gaat om de openbare ruimte. 
 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 De zoektocht naar gewenst en haalbaar functioneel programma voor het Dolfinariumeiland hebben –  
ondanks niet aflatende contacten met private partijen – helaas nog niet geleid tot concreet resultaat.  
Dit is nodig om een en ander te verankeren in een uitwerkingsplan voor deze belangrijke locatie; 

 Voor de woningbouw in Fase 2 zijn al wel de nodige plannen in procedure gebracht. Voor locatie 
‘Kop van de Bakens’ (nabij aquaduct) zijn een wijzigingsplan alsmede een uitwerkingsplan inmiddels 
onherroepelijk, waarmee realisatie van woningbouw inclusief hoogteaccent aldaar mogelijk wordt. 
Voor locatie ‘Kop Stadswerven’ heeft het ontwerp voor een hoog appartementencomplex in het geplande 
parkgebied aldaar (‘parkvilla’) geleid tot bezwaren van omwonenden. Het ontwerp voor dit bijzonder 
gebouw wordt nadrukkelijk tegen het licht gehouden, alvorens het verder in procedure te brengen; 

 In 2019 is qua woningbouw het ‘Noordereiland’ een speerpunt geweest. Nadat appartementencomplex 
‘Vuurtoren’ en ‘Wachter’ zijn opgeleverd is in terugtrekkende beweging de rest van de bebouwing in dit 
deelgebied nu ook grotendeels gerealiseerd. In totaal een gebied van ca.190 woningen; 

 Nadere plannen voor locatie Kop Stadswerven bevinden zich nog in de ontwerpfase. Hierbij speelt ook de 
omvang en vormgeving van daarin op te nemen parkeergarage een belangrijke rol. Die besluitvorming 
alsmede procedure uitwerkingsplan schuift door naar 2020; 

 Nadat in 2013 het Strandeiland in 1
e
 fase van tijdelijkheid is opgeleverd, is – na herinrichting Boulevard – 

in 2019 de inrichting Strandeiland 2
e
 fase  afgerond. Alleen de bebouwing krijgt nog nader vorm; 

 En last but not least is in 2019 de locatie kop van de Havendam in beeld geweest vanwege vormgeving 
en functie. Besloten is tot het aldaar realiseren van een nieuw havenkantoor. In samenhang met geplande 
herinrichting van de Havendam langs ‘het bargje’ staat uitvoering gepland vanaf najaar 2020. 

  

 
5.03 Fase 3 -  Ontwikkeling en realisatie Waterfront-Zuid: Ontwikkelen stedenbouwkundig plan en 
marktstrategie voor deelgebieden de Kaden en de Stadswerven.  

 Fase 3 - Ontwikkeling en realisatie Waterfront-Zuid  

Wat wilden wij bereiken: 
Met Fase 3 Waterfront beogen wij (in aansluiting op Fase 2) een verdere metamorfose in het havengebied-
Zuid te realiseren. Ook hier is het creëren van een hoogwaardig woon- en verblijfsgebied het uitgangspunt, 
maar op deze locatie wordt meer de aansluiting gezocht bij enerzijds de architectuur van de oude binnenstad 
en anderzijds (langs de N302) een meer moderne vormgeving, in het licht van de nabijheid van de N302 en 
nader te bepalen stedenbouwkundige uitgangspunten. De realisatie staat gepland vanaf 2020.  
> Deze realisatie wordt voorafgegaan door een grootschalige saneringsoperatie van asbesthoudende bodem. 
Gesaneerd gebied wordt vervolgens gebruikt voor tijdelijke functies. De belangrijkste elementen daarin zijn 
tijdelijke parkeerterreinen (voor vergunninghouders en bezoekers) vanaf start herinrichting boulevardgebied 
en vooruitlopend op de realisatie van het ‘Overloop-parkeerterrein’. (in Fase 1 aan noordzijde van N302). 
> Voor Fase 3 wordt een actuele markt- en ontwikkelstrategie opgesteld die enerzijds aansluit op het 
risicoprofiel dat voor ontwikkelende marktpartijen realistisch is, en anderzijds optimaal inspeelt op de wensen 
en behoeften vanuit de woningmarkt. Op basis van een geactualiseerd stedenbouwkundig plan en 
vastgestelde programmatische uitgangspunten, wordt (vanaf 2018) een aanbestedingsstrategie opgezet en 
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 Fase 3 - Ontwikkeling en realisatie Waterfront-Zuid  

uitgewerkt, om in 2020 te kunnen starten met gunning van opstalontwikkeling binnen het eerste gebiedsdeel. 
De verdere  uitontwikkeling zal gefaseerd ter hand worden genomen o.b.v. actueel inzicht en nadere 
besluitvorming.  

Wat zouden wij er voor gaan doen: 

 In de tijdelijke situatie begeleiden/faciliteren van huidige tijdelijke initiatieven binnen gebied Fase 3; 

 Uitvoering geven aan aanbestedingsstrategie t.b.v. gefaseerde realisatie van gebiedsdelen; 

 Planologisch verankeren van het stedenbouwkundig plan in een bestemmingsplan Fase 3; 

 (Gefaseerd) nader definiëren van stedenbouwkundig plan en functioneel programma voor Fase 3, 
inspelend op de vraag en de behoefte vanuit de markt; 

 Vastleggen van uitgangspunten en specificeren van uitvraag aan marktpartijen; 

 Zorgdragen voor nadere uitwerking en besluitvorming t.b.v. bebouwings- en inrichtingsplannen; 

 Afstemming / begeleiding in het verdere ontwikkel- en realisatieproces intern en met marktpartijen;  

 Het treffen van voorbereidingen en het (laten) uitvoeren van werkzaamheden om te komen tot bouwrijp 
gebied t.b.v. de gefaseerde ontwikkeling van opstallen door marktpartijen binnen gebied Fase 3. 

 
Wat hebben wij er voor gedaan: 

 Na de grootschalige sanering in Waterfront-Zuid is vanaf 2017 de tijdelijke situatie in Fase 3 met name 
gebruikt voor opvang van parkeervoorzieningen vanaf het moment van herinrichting Boulevard. 
Daarnaast is tot eind 2019 het initiatief van een Stadscamping tijdelijk gefaciliteerd; 

 Begin 2019 is het herzien stedenbouwkundig plan voor Fase 3 bestuurlijk voorgelegd en in april in de 
gemeenteraad vastgesteld als basis voor verdere planvorming. Per amendement is besloten om daaraan 
toe te voegen, een verhoging van de maximale bouwhoogte langs de N302 tot 30 meter en de aldus 
ontstane bouwruimte te benutten voor het realiseren van extra aantal kleinere, ‘betaalbare’ woningen. 
Het college heeft vervolgens onderzoek laten doen naar mogelijkheden hiertoe en de randvoorwaarden 
waaronder dit al dan niet zou kunnen en worden ingevuld. Met name molenbiotoop, parkeernormen en 
stedenbouwkundige inpasbaarheid beperken de mogelijkheden; 

 Om vertraging in de voorbereiding van Fase 3 te voorkomen is parallel aan dit onderzoek reeds gestart 
met het voorontwerp bestemmingsplan voor Fase 3. Resultaten vanuit het stedenbouwkundig traject 
zullen alsnog in het ontwerp bestemmingsplan (ter vaststelling) worden meegenomen; 

 Parallel aan planologie is in 2019 gestart met de aanbestedingsprocedure van het eerste deelgebied (op 
basis van eerder vastgestelde ontwikkelstrategie Fase 3). Deze procedure loopt door in 2020 en zal in het 
voorjaar naar verwachting leiden tot een definitieve gunning van dit deelgebied (voor ca. 125 woningen); 

 Duurzaamheid en het energieconcept vormen belangrijke onderdelen binnen de stedenbouwkundige 
uitgangspunten. Niet alleen in toepassing van een energiesysteem (gasloos) voor woningen maar ook 
voor de inrichting van de openbare ruimte, waartoe voor Fase 3 een zgn. landschapsvisie is ontwikkeld; 

 Inmiddels zijn de eerste uitvoeringswerkzaamheden in het gebied Fase 3 zichtbaar. In april 2019 zijn 
hiervoor financiële middelen door de gemeenteraad vastgesteld en na het toeristisch hoogseizoen zijn die 
voorbereidingshandelingen gestart, bestaande uit sloop en opruimen oude kades, restsanering op enkele 
locaties die beschikbaar komen, de aanleg van een watergang in deelgebied Stadswerven, aanleg van 
nieuwe kadeconstructies alsmede herschikking van verontreinigde grond, en waar nodig reeds aanleg 
van ondergrondse infrastructuur. Dit traject krijgt een vervolg in verder bouwrijp maken per deelgebied. 

 
Wat heeft het gekost? 

Resultaat 
(best. / bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA5 Waterfront 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER501 Waterfront 0 -19.666 -19.602 -1.383 -18.219 

Baten - Totaal 0 -19.666 -19.602 -1.383 -18.219 

Lasten ER501 Waterfront 13.346 19.666 19.602 0 19.602 

Lasten - Totaal 13.346 19.666 19.602 0 19.602 

Resultaat bepaling - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA5 Waterfront - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

 
Het resultaat in Thema 5 is als volgt te verklaren: 
Voordelig resultaat Waterfront (€ 1.382.518,-): Dit voordelige resultaat wordt veroorzaakt door de herziening van 
de grondexploitatieberekening Waterfront wat zorgt voor een afname van de verliesvoorziening. Zie voor een 
nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans (onderdeel voorraden).  
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Doel / Visie 
Onder dit onderdeel zijn de niet aan de overige thema’s toe te rekenen lasten en baten 
opgenomen.  
 
Het gaat hierbij om treasury, de algemene belastingen, de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds, overhead  en diverse administratieve stelposten.  Opgenomen zijn ook 
de ramingen van dekkingsmaatregelen, die nodig zijn om een sluitende 
meerjarenbegroting te krijgen. Verder wordt per onderwerp een korte toelichting gegeven.  

2.6 Thema 6 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen 
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Algemeen  
 
Onder dit onderdeel zijn de niet aan de overige thema’s toe te rekenen lasten en basten opgenomen.  
Het gaat hierbij om treasury, de algemene belastingen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en diverse 
administratieve stelposten. Opgenomen zijn ook de ramingen van (eventuele) dekkingsmaatregelen, die nodig zijn 
om een reëel sluitende (meer)jarenbegroting te krijgen. 
 
In de financiële toelichting wordt een cijfermatig overzicht gegeven van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen 
en financieringen. Verder wordt per onderwerp een korte toelichting gegeven. 
 
De volgende verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan dit thema: 

 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG); 

 Alliander; 

 Streekarchivariaat Noordwest Veluwe; 

 Meerinzicht ( MIZ). 

 
6.01 Algemene uitkeringen 
 
Algemene ontwikkeling 
De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.  
De ontwikkeling wordt jaarlijks beïnvloed door: 

 Mutaties in de verdeelmaatstaven waaruit de algemene uitkering is opgebouwd, waaronder het aantal 
woningen, inwoners, uitkeringsgerechtigden, minderheden, bedrijfsvestigingen, enzovoort; 

 Taakmutaties, waarbij in de regel ontvangen middelen voor de uitvoering van nieuwe taken tijdelijk op een 
stelpost beschikbaar worden gehouden, in afwachting van nadere advisering door de organisatie. 

 
Het onderdeel 6.01 Algemene uitkeringen sluit ultimo 2019 per saldo met een negatief resultaat van  
€ 940.000,-. 
 
De afwijkingen tussen realisatie en begroot na wijziging bestaan uit:  (Bedragen * € 1.000) 

Analyse resultaat 6.01 Algemene uitkeringen Bedrag 

Algemene uitkering Gemeentefonds (N) €    778 

Stelpost taakmutaties Gemeentefonds (N) €    162 

Totaal analyse resultaat 6.01 Algemene uitkeringen        (N) €    940 

 
Algemene uitkering Gemeentefonds 
Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door de correctie van het BTW compensatiefonds (€ 1,3 miljoen). De 
bijstellingen gedurende het jaar van de maatstaven en uitkeringsfactor resulteren per saldo in een voordeel van 
afgerond € 0,4 miljoen. 
 
Bij de advisering over de mei- en de septembercirculaire Gemeentefonds 2019 is een gedetailleerde toelichting 
opgenomen. 
 
Stelpost taakmutaties 
Jaarlijks worden er op basis van de circulaires Gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld door het Rijk, die 
zijn gekoppeld aan specifieke beleidsterreinen. De middelen worden tijdelijk ‘geparkeerd’ op een afzonderlijke 
stelpost, in afwachting van nadere advisering. Vervolgens worden deze middelen na bestuurlijke besluitvorming 
beschikbaar gesteld.  
 
In 2019 zijn o.a. middelen beschikbaar gesteld voor verhoging taalniveau statushouders, kosten verkiezingen, 
ambulantisering GGZ,  jeugdhulp aan kinderen in een AZC en taakmutaties vanuit het klimaatakkoord van juni 
2019. 
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6.02 Belastingen 
 
Naast de algemene uitkering uit het Gemeentefonds vormen de gemeentelijke belastingen met een gemiddeld 
geraamde opbrengst van afgerond € 12,76 miljoen een andere belangrijke bron van algemene inkomsten. Op 
rekeningbasis is in 2019 aan gemeentelijke belastingen € 12,36 miljoen ontvangen. Een nadelig resultaat van 
afgerond € 0,40 miljoen. 
 
In de Bestuursrapportage 2019 werd al aangegeven wat daarvan de belangrijkste oorzaken zijn. Zo is de huidige 
leegstand van de categorie niet-woningen (winkelruimten, kantoren en overige bedrijfspanden)  met € 250.000,- 
debet aan ruim de helft van de lagere belastingopbrengsten.  De effecten van het project vitale vakantieparken (de 
transformatie van recreatieparken naar woonwijken) zien we terug in een afname van de opbrengst 
forensenbelasting met € 60.000,-. 
 
Alle onroerende zaken worden ingevolge de wet WOZ jaarlijks getaxeerd. Voor het belastingjaar 2019 zijn de 
aanslagen OZB opgelegd aan de hand van de taxaties per prijspeildatum 1 januari 2018. Het tarievenbeleid wordt 
inclusief overige ontwikkelingen jaarlijks geformuleerd bij de verordeningen en vervolgens in het najaar 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Voor meer informatie over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingopbrengsten 2019 wordt verwezen naar 
de Paragraaf Lokale heffingen. 
 

6.03 Financieringen 
 
De financiering van activiteiten en projecten (o.a. de grondexploitaties), het aantrekken van geldmiddelen en het 
uitzetten van overtollige (liquide) geldmiddelen die niet direct benodigd zijn, maken allemaal deel uit van de 
treasuryfunctie en ondersteunen de uitvoering van de andere thema’s uit de begroting. 
 
Het onderdeel Financieringen is inclusief de deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en 
energienetwerkbedrijf Alliander. In 2019 is € 280.000,- meer aan dividenden ontvangen dan geraamd. In de 
Bestuursrapportage is al aangegeven dat vooral de meeropbrengst van € 257.000,- aan dividend van Alliander de 
oorzaak is van het verschil tussen geraamd en werkelijk. Het resultaat van een eenmalige bijzondere baat door de 
verkoop van dochteronderneming Allego in juni 2018. 
 
Meer informatie over het onderdeel Financieringen wordt gegeven in de Paragraaf Financiering. 
 

6.04 Algemene baten en lasten 

 
Het onderdeel (overige) algemene baten en lasten wordt in administratief technische zin gebruikt om bedragen 
vast te houden, die nog niet op functionele posten binnen de thema’s kunnen worden geraamd. Deze bedragen 
zijn voornamelijk opgenomen in stelposten. Op basis van nadere advisering worden de geraamde middelen met 
een door de raad vast te stellen begrotingswijziging vervolgens functioneel toegekend aan het betreffende 
beleidsterrein. 

 
6.05 Overhead  
 
De kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers 
in het primaire proces. Op basis van een wijziging in de verslaggevingsvoorschriften BBV wordt de overhead sinds 
2017 verantwoord onder Thema 6 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen. Bij de bepaling van de kosten 
voor overhead zijn de volgende uitgangspunten toegepast. 
 
Uitgangspunten: 
1. Directe kosten zoveel mogelijk toe te rekenen aan de desbetreffende taakvelden; 
2. Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren 

daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de 
uitbestedingskosten tot de overhead; 

3. Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende 
loonkosten behoren tot de overhead; 

4. De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is 
van overhead. In deze lijn hebben wij bijvoorbeeld de managementondersteuning in de lijn beoordeeld als 
overhead. 

 
De kosten van overhead zijn gedeeltelijk toegerekend aan investeringen en grondexploitaties. Deze toerekening is 
gebaseerd op het geraamde aantal intern te besteden uren per grondexploitatie/investering en een overheadtarief. 
Over de dan resterende overhead is een algemene verdeelsleutel toegepast op basis van personeelslasten. Deze 
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methode van verrekenen zal een relatief groter bedrag toerekenen aan arbeidsintensieve taken, dus meer aan de 
dienstverlening (leges) en minder aan de investeringen (rioolheffing). De rechtvaardiging hiervoor is dat de 
ondersteuning en de leiding voornamelijk zijn gericht op de mensen die de taken uitvoeren. 
 
Het overheadpercentage voor 2019 in relatie tot de totale lasten bedraagt ca. 7,7%, in 2018 was dit percentage 
7,5%. 

 
6.06 Vennootschapsbelasting 

 
Vanaf 2016 is de gemeente voor winstgevende en winst beogende activiteiten, waarvoor zij als ondernemer 
optreedt, onderworpen aan vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft in 2017 het standpunt ingenomen 
dat de exploitatie van parkeerterreinen achter de slagboom onder de VPB-plicht vallen. De verliesgevende 
exploitatie van de Houtwal garage werd buiten beschouwing gelaten. Voor de grondexploitatie werd de 
gehanteerde methodiek om het fiscaal resultaat te berekenen niet geaccepteerd, waardoor mogelijk belastingplicht 
zou worden aangenomen.  
 
Na langdurig overleg is in 2019 overeenstemming bereikt waardoor het parkeren achter de slagboom, inclusief de 
Houtwalgarage als fiscaal verliesgevende activiteit niet onder de VPB-plicht valt. Voor de grondexploitatie is een 
andere systematiek gehanteerd, waardoor naar onze mening voldoende is aangetoond dat de grondexploitatie als 
geheel fiscaal verliesgevend is en dus eveneens niet VPB-plichtig.  
 
De Belastingdienst heeft in 2019 het standpunt ingenomen, dat de opbrengst van de reststromen van het 
huishoudelijk afval voor een forfaitair percentage van de inkomsten onderworpen is aan VPB. Als gevolg van 
bovenstaande is de aanslag VPB 2016 in 2019 verminderd van € 35.926,- naar € 659,-. De aangiften van 2017 en 
2018 zijn in 2019 ingediend. In de loop van 2020 zal meer duidelijkheid komen over de uitkomsten. 

 
6.07 Onvoorzien 

 
Het jaarlijks budget voor onvoorziene uitgaven dient ter dekking van lasten waarvoor geen budget in de begroting 
is opgenomen. In de begroting wordt structureel een vast bedrag van € 161.400,- meegenomen. Voor het 
aanwenden van het beschikbare budget gelden drie toetsingscriteria te weten: de geraamde uitgaaf is 
onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. In 2019 is het budget volledig ingezet. 
 
Wat heeft het gekost? 

Resultaat 
(best. / bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER601 Algemene uitkeringen -66.567 -70.927 -73.797 -72.775 -1.022 

ER602 Belastingen -12.094 -12.719 -12.719 -12.303 -416 

ER603 Financieringen -600 -1.025 -1.025 -847 -178 

ER604 Algemene baten en lasten -252 -12 -24 -4 -20 

ER605 Overhead -1.345 -736 -736 -1.307 301 

Baten - Totaal -80.858 -85.419 -88.302 -86.966 -1.335 

Lasten ER601 Algemene uitkeringen 0 53 82 0 82 

ER602 Belastingen 606 598 598 652 -54 

ER603 Financieringen 0 1 1 1 0 

ER604 Algemene baten en lasten 2.502 1.564 2.486 2.397 89 

ER605 Overhead 14.612 12.469 13.476 14.176 -700 

Lasten - Totaal 17.720 14.685 16.642 17.226 -584 

Resultaat bepaling - Totaal -63.138 -70.734 -71.660 -69.740 -1.919 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER604 Algemene baten en lasten 4.857 0 3.251 2.767 484 

Dotaties - Totaal 4.857 0 3.251 2.767 484 

Onttrekking 

ER602 Belastingen -156 -130 -130 -130 0 

ER604 Algemene baten en lasten -11.056 -4.687 -13.604 -10.783 -2.821 

ER605 Overhead 0 -167 -167 -167 0 

Onttrekking - Totaal -11.211 -4.984 -13.901 -11.080 -2.821 

Resultaat bestemming - Totaal -6.355 -4.984 -10.650 -8.313 -2.337 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen - Totaal -69.493 -75.718 -82.310 -78.053 -4.257 

 
Het resultaat van Thema 6 is als volgt te verklaren: 

Onderwerp Voordeel Nadeel Verwijzing 
toelichting 

Kapitaallasten   250  

Onderhanden werken  1.019 1) 

Algemene uitkering gemeentefonds   940 2) 

OZB opbrengsten   235 3) 

Forensen en toeristenbelasting   130 4) 

Financieringen   458 5) 



 
 

 
 
Jaarrekening 2019 Gemeente Harderwijk   - 59 - 

Onderwerp Voordeel Nadeel Verwijzing 
toelichting 

Deelnemingen 280   6) 

Oninbare vorderingen 128  7) 

Nadeel bedrijfsvoeringsbudgetten   930 8) 

Overhead excl., bedrijfsvoeringsbudgetten   212 9) 

Nieuw beleid 250  10) 

Lagere dekking uit Algemene Reserve  741 11) 

Diversen  0  

Totaal 658 4.915  

Saldo    4.257  

 
De verklaring van de afwijking is als volgt: 
1) Voor de onderbouwing van de onderhanden werken wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6 waar een overzicht is 

opgenomen van de onderhanden werken 2019; 
2) Het nadeel op de uitkering Gemeentefonds bedraagt € 940.000,- (zie toelichting onder 6.01); 
3) De opbrengst OZB niet-woningen blijft achter bij de verwachtingen. Zoals in de Bestuursrapportage vermeld 

wordt dit veroorzaakt door de  aanhoudende leegstand van met name enkele grote bedrijfspanden zie ook de 
paragraaf 3.1. Lokale Heffingen; 

4) De opbrengst voor de forensen en toeristenbelasting was voor 2019 geraamd op € 352.000-. De werkelijke 
baat bedraagt € 222.000,-. Met name de besluitvorming omtrent vitale vakantieparken heeft er toe geleid dat 
steeds meer mensen zich laten inschrijven op de vakantieparken. In de Bestuursrapportage is hiervan reeds 
melding gedaan zie ook de paragraaf 3.1. Lokale Heffingen; 

5) Totaal nadeel op het product financieringen is € 458.000,- en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een 
correctie op de toe te rekenen rente richting de taakvelden, dit naar aanleiding van een stellige uitspraak 
vanuit de Commissie BBV, zie hiervoor ook de paragraaf 3.7 Financiering; 

6) Door een combinatie van factoren, waaronder en toename van het eigen vermogen, voldoet de  BNG bank 
ruimschoots aan de interne en externe eisen die worden gesteld aan de solvabiliteit. De bank heeft door deze 
positieve ontwikkeling de uitkering van dividend aan haar aandeelhouders verhoogd. Het nettoresultaat van 
Alliander kwam positiever uit door de verkoop van dochteronderneming Allego. Een gedeelte van de 
opbrengst is toegevoegd aan de algemene reserve het restant is uitgekeerd aan de aandeelhouders; 

7) Er heeft een bijstelling van de Voorziening oninbare vorderingen plaatsgevonden in verband met de gedaalde 
risico's, in 2018 is er nog een extra toevoeging gedaan in verband met een hoger risico bij een debiteur, hier is 
in 2019 geen sprake meer van; 

8) Het nadeel op de bedrijfsvoeringsbudgetten bedraagt € 930.000,- zie paragraaf 3.6 Bedrijfsvoering voor een 
totaal analyse; 

9) Het nadeel op de overige overheadkosten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten op de 
huisvesting, zoals energie, schoonmaak en beveiliging, daarnaast is er een hogere bijdrage aan Meerinzicht 
o.a. door meer specifieke opdrachten tegenover deze nadelen staat een voordeel door de lagere kosten voor 
de herinrichting archief en het digitaliseren van de werkprocessen DIV. deze kosten worden echter gedekt uit 
de reserve automatisering en leiden op dit product tot een voordeel, het nadeel wordt verantwoord binnen 
Thema 4; 

10) Er is door het vorige college een bruidsschat beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, deze middelen zijn zowel 
in 2018 als 2019 niet aangewend en valt nu vrij; 

11) Bij het opstellen van de begroting zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld, welke gedekt worden uit de 
algemene reserve, door niet gedane uitgaven vallen deze middelen vrij en leiden tot een lagere onttrekking 
aan de algemene reserve. Tegenover het nadeel op dit thema staat een voordelig resultaat op thema 1 en 
thema 2. 

 
In Thema 6 zijn de volgende incidentele posten opgenomen: 

Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen 

ER603 Financieringen 91120 Diverse rente opbrengsten Baten 0 -23 23 

Lasten 0 0 0 

ER603 Financieringen - Totaal 0 -23 23 

ER604 Algemene baten en lasten 92227 Stelpost nw beleid Begroting 2016 Lasten 11 0 11 

92228 Stelpost nieuw beleid raad 2018 Lasten 250 0 250 

92262 Bestemmingsreserve wijkaanpak op maat Onttrekking -35 -15 -20 

92290 Algemene reserve AD Dotaties 3.251 2.767 484 

Onttrekking -13.299 -10.498 -2.801 

ER604 Algemene baten en lasten - Totaal -9.823 -7.747 -2.076 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen - Totaal -9.823 -7.769 -2.054 

 
 
 
 



 
 

 
 
Jaarrekening 2019 Gemeente Harderwijk   - 60 - 

 
 Paragrafen 3
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 3.1 Paragraaf Lokale Heffingen 
 
Algemeen 
De gemeentelijke inkomsten bestaan grotendeels uit de algemene uitkering Gemeentefonds, specifieke 
uitkeringen en gemeentelijke belastingen en heffingen. Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de hoogte van de 
tarieven met de eventuele aanpassingen. De gemeenteraad kan in veel gevallen de hoogte van de tarieven zelf 
bepalen, maar in sommige gevallen geldt een wettelijke limitering. Daarnaast heeft de gemeente zelf ook een 
aantal uitgangspunten geformuleerd.  
 
Gemeentelijke uitgangspunten 
De gemeente Harderwijk heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 Gemaakte keuzes bij vorige meerjarenbegroting worden voortgezet. 

 De tarieven van rechten en leges zijn in principe 100% kostendekkend. 

 Beperking van de collectieve lastendruk, waarbij de tarieven voor de belastingen maximaal trendmatig 
verhoogd worden, tenzij de meerwaarde voor de burgers de belastingverhoging kan motiveren. 

 
Opbrengsten lokale heffingen 2019 
In de volgende tabel zijn de belastingopbrengsten 2019 weergegeven met enkele vergelijkende cijfers: 

Hoofdgroep Categorie 
Rekening  Begroting Rekening  Saldo  

2018 2019 2019 2019 

Leges & Rechten Begraafplaatsrechten/-onderhoud 692.943 786.216 746.364 39.852 

Leges planwijzigingen 34.289 30.853 3.350 27.503 

Liggelden incl. woonschepen 226.799 241.500 249.361 -7.861 

Marktgelden 35.695 33.710 35.504 -1.794 

Parkeeropbrengsten 2.333.757 2.076.087 2.214.878 -138.791 

Reinigingsrechten 3.519.048 3.568.768 3.708.051 -139.283 

Riool (aansluit)rechten 3.336.169 3.413.256 3.490.106 -76.850 

Secretarieleges 918.175 778.159 640.602 137.557 

Leges & Rechten - Totaal 11.096.877 10.928.550 11.088.215 -159.665 

Belastingen (A) Forensenbelasting 95.869 152.319 93.910 58.409 

(A) Hondenbelasting 176.853 185.685 192.390 -6.705 

(A) Onroerende zaakbelasting 9.886.648 10.365.456 10.129.894 235.561 

(A) Precariorechten 1.681.168 1.721.413 1.690.745 30.668 

(A) Reclamebelasting 119.919 140.175 120.510 19.666 

(A) Toeristenbelasting 194.244 200.156 128.515 71.641 

Belastingen - Totaal 12.154.700 12.765.204 12.355.964 409.240 

Geheel - Totaal 23.251.577 23.693.754 23.444.179 249.575 

  
Kwijtschelding 
De gemeente Harderwijk verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De norm voor het 
verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van het bijstandsniveau. Dit betekent dat 100% van het inkomen 
op bijstandsniveau wordt vrijgelaten bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. De 
normbedragen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen worden door het Rijk per halfjaar aangepast en 
vastgesteld.  
 
De gederfde inkomsten wegens het verlenen van kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing is verrekend via de 
desbetreffende tarieven. 
 
Over het belastingjaar 2019 is afgerond voor een bedrag van € 404.000,- (2018: € 388.000,-) aan kwijtschelding 
verleend. Op begrotingsbasis was rekening gehouden met een bedrag van € 373.000,-.  
 
Onroerende zaakbelasting  
Met name de opbrengst OZB niet-woningen blijft achter bij de verwachtingen. Zoals in de Bestuursrapportage 
vermeld wordt veroorzaakt door de  aanhoudende leegstand van met name enkele grote bedrijfspanden. 
 
Afvalstoffenheffing 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn 100% kostendekkend op begrotingsbasis. Ter 
demping van de tarieven is in 2019 op begrotingsbasis € 141.765,- onttrokken aan de egalisatievoorziening. Bij 
het voorbereiding van de jaarrekening is gebleken dat de kostendekkendheid 93% bedroeg. De oorzaak van deze 
lagere kostendekkendheid is met name de nieuwe aanbesteding voor het ophalen van huishoudelijk afval. De 
aanbesteding is in het laatste halfjaar van 2019 afgerond. Door deze nieuwe aanbesteding zijn de kosten 
structureel hoger. Met deze stijging van kosten is geen rekening gehouden met de tariefstelling voor het 
belastingjaar 2020. Om ook voor de Jaarrekening 2019 uit te komen op 100% kostendekkendheid is  
€ 375.085,- extra onttrokken aan de egalisatievoorziening. 
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Afvalstoffenheffing   

Kosten taakvelden incl. omslagrente 4.006.465 

Inkomsten taakvelden excl. Heffingen 1.351.372 

Netto kosten taakvelden 2.655.093 

    

Toe te rekenen kosten:  

BTW 817.646 

Overhead 26.315 

Inkomensregelingen (kwijtscheldingen) 208.998 

Totaal toe te rekenen kosten 1.052.959 

   

Totale kosten  3.708.052 

   

Opbrengst  3.708.051 

   

Dekkingspercentage, afgerond 100% 

 
Rioolheffing  
De tarieven voor de rioolheffing zijn 100% kostendekkend op begrotingsbasis. In 2019 is er op rekeningbasis per 
saldo sprake van een positief resultaat. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere lasten voor 
onderhouds- en beheerskosten en het straatvegen. Het positieve resultaat ad € 143.705,- is toegevoegd aan de 
egalisatievoorziening rioleringen.  
 

Rioolheffing   

Kosten taakvelden incl. omslagrente 2.332.323 

Inkomsten taakvelden excl. Heffingen 6.613 

Netto kosten taakvelden 2.245.710 

    

Toe te rekenen kosten:  

BTW 239.273 

Verkeer en vervoer 454.517 

Overhead 355.244 

Inkomensregelingen (kwijtscheldingen) 195.395 

Totaal toe te rekenen kosten 1.244.395 

   

Totale kosten  3.490.106 

   

Opbrengst  3.490.106 

  
 Dekkingspercentage, afgerond 100% 

 
Forensen- en toeristenbelasting  
De opbrengst voor deze twee belastingen was voor 2019 geraamd op € 352.000-. De werkelijke baat bedraagt  
€ 222.000,-. Met name de besluitvorming omtrent Vitale Vakantieparken heeft er toe geleid dat steeds meer 
mensen zich laten inschrijven op de vakantieparken. In de Bestuursrapportage is hiervan reeds melding gedaan. 
 
Hondenbelasting  
De opbrengsten voor deze belasting was voor 2019 geraamd op € 185.000,-. Met een werkelijke ontvangst van  
€ 192.000,- is er sprake van een voordelig resultaat van € 7.000,-. Dit voordeel is het resultaat van de controle op 
de hondenbelasting die in 2019 heeft plaats gevonden. 
 
Reclamebelasting  
De opbrengsten voor deze belasting was voor 2019 geraamd op € 140.000,-. Met een werkelijke ontvangst van  
€ 120.500,- is er sprake van een nadelig resultaat van €19.500,- Dit is met name toe te schrijven aan de leegstand 
van bedrijfspanden in de gemeente.   
 
Precariorechten  
De opbrengsten voor deze belasting was voor 2018 geraamd op € 1.559.000,-. De opbrengst is met € 1.559.000,-  
gelijk aan het geraamde bedrag. 
 
Parkeeropbrengsten 
Op basis van de parkeerexploitatie is per saldo sprake van een voordelig resultaat van € 309.000,-. In hoofdlijnen 
kan dit als volgt worden verklaard: Parkeergelden (straatparkeren, boulevard en Houtwal) is  € 266.000,- 
voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op basis van het coalitieakkoord “Uitbreiding eerste 2 uur gratis 
parkeren van twee naar vijf parkeerterreinen” de begroting 2019 is gemuteerd. Bij het samenstellen van de 
Bestuursrapportage 2019 was nog onvoldoende inzichtelijk wat de werkelijke financiële gevolgen van deze 
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mutatie zouden zijn. Bij het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd, dat het 2 uur gratis parkeren heeft 
geleid tot een toename van een langere parkeerduur dan oorspronkelijk was voorzien. 
 
In de Bestuursrapportage is al geconstateerd dat de baten belanghebbenden parkeren en parkeerboetes lager 
zouden zijn dan geraamd. Bij de jaarrekening is gebleken dat dit € 203.000,- is.  
 
Begraafplaatsrechten 
Uit de realisatiecijfers voor 2019 kan worden opgemaakt dat het dekkingspercentage voor de 
begraafplaatsrechten uitkomt op 69%. Dit is de resultante van voor- en nadelige resultaten op meerdere budgetten 
die onder de tariefberekening begraafplaatsen vallen.  
 

Begraafplaatsrechten   

Kosten taakvelden incl. omslagrente 974.387 

Inkomsten taakvelden excl. Heffingen 102.133 

Netto kosten taakvelden 872.254 

    

Toe te rekenen kosten:  

BTW 111.483 

Overhead 92.100 

Inkomensregelingen (kwijtscheldingen) 0 

Totaal toe te rekenen kosten 205.583 

   

Totale kosten  1.075.837 

   

Opbrengst  746.364 

  
 Dekkingspercentage, afgerond 69% 

 
Marktgelden  
De tarieven voor de marktgelden zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. In 2019 is het 
dekkingspercentage uitgekomen op 79%. De grootste oorzaak van dit lagere percentage zijn de energie 
gerelateerde kosten. 
 

Marktgelden   

Kosten taakvelden incl. omslagrente 37.351 

Inkomsten taakvelden excl. Heffingen 0 

Netto kosten taakvelden 37.351 

    

Toe te rekenen kosten:  

BTW 4.479 

Overhead 3.290 

Inkomensregelingen (kwijtscheldingen) 0 

Totaal toe te rekenen kosten 7.768 

   

Totale kosten  45.120 

   

Opbrengst  35.504 

  
 Dekkingspercentage, afgerond 79% 
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Havengelden 
De tarieven voor de havengelden zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. In 2019 is, 
vooruitlopend op het nieuwe havenbeheerplan de begroting, op basis van de toen verwachte exploitatie baten en 
lasten, incidenteel gemuteerd. Hierdoor werd het dekkingspercentage op begrotingsbasis 86%. Op rekeningbasis 
bedraagt het dekkingspercentage 74%. Het lagere dekkingspercentage wordt met name veroorzaakt door hogere 
energie- en onderhoudslasten. Daarnaast is op begrotingsbasis, na wijziging, geen rekening gehouden met extra 
lasten als gevolg van inzet seizoenskrachten. 
 

Havengelden   

Kosten taakvelden incl. omslagrente 377.540 

Inkomsten taakvelden excl. Heffingen 98.701 

Netto kosten taakvelden 278.839 

    

Toe te rekenen kosten:  

BTW 0 

Overhead 59.207 

Inkomensregelingen (kwijtscheldingen) 0 

Totaal toe te rekenen kosten 59.207 

   

Totale kosten  338.046 

   

Opbrengst  249.361 

  
 Dekkingspercentage, afgerond 74% 
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 3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Algemeen 
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de 
gemeente is. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en 
risicobeheersing. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers 
voordoen. Het beleid wordt vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement.  
 
Wat is weerstandsvermogen? 
In het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is aangegeven dat het weerstandsvermogen 
bestaat uit de relatie tussen: 

 De weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan 
beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

 Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot 
de financiële positie. 
 

Wat is weerstandscapaciteit? 
Bij het begrip weerstandscapaciteit wordt er onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstands-
capaciteit. De incidentele weerstandcapaciteit is de mate waarin eenmalige tegenvallers en/of calamiteiten kunnen 
worden opgevangen met vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet, zonder dat het invloed 
heeft op het gemeentelijk voorzieningenniveau. Dit bestaat in het algemeen uit: 

 Algemene reserve; 

 Overige vrije aanwendbare reserves; 

 Stille reserves. 
 

De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet begrote kosten te 
dekken door elders structurele ruimte vrij te maken, zonder dat het ten koste gaat van de uitvoering van de 
raadsthema’s (= het beleid). Dit bestaat in het algemeen uit: 

 Raming voor onvoorziene uitgaven: Het budget voor onvoorziene uitgaven is gefixeerd op een vast bedrag 
van € 161.400,-; 

 Onbenutte belastingcapaciteit: Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de systematiek 
gehanteerd voor toelating tot artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (FVW). Aangezien een zogeheten 
artikel 12 – status niet aan de orde is en de gehanteerde tarieven 100% kostendekkend zijn, wordt deze 
ruimte niet meegenomen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 
Wat is risicobeheersing? 
Centraal in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staat het risicoprofiel van de gemeente. 
Risicobeheersing is het geheel aan maatregelen die bewust door het college worden genomen om risico’s te 
signaleren, over te dragen, te vermijden, te verminderen of te accepteren. Het doel van risicobeheer is de kans 
vergroten beoogde resultaten te behalen. Risicobewustzijn binnen de gemeente is per definitie belangrijk, omdat 
dit informatie verschaft aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie betreffende aanwezige risico’s en mogelijke 
gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. 
 
Om inzicht te krijgen in de risico’s worden deze jaarlijks organisatie-breed geïnventariseerd en gekwantificeerd 
naar omvang en de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet. Vervolgens worden beheersmaatregelen 
geformuleerd om de risico’s te reduceren. Ervan uitgaande dat deze maatregelen ook effectief zijn, wordt een 
inschatting gemaakt van de overblijvende risico’s. Deze overblijvende risico’s vormen gecumuleerd de 
onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit. 
 
Beleidskader gemeente Harderwijk 
Het beleidskader is vastgelegd in een geactualiseerde Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2019-
2021, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2019. De normering voor het weerstandsvermogen is opnieuw 
vastgezet op een ratio van 1,0 voor de periode 2019-2021. Op basis van het gemeenschappelijk financieel 
toezichtkader gemeenten 2019 wordt een ratio tussen 1,0 tot 1,4 als voldoende gekwalificeerd. De provincie 
Gelderland heeft in de brief over het financieel toezicht voor 2019 aangegeven dat de minimale norm 1,0 is. Het 
beleidskader van de gemeente Harderwijk voldoet hieraan. 
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Als belangrijk onderdeel voor de bepaling van het weerstandsvermogen is tegelijkertijd de Nota reserves en 
voorzieningen geactualiseerd en op basis van een herijking van de beleidskaders vastgesteld. 
 
De gemeente Harderwijk heeft tevens in het beleidskader vastgesteld waaruit specifiek Harderwijk de incidentele 
en structurele weerstandscapaciteit opbouwt. Dit zijn: 

 Incidentele weerstandscapaciteit: Algemene reserve; 

 Structurele weerstandscapaciteit: Raming voor onvoorziene uitgaven. 
 
Risicobeheersing in de gemeente Harderwijk 
De praktische uitwerking van risicobeheersing is vormgegeven in de notitie “Risicobeheer - we gaan op 
berenjacht!”. Voor de Jaarrekening 2019 hebben januari en februari 2020 wederom in het teken gestaan van de 
jaarlijkse risico-inventarisatie. Voor de Jaarrekening 2019 is extra ingezet op het identificeren en beheersen van 
risico’s vanuit alle lagen van de organisatie. Dit alles om bewust na te denken over mogelijke risico’s die 
voortvloeien uit het brede palet aan diensten en producten die de gemeente biedt en deze te kunnen beheersen 
en/of voorkomen.  
 
Op basis van de risico-inventarisatie wordt uiterlijk mei 2020 de risicobewustzijn-rapportage 2019 aan het bestuur 
aangeboden. Daarnaast is er in 2019 actief deelgenomen aan het Risico Platform Overheden van VNG 
Risicobeheer, waar kennis en ontwikkelingen worden gedeeld op het gebied van risicomanagement. Voor de 
volgende risico-inventarisatie van 31 december 2020 wordt naast risicobewustzijn extra ingezet op het 
identificeren en beheersen van risico’s in het sociaal domein. 
 
Weerstandsvermogen Gemeente Harderwijk 

Huidige weerstandscapaciteit 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is in onderstaande tabellen een samenvatting weergegeven van de 
beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2019. De prognosestand wordt hieronder gebruikt afgezet tegen de 
risico-inventarisatie 2019. Hierin is het rekeningresultaat 2019 verwerkt en zijn tevens de claims op de algemene 
reserve meegenomen. 

          (bedragen x € 1.000) 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
Stand  

31-12-2019 
Rekeningresultaat 

2019 
Claims op 

reserve 

Prognose stand 
na verwerking 

resultaat/claims 

Incidenteel       

Algemene reserve  30.749 2.891 - 10.862 22.778 

Subtotaal incidenteel 30.749    

Structureel     

Onvoorzien  161 n.v.t. n.v.t. 161 

Subtotaal structureel 161 - - 161 

Beschikbare weerstandscapaciteit 30.910 2.891 - 10.862 22.939 

 
           (bedragen x € 1.000) 

Berekening weerstandsvermogen 
Prognose stand 
na verwerking 

resultaat/claims 

Geidentificeerde 
risico’s n.a.v. 

actualisatie eind 
2019 

Overschot / 
tekort 

Ratio 
weerstands- 
vermogen 

Incidenteel       

Algemene reserve 22.778 22.986 -208 1,0 

Subtotaal incidenteel     

Structureel     

Onvoorzien  161 n.v.t. 161 - 

Subtotaal structureel 161 - 161 161 

Totaal incidenteel en structureel 22.939 22.986 -47 1,0 
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De claims op de reserves en het rekeningresultaat 2019 bestaan uit: 
        (Bedragen * € 1.000,-) 
Claims op reserves en het rekeningresultaat Bedrag  

 
Resultaat 2019 voor bestemming (+) 2.891   
Budgetten onderhanden werk 2019 (-) 2.695   
Resultaatsbestemmingsvoorstellen:   

 
Restant stelpost sociaal domein toevoegen aan reserve sociaal domein (-) 345   
Beeldkwaliteitsplan terrassen boulevard (-) 75   
Totaal Jaarrekening 2019       (-)  224 

 
Claims:   

 
Onderhanden werk 2019, neutraal door dekking algemene reserve (zie tabel 2, blz. 121) (-) 1.243 

 Begroting 2019; dekking amendementen incidenteel jaarschijf 2020 en 2021 (-) 140 
 Kadernota 2020/begroting 2020; inzet algemene reserve jaarschijf 2020 en 2021 (-) 3.375 
 Aanvulling krediet Revitalisering Lorentz I, fase 2  ( raad 23  april 2020) (-) 154 
 Aankoop Kranenburg Noord (collegebesluit 21/1/2020; raad mei 2020) (-) 1.705 
 Havenbeheerplan (collegebesluit 31/3/2020; raad juni 2020) (-) 1.130 
 Totale claims  (-) 7.747 
 Totale claims op reserves en rekeningresultaat 2019 Algemene dienst (-) 7.971  
 

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risico-inventarisatie peildatum 31 december 2019 
Het totaalbedrag van de belangrijkste risico’s  op balansdatum ultimo 2019 bedraagt afgerond € 23 miljoen en is 
als volgt opgebouwd (posten > € 250.000,-). 
 

Belangrijkste risico’s Rekening 2019 Rekening 2018 

Waterfront € 13.150.000 € 12.850.000 

Lorentz III €   1.900.000 €   1.700.000 

Rentestijgingen Grexen €   4.900.000 €   7.600.000 

Bouwclaims €      623.300 €   1.228.000 

Gronden in eigendom van de gemeente €      331.700 €      112.300 

Verbonden partijen €      240.690 €      340.409 

Overig Domein Samenleving €      746.389 €      425.278 

Overig Domein Ruimte €      322.084 €      170.894 

Overig Domein B&O €      309.310 €      325.000 

Overig Domein Stadsbedrijf €      462.500 €      362.500 

Totaal € 22.985.973 € 25.214.880 

 
De totale benodigde weerstandscapaciteit, op basis van de risico-inventarisatie eind 2019, is € 23 miljoen. Dit is 
een daling van ca. € 2,2 miljoen ten opzichte van de berekende, benodigde weerstandscapaciteit bij de 
Jaarrekening 2018. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de rente op de langere termijn verder is 
gedaald waardoor het renterisico aanzienlijk afneemt.  
 
Toelichting risico’s m.b.t. Grondexploitaties 
De lichte stijging in de grondexploitatie Waterfront wordt veroorzaakt door de hertaxatie van een aantal kavels. De 
risico’s in de grondexploitatie Lorentz III zijn in feite afgenomen, maar doordat de verliesvoorziening vrijvalt in de 
algemene reserve en niet meer ingezet kan worden ter dekking van het risico, is er meer weerstandscapaciteit 
nodig om de risico’s uit Lorentz III te dekken. De risico’s van de grondexploitatie Drielanden kunnen volledig 
binnen de grondexploitatie opgevangen worden en leggen geen beslag op het weerstandsvermogen. Een 
uitgebreide toelichting van de risico’s van de grondexploitaties zijn opgenomen in de betreffende grondexploitaties. 
Het renterisico m.b.t. de grondexploitaties is flink afgenomen doordat de rente op langere termijn verder is 
gedaald.  
 
Toelichting overige risico’s 
Verder zijn de risico’s in domein Samenleving toegenomen door de nieuwbouw van het zwembad De Sypel waar 
project specifieke risico’s aanwezig zijn en de ontwikkelingen rondom sportpark Slingerbos. Risico’s in het sociaal 
domein worden opgevangen binnen de reserve Sociaal Domein en leggen daarom geen beslag op het 
weerstandsvermogen. In domein Ruimte heeft de stijging te maken met o.a. de stikstofproblematiek waardoor de 
opbrengsten van de bouwleges onder druk komen te staan. Het risico omtrent gronden in eigendom van de 
gemeente zijn boven de grens van € 250.000,- gestegen en worden dit jaar voor het eerst apart weergegeven. Dit 
heeft te maken de uitbreiding van het aantal gronden waaraan risico op afwaardering zit i.r.t. de beoogde plannen 
die er voor de gronden zijn.  
 
Coronacrisis 
De effecten van de coronacrisis zijn op dit moment moeilijk in te schatten en nog niet te kwantificeren. In hoofdstuk 
“4.5 Gebeurtenissen na balansdatum” is meer informatie hierover opgenomen. 
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Overige ontwikkelingen 
Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is nog geen rekening gehouden met de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (zoals project windmolens en het zonnepark op het 
overloopterrein), de mogelijke ontwikkelingen omtrent het stationsgebied en, niet onbelangrijk, de financiële 
gevolgen van de Corona crisis.  
 
In onderstaande tabel een meerjarig overzicht van het verloop van de risico-inventarisatie. 
           (Bedragen *  1.000) 

Risico inventarisatie (verloop) 
Jaarrekening 

2016 
Jaarrekening 

2017 
Jaarrekening 

2018 
Jaarrekening 

2019 

Algemene dienst   3.920 3.390 3.065 2.413 

Grondexploitaties 34.680 38.970 22.150 20.573 

Totaal 38.600 42.360 25.215 22.986 

 
Ratio Weerstandsvermogen 
Met een berekende weerstandsratio van 0,95 is er op balansdatum 31 december 2019 sprake van een tekort van 
€ 1,251 miljoen in beschikbare weerstandscapaciteit versus de benodigde weerstandscapaciteit, op basis van de 
geactualiseerde risico-inventarisatie. 
 
Financiële kengetallen  
Op basis van het BBV wordt vanaf het begrotingsjaar 2017 een tabel met financiële kengetallen gepresenteerd in 
de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers geven de gemeenteraad een globaal inzicht in de verwachte 
financiële ontwikkelingen in de gemeente. De samenstelling en de wijze waarop de kengetallen worden berekend 
is vastgelegd in een ministeriële regeling.  
 
In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de voorgeschreven kengetallen, gebaseerd op de situatie ultimo 
verslagjaar 2019. Het Gelderse gemiddelde vanuit de gemeentelijke jaarrekeningen 2018 is ter vergelijking 
toegevoegd. In het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) is er toenemende aandacht van de provincie voor de 
voorgeschreven kengetallen in de totaalbeoordeling van de financiële positie. 
 

Financiële kengetallen 
Begroting 

2019 
Rekening 

2019 
Rekening 

2018 

Gelders 
gemiddelde 

2018 

1-a. Netto schuldquote 53% 49,9% 36,5% 63,9% 

1-b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 52% 48,1% 34,7% 53,8% 

2.    Solvabiliteitsratio 40% 33% 44% 34,2% 

3.    Grondexploitatie 42% 41% 33% 15,5% 

4.    Structurele exploitatieruimte 3,73% 0,9% 0,4% 1,18% 

5.    Belastingcapaciteit 87% 88% 89% 99,5% 

Opmerking: de percentages onder 1-a en 1-b netto schuldquote kolom  2018 zijn na controle op onderliggende formuleberekeningen 
gecorrigeerd. 

 
De berekende kengetallen zijn in te delen in 3 categorieën: 

 Categorie A: minst risicovol; 

 Categorie B: gemiddeld risicovol; 

 Categorie C: meest risicovol. 
 
Om een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie te 
kunnen geven, is onderstaande tabel weergegeven. Uiteindelijk is het van belang het geheel aan kengetallen in 
relatie met elkaar te analyseren, en niet één afzonderlijk kengetal te isoleren.  
 
De categorieën waarin de gemeente Harderwijk zich bevindt, zijn vetgedrukt in onderstaande tabel. 

Financiële kengetallen Categorie A Categorie B Categorie C 

1-a. Netto schuldquote <90% 90-130% >130% 

1-b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130% 

2.    Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 

3.    Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 

4.    Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0% 

5.    Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105% 

 
Toelichting kengetallen 
Netto schuldquote 
De netto schuldquote biedt inzicht in het niveau van de schulden ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager 
het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie. De schuldquote geeft een indicatie in welke mate de 
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een hogere schuldquote betekent een hogere 
schuldenlast. De gemeente Harderwijk laat na correctie een stijging zien in netto schuldquote van 36,5% in 2018 
naar 49,9% in 2019. De hogere schuldquote is voornamelijk een gevolg van de netto toename van de vaste schuld 
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met per saldo € 44 miljoen door het aantrekken van een tweetal vaste geldleningen (uitstaande schuld op 
leningen). 
 
Harderwijk blijft met de netto schuldquote daarmee onder het Gelderse gemiddelde van 63,9% in 2018 en valt 
daarmee in de minst risicovolle categorie A. 
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Deze wordt berekend overeenkomstig de netto schuldquote, vermeerderd met leningen aan openbare lichamen, 
woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen. Dit kengetal houdt ook rekening met de 
risico's die gelopen worden bij voornoemde partijen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger ook hier de 
financiële positie. 
 
De gemeente Harderwijk laat na correctie een stijging zien in netto gecorrigeerde schuldquote van 34,7% in 2018 
naar 48,1% in 2019. De oplopende schuldquote is een gevolg van het toegenomen aantal uitzettingen van 
middelen. 
 
Harderwijk blijft met de netto gecorrigeerde schuldquote onder het Gelderse gemiddelde van 53,8% in 2018 en 
valt ook hier in de minst risicovolle categorie A. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is op langere termijn aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De 
solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen.  
 
Met een daling van de solvabiliteitsratio van 44% in 2018 naar 33% in 2019 is de weerbaarheid om ook in de 
toekomst aan de financiële verplichtingen te voldoen met een kwart afgenomen. Desondanks valt Harderwijk 
hiermee nog in het gemiddelde risicoprofiel van categorie B. Het Gelderse gemiddelde van 2018 bedraagt 
34%. 
 
Grondexploitatie 
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte 
van de totale (geraamde) baten. Voor de berekening worden de niet in exploitatie genoemde gronden en de 
bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting of rekening en 
uitgedrukt in een percentage. 
 
In de vorige economische crisis is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet 
worden terugverdiend bij de verkoop. Met een kengetal grondexploitatie 2019 van 41% tegenover 33% in 2018 
valt de gemeente Harderwijk van een gemiddeld risicoprofiel categorie B, naar categorie C meest risicovol. Het 
Gelders gemiddelde van 2018 bedraagt slechts15,5%.  
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele 
baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat 
de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder bijvoorbeeld de rente en aflossing van 
leningen) te dekken. 
 
De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin, dat het van belang is om 
te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging 
van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte van gemeente 
Harderwijk 2019 is afgerond 0,9% tegen 0,4% in 2018. Hiermee valt Harderwijk in de minst risicovolle categorie 
A. Het Gelders gemiddelde van 2018 bedraagt 1,18%.  
 
Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan, die een gemeente heeft om zijn structurele baten te 
verhogen om daarmee bijvoorbeeld stijgende structurele lasten op te vangen. Wanneer een gemeente te maken 
heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief 
hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen. 
 
Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan landelijk gemiddelde tarieven. De 
belastingcapaciteit wordt als volgt berekend: de totale woonlasten meerpersoonshuishouden ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde uitgedrukt in een percentage Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, rioolheffing en 
afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.  
 
Het kengetal belastingcapaciteit is 88% voor 2019 tegen 89% in 2018, wat betekent dat de lokale lastendruk lager 
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is dan de landelijk gemiddelde lastendruk en er dus ruimte aanwezig is om bij te kunnen sturen. Het kengetal valt 
in de minst risicovolle categorie A. Het Gelders gemiddelde van 2018 bedraagt 99,5%.  
 
Financiële positie 
De algehele financiële positie van de gemeente Harderwijk kan op basis van de geformuleerde kengetallen 
Jaarrekening 2019 per saldo worden gezien als voldoende. Wel worden bij deze beoordeling enkele 
kanttekeningen gezet door de ontwikkeling van de kengetallen ten opzichte van de Jaarrekening 2018.  
 
Naast een toegenomen netto schuldquote door een hogere vaste schuld (stijging omvang leningenportefeuille) 
zien we als causaal verband tevens een aanzienlijke afname van de solvabiliteit. De grondexploitatie kent een 
waardering naar categorie C meest risicovol tegenover nog categorie B gemiddeld risicoprofiel in 2018. Dit vergt 
blijvende aandacht in de totale weging van de financiële positie. De kengetallen voor structurele exploitatieruimte 
en aanwezige belastingcapaciteit geven nog ruimte om positieve sturing te geven aan de financiële positie. 
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3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen  
 
Algemeen 
Het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen legt beslag op een aanzienlijk deel van de gemeentelijke 
middelen. Kapitaalgoederen zijn verdeeld in verschillende categorieën, zoals wegen, openbare verlichting, groen 
inclusief de speelvoorzieningen, water, riolering en gebouwen. Deze zijn van groot belang voor het zo optimaal 
mogelijk functioneren van de gemeente op o.a. het gebied van veiligheid, vervoer en recreatie. De kwaliteit van de 
kapitaalgoederen en het onderhoud daaraan zijn feitelijk het visitekaartje van de gemeente. Met ondersteuning 
van de nodige beleids- en beheerplannen worden de kapitaalgoederen zo goed mogelijk planmatig beheerd en 
onderhouden. 
 
Deze paragraaf geeft inzicht in de gehanteerde beleidskaders en de kosten die in het verslagjaar 2019 gemoeid 
zijn geweest met het onderhoud aan de kapitaalgoederen. 
 
Openbare ruimte 
 
Beleidskader 
Bij raadsbesluit van 18 december 2014 is onder de titel ‘Samen kleuren wij de stad’ een nieuw Integraal 
Beheerplan Openbare Ruimte voor de periode 2015-2019 vastgesteld. Het beheerplan vormt de kaders voor het 
beheren en onderhouden van de totale openbare ruimte en is derhalve in de uitvoering van de diverse 
werkzaamheden ook de leidraad geweest voor het verslagjaar 2019. Daaronder de wegen, alle bijbehorende 
civiele kunstwerken, de installatietechnische verkeersvoorzieningen, het wegmeubilair en de openbare verlichting. 
 
Beheerplan 
Er is sprake van planmatig jaarlijks en meerjarig onderhoud, dat op basis van onder meer de landelijk toegepaste 
CROW-normen voor de openbare ruimte tot stand komt. Aan de hand van deze normen is het kwaliteitsniveau 
bepaald op niveau C en de dekking van dit niveau geregeld in het IBOR 2015-2019. 
 
Uitvoering en financiële consequenties 
Een beschrijving van uitgevoerde werkzaamheden voor (groot) onderhoud aan de wegen, openbare verlichting, 
enz., uitgevoerd in 2019, is gegeven in Thema 2 De Aantrekkelijke Stad. Dit geldt eveneens voor het openbaar 
groen, inclusief de  speelvoorzieningen c.q. speelplaatsen. 
 
Water en riolering 
 
Beleidskader 
Basis voor het vanaf 2016 uit te voeren beleid is het ‘Zuiveringskring Afvalwaterketenplan’ (ZAP) en omvat de 
gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en het Waterschap Vallei & Veluwe. Het ZAP WHEP is dan ook 
vastgesteld door de gemeenteraden van Harderwijk (raadsbesluit van 3 september 2015), Ermelo en Putten en 
het dagelijks bestuur van het waterschap. Het ZAP WHEP kent een planperiode van 2015 t/m 2020 en is voor de 
gemeenten de volwaardige vervanging van het wettelijk verplichte gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
 
Daarnaast wordt periodiek een Operationeel Maatregelen Programma (OMP) vastgesteld. Met dit samenstel aan 
plannen wordt invulling gegeven de gemeentelijke zorgplichten, zoals in de Wet milieubeheer bedoeld. 
 
Beheerplan 
De riolering wordt binnen de gestelde kaders onderhouden. Het IBOR 2015-2019 geeft hiervan een duidelijke 
beschrijving. Om het beheer op een integrale manier uit te kunnen voeren, gelden een tweetal uitgangspunten. In 
de eerste plaats de kwaliteit zoals die door bewoners en gebruikers ervaren wordt en in de tweede plaats de 
technische kwaliteit, die van belang is voor een duurzame instandhouding van de openbare ruimte. De uitkomsten 
van beide vormen een basis voor de bijstelling van de beheerplannen.  
 
Binnen dit deel van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aanvullend opgemerkt, dat het onderhoud 
aan de gemeentelijke havens nog gebaseerd is op het Beheerplan havens 1996. Dit plan is voor het laatst 
geactualiseerd in november 1999. Het plan is vastgesteld voor de periode 1996 t/m 2042 en nader uitgewerkt voor 
de jaren tot 2015. Een evaluatie van het beheerplan met de werktitel ‘Havenvisie Harderwijk 2015’ is in 
voorbereiding. Presentatie van dit plan wordt in 2020 verwacht.  
 
Uitvoering en financiële consequenties 
De prestatie indicatoren (ontleend aan het IBOR) voor het beheer van de riolering volgens kwaliteitsniveau C zijn 
jaarlijks: 1/9 deel riolering reinigen en eventueel inspecteren, technische installaties, gemalen en schuiven 
onderhouden, het reinigen van kolken, planmatig vervangen van riolering, en het verhelpen van gebreken, 
storingen en rioolverstoppingen. 
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De kosten van zowel de afvoer van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater als de kosten van overtollig hemelwater en 
grondwater worden bestreden uit de (verbrede) rioolheffing. De heffingsgrondslag – vast bedrag per object – is 
daarbij ongewijzigd gebleven. 
 
Een beschrijving van de in 2019 uitgevoerde werkzaamheden staat in Thema 2 de Aantrekkelijke Stad. 
 
Gebouwen 
De vastgoedportefeuille van de gemeente kent een divers karakter. Van scholen voor het primair onderwijs, tot 
gebouwen voor kunst en cultuur, buurt- en wijkcentra, sportzalen, tot bedrijfsgebouwen en overige panden in 
gemeentelijk eigendom. 
 
Beleidskader 
De basis voor het beleid is vastgelegd in de ‘Kadernota Accommodatiebeleid Harderwijk’. In 2015 werd gestart 
met een nieuwe inventarisatie van het vastgoed, waarbij op pandniveau kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn 
gemaakt. Het resultaat, een vastgoedexploitatie op pandniveau, vormt de basis voor uitvoering van het 
accommodatiebeleid in komende jaren. 
 
Beheerplan 
Onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in de volgende documenten: 

 Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) 2011-2060 onderwijsaccommodaties, en; 

 Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) 2016-2060 overige gebouwen. 
 
In 2017 is het MJOP vastgesteld. Hierin zijn de gebouwen opgenomen waarbij de gemeente verantwoordelijk is 
voor het onderhoud en de panden, die niet op de nominatie staan voor sloop of verkoop op korte termijn. Het 
vormt de basis voor aanvraag van onderhoudsgelden. Op basis van een ‘Werkplan 2019’ is krediet aangevraagd 
voor de onderhoudswerkzaamheden in 2019.  
 
De baten en lasten in de egalisatievoorzieningen over 2019 zijn verwerkt in onderstaande tabellen. Daarnaast zijn 
er nog werkzaamheden die over het jaareinde heen doorlopen (van 2019 naar 2020). Deze zullen na afronding 
van de werkzaamheden worden verwerkt in de volgende Jaarrekening 2020.  
 
Uitvoering en financiële consequenties 
In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de diverse uitgevoerde onderhoudsactiviteiten in 2019 en de 
bedragen die daarmee gemoeid zijn geweest. 
 
Tabel Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (inclusief technische installaties) 

Stand 1-1-2019 Vermeerdering Vermindering Stand 31-12-2019 

€ 1.516.323- € 878.850 € 1.161.473 € 1.233.700 

 
De toevoeging aan de voorziening is gebaseerd op het MJOP. De verminderingen bestaan uit gepleegd 
onderhoud in het verslagjaar. Het budget aan onderhoudswerkzaamheden die doorlopen van 2019 naar 2020 zal 
worden verantwoord in de Jaarrekening 2020. 
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3.4 Paragraaf Grondbeleid 

Algemeen  

Met grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de grond- en vastgoedmarkt. Op basis van haar rol en 
inzet van instrumenten kan de gemeente hiermee uitvoering geven aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 
Hierbij is grondbeleid geen doel op zich maar ondersteunend aan uitvoering van gemeentelijke doelstellingen 
zoals het versterken van de woonbalans en het realiseren van CO2 reductie.  
 
Toepassing grondbeleid  
De gebiedsontwikkeling vindt plaats in een dynamisch speelveld, welke voortdurend aan verandering onderhevig 
is. De veranderingen raken de uitvoering van grondbeleid. De kernelementen uit de veranderende 
omstandigheden betreffen: 

 Marktomstandigheden (vastgoed- en grondmarkt); 

 Maatschappelijke opgaven; 

 Wijzigingen wet- en regelgeving. 
 

In 2019 is de Nota Grondbeleid herzien. De in 2012 ingezette koers om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren en 
de focus van de gemeente te leggen op haar publiekrechtelijke rol, blijft gehandhaafd. Wel vindt er per geval 
(project of gebied) een afweging plaats om voor een andere rolinvulling te kiezen indien hiermee maatschappelijke 
meerwaarde kan worden gerealiseerd. Beslissingen hierover worden verantwoord door middel van een 
ontwikkelingsstrategie. 
 
Actieve grondexploitaties.  
De gemeente Harderwijk kent 3 gebieden waarin een actief grondbeleid wordt toegepast: Waterfront, Lorentz III 
en Drielanden. Het exploiteren van gronden brengt risico’s met zich mee. Door het uitvoeren van uitgebreide 
risicoanalyses kan vroegtijdig worden ingespeeld op mogelijk veranderende omstandigheden. Op basis van 
meerdere risicosessies in multidisciplinaire teams zijn zowel risico’s als kansen geïnventariseerd en vervolgens 
financieel vertaald en benoemd bij de herziening van de grondexploitaties 2020. De risico’s vanuit de 
grondexploitaties worden meegenomen bij de berekening van het weerstandsvermogen. 
 
Onroerendgoedmarkt  
De prijzen in de woningmarkt hebben in 2019 opnieuw een sterke stijging laten zien. De prijzen in de bestaande 
markt zijn volgens de Nederlandse vereniging van makelaars in de regio Nunspeet in 2019 met 6,8% (2018 6,9% - 
2017 8,5%) en landelijk met 8,0% gestegen (2018 10,3% - 2017 9,1%). Dit zijn nog steeds forse prijsstijgingen, 
maar de stijging lijkt geleidelijk wel iets af te vlakken. 
 
De vraag naar bouwgrond voor bedrijven kende in 2019 een stijgende lijn. Toch is het aantal uitgegeven ha gelijk 
gebleven ten opzichte van 2018 (3,0 ha). Dat de gronduitgifte in 2019 niet verder is gestegen ten opzichte van 
2018 komt door een uitspraak op 29 mei 2019, van de Raad van State betreffende de speciaal gereserveerde 
stikstofruimte, op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gevolg van de uitspraak voor Lorentz III is dat 
er vooralsnog geen stikstofruimte is voor het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Er is in 2019 gestart met 
onderzoek rondom de vraag welke maatregelen genomen moeten worden om stikstofruimte te creëren. 
Verwachting is dat er op korte termijn een oplossing komt waardoor de uitgifteprognose van Lorentz III 
gehandhaafd kan blijven. 
 
Uitgifte van bouwrijpe grond 
Woningbouw 
Dit is exclusief de private initiatieven en fase 2 Waterfront.

 
De gronduitgifte Drielanden (Harderweide) in 2019 betreft: 

 3 vrije kavels van de gemeente 

Complex

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Drielanden 3       195  181  -   -   42    6       

Groene Zoom -   -   2       -   -   -   -   

Frankrijk / Walstein -   -   -   -   11    5       -   

Stadsdennen Oost I -   -   -   8       11    1       -   

WA-locatie (Prinsenhof) -   -   -   -   -   34    -   

Totaal 3       195  183  8       22    82    6       

Jaar
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Alle grond voor woningbouw in Harderweide (deelgebied I) is hiermee uitgegeven. 

Volgens de planning start de verkoop in Harderweide, deelgebied II in 2021. 
 
Bedrijven verkopen (x ha.) 

 
 

In de verkoop 2013 zit 1,4 ha. bedrijfsverplaatsingen. 
 
De ontwikkeling van de gemiddelde grondverkoop over een periode van 4 jaar laat een positief beeld zien. 
Periode 2013 tot en met 2016 2,3 ha. (excl. 1,4 ha. bedrijfsverplaatsingen uit 2013) 
Periode 2014 tot en met 2017 3,5 ha. 
Periode 2015 tot en met 2018  3,3 ha. 
Periode 2016 tot en met 2019 3,7 ha.  
 
Acquisitie  
Om de gronduitgifte van bedrijfsgronden te stimuleren heeft het college van B&W medio 2011 een Marketingplan 
voor Lorentz III vastgesteld. Om dit plan uit te voeren is er een bedrag van € 300.000 gereserveerd. In het 
boekjaar 2019 is ongeveer € 1.245 besteed. Het restant budget per 31-12-2019 bedraagt hiermee circa € 16.500. 
Deze middelen blijven beschikbaar voor acquisitie in 2020. 
 
Prognosticeerde resultaten grondexploitatie  
De volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten en looptijd van de grondexploitaties. Jaarlijks vindt een 

actualisatie plaats van de grondexploitaties. 

 
*1) Dit betreft een verliesgevende grondexploitatie waarvoor een voorziening is getroffen van € 75.388.000. 

 

Kolom 2 geeft de eindwaarde en einddatum weer van de grondexploitatie 2020. 

Kolom 3 geeft de eindwaarde en einddatum weer van de grondexploitatie 2019.  

Kolom 4 geeft het verschil in eindwaarde weer tussen de grondexploitatie 2020 en 2019. 

Complex

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Groene Zoom - 0,2 0,8 -  0,1  0,2   0,5 

Lorentz II 0,2 0,3 - -  0,2  0,2   0,3 

Lorentz III 2,6 1,0 6,8 0,3  -  3,3   1,0 

Lorentzhaven - 1,5 - -  0,2  -   2,3 

Sypel 0,2 - - -  -  -   - 

Tonsel - - - 0,8  0,8  0,2   - 

Totaal 3,0 3,0 7,6 1,1  1,3  3,9   4,1 

(x ha.)

Jaar

Complex

Verschil

EW Datum EW Datum Kolom 2-3

1 4

Drielanden 7.353            31-12-2027 8.124            31-12-2027 772-               

Lorentz III 9.448         31-12-2034 5.464         31-12-2034 3.984         

Waterfront *1
75.388-        31-12-2027 76.770-        31-12-2027 1.383         

Totaal 58.587-        63.182-        4.595         

(bedragen x € 1.000)

Grondexploitatie

2020 2019

2 3
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Tussentijds Winst/Verlies nemen  
Iedere grex sluit met een verwacht financieel resultaat. Bij de jaarrekening wordt, afhankelijk van dit resultaat, 
tussentijds winst of verlies genomen. 
 
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt bij een winstgevende grondexploitatie 
tussentijds winst genomen volgens de Percentage of Completion (POC) methode. Dit betekent concreet dat er 
gekeken wordt in hoeverre de kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. De uitkomst hiervan wordt 
vermenigvuldigd met de te verwachte winst. Tenslotte wordt de in het verleden genomen winst hierop in mindering 
gebracht. De boekwaarde speelt bij deze methode geen rol. 
 
Voorbeeld 
80% kosten gerealiseerd, 60% opbrengsten gerealiseerd, verwachte winst € 5,0 miljoen. In het vorige jaren is al € 1.600.000,- winst 
genomen. De te nemen winst bedraagt in dit voorbeeld € 800.000,- ((0,8 x 0,6 x € 5.000.000) -/- € € 1.600.000,-). 

 
Wanneer een grondexploitatie verliesgevend is, wordt een voorziening gevormd ter grootte van het volledige te 
verwachten verlies. De POC-methode wordt niet toegepast bij verliesgevende grondexploitaties. Wanneer uit de 
actualisatie van een verliesgevende grondexploitatie blijkt dat het verlies is toe-/afgenomen, dient de voorziening 
hierop te worden aangepast. 
 
Tussentijds winst/verlies 2019 
Drielanden, winstcorrectie

*1)
         -/-   €   2.020.000 

Lorentz III, vrijval voorziening 
*2)

     +/+ €   3.881.000 
Waterfront, afname voorziening door verbetering resultaat 2020 +/+ €   1.383.000 
Resultaat actieve grondexploitaties per 31 december 2019  +/+ €   3.244.000 
 
*1)

 Door de actualisatie van de grex Drielanden is het verwachte voordelige eindresultaat gedaald. Hierdoor is er in 
het verleden teveel tussentijdse winst genomen. Op basis van de BBV regels vindt er dit jaar een winstcorrectie 
plaats van -/- € 2.020.000. 
 
*2)

 Bij de Jaarrekening 2018 moest er een voorziening van € 3,9 miljoen gevormd worden. Deze voorziening was 
nodig om waarde van de nog uit te geven gronden, na 10 jaar, af te waarderen naar de historische aanschafprijs. 
Deze afboeking is in de Jaarrekening 2019 niet meer nodig omdat de boekwaarde van de nog te verkopen 
gronden, na 10 jaar, gezakt is onder deze historische aanschafprijs. 
 
Bovengenoemde tussentijdse winsten/verliezen worden verantwoord onder Thema 2 ‘Aantrekkelijke stad’ en 
thema 5 ‘Waterfront’. 
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 3.5 Paragraaf Verbonden partijen 
 
Algemeen 
Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie, waarmee de 
gemeente een bestuurlijke en een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel 
(vertegenwoordiging) in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als de 
gemeente middelen ter beschikking stelt en deze in geval van faillissement van de verbonden partij kwijt is, of als 
financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Relaties waarbij alleen 
sprake is van een financieel of bestuurlijk belang vallen dus hierbuiten. 
 
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met 
deze derde partijen is dus een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. De huidige verbonden partijen 
waaraan de gemeente is gelieerd, hebben veelal een historische bestaansgrond. Afhankelijk van onze mate van 
verbondenheid zijn wij in meer of mindere mate in staat om invloed op het beleid van de betreffende verbonden 
partij uit te oefenen. 
 
Het kader rondom de verbonden partijen is vastgelegd in een afzonderlijke Nota Verbonden partijen, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 29 januari 2015. Doelstelling van deze nota is om een kader te bieden voor deelname aan, het 
oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente, om zo te komen tot verbonden partijen die 
maximaal bijdragen aan de lokale bestuurlijke ambities. Tegelijkertijd wil deze nota ook het beleidskader geven 
voor het heroverwegen en mogelijk uittreden bij verbonden partijen. 
 
Visie op verbonden partijen 
Het gemeentelijk beleid is er op gericht het aantal verbonden partijen beperkt te houden. Enerzijds uit het oogpunt 
van risicobeheersing en -beperking, anderzijds uit het oogpunt van transparantie van bestuur. Er kunnen echter 
altijd goede redenen aanwezig zijn voor het aangaan van een verbonden partij constructie. Criteria die daarbij 
worden gehanteerd: 

 De taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd; 

 Gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op de gekozen vorm 
van samenwerking en draagt bij aan een efficiëntere en effectievere mogelijkheid tot het uitvoeren van onze 
publieke taak; 

 Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Voor deelname in gemeenschappelijke regelingen worden de regels gevolgd die zijn vastgelegd in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
Overzicht van bestaande verbonden partijen 

Verbonden partij Type Bestuurlijk belang Financieel belang 

Alliander Vennootschap Ja / stemrecht / 0,405% 
zeggenschap op basis van 
aandelenkapitaal 

553.624 aandelen; nominale waarde van 
€ 2,77 miljoen (€ 5,- per stuk) 
Belang 0,405% 

Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 

Vennootschap Ja / stemrecht / 0,105% 
zeggenschap op basis van 
aandelenkapitaal 

58.968 aandelen; nominale waarde van 
€ 147.420,- (€ 2,50 per stuk) 
Belang 0,105% 

Coöperatie Gastvrije 
Randmeren 

Coöperatie Bestuur  / wethouder Jaarlijkse bijdrage, aandeel 1,24% 

GGD Noord- en Oost- 
Gelderland 

Gemeenschappelijke 
Regeling 

Bestuur GR / wethouder Jaarlijkse bijdrage op basis aantal inwoners 
voor 2019 6,30% 

Inclusief Groep  Naamloze 
Vennootschap 

Gemeenschappelijke regeling / 
raadslid 

Jaarlijkse bijdrage, op basis van de  
rijksbijdrage Wsw 

Meerinzicht Gemeenschappelijke 
regeling 

Bestuur GR / wethouder Jaarlijkse bijdrage, aandeel 40,54% 

Omgevingsdienst Noord 
Veluwe 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Bestuur GR / wethouder Jaarlijkse bijdrage, aandeel 25,5% 

Samenwerking Noord 
Veluwe  – opgeheven per 
01-01-2020 

Gemeenschappelijke 
Regeling 

Burgemeester Jaarlijkse bijdrage op basis van 
verdeelsleutels 

Streekarchivariaat 
Noordwest Veluwe  

Gemeenschappelijke 
Regeling 

Archiefcommissie / wethouder Jaarlijkse bijdrage, aandeel 25,17% 

Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) 

Gemeenschappelijke 
Regeling 

Bestuur GR / burgemeester Jaarlijkse bijdrage, aandeel 6,12% 

Ontwikkelmaatschappij 
Vitale vakantieparken 
(OMVV) 

Besloten 
Vennootschap 

Wethouder Aandelenbelang 2,6 %. 1300 aandelen 
nominale waarde van € 1,- per aandeel. 

Afvalsturing Friesland 
(Omrin) 

Vennootschap Ja / stemrecht / zeggenschap op 
basis van aandelenkapitaal 

108 aandelen B, nominale waarde van € 
48.600,- (€ 450,- per stuk) 
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Verbonden partij: Alliander N.V. 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Arnhem, Groningensingel 1 6835 EA 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

J. de Jong 

Ambtelijke accounthouder: J. de Lange 

Openbaar belang: Alliander is de elektriciteitsnetwerkbeheerder. De grootste aandeelhouders zijn de provincies 
Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Deze aandeelhouders bezitten 
gezamenlijk ongeveer 76% van de aandelen. De overige aandeelhouders, die elk minder dan 3% van 
de aandelen bezitten, zijn 53 kleinere gemeenten en de provincie Flevoland. Het elektriciteitsnetwerk 
dient in overheidshanden te blijven om zeker te stellen dat het elektra geleverd wordt. 

Soort: Vennootschap 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 6 

Doelstelling verbonden partij: De belangrijkste taak is om gas en elektriciteit te distribueren naar consumenten, bedrijven en 
instellingen. Netbeheerder Liander leidt de energiedistributie over al onze netten dagelijks in goede 
banen. Liander voorziet ruim drie miljoen consumenten en bedrijven zo efficiënt mogelijk van gas en 
elektriciteit. 

Ontwikkelingen: Alliander is in 2009 ontstaan na de juridische splitsing van NV NUON in een netwerkbedrijf en een 
productie- en leveringsbedrijf. Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van het netwerkbedrijf in 
publieke handen dienen te blijven.  
 
Harderwijk kan als kleine aandeelhouder feitelijk geen zelfstandige invloed uitoefenen op het 
functioneren van Alliander. Daarom wordt beleidsmatig en organisatorisch samengewerkt met de 
andere kleine(re) aandeelhouders via het NUVAL-platform (NUON, Vitens, Alliander). Het financiële 
belang voor Harderwijk bestaat uit de jaarlijkse dividenduitkering. 
 
Het jaar 2018 was voor Alliander een jaar met operationele uitdagingen en een solide financiële 
positie. De energietransitie heeft een grote impact op de energienetten. De toename van onder meer 
het aantal zonnepanelen, windmolens en elektrische auto's vraagt steeds meer van het netwerk van 
Alliander. Het elektriciteitsnet is honderd jaar geleden aangelegd om stroom van kolencentrales naar 
verbruikers te transporteren, maar is onvoldoende berekend op de grote capaciteitsvraag van 
bijvoorbeeld datacenters en all-electric nieuwbouwwijken. Het net is ook niet ontworpen voor 
grootschalige terug levering van elektriciteit door zonneparken, zeker in landelijke gebieden. Door al 
deze ontwikkelingen moet het net worden aangepast  / verzwaard en daar zijn grote investeringen voor 
nodig. Die hebben een drukkend effect op het bedrijfsresultaat en daarmee ook op toekomstige 
dividenduitkeringen. 
 
In november 2019 zijn aandeelhouders in kennis gesteld van de verwachtingen in komende jaren. De 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 12 december 2019 een besluit genomen over de tarieven 
van landelijk netbeheerder TenneT in 2020. Een deel van de verhoging van de TenneT-tarieven slaat  
ook neer op Liander/Alliander. Op de korte termijn (2020 en 2021) is de verwachting dat het 
jaarresultaat fors zal dalen (circa € 90 miljoen) door voorfinanciering van de verhoogde tarieven van 
TenneT. Op de lange termijn krijgt Alliander te maken met de verhoogde investeringen in het kader 
van de energietransitie. Bij het opstellen van de begroting (voor 2021) wordt geadviseerd uit te gaan 
van een dividenduitkering van circa € 0,48 per aandeel over 2020 en volgende jaren. Deze 
ontwikkeling wordt betrokken bij de Kadernota 2021-2024. 

Risico: Een lagere uitkering dividend dan begroot. Dit is niet te beïnvloeden. Door de jaren heen is het risico 
gekwalificeerd als beperkt. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen €   3.942.000.000,- €   4.129.000.000,- n.v.t. 

Vreemd vermogen €   4.127.000.000,- €   4.216.000.000,- n.v.t. 

Resultaat €      203.000.000,- €      334.000.000,- n.v.t. 

Begrote bijdrage n.v.t. n.v.t.  

Realisatie bijdrage n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belang: 553.624 aandelen; nominale waarde van € 2,77 miljoen (€ 5,- per stuk) 
Belang 0,405% 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen: 

 € 0 

 
Verbonden partij: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Den Haag, Koninginnegracht 2 2514 AA 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

J. de Jong 

Ambtelijke accounthouder: J.de Lange 

Openbaar belang: Alle aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de 
andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

Soort: Vennootschap 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de Thema 6 

https://www.liander.nl/
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Verbonden partij: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG) 

verbonden partij bij? 

Doelstelling verbonden partij: BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank biedt 
haar klanten een breed pakket van financiële dienstverlening aan: onder andere kredietverlening, 
betalingsverkeer, gebiedsontwikkeling, duurzame projectfinanciering en participaties in publiek-private 
samenwerkingen. Daarmee draagt de bank zowel bij aan lagere kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de Nederlandse burger als aan een duurzamer Nederland. 

Ontwikkelingen: BNG Bank heeft een succesvol jaar 2018 achter de rug. Met nieuwe financieringsoplossingen en 
duurzame initiatieven worden de klanten geholpen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Er is 
sprake van een forse toename van de kredietverlening; te danken aan toenemende investeringen bij 
met name decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer ten behoeve van woningbouw en 
verduurzaming van bestaand vastgoed. Ook de kredietverlening ten behoeve van energie en 
infrastructuur steeg. 
 
BNG Bank is de belangrijkste financier van woningcorporaties en draagt daarmee bij aan de 
uitdagingen die corporaties hebben op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
verduurzaming van huurwoningen. 
 
De vermogenspositie van BNG Bank is verder verbeterd. De Tier 1-ratio, een maatstaf voor de risico 
gewogen kapitaalpositie, steeg naar 38% en mede daardoor wordt de BNG internationaal beschouwd 
als één van de veiligste banken ter wereld. 

Risico: Een lagere uitkering dividend dan begroot. Dit is niet te beïnvloeden. Door de jaren heen is dit risico 
gekwalificeerd als beperkt. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen €          4.953.000,- €          4.990.000,- n.v.t. 

Vreemd vermogen €      135.072.000,-  €      133.252.000,- n.v.t. 

Resultaat €      393.000.000,-  €      337.000.000,- n.v.t. 

Begrote bijdrage n.v.t. n.v.t.  

Realisatie bijdrage n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belang: 58.968 aandelen; nominale waarde van € 147.420,- (€ 2,50 per stuk) 
Belang 0,105% 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen: 

 € 0 

 
Verbonden partij: Coöperatie Gastvrije Randmeren 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Harderwijk, Oosteinde 17 3842 DR 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

B. van Bijsteren 

Ambtelijke accounthouder: N. Heijboer 

Openbaar belang: De Coöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten (Almere, 
Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Gooise Meren, 
Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde) die als doel heeft de kwaliteit van het natuur- en 
recreatiegebied Randmeren te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Het 
werkgebied van de Coöperatie Gastvrije Randmeren strekt zich uit van de Hollandse Brug tot 
Ketelbrug, een langgerekte merenreeks van ruim tachtig kilometer.  

Soort: Coöperatie 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 2 

Doelstelling verbonden partij: De coöperatie heeft als doel het kwaliteitsniveau van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te 
behouden en waar mogelijk te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. 

Ontwikkelingen: De Coöperatie Gastvrije Randmeren is op 21 november 2013 opgericht. De coöperatie heeft de 
werkzaamheden van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren overgenomen. Het schap is op 
19 juni 2014 opgeheven. Naast het beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen en het 
promoten van het gebied, coördineert de coöperatie ook de uitvoering van de laatste projecten uit het 
Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren, kortweg IIVR. Het gaat hierbij om inrichtingsmaatregelen, 
maatregelen die de vaarmogelijkheden voor de recreatievaart vergroten en natuurprojecten. 

Risico:  

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen €          4.300.000,- €       3.536.344       €            n.b. 

Vreemd vermogen €             200.000,- €          138.069 €            n.b. 

Resultaat €             216.000,- €        - 594.450 €            n.b. 

Begrote bijdrage 21.524 21.524 21.524 

Realisatie bijdrage 21.524   

Belang aandeel 1,24% aandeel 1,24% aandeel 1,24% 

Toelichting indien gewenst:  
 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen:  € 0 

Verbonden partij: GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) 
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Verbonden partij: GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Apeldoorn, Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld (kantoorlocatie) 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

M. Companjen 

Ambtelijke accounthouder: T. Ufkes 

Openbaar belang: De GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de provincie Gelderland. De GGD 
faciliteert gemeenten op basis van de Wet Publieke gezondheid, Wet Kinderopvang, Wet 
Veiligheidsregio’s en op basis van autonome gemeentelijke taken, maar verzorgt ook taken in opdracht 
van derden zoals Rijk, politie en burgers. 
 
De GGD taken zijn gecategoriseerd in ABCD-taken: 
- Wettelijke GGD taken die voor gemeenten worden uitgevoerd (A-taken): kerntaken uit de Wet 

publieke gezondheid, het toezicht kinderopvang, taken uit de Wet veiligheidsregio’s 
- Wettelijke gemeentelijke taken (B-taken); taken die de gemeenten op basis van een wet moeten 

uitvoeren en die de GGD in hun opdracht kan uitvoeren, zoals jeugdgezondheidszorg, 
kwaliteitstoezicht, toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg, lijkschouw op basis van de 
Wet op de lijkbezorging 

- Autonome gemeentelijke taken (C-taken); taken die de GGD kan uitvoeren in opdracht van 
gemeenten 

- Externe taken (D-taken); taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden, zoals arrestantenzorg, 
reizigersvaccinatie, vergunningen tattooshops, publieke gezondheidszorg asielzoekers.  

Soort: Gemeenschappelijke regeling 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 1 Zorgzame stad 

Doelstelling verbonden partij: De GGD NOG heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten te behartigen op het 
terrein van de publieke gezondheidszorg, toezicht kinderopvang en veiligheidsregio’s.  

Ontwikkelingen: Na een terugblik op de bestuursagenda 2014-2018 vinden in het najaar van 2018 de gesprekken 
plaats over bestuursagenda 2018-2022.  
 
Per 1 januari 2019 wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) verankerd in de Wet publieke 
gezondheid, waarmee de uitvoering van het RVP onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. 
De GGD NOG verzorgt als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg de RVP-vaccinaties voor 4-18 
jarigen.   

Risico: In de begroting van 2019 geeft de GGD NOG aan dat het weerstandsvermogen van GGD NOG 
toereikend is. De weerstandscapaciteit is iets meer dan 100%. Er is een toezegging om de 
risicoberekening volgende jaar te kwantificeren. Hiermee wordt het risico kleiner dat het benodigde 
weerstandsvermogen foutief berekend is. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen €      2.963.000,-  €     3.028.000,- €     2.581.000,- 

Vreemd vermogen €      2.793.000,- €     2.923.000,- €     2.900.000,- 

Resultaat €        193.000,-  €          22.000,-  €       n.v.t. 

Begrote bijdrage €        643.380,-  €        650.857,- €       703.800,- 

Realisatie bijdrage €        646.019,- €        644.685,- €         n.v.t. 

Belang %          6,27% %        6,26% %        6,30% 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen:  € 0 

 
Verbonden partij: Inclusief Groep 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Nunspeet, Postbus 87, 8070 AB 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

Gert-Jan van Noort 

Ambtelijke accounthouder: Virginia Schouten 

Openbaar belang: Inclusief Groep geeft invoering aan de Participatiewet/Wet sociale werkvoorziening en draagt actief bij 
aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Soort: N.V. 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 1 Domein Sociaal 

Doelstelling verbonden partij: De essentie van Inclusief Groep is: Werken leer je door te werken. Wij vinden het belangrijk dat 
mensen écht aan het werk gaan, op de werkplek met elkaar en van elkaar leren. Mensen met allerlei 
verschillende achtergronden en met verschillende leerdoelen werken samen. Onze academies zijn 
daarin de onmisbare schakel. Wij werken nauw samen met gemeenten, onderwijs, zorg en het 
bedrijfsleven: met gezamenlijke inspanning kunnen we onze maatschappelijke ambities realiseren. 
 
Onze missie: Inclusief Groep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan 
deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren. 
 
Onze Visie: In samenwerking met onze partners realiseert Inclusief Groep trajecten voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling, naar uitstroom in werk. Bij het 
vormgeven hiervan speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Inclusief Groep geeft zo invoering aan 
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Verbonden partij: Inclusief Groep 

de Participatiewet/Wet sociale werkvoorziening en draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Ontwikkelingen:  
Risico: De Inclusief Groep (IG) heeft voldoende eigen vermogen om verliezen en risico’s op te vangen. De 

verwachting is dat in de komende 5 jaar de rijksvergoeding daalt tot een niveau dat niet kostendekkend 
is waardoor het verdienmodel herijkt dient te worden. Het eigen vermogen van de IG en daarmee het 
risico voor de gemeente dient de komende jaren gemonitord te worden. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen €      10.363.000,- €         10.985.000,-          €                      0,00 
Vreemd vermogen €      11.600.000,- €         10.854.000,-             €                      0,00 
Resultaat €           646.000,- €              404.000,- €       -/- 707.000,- 
Begrote bijdrage €        4.814.611,- €           4.534.302,- €        4.275.402,- 
Realisatie bijdrage €        4.972.000,- €           4.744.624,-            €                      0,00 
Belang                    23,4 %                    23,4 %                     23,4 % 

Toelichting indien gewenst:  

 

Verbonden partij: Meerinzicht (MIZ) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Ermelo, Postbus 300 3850 AH 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

J. de Jong 

Ambtelijke accounthouder: K. Hulskes 

Openbaar belang: Meerinzicht is een samenwerkingsverband op het gebied van uitvoeringstaken op het gebied van de 
bedrijfsvoering en het Sociaal Domein voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.  
 
Het betreft de volgende uitvoeringstaken t.a.v. de bedrijfsvoering: 
- Informatisering en automatisering 
- Personeel en organisatie (HRM) 
- Facilitaire zaken/documentaire informatievoorziening/gebouwbeheer/inkoop 
- Belastingen, daaronder begrepen de heffing en invordering 
- Financiën & administratie 
- Juridische zaken 
- Communicatie 
- Geo-informatie 
 
Het betreft de volgende uitvoeringstaken t.a.v. het Sociaal Domein:  
- Participatiewet  
- Wmo  
- Jeugdwet 
- Leerlingwezen  
- Sociale recherche  
- Inkomensondersteuning 

Soort: Gemeenschappelijke regeling, bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen. 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 1 Domein Sociaal 
Thema 6 Domein Bedrijfsvoering 

Doelstelling verbonden partij: Meerinzicht, domein Bedrijfsvoering, faciliteert de bronorganisaties Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, 
maar ook het domein Sociaal, door advisering, uitvoering, beheer en administratie ten aanzien van 
genoemde bedrijfsvoeringstaken. Daarnaast voert Meerinzicht, domein Sociaal het door het 
gemeentebestuur vastgestelde beleid uit op de genoemde taakvelden behorend tot het Sociaal 
Domein.  De beleidsbepaling en -vaststelling is en blijft op beide domeinen voorbehouden aan het 
gemeentebestuur. 

Ontwikkelingen: De Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht is formeel op 1 januari 2014 van start gegaan. Het 
personeel voor de onderdelen I&A, HRM, Facilitair en Belastingen (de eerste fase) is per 1 januari 
2015 binnen Meerinzicht geplaatst en de budgetten van de deelnemende gemeenten zijn per 1 januari 
2015 naar Meerinzicht overgaan. Eind 2015 is gestart met de voorbereiding van de overgang van de 
overgebleven taken (tweede fase). Effectuering hiervan was voorzien op 1 januari 2017, maar is 
verschoven naar 1 januari 2018 vanwege de complexheid van het proces en de noodzakelijke 
zorgvuldigheid die in acht genomen moet worden ten aanzien van de medewerkers die overgaan naar 
Meerinzicht. Per 1 januari 2018 zijn de onderdelen financiën, communicatie, juridische zaken en GEO-
informatie formeel over gegaan naar Meerinzicht domein Bedrijfsvoering. Hiermee is het domein 
Bedrijfsvoering compleet gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren is te transformeren naar 
een vraag- en proces gestuurde organisatie. 
Ook is met ingang van 2018 het sociaal Domein, inclusief de Sociale Dienst Veluwerand, 
ondergebracht in de GR-Meerinzicht. De formele transitie, ook in de vorm van personele overgang van 
de taakvelden uit het Sociaal Domein en de voormalige sociale dienst, is per 1 januari 2018 
gerealiseerd. Organisatorisch is daarbinnen geanticipeerd op de vormgeving van de 
transformatieopdracht. 
De samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, inclusief Meerinzicht, is het 
afgelopen jaar verder versterkt. Zo is bijvoorbeeld door de drie colleges besloten tot het instellen van 
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Verbonden partij: Meerinzicht (MIZ) 

een programma Dienstverlening. Binnen dit programma wordt het thema dienstverlening voor vier 
organisaties (drie gemeenten en Meerinzicht) integraal opgepakt en geharmoniseerd uitgewerkt. Medio 
2019 is een eerste EHZ-radenbijeenkomst gehouden. Op de agenda stonden drie thema’s: landelijke 
voorzieningen, zoals de Omgevingswet; trends en ontwikkelingen, zoals digitale dienstverlening en de 
standaardisatie binnen het sociaal domein.   

Risico: Meerinzicht heeft in haar begroting de belangrijkste risico’s benoemd en de beheersmaatregelen 
daarbij opgenomen. De risico’s zijn echter niet gekwantificeerd waardoor er een kans bestaat dat het 
risicobedrag dat de gemeente opneemt in haar weerstandsvermogen voor Meerinzicht onvoldoende is. 
Het risicobedrag voor de gemeente bestaat voornamelijk uit het risico op begrotingsoverschrijding. 
Hiervoor is een bedrag opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente. Risicobeheersing 
binnen Meerinzicht maakt onderdeel uit van de invulling van de controlfunctie. In de 
Programmabegroting Meerinzicht 2020 – 2023 is de financiële taakstelling vanaf 2020 structureel 
geschrapt, waardoor het financiële risico is ingeperkt. De gemeenten hebben de financiële 
consequenties hiervan verwerkt in de begrotingen. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vreemd vermogen €          13.647.00,- €    29.505.000,-         €           4.720.000,- 

Resultaat €    -/-      815,000,- €          601.000,-                 €                          0,- 

Begrote bijdrage €          4.237.550,- €     14.461.000,-     €         14.006.000,- 

Realisatie bijdrage €          4.707.579,- €     14.035.000,-                     €                          0,- 

Belang Domein 
Bedrijfsvoering 
Belang Domein Sociaal 

aandeel 40,54% 
aandeel n.v.t. 

aandeel 39,39% 
aandeel 57,26% 

aandeel 39,39% 
aandeel 57,26% 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het benodigde Weerstandsvermogen:  € 300.000,- 

 
 
Verbonden partij: Omgevings Dienst Noord-Veluwe (ODNV) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Harderwijk, Oosteinde 17 3842 DR 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

M. Companjen 

Ambtelijke accounthouder: R. van Drunen 

Openbaar belang: De ODNV voert in samenwerking met de andere uitvoeringsdiensten in opdracht van de gemeenten 
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie 
Gelderland een deel van de taken vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering uit op het 
gebied van de fysieke leefomgeving in het kader van het omgevingsrecht.  

Soort: Gemeenschappelijke regeling, openbaar lichaam op grond van Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 1 en 2 

Doelstelling verbonden partij: De ODNV draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door 
milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, 
Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de 
uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van 
milieu(veiligheid). 

Ontwikkelingen: De ODNV is opgericht in oktober 2012 en is formeel van start gegaan per 1 april 2013.  
 
De ODNV is gestart met de uitvoering van "Pakket 1 Basistakenpakket" en "Pakket 2 Overige 
inrichtingsgebonden milieutaken". In de loop van 2013 is daar "Pakket 3 Resterende milieutaken" aan 
toegevoegd. Vanaf 1 juli 2015 zijn ook de taken behandeling meldingen Activiteitenbesluit en toezicht 
op asbestverwijdering toegevoegd en worden deze uitgevoerd door de ODNV. 
 
Per kwartaal wordt er gerapporteerd door de ODNV aan de gemeente. Per kwartaal vindt afstemming 
over de wijze van uitvoering van werkzaamheden plaats door het voeren van een coördinatieoverleg 
en het opdrachtgeversoverleg.  
 
Een grote wijziging is de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 van kracht zal worden. 
Afhankelijk van bestuurlijke keuzes zullen de gevolgen voor de Omgevingsdienst in aanloop naar de 
invoering van de Omgevingswet meer en meer duidelijker worden. Dat betekent dat er vanuit de 
Provincie een overdracht zal plaatsvinden van nog bij hen lopende zaken, waaronder langlopende 
bodemsaneringstrajecten. Het saneren van deze percelen zal dan onder verantwoording van de 
gemeente moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet budgetneutraal zal worden 
overgedragen ten nadelen van de gemeente. 
 
De Begroting 2021 zal  niet meer gebaseerd zijn op de "regionale meetlat" maar op het 
"besturingsmodel". In het  komende jaar zal ook hierover meer duidelijk worden. 

Risico: De ODNV geeft in hun begroting ieder jaar weer wat de belangrijkste risico’s zijn. Er zijn geen 
substantiële risico’s aanwezig in de begroting 2020 / MJB 2021-2023. Het risico voor de gemeente is 
beperkt. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 
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Verbonden partij: Omgevings Dienst Noord-Veluwe (ODNV) 

Eigen vermogen €                55.160,- €             119.573,- €              59.457,-       
Vreemd vermogen €              764.963,- €             488.538,- €            870.091,- 
Resultaat €                83.329,- €             312.055,- €            - 50.451,- 

Begrote bijdrage €           1.086.191,- €          1.099.064,- €         1.110.456,- 

Realisatie bijdrage €           1.067.053,- €          1.171.559,-             €         1.214.091,-  

Belang n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen:  € 0 

 
Verbonden partij: Samenwerking Noord-Veluwe (opgeheven per 01-01-2020) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Elk onderwerp is ondergebracht bij een andere gemeente (de zogenaamde gastheergemeenten) 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

H.J. van Schaijk 

Ambtelijke accounthouder: K. Hulskes 

Openbaar belang: De Samenwerking Noord Veluwe  is een samenwerking tussen de gemeenten Elburg, Ermelo, 
Harderwijk, Hattem, Nunspeet Oldebroek en Putten. De samenwerking omvat de volgende staken:  
 
Strategie  
01 bereikbaarheid/A28 (Hattem) (relatie met beleidstaak verkeer en vervoer)  
02 De Veluwe op 1 (Ermelo) (relatie met beleidstaak toerisme en recreatie)  
03 Lelystad Airport (Harderwijk)  
04 sociaaleconomische ontwikkeling (Nunspeet). Hier neemt Harderwijk niet aan deel.  
 
Beleid  
05 afval en grondstoffen (Oldebroek)  
06 cultuur- en erfgoedpact (Putten)  
07 economie (Nunspeet). Hier neemt Harderwijk niet aan deel.  
08 infra en openbare werken (Oldebroek)  
09 ondersteuning  (Putten)  
10 regioarcheologie (Putten)  
11 toerisme en recreatie (Ermelo) (relatie met strategische taak De Veluwe op 1)  
12 verkeer en vervoer (Harderwijk) (relatie met strategische taak bereikbaarheid/A28)  
13 volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Putten). Aan RO neemt Harderwijk niet deel.  
14 water en riolering (Oldebroek)  
15 zorg, welzijn en onderwijs (Elburg)  
16 beleid jeugd (Harderwijk en Oldebroek)  
17 duurzaamheid (Oldebroek). Hier neemt Harderwijk vooralsnog niet aan deel.  

Soort: Gemeenschappelijke regeling, openbaar lichaam op grond van Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 1, 2 en 3. 

Doelstelling verbonden partij: De aan de regeling deelnemende gemeenten werken onderling samen ten behoeve van een meer 
effectieve en doelmatige uitvoering van strategische en beleidsmatige taken van de deelnemende 
gemeenten. 

Ontwikkelingen: In 2019 hebben de deelnemers de samenwerking geëvalueerd. Geconstateerd is dat er geen 
specifieke strategische thema’s voor de Noord-Veluwe zijn. Bovendien blijkt de Meervoudige  
centrumregeling Noord-Veluwe te neigen tot gebiedsprofilering. Dit belemmert de totstandkoming van 
de inhoud gedreven netwerksamenwerking. Voor een succesvolle samenwerking staat de inhoud 
centraal. De gezamenlijke maatschappelijke opgave is leidend voor het netwerk.  
Op 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om uit de Meervoudige 
centrumregeling Noord-Veluwe te treden. Vijf colleges van de zeven deelnemende gemeenten hebben 
een gelijkluidend besluit genomen. Inmiddels is besloten om de Meervoudige Centrumregeling Noord-
Veluwe op te heffen per 1 januari 2020. Dit betekent niet dat de samenwerking voor beleidstaken 
ophoudt. De gemeenten inventariseren op welke beleidstaken met wie ze wil blijven samenwerken. 
Aan deze samenwerking zal een overeenkomst ten grondslag liggen.  
 

Risico: Niet van toepassing  

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 

Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Begrote bijdrage n.v.t. n.v.t.  n.v.t. 

Realisatie bijdrage n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belang n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen: 

 € 0 

 
Verbonden partij: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Elburg, Postbus 70 8080 AB 
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Verbonden partij: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

J. de Jong 

Ambtelijke accounthouder: E. Groothuis 

Openbaar belang: De streekarchivaris beheert de naar de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten 
Elburg (centrumgemeente), Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek overgebrachte 
archiefbescheiden en houdt toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden. 

Soort: Gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente op grond van Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 4 

Doelstelling verbonden partij: Het doel van het Streekarchivariaat - zoals verwoord in de gemeenschappelijke regeling - is het beheer 
van de naar de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten overgebrachte 
archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden. 

Ontwikkelingen: De Archiefcommissie van de SNWV stelt dat er vooronderzoek nodig is ten behoeve van een later te 
nemen besluit over aansluiting bij een E-depot. Per gemeente moet worden onderzocht welke stappen 
noodzakelijk zijn om aansluiting op termijn te realiseren. Een projectmatige aanpak is gewenst. De 
Archiefcommissie stelt voor dat het Streekarchivariaat optreedt als regisseur. Voor de uitvoering is 2 
jaar gepland, te weten 2017 en 2018. Om praktische redenen is het project opgedeeld in 2 fasen. Fase 
1 dient te worden afgerond in 2017. In 2018 is Fase 2 gestart. Andere projecten zijn Optimalisatie 
bedrijfsvoering SNWV en Project harmonisatie (eigen) ICT-omgeving SNWV. 

Risico: De plannen voor 2019 zijn doorvertaald in een hogere bijdrage voor de gemeenten. Het risico voor de 
gemeente is gezien de  hoogte van de bijdrage zeer beperkt. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Begrote bijdrage €       152.218,- €      154.725,- €        196.352,- 

Realisatie bijdrage €       149.230,- €      157.483,- €        196.147,- 

Belang 25,17%   

Toelichting Omdat jaarlijks het verschil tussen bevoorschotting en rekening wordt afgerekend, heeft deze instelling 
geen eigen en vreemd vermogen. 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen:  € 0 

 
Verbonden partij: Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Apeldoorn, Europaweg 79 7336 AK 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

H.J. van Schaik 

Ambtelijke accounthouder: J. de Lange 

Openbaar belang: Harderwijk valt onder de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland voor de onderdelen brandweer en 
geneeskundige hulp in de Regio (GHOR). De VNOG is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
brandweerzorg in Harderwijk. Tevens wordt binnen de VNOG door de afdeling crisisbeheersing 
ondersteunend opgetreden ten aanzien van de gemeentelijke processen (bevolkingszorg) die op 
regionaal niveau uniform worden vorm gegeven. 

Soort: Gemeenschappelijke regeling, openbaar lichaam op grond van Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 1 

Doelstelling verbonden partij: Meer veiligheid in de regio, dat is de ambitie van de VNOG. In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland werken GHOR en brandweer nauw samen. Wij werken ieder vanuit een eigen invalshoek, 
maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving. 

Ontwikkelingen: De gemeenschappelijke regeling is herzien en geldt vanaf 1 januari 2017. Er is door alle partijen actief 
gewerkt aan een gedragen gemeenschappelijke regeling die voldoet aan de verhoudingen van de 
VNOG en de huidige geldende wetgeving. 
 
Vanaf 1 januari 2017 is ook de regionale planvorming herzien (Risicoprofiel en Beleidsplan) en 
geaccordeerd. Deze planvorming zal vier jaar geldig zijn waarna herziening moet plaats vinden waarbij 
de input van gemeenten benodigd is. In 2017 is de discussie gestart of de kazernes, die nu veelal nog 
eigendom zijn van de gemeenten, overgedragen kunnen worden aan de VNOG. Er wordt gewerkt aan 
een voorstel. Dit voorstel zal aan het bestuur worden voorgelegd. Wanneer dit tot besluitvorming gaat 
leiden is nog niet bekend.  Over dit onderwerp verschillen de gemeenten ook van mening. In maart 
2018 is de kadernota 2019-2022 vastgesteld door het algemeen bestuur.  

Risico: De VNOG geeft in hun begroting ieder jaar weer wat de belangrijkste risico’s zijn.  

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen €         1.775.121,-  €          -435.629,-  €     1.775.000,-  

Vreemd vermogen €       45.918.569,- €      51.145.875,-  €   50.883.000,-  

Resultaat €            929.910,-  €      -.2.854.917,-             n.v.t. 

Begrote bijdrage €         2.156.175,- €        2.627.849,- €      2.106.077,- 

Realisatie bijdrage €         2.172.094,- €        2.781.727,-             n.v.t. 
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Verbonden partij: Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) 

Belang: aandeel 6,12% 

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen: 

 € 0 

 
Verbonden partij: Ontwikkelingsmaatschappij Vitale vakantieparken 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Arnhem 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

J. de Jong 

Ambtelijke accounthouder: N. van Keimpema 

Openbaar belang: De Ontwikkelingsmaatschappij Vitale vakantieparken is een besloten vennootschap, waarvan de 
aandelen worden gehouden door 11 gemeenten (Apeldoorn, Ede, Barneveld, Nunspeet, Putten, Epe, 
Harderwijk, Elburg, Oldebroek, Heerde en Ermelo) en de provincie Gelderland (de zogenaamde 
publieke aandeelhouders). Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang voor de 
versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie is de gemeente Ermelo gedeeltelijk in het bezit 
van de aandelen. 

Soort: Besloten Vennootschap 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 3 

Doelstelling verbonden partij: Doel van het programma Vitale Vakantieparken is: een divers en kwalitatief goed aanbod van 
vakantieparken te realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod 
van de Veluwe. Op die manier draagt de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken bij aan de 
gezamenlijke ambitie om van de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te 
worden. 

Ontwikkelingen: In 2014 is het programma Vitale Vakantieparken gestart. In het programma werken 11 gemeenten, de 
provincie Gelderland, het recreatief bedrijfsleven, veiligheidspartners, Recron en anderen samen aan 
versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie. Het programma is ontstaan vanuit een 
gemeenschappelijke ambitie om de kampeer- en bungalowparken op de Veluwe te revitaliseren.  
 
De eerste jaren stonden in het teken van inzicht krijgen en begrijpen van de heersende problematiek, 
het formuleren van gemeentelijk beleid en het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak. In 2017 is 
het programma herijkt en voor een nieuwe periode bestendigd via het gezamenlijke bestuursakkoord 
Vitale Vakantieparken 2017-2021. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering: het 
toepassen van de kennis en ervaringen om parken te revitaliseren, te innoveren of te transformeren.  
 
De afgelopen jaren is gebleken dat er vanuit de commerciële markt onvoldoende wordt geïnvesteerd in 
het opknappen van de verouderde vakantieparken. Geconcludeerd is dat de huidige publieke 
instrumenten niet altijd voldoende zijn om het falen van de markwerking te doorbreken. Om het 
gezamenlijk doel van het programma Vitale Vakantieparken toch te bewerkstelligen, is besloten tot de 
oprichting van de Besloten Vennootschap ‘Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken’ (verder de 
OMVV) waarbij de Provincie en de gemeenten gezamenlijk aandeelhouders zijn. Voorafgaand aan 
deze keuze is gekeken naar velerlei organisatievormen.  
 
De samenwerkingsovereenkomst gaat onder andere in op taakafbakening, wijze van besturen van de 
OMVV (Governance),  verantwoording, verplichtingen van de betrokken partijen, het opstellen van 
gezamenlijk flankerend beleid, het werken aan een samenwerkingsagenda en de financiën. De 
samenwerkingsovereenkomst is in opdracht van het programma Vitale Vakantieparken opgesteld door 
Twijnstra en Gudde.  
 
De OMVV bestaat uit een fonds en een ontwikkelbedrijf. Het ontwikkelbedrijf kan projecten uitvoeren 
als verwerving, investeren in vastgoed, beheer en verkoop. Het fonds stelt geld (garanties, leningen, 
bijdragen) beschikbaar voor projecten. Voor een gedetailleerde inhoudelijke toelichting op de 
achtergrond, problematiek, aanpak, opgaven, taken en risico’s wordt verwezen naar de notitie ‘De 
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken 
 
De ontwikkelmaatschappij wordt bestuurd door een directie (vooralsnog 1 directeur) en staat onder 
toezicht van een Raad van Commissarissen van minimaal drie en maximaal 5 personen. De directie 
richt de organisatie op. Deze wordt zeker in de opstartfase zo klein mogelijk gehouden. De provincie 
bezit de helft van de aandelen en de gemeenten de andere helft van de aandelen. Basis voor de 
verdeling van aandelen over de gemeenten is de verdeelsleutel die ook is gehanteerd in het 
bestuursakkoord Vitale Vakantieparken van april 2017.  
 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Gelderland hebben ingestemd met het 
voorstel om het benodigde startkapitaal (€ 4 miljoen) voor de OMVV beschikbaar te stellen. 
Vooralsnog zullen de deelnemende gemeenten geen geld inleggen. In 2019 is de 
samenwerkingsovereenkomst getekend  en de ontwikkelingsmaatschappij opgericht.  

Risico: - 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Verbonden partij: Ontwikkelingsmaatschappij Vitale vakantieparken 

Begrote bijdrage n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Realisatie bijdrage n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belang: 2,6% 1.300 aandelen  nominale waarde € 1,-  

Bedrag waarvoor de verbonden partij is opgenomen in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen: 

  

 
Verbonden partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) 

Algemene informatie  

Vestigingsplaats en adres: Leeuwarden 

Bestuurlijk 
vertegenwoordiger: 

J. de Jong 

Ambtelijke accounthouder: M. van den Ende 

Openbaar belang: Het in nauwe samenwerking met de aandeelhoudende (samenwerkende) gemeenten zichtbaar 
resultaat te boeken in het steeds verdergaand scheiden van huishoudelijk afval en het terugdringen 
van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Het gezamenlijk initiëren en stimuleren van ontwikkelingen 
en activiteiten die bijdragen aan het sluiten van kringlopen waardoor afval geen afval meer is maar 
grondstof wordt. 
 
De vennootschap Afvalsturing Friesland heeft achttien gemeentelijke aandeelhouders-A (alle Friese 
gemeenten) en negen aandeelhouders B. Binnen de laatstgenoemde groep zijn in december 2018 de 
aandelen die voorheen door het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe werden gehouden, 
vanwege het opheffen van deze gemeenschappelijke regeling overgedragen aan de zes RNV-
gemeenten, waaronder Harderwijk (raadsbesluit 4 oktober 2018). 

Soort: Vennootschap 

Beleidsinformatie  

Aan welk thema draagt de 
verbonden partij bij? 

Thema 2 

Doelstelling verbonden partij:  

Ontwikkelingen: - 

Risico: De belangrijkste risico’s voor de vennootschap liggen in de technische beschikbaarheid van de 
kapitaalintensieve installaties, de beschikbaarheid van afval en de ontwikkelingen op de energiemarkt. 
Langdurige stilstand, onvoldoende beschikbaarheid van afval of dalende energieprijzen kunnen een 
belangrijke impact hebben op het resultaat van Afvalsturing Friesland. 
 
Er is continu aandacht om de afvalportefeuille voor de korte en lange termijn af te stemmen op de 
capaciteit van de installaties. Tenslotte worden de ontwikkelingen op de energiemarkt gevolgd en zijn 
zowel contractueel als door middel van subsidies maatregelen getroffen om de risico’s van 

onverwachte fluctuaties te voorkomen. De belangrijkste risico’s zijn beheersbaar en in lijn met het 

gewenste risicoprofiel van de onderneming. 
 
De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt  rond de 25%. Gezien het percentage kan 
geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Voor de waarde van het financieel 
belang is een bestemmingsreserve gevormd. Mede op basis hiervan  wordt geconcludeerd dat het 
risico van NV Afvalsturing Friesland laag is. 

Financiële informatie  

Boekjaar: Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Resultaat n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Begrote bijdrage                n.v.t. €       €         

Realisatie bijdrage                n.v.t.  n.v.t. 

Belang                n.v.t. 108 aandelen B, 
nominale waarde van € 
48.600,- (€ 450,- per 
aandeel) 

108 aandelen B, nominale waarde 
van € 48.600,- (€ 450,- per 
aandeel) 

Toelichting  
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 3.6 Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
Organisatievisie 
In 2019 heeft een herijking van de organisatievisie plaatsgevonden. Deze organisatievisie geeft antwoord op de 
vraag hoe de gemeentelijke organisatie de ambities van het bestuur wil realiseren. En is daarnaast behulpzaam bij 
het maken van keuzen en het stellen van prioriteiten.  
 
Aan de hand van de visie wordt ook verder inkleuring gegeven aan de cultuur- en 
organisatieontwikkelingsopgaven, doorontwikkeling van het leiderschap, het verbeteren van de dienstverlening, 
het verstevigen van de samenwerking(en), de inrichting van de bedrijfsvoering en bijbehorende processen. Ook is 
de organisatievisie het vertrekpunt voor het opstellen van A3-jaarplannen op organisatie-, domein- en teamniveau. 
 
“In alles wat wij doen streven wij naar de beste kwaliteit van dienstverlening. Wij laten dat zien door 
gastvrij, enthousiast en gedreven op vragen uit de Harderwijker samenleving in te spelen. Door samen te 
werken met onze samenleving, regiogemeenten en andere partners maken wij het verschil. Onze 
kernwaarden zijn: open, ondernemend en ontspannen.” 
  
Organisatievisie gemeente Harderwijk  2019 
 
Dienstverlening  
De colleges van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde hebben in 2019 besloten om verdere samenwerking te zoeken 
in het programma Dienstverlening Samen Organiseren. De aanloop om tot een programma te komen zijn in 2019 
uitgevoerd. In 2020 zal het programma gestart worden. Het doel van het programma is om tot een klantgedreven 
organisatie te komen, waarin de behoeften van onze klanten centraal staan en niet de interne processen als 
leidraad dienen. In deze ontwikkeling wordt de hele organisatie meegenomen en niet alleen het werkveld 
“Dienstverlening.” Uitgangspunt is dat we er naar toewerken dat onze processen klantgericht ontworpen en 
ingericht worden. De drie gemeenten gaan gezamenlijk werken vanuit:  

 Eén visie, met harmonisatie als uitgangspunt;  

 Centrale regie op dienstverlening met duidelijke opdrachtgevers; 

 Eén beleid; 

 Eén uitvoeringsplan, met gezamenlijke  planning en inzet van capaciteit en middelen. 
 
In 2019 is een nieuwe leverancier en ontwerp van de website gekozen. In 2019 zijn alle e-formulieren 
(elektronische diensten via de website) omgezet naar een nieuwe indeling en waar nodig een vernieuwde opbouw. 
In 2020 zal de website omgebouwd worden.  Door technische problemen is het nog niet mogelijk geweest om een 
aantal elektronische diensten die door klanten digitaal worden ingediend, volledig automatisch te laten afhandelen. 
Hiervoor is het handmatige proces die tijd in stand gebleven. Begin 2020 verwachten we dat dit succesvol 
geïmplementeerd zal zijn.    
Er is invulling gegeven aan een balie voor ruimte en sociaal. Voor de balies bouw en zorg geldt dat na het maken 
van een afspraak er binnen twee werkdagen een persoonlijk contact volgt met de behandelend ambtenaar. 
De zaterdagopenstelling heeft een vast karakter gekregen.  
Er is een klankbordgroep Dienstverlening van de Raad ingesteld, om zo de raad actueel te informeren en inbreng 
op dit onderwerp te geven.   
 
Organisatie  
In 2019 is start gestart met een leiderschapsprogramma, gericht op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, 
houding en gedrag van teamleiders en directieleden. De leidinggevenden hebben in 2019 samengewerkt aan de 
herijking van de organisatievisie. Deze visie is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2020 gepresenteerd 
aan de medewerkers. In 2020 krijgt het programma verder vorm, waarbij naast een collectieve leerlijn ook 
maatwerkprogramma's worden ontwikkeld om de leidinggevenden te ondersteunen in hun (persoonlijke) 
ontwikkeling.  
 
In 2019 heeft de Harderwijk Academie workshops, trainingen en kennissessies aangeboden op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, kennis, houding en gedrag en vitaliteit. In 2019 is gestart met het 
ontwikkelen en organiseren van maatwerkprogramma's. Verder is voor de trainees van de gemeenten Ermelo, 
Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht een gezamenlijk ontwikkelprogramma samengesteld en georganiseerd. De 
Harderwijk Academie faciliteert een lerende, flexibele, vitale en innovatieve organisatie en draagt hiermee bij aan 
een toekomstbestendige organisatie. 
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Btw Exploitatie sportaccommodaties 
Met ingang van 2019 kan de btw op de exploitatiekosten en investeringen van de sportaccommodaties niet langer 
van de Belastingdienst worden teruggevraagd en is geen btw meer verschuldigd over de inkomsten. Per saldo is 
dit nadelig. Hiervoor in de plaats is een subsidieregeling gekomen die het nadeel ongeveer moet dekken. Het 
totale landelijke budget is echter niet hoog genoeg om de subsidieaanvraag voor 100% te honoreren. Het 
percentage is vastgesteld op 81,7%. Bij de definitieve afrekening medio 2020 is mogelijk aanvulling te verwachten 
in verband met te hoog ingediende aanvragen. 

 
Vennootschapsbelasting (VPB) 
Vanaf 2016 is de gemeente voor winstgevende en winstbeogende activiteiten waarvoor zij als ondernemer 
optreedt onderworpen aan vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft in 2017 het standpunt ingenomen 
dan de exploitatie van parkeerterreinen achter de slagboom onder de VPB-plicht vallen. De verliesgevende 
exploitatie van de Houtwal garage werd buiten beschouwing gelaten. Voor de grondexploitatie werd de 
gehanteerde methodiek om het fiscaal resultaat te berekenen niet geaccepteerd waardoor mogelijk belastingplicht 
zou worden aangenomen. Na langdurig overleg is in 2019 overeenstemming bereikt waardoor het parkeren achter 
de slagboom, inclusief de Houtwalgarage als fiscaal verliesgevende activiteit niet onder de VPB-plicht valt. Voor 
de grondexploitatie is een andere systematiek gehanteerd waardoor naar onze mening voldoende is aangetoond 
dat de grondexploitatie als geheel fiscaal verliesgevend is.  
De Belastingdienst heeft in 2019 het standpunt ingenomen dat de opbrengst van de reststromen van het 
huishoudelijk afval voor een forfaitair percentage van de inkomsten onderworpen is aan VPB.  
Als gevolg van bovenstaande is de aanslag VPB 2016 in 2019 verminderd van € 35.926,- naar € 659,-. De 
aangiften van 2017 en 2018 zijn in 2019 ingediend. 
 
Grip op samenwerking Meerinzicht domein Bedrijfsvoering  
Opdrachtgevend en opdrachtnemend systeem 
Voor het succesvol functioneren van Meerinzicht in relatie tot de drie individuele gemeenten is het essentieel de 
rollen van ambtelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap helder en expliciet te beleggen. De gemeenten 
vervullen in deze de rol van opdrachtgever en klant. Meerinzicht vervult de rol van opdrachtnemer. Om te komen 
tot een helder opdrachtgevend en opdrachtnemend proces van vraag en aanbod is een basis gelegd in een 
concept notitie met een beslisboom en spelregels. Hiermee ontstaat grip, inzicht en voorspelbaarheid in nieuwe 
ontwikkelingen en opdrachten. 
De uitgangspunten voor dit proces zijn in OGON bedrijfsvoering geformuleerd en zijn samengevat de volgende: 

 Opdrachten kunnen alleen verstrekt worden vanuit de opdrachtgever (gemeenten); 

 De afspraak op directieniveau is dat nieuw beleid eerst naar de raden gaat voordat dit in de begroting van 
Meerinzicht wordt opgenomen; 

 De gemeente verzorgt naast de opdrachtverstrekking over niet standaard werk, tevens het proces om de 
benodigde middelen te verkrijgen en beschikbaar te stellen voor uitvoering van de opdracht; 

 Bij het verstrekken van opdrachten aan Meerinzicht is het uitgangspunt dat deze geharmoniseerd worden 
gegeven; 

 Als individuele gemeente kan een verbijzonderde opdracht worden neergelegd mits deze integraal is 
afgestemd en eigen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld; 

 OGON (eerste niveau) is het orgaan waar integraal besluiten worden genomen t.a.v. uit te voeren projecten. 
 
Strategisch HRM beleid 
Met ingang van 1 januari 2020 zijn de personeelsregelingen van de 4 organisaties geharmoniseerd. Doel was de 
werkprocessen te harmoniseren en daardoor effectiever en efficiënter te kunnen werken. 
Door de harmonisatie van de personeelsregelingen is een basis gelegd. De volgende stap is alle formulieren, 
werkprocessen, en budgetten te harmoniseren. Inmiddels is er de opdracht gegeven om te komen tot een 
Strategisch HRM-beleid voor de 4 organisaties. Een strategisch HRM-beleid is een visie op het organiseren van 
(de inzet van) mens en werk om de drie gemeenten in staat te stellen op een zo efficiënte en effectieve wijze de 
behoeften van de samenleving te ondersteunen. Daarmee geven we richting aan het werken aan de organisatie. 
 
Ontwikkeling naar één organisatie 
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht is per 1-1-2018 uitgebreid met de taak om het Domein 
Sociaal voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) uit te voeren. Daarnaast zijn er vier 
taakvelden toegevoegd (fase II) aan de GR Meerinzicht, namelijk financiën, communicatie, geo en juridische 
zaken. Tevens heeft er een herordening van teams plaatsgevonden, resulterend in de afdelingen Advies en 
ondersteuning, Belastingen en gegevens, Facilitaire dienstverlening en gebouwen, Financiën en Informatisering & 
automatisering. 
Deze organisatorische wijzigingen hebben na het overgangsjaar 2018 in 2019 nog steeds impact gehad op 
betrokken medewerkers en veel gevraagd van ondersteunende diensten op het gebied van o.a. I&A, HRM, 
communicatie, financiën, dienstverlening en juridische zaken. Daarnaast was de samenstelling van het 
vernieuwde MT eind 2018 compleet en is in 2019 geïnvesteerd in de samenwerking en het toegroeien naar één 
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organisatie. Meerinzicht heeft nu één breed MT, werkt aan een gezamenlijke leiderschapsstijl en ontwikkelt in 
gezamenlijkheid en integraal beleid. 
Stap voor stap bouwt het MT Meerinzicht met het personeel aan een stevig fundament om samen te groeien en te 
werken aan de ambities van Meerinzicht. Dat wordt gedaan door successen te delen en van fouten te leren. Er is 
geïnvesteerd in sociale activiteiten en het verbeteren van de interne communicatie door o.a. het organiseren van 
gezamenlijke activiteiten (o.a. Summer event, Kerstival) en ontwikkelen en verspreiden van nieuwsbrieven. 
Daarnaast is er aandacht geweest voor het inzetten van medewerkers op hun talent en reduceren van 
ziekteverzuim. Het terugdringen van het ziekteverzuim heeft voor het bestuur en de directie in 2019 hoge prioriteit 
gehad. De gewenste daling van het ziekteverzuim is ingezet van 8,0% in 2018 naar 6,3% in 2019.  
 
I-visie en I-beleid 
Parallel aan de ambtelijke afstemming over de I-visie is in het eerste kwartaal van 2019 gewerkt aan het opstellen 
van het gezamenlijke I-beleid voor de drie gemeenten en Meerinzicht. Via interactieve themasessies met 
medewerkers vanuit de gemeentelijke beleidsdomeinen (sociale, publieke en fysieke domein) is inhoudelijke input 
verzameld. Het I-beleid neemt de gemeentelijke ambities ten aanzien van dienstverlening aan inwoners en 
bedrijven als uitgangspunt voor de ontwikkelstrategie van de gezamenlijke informatiefunctie. Daarbij is ook 
nadrukkelijk gekeken naar ontwikkelingen die spelen op landelijk niveau, zoals de komst van de Omgevingswet en 
de impact van Common Ground op de gemeentelijke gegevenshuishouding en informatievoorziening. De opzet is 
om op basis van vijf ontwikkelsporen de vier organisaties de komende jaren de gemeenschappelijke basis te 
ontwikkelen en de primaire gemeentelijke processen verder te harmoniseren. Data-gestuurd werken en investeren 
in mens en organisatie vormen hierbij kritische succesfactoren.    
 
AVG 
Eind 2018 is bij Meerinzicht een Combinatie-Audit Privacy & Informatieveiligheid uitgevoerd om onder meer inzicht 
te krijgen hoe Meerinzicht en de brongemeenten ervoor staan bij de implementatie van de AVG. Vervolgens is 
in 2019 een evaluatie omtrent de rollen en taken van de AVG-functionarissen uitgevoerd. Op basis van de combi-
audit AVG en de evaluatie kan geconcludeerd worden dat de basis voor de AVG uitvoering aanwezig is voor de 
vier betrokken organisaties. In het tweede kwartaal van 2020 wordt verwacht dat gemeenten een besluit nemen 
ten aanzien van de aanbevelingen van de evaluatie ter verbetering en borging van de AVG uitvoering.  
  
Doorontwikkeling Zaakgericht Werken  
In het tweede kwartaal 2019 is fase A van de doorontwikkeling zaakgericht werken afgerond. Dit betekent dat de 
medewerkers van Harderwijk de beschikking hebben over de nieuwste software en hiervoor zijn opgeleid. Er is 
een start gemaakt met interne procesverbetering, de digitale ondertekening van externe brieven is 
geïmplementeerd en duidelijkheid is verkregen over proceseigenaarschap. Eind tweede kwartaal is ook de start 
gegeven voor Fase B van de doorontwikkeling. Hierin gaan respectievelijk Zeewolde en Ermelo hetzelfde 
ontwikkeltraject doorlopen als Harderwijk en wordt de focus gelegd op harmonisatie. Meerinzicht krijgt een eigen 
omgeving zaakgericht werken dat aansluit op de omgevingen van de gemeenten. Tenslotte wordt in Fase B 
gestart met diverse afgeleide verbeterprojecten, waaronder 
het optimaliseren van de bestuurlijke besluitvorming, de aansluiting zoeken bij Mijn Overheid en het verder 
uitwerken van de AVG bij zaakgericht werken. Dit alles wordt met een multi-project aansturing integraal afgestemd 
en gecoördineerd voor de vier organisaties. 

 
Privacy  
Begin 2019 zijn de registers van verwerkingsactiviteiten  gereed gekomen en verspreid binnen de 
organisatieonderdelen van de gemeente. Het betreft in totaal een 300 tal uitgeschreven activiteiten waarbij de 
gemeente persoonsgegevens verwerkt. In de verdere loop van het verslagjaar zijn nieuwe verwerkingsactiviteiten 
verzameld en deze zullen in 2020 in een update van de registers worden opgenomen. Tevens zullen de registers 
in een nieuw format worden geplaatst dat ook wordt toegepast bij Ermelo, Zeewolde en Meerinzicht. 
 
In 2019 is er in toenemende mate sprake van een  brede Privacy bewustwording en een proactieve houding van 
de medewerkers de Privacy Officer  tijdig te consulteren bij privacyvraagstukken. Hierdoor wordt geborgd dat bij 
beleidsontwikkeling de privacy zonder vertraging  als integraal onderdeel wordt betrokken en er in voorkomend 
geval ook naar de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens en naar bestuur  verantwoording kan worden 
afgelegd. Door intensief overleg van de 3 PO’s en 2 FG’s in de 3 brongemeenten gemeenten en Meerinzicht, 
wordt ook gebruik gemaakt van de wederzijdse ervaringen en specialisaties en wordt voorkomen dat telkens “het 
wiel moet worden uitgevonden”.  
 
De PO heeft voor Harderwijk 6 AVG inzageverzoeken persoonsgegevens behandeld. Twee verzoeken zijn buiten 
behandeling gesteld omdat de verzoeker niet wenste te voldoen aan de legitimatieprocedure waarvan een verzoek 
heeft geleid tot een bezwaarprocedure in 2020. 
 
Privacy by design blijft een onderwerp dat de aandacht vraagt in verband met de steeds verdere automatisering 
van processen en de “natuurlijke” neiging vanuit bedrijfsvoering om beschikbare informatie zo breed mogelijk in te 
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zetten. In de ambtelijke kerngroep waaraan ICT, CISO en FG deelnemen is dit één van de belangrijkste 
onderwerpen die wordt besproken. 
 
Beveiligingsincidenten  
Binnen MIZ wordt voor de gemeente Harderwijk een incidentenregister bijgehouden volgens model IBD. In 2019 
zijn hierin voor Harderwijk specifiek 25 incidenten opgenomen en 9 incidenten met impact op de 4 organisaties. 
Van de 34 incidenten betrof het 9 datalekken waarvan er 2 meldingsplichtig waren.  
 
Evaluatie van deze incidenten heeft geleid tot een periodieke algemene voorlichting en instructies aan de 
medewerkers via Intranet Hi5 en  toegespitste advisering aan het management van de betreffende 
organisatieonderdelen. 
 
Informatiebeveiliging 

In 2019 is primair gefocust op het orde krijgen van de basis ten aanzien van informatieveiligheid. Hierbij is ingezet 
op het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn door periodieke bewustwordingssessies, kwartaalrapportages, 
kennisdeling via intranet en het publiceren van een handboek voor alle medewerkers. Daarnaast is de fundering 
gelegd voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) waarmee de naleving van interne en 
externe wet- en regelgeving ten aanzien van informatieveiligheid inzichtelijk en aantoonbaar wordt gemaakt. 
Verder zijn op basis van interne en externe audits (waaronder Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
(ENSIA) 2018 en de jaarrekeningcontrole) meerdere verbetermaatregelen doorgevoerd om beveiligingsrisico's 
verder te verkleinen. In 2020 wordt de basis verder uitgebreid door onder andere het uitvoeren van 
risicomanagement voor de bedrijfskritische processen en informatiesystemen, het verrichten van interne audits en 
het adviseren voor verdere verbetering om beveiligingsrisico’s adequaat te beheersen.  
 
Analyse resultaat bestuursdienst 2019 

Omschrijving Begroot 2019 Geboekt 2019 Resultaat 2019 

 Bedrijfsvoeringsbudgetten 17.500 18.333 -833 

 Overige personele budgetten 670 732 -62 

 Overige onderdelen 1.143 1.217 -74 

 In- en uitstroom -1.052 -1.094 42 

 Werkkostenregeling 20 23 -3 

 Stelpost cao stijgingen 0 0 0 

 Geheel - Totaal 18.281 19.211 -930 

  

Bij de Bestuursrapportage zijn de werkkostenregeling en de stelpost CAO al ten gunste gebracht van het 
begrotingssaldo voor een bedrag van € 310.000,-. Deze wijziging is voorbarig geweest nu blijkt. Deze stelposten 
hadden beschikbaar moeten blijven binnen de bedrijfsvoering, aangezien de kosten zoals pensioenpremie stijging 
en de werkkostenregeling wel degelijk als last in onze jaarrekening zijn verantwoord. Het nu gepresenteerde tekort 
zou dan ook circa € 600.000,- zijn.  
 
Bedrijfsvoeringsbudgetten 
Door vertrek van personeel, waaronder de directeur Ruimte, is bij diverse organisatieonderdelen extra gebruik 
gemaakt van tijdelijk personeel. Ook langdurige uitval van personeel door ziekte is hier debet aan geweest. 
Daarnaast is de krappe arbeidsmarkt één van de oorzaken waardoor wij langer gebruik moesten en moeten 
maken van tijdelijk personeel. 
 
Ook de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem (HR-21) had invloed op de totale loonkosten. De 
technische omzetting HR21 is al wel in begroting 2020 en verder structureel verwerkt en is dus nu een eenmalig 
effect. Bij de nulmeting bleek dat er sprake was van achterstallig onderhoud op een aantal functies. Dit had een 
opwaartse druk op de bedrijfsvoeringskosten.  
 
Verder zijn er veel nieuwe medewerkers aangenomen die niet in Harderwijk wonen en die in 2019 recht hadden 
op een woon-werkvergoeding. En er wordt door de intensieve samenwerking binnen Meerinzicht ook veel meer 
gereisd. Dit had een negatief effect op de reiskosten 2019. Het structurele effect hiervan is ook al verwerkt in de 
begroting 2020 en verder. 
 
Als laatste is hier nog op te merken dat in 2019 “schoon schip is gemaakt” met opgebouwde overuren, deze zijn in 
2019 afgerekend. Ook dit is een actie met een incidenteel effect voor 2019. 
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Overige personele budgetten 
De overschrijding op het budget overige personele kosten bedraagt ca. 10%. Dit wordt door tal van factoren 
veroorzaakt. Een aantal noemen we hier, zoals: 

 Hogere reiskosten; 

 Hogere verzekeringspremie personeel; 

 Hogere kosten in verband met werving en selectie; 

 Kosten voor organisatieontwikkeling;  

 Lagere bijdrage bedrijfsgezondheidszorg; 

 Lagere kosten generatiepact; 
 
Overige onderdelen 
Ten opzichte van het totale budget is de afwijking ten opzichte van de begroting op dit onderdeel gering te 
noemen. Het verschil wordt verklaard door hogere uitgaven in verband met de trainees die in onze organisatie 
meelopen. En hogere kosten in verband met verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 
 
In- en uitstroom 
In 2019 zijn er in meer uren geschreven naar de grondexploitatie en investeringswerken ten opzichte van de 
begroting 2019 waardoor hier een voordeel is ontstaan.   
 
Ontwikkelingen 
In vervolg op een gezamenlijk personeelsreglement voor 4 organisaties is ook een proces gestart om te komen tot 
een strategisch HRM beleid voor de vier organisaties. Dit proces zal in 2020 plaatsvinden. 
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 3.7 Paragraaf Financiering 
 
Algemeen 
Het financieringsbeleid van de gemeente Harderwijk is vastgelegd in de Financiële verordening gemeente 
Harderwijk 2019 en in het Treasurystatuut gemeente Harderwijk 2012.  
 
In het Treasurystatuut is bepaald dat de gemeente Harderwijk een risicomijdende strategie kent. 
Met betrekking tot risicobeheer is het treasurybeleid gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van de 
volgende risico’s: het renterisico, het koersrisico, het kredietrisico, het interne liquiditeitenrisico en het valutarisico. 
Het gebruik van derivaten is uitgesloten. 
 
De wettelijke kaders bestaan uit de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido), Regeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. 
 
De wet Fido bevat  drie normen waaraan de gemeente dient te voldoen. De normen betreffen het drempelbedrag 
schatkistbankieren, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Het verplicht schatkistbankieren, houdt in dat overtollige geldmiddelen boven een vastgesteld drempelbedrag 
worden aangehouden in ’s Rijks schatkist.  
Bij het aantrekken van korte leningen (met een looptijd tot één jaar) mag het gemiddelde saldo van korte schulden 
en korte geldmiddelen de kasgeldlimiet niet overschrijden. 
Hat saldo van aflossingen en renteherzieningen van de bestaande leningenportefeuille (met een looptijd van één 
jaar of langer) mag in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm. 
 
Drempelbedrag Schatkistbankieren 

Om de staatsschuld en beleggingsrisico’s te beperken zijn decentrale overheden verplicht om hun overtollige 
geldmiddelen aan te houden in ’s Rijks schatkist, en/of uit te zetten bij medeoverheden.  
De geldmiddelen die de gemeente zelf mag aanhouden zijn maximaal gelijk aan het drempelbedrag 
schatkistbankieren. Per kwartaal wordt het gemiddelde bedrag per dag aan geldmiddelen berekend. Wanneer dit 
bedrag lager of gelijk is aan het drempelbedrag schatkistbankieren, voldoet de gemeente aan de norm. 
 
De buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen mogen maximaal gelijk zijn aan 1.287.000,- euro. 
Dit is gelijk aan 0,75% van € 171.657.000,- (het totaal van de begrote lasten, vóór bestemming). 
 
De tabel laat zien dat in 2019 het drempelbedrag schatkistbankieren niet wordt overschreden en wordt voldaan 
aan de norm. 
 
Drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000,-) 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Grondslag voor de norm: 
171.657 171.657 171.657 171.657 

Totaal van de begrote lasten op jaarbasis 

Drempelbedrag volgens wet Fido 
1.287 1.287 1.287 1.287 

0,75% van de begrote lasten op jaarbasis 

Gemiddeld buiten 's Rijks schatkist aangehouden 
geldmiddelen 

628 587 707 682 

Ruimte (+) of overschrijding (-) ten opzichte van het 
drempelbedrag schatkistbankieren 

659 700 580 605 

Wordt voldaan aan de norm? ja ja ja ja 

 
Kasgeldlimiet, renterisico – netto vlottende schuld 
In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende geldmiddelen die gemeenten mogen opnemen, 
de zogenaamde kasgeldlimiet. De toegestane kasgeldlimiet is in 2019 gelijk aan 14.590.845,- euro, ofwel 8,5% 
van het totaal van de begrote lasten ad € 171.657.000,-. In alle kwartalen van 2019 is de kasgeldlimiet niet 
overschreden.  
 
Renterisiconorm, renterisico – vaste schuld  

Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de rentegevoeligheid van de geldleningen (opgenomen geld) 
met een looptijd gelijk aan of langer dan één jaar. De som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan 
renteherziening mag in 2019 maximaal gelijk zijn aan het drempelbedrag, afgerond € 34.331.400,-. Dit is gelijk aan 
20% van € 171.657.000,- (het totaal van de begrote lasten, vóór bestemming). 
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De tabel laat zien dat in 2019 de renterisiconorm niet wordt overschreden en wordt voldaan aan de norm. 
 
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-) 

  
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Grondslag voor de norm: 
171.657 170.098 174.819 167.852 175.001 

totaal van de begrote lasten op jaarbasis 

Drempelbedrag volgens wet Fido 
34.331 34.020 34.964 33.570 35.000 

20% van de begrote lasten op jaarbasis 
Renteherzieningen                -                   -                   -                   -                   -    

Aflossingen 25.071 25.071 25.071 23.286 16.143 

Risicobedrag (renteherzieningen + aflossingen) 25.071 25.071 25.071 23.286 16.143 

Ruimte (+) of overschrijding (-) ten opzichte van het 
drempelbedrag renterisiconorm 

9.260 8.949 9.893 10.284 18.857 

Wordt voldaan aan de norm? ja ja ja ja ja 

 
Financieringsbehoefte korte en lange termijn  
Normale bedrijfsvoering  
Met behulp van de liquiditeitsprognose wordt de ontwikkeling van het saldo van de periodieke uitgaven (lonen, 
reguliere budgetten) en inkomsten (belastingen, gemeentefonds) in beeld gebracht. Zo nodig wordt tijdelijk een 
kortlopende kasgeldlening aangetrokken en afgelost.  
 
Grondexploitaties en (vervangings)investeringen 
Grondexploitaties worden jaarlijks herzien aan de hand van ontwikkelingen. De fasering in tijd van de geplande 
(vervangings)investeringen wordt periodiek afgestemd met de projectleiders. De hieruit voortvloeiende 
financieringsbehoefte wordt in de liquiditeitsprognose inzichtelijk gemaakt. Zo nodig worden langlopende leningen, 
met een looptijd gelijk aan of langer dan één jaar opgenomen. In 2019 zijn twee langlopende leningen 
opgenomen. 
 
Leningenportefeuille  
De portefeuille van leningen met een looptijd gelijk aan of langer dan één jaar is in 2019 als volgt samengesteld. 
 
Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000,-) 

Geldverstrekker Bedrag 1-jan Bedrag 31-dec rentepercentage einddatum 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 8.333 0 -0,08% 5-2-2019 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.357 3.571 3,61% 18-1-2021 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 35.714 28.571 0,07% 12-7-2023 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 32.000 28.000 0,28% 12-7-2026 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 0        50.000  0,04% 10-4-2022 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 0        15.000  -0,23% 10-4-2026 

Totaal 81.404 125.142     

 
In-/externe ontwikkelingen  
Rentebeleid  
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten verwachtte in haar rentevisie dat de lange rentetarieven, onder invloed 
van het gematigde economisch herstel en minder ruim monetair beleid, vanaf 2019 licht zou oplopen.  
 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
Vanuit de verslaggevingsvoorschriften heeft er een wijziging plaatsgevonden hoe gemeenten om dienen te gaan 
met het toerekenen van rentekosten. Er wordt geen rente meer toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast 
mag aan de grondexploitaties alleen de werkelijk betaalde rente (in verhouding vreemd vermogen/eigen 
vermogen) toegerekend worden. Ook worden de voorzieningen grondexploitaties gewaardeerd tegen eindwaarde, 
waardoor er geen structurele rentetoevoeging aan de voorziening meer plaatsvindt. Daarnaast kan de rente over 
de algemene reserve niet meer ingezet worden als dekking voor de exploitatiebegroting. Al deze mutaties 
resulteren in een structureel positief effect.  
 
Over de wijziging systematiek rentetoerekening heeft separate advisering plaatsgevonden.  
Het omslagpercentage voor 2019 is berekend op 0,5%.  
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BBV artikel 13, inzicht verschaffen in rentelasten, renteresultaat en wijze van toerekening rente  
De Notitie Rente van de Commissie BBV schrijft het onderstaande schema voor. Dit schema verschaft inzicht in 
de rentelasten, het renteresultaat en de wijze van toerekening van rente. 
 

Schema rentetoerekening (bedragen x 1.000,- euro) 

  
2019 2019 

werkelijk begroting 

Externe rentelasten over de korte en lange financiering -223 -239 

Externe rentebaten 23 0 

Totaal door te rekenen externe rente -203 -239 

Doorberekende rente aan de grondexploitatie 122 312 

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend 0 0 

Saldo door te rekenen externe rente -78 73 

Rente over het eigen vermogen -28 -27 

Rente over de voorzieningen 0 0 

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente -106 46 

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 150 456 

Renteresultaat op taakveld treasury 44 502 

 
Correctie omslagrente: de correctie omslagrente vloeit voort uit de Notitie Rente 2017 van de Commissie BBV 
(Besluit Begroting en Verantwoording). De notitie bevat de stellige uitspraak: 
‘Indien de werkelijke rentelasten (in Euro’s) die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast 
afwijken van de rentelasten (in Euro’s) die op basis van de voor-calculatorische  renteomslag aan de taakvelden 
zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze 
afwijking groter is dan 25%”. 
 
Op het moment van het opstellen van de begroting 2019 was nog geen sprake van de verplichting tot correctie. 
Omdat de afwijking tussen de werkelijke en begrote door te berekenen rentelasten aan taakvelden in 2019 groter 
is dan 25%, is de toegerekende rente aan taakvelden gecorrigeerd. 
 
De renteomslag is naar beneden bijgesteld, van € 456.000,- naar € 150.000,-. De procentuele afwijking is 
teruggebracht naar 16%. 
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 Jaarrekening 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
Jaarrekening 2019 Gemeente Harderwijk   - 95 - 

 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De Jaarrekening 2019 is opgesteld conform Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 
(BBV). Nadere bepalingen die zijn opgenomen in de financiële verordening – als nadere invulling van BBV-
voorschriften- zijn eveneens van toepassing.  
 
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend 
betaalbaar wordt gesteld. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter 
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. 
 
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening 
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de 
meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door 
reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 
 
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de 
Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de 
overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de 
eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten 
de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en 
volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het 
vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent 
dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden 
verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is 
toegelicht. 
 
Balans 
Vaste activa 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met 
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen 
specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). 
Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord. 
 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden direct ten laste van de exploitatie gebracht en bij uitzondering – 
indien geactiveerd – in maximaal 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek 
en ontwikkeling vangt dan aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd 
met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de 
derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. 
 
Materiële vaste activa 
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de 
inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte 
grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  
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Activa met een exploitatieduur van minder dan 3 jaar worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Activa 
met economisch nut en een vervaardigings- of verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000,- worden niet 
geactiveerd. Activa met maatschappelijk nut en een vervaardigings- of verkrijgingsprijs van minder dan  
€ 100.000,- worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Voor beide categorieën betekent 
dit een directe afschrijving van activa onder deze bedragen ten laste van de rekening van baten en lasten. 
 
Voor de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de “Nota waarderen en afschrijven vaste activa gemeente 
Harderwijk 2019” zoals door de raad op 16 mei 2019 is vastgesteld. 
 
Investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.  
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 
 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval 
of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden 
deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. 
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd 
en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren 
volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan. 
 

Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden 
afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 
zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek, is in het 
verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is 
verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek. 
 
In erfpacht uitgegeven gronden 
De erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs. 
 
Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g 
en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is 
een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het 
BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt 
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
Grond en hulpstoffen 
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager 
is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde. 
 
Onderhanden werk, gronden in exploitatie 
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan 
de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) 
alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten. 
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten 
zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. 
Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: 1. Het resultaat 
op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat. 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht. 3. 
De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in 
mindering gebracht. 
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Gereed product 
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager 
is dan de kostprijs. 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in 
mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Vaste passiva 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare 
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de 
(reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen 
stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke 
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de 
paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader 
uiteengezet. 
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste 
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere 
informatie opgenomen. 
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 4.2 Balans 
 

 
 
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 0 0 

 
  

 Balans  2019 Balans 2018 

Totale activa 

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 

Bijdrage aan activa in eigendom van derden  2.927  2.998 

Totaal  Immateriële vaste activa 2.927 2.998 

Materiele vaste activa 

Investeringen met een economisch nut 92.641 90.181 

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van  de kosten een 
heffing kan worden geheven 

1.816 1.932 

Investeringen met een maatschappelijk nut 5.532 1.028 

Totaal  Materiele vaste activa 99.989 93.141 

Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 3.642 3.646 

Lening Woningbouwcorporaties 0 0 

Overige Langlopende Leningen 675 820 

Totaal  Financiële vaste activa 4.317 4.466 

Totaal  Vaste activa 107.231 100.606 

Vlottende Activa 
Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen 3.273 4.322 

Bouwgrond in exploitatie 66.976 54.745 

Totaal  Voorraden 70.249 59.067 

Uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr. 

Uitzettingen in Rijks schatkist 47.263 15.724 

Vorderingen 4.152 4.134 

Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) 753 598 

Vorderingen op openbare lichamen 12.671 14.494 

Totaal Uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr. 64.839 34.950 

Liquide middelen 

Kassaldo 1 1 

Banksaldo 971 932 

Totaal  Liquide middelen 972 933 

Overlopende activa   

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog  te  ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel 

15 0 

Overige overlopende activa 2.417 1.950 

Totaal  Overlopende activa 2.432 1.950 

Totaal  Vlottende Activa 138.591 96.900 

Totaal activa 245.723 
 

197.506 
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Balans  2019 Balans 2018 

Totale passiva 

Passiva 
Eigen vermogen 

Algemene reserve 30.748 42.834 

Bestemmingsreserves 47.475 45.382 

Resultaat 2.891 -2.326 

Totaal  Eigen vermogen 81.114 85.890 

Voorzieningen 

Voorzieningen 14.115 11.983 

Totaal  Voorzieningen 14.115 11.983 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr. 

Geldlening o/g  125.143 81.405 

Waarborgsommen 285 367 

Totaal  Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr. 125.428 81.772 

Totaal  Vaste financierings middelen 220.657 179.645 

Vlottende passiva 
Netto schuld rentetypische looptijd < 1 jaar 

Overige schulden 5.758 3.568 

Banksaldi 312 280 

Kasgeldleningen 0 0 

 Totaal  schuld rentetypische looptijd < 1 jaar 6.070 3.848 

Overlopende Passiva   

Nog te betalen bedragen 7.842 6.927 

Voorschotbedragen uitkeringen specifiek bestedingsdoel 11.154 7.086 

 Totaal  Overlopende Passiva 18.996 14.013 

Totaal  Vlottende passiva 25.066 17.861 

Totaal passiva 245.723 197.506 

 
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen  138.163 137.219 
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 4.3 Overzicht van baten en lasten 
 

Lasten / Baten 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

Resultaat bepaling 

Baten -166.576 -167.560 -196.729 -163.119 -33.610 

Lasten 176.643 171.657 207.618 167.895 39.723 

Resultaat bepaling - Totaal 9.867 4.098 10.889 4.776 6.113 

Resultaat bestemming 

Dotaties 10.303 3.437 13.257 12.360 897 

Onttrekking -17.844 -8.154 -24.001 -20.027 -3.975 

Resultaat bestemming - Totaal -7.541 -4.717 -10.744 -7.667 -3.077 

Geheel - Totaal 2.326 -620 145 -2.891 3.036 

 
Ingevolge het bepaalde in artikel 27, lid b van het Besluit Begroting en Verantwoording moet het overzicht van 
baten en lasten tenminste een overzicht bevatten van de gerealiseerde kosten van overhead en VPB.                                                                                  
       

 Overhead 
Realisatie 

begrotingsjaar 2019  

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Raming 
begrotingsjaar voor 

wijziging 

Baten -1.037 -736 -736 

Lasten 14.176 13.476 12.469 

Saldo 13.139 12.740 11.733 

 Vennootschapsbelasting 
Realisatie 

begrotingsjaar 2019  

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Raming 
begrotingsjaar voor 

wijziging 

Baten 0 0 0 

Lasten -60 0 0 

Saldo -60 0 0 

 

Thema/Kostenplaats Resultaat (best. / bep.) 
Lasten / 
Baten 

Rekening 
Primitieve 
Begroting 

Totaal 
Budget 

Rekening Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA1 Zorgzame 
stad 

Resultaat bepaling Baten -38.579 -37.959 -40.300 -36.931 -3.369 

Lasten 87.069 90.096 97.722 91.101 6.621 

Resultaat bepaling - Totaal 48.491 52.137 57.422 54.170 3.252 

Resultaat bestemming Dotaties 2.495 250 1.572 1.072 500 

Onttrekking -4.001 -1.553 -1.934 -1.882 -52 

Resultaat bestemming - Totaal -1.505 -1.303 -362 -810 448 

THEMA1 Zorgzame stad - Totaal 46.985 50.834 57.060 53.360 3.700 

THEMA2 
Aantrekkelijke stad 

Resultaat bepaling Baten -43.186 -21.074 -45.075 -33.890 -11.185 

Lasten 49.095 38.441 64.018 48.813 15.205 

Resultaat bepaling - Totaal 5.909 17.367 18.943 14.923 4.020 

Resultaat bestemming Dotaties 1.063 1.699 2.998 3.034 -37 

Onttrekking -1.774 -1.534 -3.973 -2.921 -1.052 

Resultaat bestemming - Totaal -711 165 -975 113 -1.089 

THEMA2 Aantrekkelijke stad - Totaal 5.198 17.532 17.968 15.037 2.931 

THEMA3 
Ondernemende stad 

Resultaat bepaling Baten -2.775 -2.554 -2.565 -2.700 134 

Lasten 3.626 4.033 4.542 4.044 499 

Resultaat bepaling - Totaal 851 1.479 1.977 1.344 633 

Resultaat bestemming Dotaties 1.886 1.486 4.912 4.962 -50 

Onttrekking -353 -83 -3.870 -3.933 63 

Resultaat bestemming - Totaal 1.533 1.403 1.041 1.029 13 

THEMA3 Ondernemende stad - Totaal 2.384 2.882 3.018 2.373 646 

THEMA4 
Verbindende stad 

Resultaat bepaling Baten -1.575 -885 -885 -1.250 365 

Lasten 5.587 4.735 5.091 6.711 -1.620 

Resultaat bepaling - Totaal 4.011 3.850 4.206 5.461 -1.255 

Resultaat bestemming Dotaties 2 2 525 525 0 

Onttrekking -108 0 -322 -210 -112 

Resultaat bestemming - Totaal -105 1 203 315 -113 

THEMA4 Verbindende stad - Totaal 3.906 3.851 4.409 5.777 -1.368 

THEMA5 Waterfront Resultaat bepaling Baten 0 -19.666 -19.602 -1.383 -18.219 

Lasten 13.346 19.666 19.602 0 19.602 

Resultaat bepaling - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA5 Waterfront - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA6 Alg. 
dekkingsmiddelen en 
financieringen 

Resultaat bepaling Baten -80.461 -85.419 -88.302 -86.966 -1.335 

Lasten 17.720 14.685 16.642 17.226 -584 

Resultaat bepaling - Totaal -62.741 -70.734 -71.660 -69.740 -1.920 

Resultaat bestemming Dotaties 4.857 0 3.251 2.767 484 

Onttrekking -11.608 -4.984 -13.901 -11.080 -2.821 

Resultaat bestemming - Totaal -6.751 -4.984 -10.650 -8.313 -2.337 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen - Totaal -69.493 -75.718 -82.310 -78.053 -4.257 

Geheel - Totaal 2.326 -620 145 -2.891 3.036 
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4.4 Toelichting op de balans 

 
De bedragen in de toelichting op de balans zijn in duizendtallen opgenomen. 

 
Activa 
Vaste Activa  

Immateriële vaste activa  
Het verloop van de immateriële vaste activa in 2019 is als volgt: 

Categorie 
Boekwaarde 
31-12-2018 

Investeringen 
Des-
investeringen 

Afschrijving Rente 
Boekwaarde 
31-12-2019 

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 2.998 0 0 72 15 2.927 

Immateriële Vaste Activa - Totaal 2.998 0 0 72 15 2.927 

 
In 2014 is er een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.141.000,- voor de herpositionering van vereniging 
de Kiekmure. De werkzaamheden in de voorbereiding en de uitvoering zijn verlopen volgens planning, waarnaar 
het krediet per 31-12-2016 is afgesloten. Vanaf 2017 wordt de boekwaarde afgeschreven in 40 jaar conform de 
verwachte gebruiksduur. 
 
Materiële vaste activa 
De vaste activa is in de balans weergegeven in drie categorieën:  
1. Economisch nut;  
2. Economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven; 
3. Maatschappelijk nut openbare ruimte;  
Hieronder is het verloop van de vaste activa weergegeven.  
 
Ad 1) Economisch nut 
 

 
De in erfpacht uitgegeven activa vertegenwoordigd een waarde ultimo 2019 van € 8.961.000. 
 
Binnen het economisch nut hebben er twee afwaarderingen plaatsgevonden, dit is van toepassing op het krediet 
Academiestraat 5 (bibliotheek) en op het krediet Zuidelijke Stadsrand. Voor een toelichting op deze afwaardering 
wordt verwezen naar de verklaring op de afwijking binnen Thema 2.  
 
Ad 2) Economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 
 

Indeling 
Boekwaarde  
31-12-2018 Investering 

Des-
investering Afschrijving 

Boekwaarde 
31-12-2019 Rente 

Gronden en Terreinen 779   89 690 4 

Bedrijfsgebouwen 615   68 547 3 

Machines, apparaten & installaties 327   34 293 2 

Overige materiele vaste activa 211 114  39 286 1 

Totaal 1.932 114 0 230 1.816 10 

 
Ad 3) Maatschappelijk nut openbare ruimte 
 

Indeling 
Boekwaarde  
31-12-2018 Investering 

Des-
investering 

Bijdrage 
derden Afschrijving 

Boekwaarde 
31-12-2019 Rente 

Investeringen maatschappelijk nut 
(‘nieuwe systematiek’) 

 800    800  

Gronden en Terreinen 36 44   30 49  

Grond, weg- en waterbouwkundige werken 813 4.320  650 89 4.393 4 

Machines, apparaten & installaties 23    5 17  

Overige materiele vaste activa 156 126   10 272 1 

Totaal 1.028 5.290 0 650 134 5.531 5 

 

Indeling 
Boekwaarde  
31-12-2018 Investering 

Des-
investering 

Bijdrage 
derden Afschrijving 

Boekwaarde 
31-12-2019 Rente 

Gronden en Terreinen 20.726 1.561  50 401 21.836 104 

Woonruimten 529 281  64  746 3 

Bedrijfsgebouwen 49.778 1.587  445 1.790 49.131 249 

Grond, weg- en waterbouwkundige werken 577 30  11 31 565 3 

Vervoersmiddelen 1.173 163   200 1.136 6 

Machines, apparaten & installaties 6.059 1.226  15 487 6.782 30 

Overige materiele vaste activa 11.339 2.619  293 1.220 12.445 57 

Totaal 90.181 7.467 0 878 4.129 92.641 452 
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Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de 
investering. In bijlage 5.2 bij de Jaarrekening 2019 is een overzicht van de kredieten 2019 opgenomen. Tevens is 
in dit overzicht ook aangegeven welke kredieten bij de vaststelling van de Jaarrekening 2019 worden afgesloten. 
Financiële vaste activa 

Indeling 
Boekwaarde 
31-12-2018 Investering 

Des-
investering Aflossing 

Boekwaarde 
31-12-2019 Rente 

Kapitaalverstrekkingen 3.646 14 13 6 3.642 0 

Overige langlopende leningen 820 0 0 145 675 0 

Totaal 4.466   14 13 151 4.317 0 

 
Kapitaalverstrekkingen  
Betreft aandelen in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, N.V. Alliander, N.V. Stadsherstel, Inclusief Groep, 
Afvalsturing Friesland en de verstrekte geldleningen in het kader van de Vitale vakantieparken. De aandelen van 
de Inclusief Groep en de Afvalsturing Friesland zijn door de liquidatie van de RNV overgedragen aan de 
gemeenten. Ook het oprichtingskapitaal van de Woningstichting en de Centrale Antenne Inrichting zijn onder dit 
hoofd verantwoord. Daarnaast is hierbij opgenomen een pakket obligaties Nederland, effecten Harderwijker 
torenfonds en overige effecten.  
 
Overige langlopende leningen  
Onder dit hoofd zijn opgenomen verstrekte geldleningen inzake hypothecaire geldlening ambtenaren, het 
overbruggingskrediet Estrado en leningen SVN. 
 
Vlottende activa 
Voorraden 

 

Balans  Balans  

31-12-2018 31-12-2019 

Onderhanden werken Grondbedrijf 135.396 142.363 

Voorziening Grondbedrijf -80.651 -75.387 

Bouwgrond in exploitatie - Total 54.745 66.976 
Gereed product en handelsgoederen 4.322 3.273 

Gereed product en handelsgoederen - Total 4.322 3.273 
Voorraden - Total 59.067 70.249 

 
Reserve / Vooziening Beginbalans Geboekt Debet Geboekt Credit Rente Eindbalans 

TVZ Totaal Voorzieningen 

VZDZ Voorzieningen GREX (Debet) 

8350 Voorziening Waterfront -76.770 1.383 0 0 -75.387 

8357 Voorziening Lorentz III (22) -3.881 3.881 0 0 0 

VZDZ Voorzieningen GREX (Debet) - Totaal -80.651 5.263 0 0 -75.387 

 
In bijlage 5.2 is een overzicht van de kredieten 2019 opgenomen. Tevens is in dit overzicht aangegeven welke 
kredieten worden afgesloten bij de vaststelling van de Jaarrekening 2019. 
 
Bouwgrond in exploitatie (algemeen) 
Na afloop van een boekjaar worden de begrotingen van de grondexploitaites (grex’en) herzien. De boekwaarde 
van de balanspost ‘Bouwgrond in exploitatie’ is gebaseerd op de herzieningen met prijspeildatum 1 januari 2020. 
Het betreft de volgende grondexploitaties: 

 Drielanden; 

 Lorentz III; 

 Waterfont.  
 
Bij een herziening worden de kosten en opbrengsten nominaal geraamd (vast prijspeil) en vervolgens over de 
resterende looptijd gefaseerd. Doordat fasering nagenoeg altijd over meerdere jaren gaat, heeft een grex te 
maken met factoren als rente en inflatie. Rekenparameters geven deze factoren weer. 
 
Binnen de grondexploitaties van de gemeente Harderwijk wordt gebruik gemaakt van een algemene 
renteparameter die gelijk is voor de resterende looptijd van een grex. De kosten- en opbrengstenparameter 
worden gedifferentieerd naar onderwerp (bijv. woningbouw en bedrijven/kantoren) en termijn (bijv. kort, middellang 
en lang). Dit leidt tot de volgende samenvatting voor de herziene grexen: 

 Renteparameter: 0,18%; 

 Kostenparameter: tussen 2,0% en 3,0% 

 Opbrengstenparameter: tussen 1,5% en 2,0% 
 
In het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) wordt aan grondexploitaties een maximale richttermijn 
(resterende looptijd) van 10 jaar toegekend. Overschrijding is enkel toegestaan wanneer er voor de opbrengsten 
na 10 jaar risicobeperkende maatregelen worden doorgevoerd in de grex. Binnen de grondexploitaties van de 
gemeente Harderwijk wordt de opbrengstenparameter na 10 jaar op 0,0% gezet. 
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Bouwgrond in exploitatie (specifiek) 
Onderstaand wordt per grondexploitatie een analyse gegeven van het jaar 2019 (ontwikkeling boekwaarde) en de 
ontwikkeling voor de toekomstige jaren (herziening grex). 
 
Drielanden 

Kosten/Opbrengsten/Resultaat Exploitatieopzet   Geboekt t/m  2018  Geboekt  2019  Geboekt t/m 2019 
 Nog te maken 
kosten / opbrengsten  

Kosten       187.068   144.873  5.541 150.414  36.654  

Opbrengsten -202.041 -151.956 -800 -152.756 -49.285 

Resultaat           14.973 9.640 -2.020 7.620 7.353  

Totaal Drielanden 0  2.557  2.721 5.278  -5.278 

 
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de A28, aan de noordzijde, de Westermeenweg en aansluitend de Groene 
Zoomweg naar de Harderwijkerweg aan de Oostzijde en de Fokko Kortlanglaan en Horloseweg aan de zuid- en 
westzijde. Drielanden is grotendeels bestemd als woningbouwlocatie met enkele ondersteunende commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid en de Crescentpark als recreatievoorziening. 
 
De grondexploitatie Drielanden kent een looptijd t/m 31-12-2027. 
In Drielanden, Harderweide werden in 2019 de laatste 3 vrije kavels uitgegeven van deelgebied I. De komende 
jaren worden er in deelgebied II en III nog minimaal 661 woningen gerealiseerd. Er wordt in samenwerking met het 
consortium aan een aangepast woningbouwprogramma gewerkt voor deze deelgebieden. Gelijktijdig wordt naar 
de grondprijzen gekeken met o.a. de vraag: zijn de grondprijzen gezien alle duurzaamheidseisen en het gasloos 
bouwen nog wel passend bij de te ontwikkelen woningen? Dit proces vraagt meer tijd dan eerder verwacht, 
waardoor de uitgifte van woningen in deelgebied II een halfjaar vertraging op loopt. Deze vertraging heeft op de 
totale looptijd geen direct effect omdat het binnen de jaargrenzen blijft. 
 
Gestreefd wordt de nog te realiseren woningen in Harderweide, deelgebied II en III duurzaam te bouwen. Voor 
deze deelgebieden heeft de stuurgroep de intentie uitgesproken dat deze wijken maximaal duurzaam worden 
gerealiseerd. Dit betekent concreet dat ze niet aangesloten worden op het gas. In het lopende onderzoek wordt 
daarnaast als doelstelling meegenomen om minimaal een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van 0 (i.p.v. EPC 0,4)  
te behalen en waar mogelijk NOM (nul op de meter) woningen. Ook de openbare ruimte zal duurzaam worden 
ingericht. Dit uit zich o.a. in meer gebruik van circulaire materialen en minder verharding. 
 
In Drielanden Noord (langs de A28) ligt nog een stuk grond waar een nieuwe bestemming voor gezocht gaat 
worden. Nu ligt er een kantoor- en maatschappelijke bestemming op. Tot op heden bleek dit moeilijk realiseerbaar 
wegens weinig interesse vanuit de markt. Een nieuwe marktconsultatie die in 2020 plaatsvindt, zal inzicht geven 
welke bestemming anno nu hier het meest kansrijk is. 
 
In de Groene Zoom, zullen 20 kleine woningen (Small Smart Living) langs de Horloseweg worden gerealiseerd. 
Hierdoor komen 3 vrije kavels te vervallen. Per saldo stijgt het aantal nog te realiseren woningen met 17. De 
planning is dat de grond voor deze woningen in 2021 zal worden uitgegeven. Daarnaast dient er een voormalige 
school verkocht te worden en zijn nog enkele kavels voor kleinschalige bedrijvigheid te koop.  
 
In 2017 werd overeenstemming bereikt om aan ‘Vereniging CPO De Groene Zoom’  bouwgrond voor 15 woningen 
te verkopen voor de realisatie van het 1e CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) project in Harderwijk. 
Het plan bestaat uit 7 vrije kavels en 8 tweekappers. De toekomstige bewoners zullen zelf zorgdragen voor het 
woonrijp maken en het openbaar gebied en dit gedurende 20 jaar gezamenlijk beheren. Voor het woonrijp maken 
stelt de gemeente gelden aan de CPO beschikbaar. De voorgang van dit project heeft vertraging opgelopen. 
Huidige verwachting is dat het transport van de grond in het 2e of 3e kwartaal van 2020 zal plaatsvinden. 
 
Het woningaantal van de gehele wijk Drielanden (inclusief het gebied ‘de Groene Zoom’) wordt geraamd op 4.481 
stuks, waarvan er t/m 31-12-2019, 3.731 woningen zijn gerealiseerd. In 2019 zelf zijn de volgende woningen 
opgeleverd: 

 Harderweide (deelgebied I)    145 woningen (2018 181 woningen); 

 Groene Zoom         0 woningen (2018     2 woningen). 
 
In 2019 is grond verkocht voor de realisatie van woningbouw: 

 Harderweide (deelgebied I)        3 woningen (2018 195 woningen). 
 
De herziening van de grex Drielanden 2020 heeft een positief exploitatiesaldo per 31-12-2027 van +/+ € 7,4 
miljoen (eindwaarde). Dit betekent een daling van het geprognosticeerde resultaat met  
-/- € 0,8 miljoen ten opzichte van de herziening 2019. Bij de herziening heeft een winstcorrectie  plaatsgevonden 
van -/- € 2,0 miljoen. Wordt rekening gehouden met deze winstcorrectie, daalt het verwachte resultaat met -/- € 2,8 
miljoen. 
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Ontwikkeling resultaat rekening houdende met al genomen winst (nominaal): 

 
Grondexploitatie    2020   2019 
Jaarrekening 2016  +/+ €   1,77 miljoen +/+ €   1,77 miljoen 
Jaarrekening 2017  +/+ €   5,08 miljoen +/+ €   5,08 miljoen 
Jaarrekening 2018  +/+ €   2,79 miljoen + + €   2,79 miljoen 
Jaarrekening 2019  -/-   €   2,02 miljoen            - 
Al genomen winst  +/+ €   7,62 miljoen +/+ €   9,64 miljoen 
Nog te nemen winst  +/+ €   6,93 miljoen  +/+ €   7,62 miljoen 
Totaal verwachte winst  +/+ € 14,55 miljoen +/+ € 17,26 miljoen 
Dit resultaat verschilt van het resultaat op eindwaarde doordat het nominale resultaat op het huidige prijspeil (1-1-
2020) wordt bepaald en het resultaat op eindwaarde wordt bepaald rekening houdende met de rekenparameters. 
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
Winstuitname: 

 Conform BBV voorschriften heeft een winstcorrectie plaatsgevonden. Hiermee stijgt de in de toekomst nog te 

realiseren winst. Dit geeft een voordeel naar de toekomst van € 2,0 miljoen. 

Overige voordelen:  

 Over de lopende kredieten wordt geen inflatie gerekend. In de grondexploitatie wordt wel uitgegaan van 

inflatie. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,2 miljoen; 

 Voordelig effect aanpassing rekenparameters voor bedrijven (werklandschappen, Groene Zoom) en de strook 

grond lang de A28 (Drielanden Noord). Hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,2 miljoen; 

 Herijking plankosten voor de resterende looptijd. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,2 miljoen. 

Nadeel: 

 Lagere grondopbrengst vanwege doorberekening hogere kosten gasloos wonen. Dit geeft een nadeel op 

eindwaarde van € 3,7 miljoen (nominaal € 3,5 miljoen). 

 
De boekwaarde is met € 2,7 miljoen gestegen naar € 5,3 miljoen per 31-12-2019. De in het afgelopen jaar 
gerealiseerde kosten en opbrengsten kunnen als volgt worden toegelicht. 
 
De kosten bedragen € 5,5 miljoen. De belangrijkste posten zijn: 

 Sanering / Archeologie:  

o Onderzoek niet gesprongen explosieven (N.G.E.) en conserveren oude radarstelling uit de 

2
e
 wereldoorlog Crescentpark € 100.000,-; 

o Sanering Harderweide deelgebied II € 80.000,-. 

 Bouwrijp maken:  

o Realisatie Crescentpark € 1.900.000,-; 

o Start Harderweide deelgebied II € 150.000,-; 

o Teruggave voorgefinancierde landschappelijke versterking Groene Zoom -/- € 170.000,-. 

 Woonrijp maken:  

o Realisatie Crescentpark € 700.000,-; 

o Realisatie Harderweide deelgebied I € 1.000.000,-. 

 Bovenwijkse voorzieningen:  

o Realisatie snelheidsremmende maatregelen aan de Fokko Kortlanglaan € 70.000,-; 

o Aanleg van de geluidswerende voorzieningen langs de Groene Zoomweg en de grondwal langs de 

A28 € 600.000,-. 

 Plankosten:  

o Groene Zoom € 95.000,-; 

o Drielanden Noord € 15.000,-; 

o Crescent € 60.000,-; 

o Harderweide € 670.000,-. 

 
De ontvangsten bedragen € 0,8 miljoen: De belangrijkste posten zijn: 

 Ontvangen exploitatiebijdrage in de Groene Zoom € 30.000,-; 

 Rijksubsidie over de gemaakte kosten in 2018 betreffende N.G.E. € 30.000; 

 Uitgifte van gronden voor woningbouw in Harderweide € 700.000. 
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Tenslotte neemt de boekwaarde af door een winstcorrectie op de tussentijds genomen winst van € 2,0 miljoen. 

Lorentz III  

Kosten/Opbrengsten/Resultaat  Exploitatieopzet   Geboekt t/m 2018    Geboekt 2019  Geboekt t/m 2019 
 Nog te maken 

kosten/ opbrengsten  

Kosten 68.001 50.580 1.921 52.501 15.500  

Opbrengsten -77.449 -20.684  -4.267  -24.951 -52.498  

Resultaat 9.448 0 0  0  9.448 

Totaal Lorentz III 0  29.896 -2.346  27.550 -27.550 

 
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Kleine Mheenweg en de Newtonweg. Het regionale bedrijventerrein dient 
hoofdzakelijk te voorzien in bouwgrond voor bedrijven in milieucategorieën 3 t/m 5. Het totale uitgeefbare gebied 
bedraagt circa 45,2 ha. Hiervan moet per 1 januari 2020 nog circa 29,7 ha. worden uitgegeven. De gemeente 
heeft recht van 1e koop, reservering of optie verstrekt aan bedrijven voor 15,9 ha. Dit betekent dat er nog 13,8 ha. 
direct vrij uitgeefbare grond beschikbaar is.  
 
De grondexploitatie Lorentz III kent een looptijd t/m 31-12-2034. 
 
De verkoop van bedrijfsgronden op Lorentz III geeft vanaf de start het volgende beeld: 
2009: 0,4 ha.  
2013: 1,0 ha. 
2014: 3,3 ha. 
2016: 0,3 ha. 
2017: 6,8 ha. 
2018: 1,0 ha. 
2019: 2,6 ha. 
 
De gemeente Harderwijk gaat uit van een uitgiftetempo van 3,1 hectare bouwgrond per jaar tot en met 2025 voor 
de bedrijventerreinen Lorentz II, Lorentzhaven en Lorentz III. Voor Lorentz III wordt in deze periode uitgegaan van 
gemiddeld 1,9 hectare gronduitgifte per jaar. Vanaf 2026, als Lorentz II en Lorentzhaven volgens de prognose 
volledig zijn gerealiseerd, wordt in de grondexploitatie van Lorentz III uitgegaan van 2,4 hectare gronduitgifte per 
jaar. 
 
Het huidige stikstofbeleid heeft invloed op de gronduitgifte. Een deel van de nieuwe bedrijven kan zich op grond 
van de huidige regels vestigen. Dit geldt echter niet voor alle bedrijven. Op verschillende sporen wordt zowel 
landelijk als plaatselijk gewerkt aan een oplossing van de problematiek. Op grond hiervan is de verwachting dat de 
uitgifte in de toekomst nauwelijks verder zal worden vertraagd. Wel voorkomt het een versnelling in de 
gronduitgifte die door de steeds groter wordende vraag naar bedrijventerreinen mogelijk zou zijn.  
 
De grex is per 1 januari 2020 herzien en heeft een geprognosticeerd positief resultaat +/+ € 9,4 miljoen (o.b.v. 
eindwaarde per 31-12-2034). Ten opzichte van het resultaat 2019 is het verschil +/+ € 4,0 miljoen. 
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
Beheersmaatregelen BBV:  

 Extra jaar opbrengstenparameter (10-jaarstermijn). Dit geeft een voordeel van € 0,2 miljoen; 

 Aanpassing gehanteerde grondopbrengsten na 10 jaar. Dit geeft een voordeel van € 0,9 miljoen;  

 Overige voordelen (minder plankosten, aanpassing fasering). Dit geeft een voordeel van € 0,3 miljoen.  
 
Overige voordelen: 

 Meer uitgeefbare bedrijfsgrond door vervallen weg. Dit geeft een voordeel van € 0,6 miljoen; 

 Aanpassing grondprijzen n.a.v. hertaxatie Arcuris. Dit geeft een voordeel van € 0,9 miljoen; 

 Aanpassing opbrengstenparameter. Dit geeft een voordeel van € 1,7 miljoen. 
 

Nadeel: 

 Lagere opbrengstenstijging gereserveerde gronden. Dit geeft een nadeel van € 0,6 miljoen. 
 
De boekwaarde is met € 2,3 miljoen afgenomen naar € 27,5 miljoen. De in het afgelopen jaar gerealiseerde kosten 
en opbrengsten kunnen als volgt worden toegelicht. 
 
De kosten bedragen € 1,9 miljoen. De belangrijkste posten zijn: 

 Bouwrijp maken 2
e
 en 3

e
 (gedeeltelijk) fase en woonrijp maken 2e fase voor € 1,6 miljoen; 

 Interne en externe plankosten voor € 0,3 miljoen. 
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De opbrengsten bedragen € 4,3 miljoen. Dit betreft de uitgifte van 7 bedrijfskavels (2,6 ha.). 
 
Waterfront 

Kosten/Opbrengsten/Resultaat  Exploitatieopzet   Geboekt t/m 2018   Geboekt 2019    Geboekt t/m 2019 
 Nog te maken 

kosten / opbrengsten  

Kosten 264.781 220.781 6.758 227.540 37.241 

Opbrengsten -189.393 -117.839  -165 -118.004 -71.389 

Resultaat -75.388 0  0  0 -75.388 

Totaal Waterfront 0 102.942  6.593 109.536 -109.536 

 
De gemeente Harderwijk voert een actieve grondpolitiek voor het realiseren van project Waterfront. Dat houdt in 
dat de gemeente de bouwgrondproductie niet aan de markt overlaat, maar dit zelf ter hand neemt en ruwe 
bouwgrond verwerft, bouw- en woonrijp maakt en bouwrijpe grond verkoopt. Hiermee voert de gemeente de 
voorliggende grondexploitatie. Door de keuze van actieve grondpolitiek heeft de gemeente maximale sturing op de 
realisatie van het project, maar neemt daarbij ook de volledige risico’s. 
 
Eén deelgebied, fase 2, vormt hierop een uitzondering. Voor dit deelgebied is in 2006 een 
samenwerkingsovereenkomst overeengekomen met marktpartijen. In deze publiek-private samenwerking zijn de 
risico’s tussen beide partijen verdeeld conform de overeenkomst. In hoofdlijnen liep de gemeente hierbij het risico 
voor de grondverwerving en de marktpartijen voor het overig deel van de bouwgrondontwikkeling. 
Van de in fase 2 te realiseren 807 woningen, zijn er 430 opgeleverd per 31 december 2019. In 2019 werden er 
146 woningen opgeleverd (2018 -137). 
  
De grex is per 1 januari 2020 herzien en heeft een geprognosticeerd nadelig resultaat van -/- € 75,4 miljoen (o.bv. 
eindwaarde per 31-12-2027). Dit betekent een resultaatverbetering van € 1,4 miljoen ten opzichte van het 
geprognosticeerde resultaat uit de herziening van 2019. De verbetering van het resultaat komt per saldo door: 
 
Voordelen: 

 Over de lopende kredieten wordt geen inflatie gerekend. In de grondexploitatie wordt wel uitgegaan van 
inflatie. Dit geeft een voordeel € 0,6 miljoen; 

 Aanpassing kostenparameter civieltechnische kosten, dit geeft een voordeel van € 0,1 miljoen; 

 Aanpassing opbrengstenparameter bedrijfskavels, dit geeft een voordeel van € 0,3 miljoen; 

 Herfasering van diverse kosten en opbrengsten geeft per saldo een voordeel van € 0,9 miljoen. Dit betreft 
vooral het versnellen van het bouwrijp maken van fase 3, inclusief grondwerk en afrondende sanering; 

 Hogere grondopbrengst vanuit aanbesteding 1e  bouwblokken, hierdoor ontstaat een voordeel van € 1,2 
miljoen. 
 

Nadeel 

 Hogere plankosten fase 3 en meer overheadkosten. Dit geeft een nadeel van € 1,8 miljoen. 
  

De boekwaarde is met € 6,6 miljoen toegenomen. De in het afgelopen jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten 
kunnen als volgt worden toegelicht. 
 
De kosten bedragen € 6,8 miljoen. De belangrijkste posten zijn: 

 Verwerving:  

o Laatste verwerving in fase 3 (kades) € 180.000,-. 

 

 Sanering:  

o Sloopt laatste opstallen in fase 3 (Kades) € 70.000,-; 

o Onderzoek niet gesprongen explosieven € 40.000,-. 

 

 Bouwrijp maken:  

o Aanleg overloopterrein € 300.000,-; 

o Grondwerk en saneringsdeel bouwrijp maken fase 3 € 3.600.000,-. 

 

 Bovenwijkse voorzieningen: 
o Diverse werken in fase 2 € 1.600.000,-. 

 

 Plankosten:  
o Overloopterrein € 40.000,- 
o Fase 2  € 120.000,-; 
o Fase 3  € 320.000,-; 
o Overhead  € 350.000,-. 
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 Rente 
o De rente bedraagt 0,09% over de boekwaarde per 1-1-2019, € 90.000,-. 

 
De opbrengsten bedragen € 0,2 miljoen. De belangrijkste posten zijn: 

 Uitgifte gronden: Betreft de uitgifte van recht van erfpacht aan de scouting Tjerk Hiddes € 70.000,-;  

 Bijdrage derden: Betreft de bijdrage NGE over de in 2018 gemaakte kosten € 60.000,-; 

 Tijdelijk beheeropbrengsten: Betreft verhuuropbrengsten voor € 40.000,-. 
 
Gereed product en handelsgoederen 
De boekwaarde van afgesloten complexen met restkavels zijn verantwoord onder de balanspost gereed product 
en handelsgoederen. De boekwaarde van deze balanspost is als volgt opgebouwd: 
 
Specificatie gereed product en handelsgoederen 31-12-2018 31-12-2019 

Voorraad eigen verklaringen                   5                    5  

Gronden Sypel (5.743m2)            1.178             697  

Gronden Boekhorstlaan                 319  -                 

Gronden Lorentz II Calduren (4.130m2)  5 5 

Gronden Lorentz II (7.761 m2)                437  341  

Gronden Tonsel Weisteeg 3a               261                261  

Gronden Tonsel (19.235m2)            1.953  1953  

Gronden De Harder - 1 

Gronden Handelsweg 1                  80                   80  

Gronden Hierden Hoge Varenweg 84 -70 

Totaal           4.322  3.273  

 
In 2019 hebben diverse transacties plaatsgevonden op deze afgesloten complexen. Hieronder lichten wij deze 
mutaties toe. 
 
Sypel 
Het plangebied ligt tussen de Hoofdweg en de verkeersweg. In 2019 is er een kavel uitgegeven van 1.692 m

2
. Nu 

zijn er nog drie kavels, van totaal 5.743 m
2
 grond, voor uitgifte beschikbaar. De nog uit te geven kavels worden 

aangeboden voor een grondprijs van € 200 per m
2
 (excl. Btw). De boekwaarde van deze grond bedraagt ruim € 

121 per m
2
. Bij de waardering is rekening gehouden met de nog te maken kosten. Deze kosten betreffen 

voornamelijk de kosten voor tijdelijk beheer en woonrijp maken. 
 
Boekhorstlaan 
De Boekhorstlaan maakt onderdeel uit van de te ontwikkelen structuurvisie Zuidelijke Stadsrand. De gronden zijn 
begin 2019 verkocht voor € 450.000,- ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied. Met de verkoop werd een 
winst gerealiseerd van € 130.000,-. 
 
Lorentz II 
Het plangebied ligt globaal tussen de Daltonstraat, Newtonweg en het Veluwemeer. In 2019 zijn twee kavels van 
in totaal 1.800 m

2
 grond uitgegeven. Door de verkoop van beide kavels is een winst gerealiseerd van € 225.000,-. 

inmiddels is er nog bijna 7.800 m
2
 uitgeefbaar beschikbaar. De boekwaarde bedraagt € 341.000,- (€ 44 per m²). 

De gronduitgifteprijzen liggen tussen de € 165 en € 190 per m
2
. Als de nog uit te geven gronden tegen deze 

grondprijzen uitgegeven worden, levert dit op termijn een winst op van circa € 0,9 miljoen. In 2019 zijn er beperkt 
kosten gemaakt voor onder andere de uitgifte van de in 2018 en 2019 uitgegeven kavels. 
 
Hierden Hoge Varen 
Hoge Varen betreft een woningbouwontwikkeling die de gemeente gefaciliteerd. In 2019 zijn de laatste gronden 
uitgegeven. In 2020 worden de resterende kosten gemaakt waarna dit project kan worden afgerond.  
 
Uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr. 

 

Balans  Balans  

31-12-2018 31-12-2019 

Rekening courant SVN 598 753 

RC niet-financiële instellingen (SVN)  598 753 
Uitzettingen in Rijks schatkist 15.724 47.263 

Uitzettingen in Rijks schatkist 15.724 47.263 

Debiteuren Algemeen 1.902 2.039 

Debiteuren Belastingen 432 423 

In verband met te verhalen bijstand 1.800 1.690 

Vorderingen 4.134 4.152 
Vorderingen op Openbare Lichamen 14.494 12.671 

Vorderingen op openbare lichamen  14.494 12.671 
Uitzetting rentetypische looptijd < 1 jr  34.950 64.839 
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Debiteuren 

 
Grootboekrekening 

Balans  Balans  

31-12-2018 31-12-2019 

Debiteuren Algemeen 13001 Debiteuren AD 1.553 1.681 

13006 Oninbare vorder. AD privaatrechterlijk -296 -142 

17041 Systeemrek. Nog te ontvangen Inkomsten 645 500 

Debiteuren Algemeen  1.902 2.039 
Debiteuren Belastingen 13100 Debiteuren belastingen GH+ 479 460 

13103 Oninbare belastingvorderingen pub -47 -38 

13105 Derden gelden loonvorderingen 0 1 

Debiteuren Belastingen  432 423 
In verband met te verhalen bijstand x

1
 13501 Debiteuren Sociaal 1.800 3.516 

13502 Oninbare debiteuren sociaal  -1.826 

In verband met te verhalen bijstand  1.800 1.690 
Vorderingen  4.134 4.152 

X
1
 Met ingang van 2019 zijn de vorderingen debiteuren sociaal bruto verantwoord 

 
Vorderingen op openbare lichamen 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2019 

Te ontvangen btw-compensatiefonds Belastingdienst 9.654 9.418 

Te ontvangen overige BTW Belastingdienst 0 94 

Te ontvangen SDV  0 486 

Te ontvangen participatie, leerplicht etc. 396 0 

Te ontvangen Gemeente Zwolle beschermd wonen 2.165 1.077 

Te ontvangen RNV 470 0 

Te ontvangen BBZ 2018 58 65 

Te ontvangen ODNV 0 65 

Te ontvangen gemeentefonds december circulaire 0 570 

Te ontvangen diverse gemeenten inzake verkeer 0 46 

Te ontvangen diverse gemeenten inzake regionale middelen Maatschappelijke Zorg Regio Noord Veluwe 0 508 

Te ontvangen COA 170  

Terug te ontvangen RMC middelen 2018 45 0 

Terug te ontvangen VSV  middelen 74 0 

Te ontvangen Waterschap samenwerkingsovereenkomst 0 97 

Te ontvangen Provincie Gelderland subsidie windenergie 0 152 

Diversen 1.462 93 

Totaal vorderingen op openbare lichamen 14.494 12.671 

 
Als gevolg van de  invoering van het schatkistbankieren in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), 
zijn  openbare lichamen verplicht om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. De 
rapportageverplichting die hieruit voorkomt, is medio 2014 vastgelegd in het BBV. Onderstaand overzicht geeft de 
benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren van gemeente Harderwijk over 2019 weer. Hieruit blijkt dat 
gemeente Harderwijk het drempelbedrag niet heeft overschreden. 
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000,-) 
    Verslagjaar       

1 Drempelbedrag             1.287        

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

2 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

            628              587              707              682  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                      659                       700                       580                       605  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag                          -                             -                             -                             -    

(1) Berekening drempelbedrag           

    Verslagjaar       

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                171.657        

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 

               171.657        

(4c) 
Het deel van het begrotingstotaal dat de 
€ 500 miljoen te boven gaat 

                         -          

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van 
€250.000 

Drempelbedrag                      1.287        

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen         

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil) 

               56.506                 53.413                  65.002                   62.720  

(5b) Dagen in het kwartaal                        90                          91                         92                         92  

(2) - (5a) / (5b) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen 

                     628                       587                       707                       682  

 
Liquide middelen 

 

Balans  Balans  

31-12-2018 31-12-2019 

ABN Amro 1 1 

Bank Nederlandse Gemeente 931 970 

Banksaldo  932 971 
Kassen en banken 1 1 

Kassaldo 1 1 
Liquide middelen 933 972 
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Overlopende activa 

 

Balans  Balans  

31-12-2018 31-12-2019 

Nog te ontvangen Diversen 1.950 2.417 

Vooruitbetaalde posten 0 15 

Overige Overlopende Activa  1.950 2.432 

 
Nog te ontvangen bedragen 

 
Grootboekrekening 

Balans Balans 

31-12-2018 31-12-2019 

Nog te ontvangen Diversen 13002 Model O / Nog te ontvangen 1.893 2.325 

13003 Aan- en verkopen gronden 3 -4 

13004 Debiteuren GMU 0 0 

13204 Afdrachten parkeergeld 44 36 

13205 Afdrachten zwembad vanaf 2007 2 3 

13206 Afdrachten secretarieleges 9 8 

13700 Te vorderen btw hoog -1 -1 

13701 Te vorderen btw laag 0 0 

13702 Te vorderen btw kredieten hoog 0 0 

13704 Te vorderen btw hoog (N) 0 0 

13749 Te vorderen btw BCF hoog (N) -16 -127 

13750 Te vorderen btw BCF hoog -1 0 

13751 Te vorderen btw BCF laag 0 0 

17004 uit te betalen netto salarissen 2 0 

18006 Buiten rekening crediteuren 0 0 

Nog te ontvangen Diversen  1.935 2.240 
Vooruitbetaalde posten 14003 Voorschotten salarissen 1 0 

14006 Automatische afschrijving 0 0 

14012 Vooruitbetaald bedragen 14 177 

Vooruitbetaalde posten  15 177 
Overige Overlopende Activa  1.950 2.417 

 
Vooruitbetaalde posten, bestaat uit de volgende twee subsidies: 

Vooruitbetaalde posten 

    

Balans 
2018 

Geboekt  
Debet 

Geboekt 
Credit 

Balans 
2019 

Kerst met de Zandtovenaar 0 60 48 12 

Energiebesparing bedrijven Harderwijk 0 14 11 3 

Overige Overlopende Activa  0 74 59 15 
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Passiva 
Passiva Activa  
 
Reserves 
Voor het verloop van de Algemene Reserve Algemene Dienst wordt verwezen naar de paragraaf 
Weerstandsvermogen.  
 
De reserves kunnen naar aard en doel als volgt worden onderverdeeld: 

 Algemene Reserve; 

 Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten; 

 Bestemmingsreserves ter dekking van overige exploitatielasten. 
 
De algemene reserve heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt minimaal het vloerbedrag beschikbaar gehouden 
in het kader van de weerstandscapaciteit. Anderzijds is er sprake van een bufferfunctie. Het saldo van de 
jaarrekening wordt gemuteerd met de algemene reserve. 
 
De bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten hebben als doel de in de exploitatie opgenomen 
kapitaallasten van de geactiveerde investeringen met een maatschappelijk nut budgettair neutraal te 
verantwoorden. Deze bestemmingsreserves zijn niet vrij aanwendbaar. 
Reserve / Vooziening Beginbalans Geboekt Debet Geboekt Credit Rente Eindbalans 

TR Totaal reserves 

TAR Algemene reserves 

9100 Algemene reserve AD -42.833 16.365 4.281 0 -30.749 

9101 Algemene reserve AD saldo jaarrekening 2.326 0 2.326 0 0 

TAR Algemene reserves - Totaal -40.507 16.365 6.607 0 -30.749 

TBKP Bestemmingsreserves kapitaallasten 

0220 Kap.lst.Uitvoeringsagenda -262 0 0 -1 -264 

0221 Kap.lst.AV middelen Uitvoeringsagenda -94 52 0 0 -42 

2040 Aanlichten Zeebeer 0 0 45 0 -45 

2110 Verkeersveiligheid Wittenhagen 0 0 250 0 -250 

2120 Bankjes voor ouderen 0 0 40 0 -40 

2213 Bestemmingsres. kap.lasten Havenwerken 0 0 565 0 -565 

2403 Rev.bedrijventerr.Lorentz 2e fase 0 0 1.075 0 -1.075 

2404 Vlot bij strandeiland 0 0 40 0 -40 

4805 Kaplst Leerpakketten AZC -69 8 0 0 -62 

7213 Kapitaallasten nieuwe werf Gr. Ottoln. -308 18 0 -2 -292 

7222 Reserve kwaliteitsverbetering wegen -1 1 0 0 0 

7742 Fijnstofvangers 0 0 65 0 -65 

8101 Gebied Wellen-de stille wei 0 0 1.628 0 -1.628 

8311 Aanpassingen rond N302 -205 23 0 -1 -184 

8331 Bestemmingsres. Herinr. Melis Stokelaan -700 0 0 -4 -703 

9222 Kaplst. installatietechn. vz. gem. geb. -1.070 127 12 -5 -960 

TBKP Bestemmingsreserves kapitaallasten - Totaal -2.710 229 3.720 -14 -6.214 

TBRO Bestemmingsreserves 

2142 Houtwal parkeergarage -3.067 3.083 0 -15 0 

2145 Parkeren Waterfront -13.924 13 4.393 0 -18.304 

2212 Bestemmingsreserve Havenwerken -1.696 838 13 0 -872 

2402 Laad en loskade Kelvinstraat -400 0 0 0 -400 

3306 Reserve Alliander Aandelen -2.768 0 0 0 -2.768 

3307 Reserve aandelen afvalverwerk. Friesland 0 0 49 0 -49 

3308 Reserve aandelen Inclusiefgroep 0 0 622 0 -622 

4900 IHP onderwijshuisvesting -1.900 1.142 252 0 -1.009 

5606 Herinrichting park Zeebuurt-De Harder -3 3 0 0 0 

5608 Innovatie Groene Agenda -57 0 53 0 -110 

5610 Archeologiefonds 0 0 20 0 -20 

5801 Multifunctioneel theater (2009/2015) -3.541 0 0 0 -3.541 

6101 Te verhalen bijstand -1.800 110 0 0 -1.690 

6202 Sociaal Domein -6.992 1.772 200 0 -5.420 

7740 Reserve nieuwe Energiemaatregelen 0 0 7 0 -7 

7741 Duurzaamheidsmaatr. Lorentz III -2.000 530 900 0 -2.370 

8206 Stimuleringsregeling VVE vakantieparken -250 250 0 0 0 

8207 Stimulering sociale huur -356 248 492 0 -600 

8208 Tijdelijke huisvesting oud Struikterrein -38 0 38 0 -75 

8209 Sociale woningbouw -492 492 0 0 0 

8210 Stadsvernieuwing -238 74 0 0 -164 

8212 Monumenten -270 5 35 0 -301 

8227 Implementatie omgevingswet -72 0 124 0 -197 

8360 Geluidswerende maatregelen A28 -1.750 0 150 0 -1.900 

9200 Beheersing collectieve lastendruk -130 130 0 0 0 

9900 Egalisatiereserve Automatisering -892 595 523 0 -821 

9930 Wijkaanpak op maat -37 15 0 0 -22 

TBRO Bestemmingsreserves - Totaal -42.673 9.299 7.871 -15 -41.261 

TR Totaal reserves - Totaal -85.890 25.894 18.198 -29 -78.223 

Geheel - Totaal -85.890 25.894 18.198 -29 -78.223 

 
De mutaties (> € 500.000,-) op reserves kunnen in hoofdlijnen als volgt worden toegelicht:  
 
Algemene reserve 
Algemene reserve Algemene Dienst:  

 Onttrekking saldo van de Jaarrekening 2018, € 2,3 mln*; 

 Onttrekking € 3,6 mln saldo onderhanden werk 2018*; 
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 Onttrekking € 0,5 mln ter aanvulling bestemmingsreserve automatisering, conform besluitvorming nota 

weerstandsvermogen*; 

 Onttrekking € 0,9 mln ter aanvulling van de bestemmingsreserve duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III*; 

 Onttrekking € 0,7 mln ter aanvulling van de bestemmingsreserve aandelen Inclusief Groep en Afvalsturen 

Friesland*; 

 Onttrekking € 0,8 mln ter dekking, conform besluitvorming, budgetten 2018; 

 Onttrekking € 2,8 mln dekking budgetten, conform besluitvorming kadernota 2019. 

* conform besluitvorming Jaarrekening 2018 

 

Algemene reserve AD saldo jaarrekening: 

 Conform besluitvorming Jaarrekening 2018 is het saldo van de Jaarrekening 2018, € 2,3 mln, gedoteerd en 

onttrokken aan de Algemene reserve Algemene Dienst. 

Bestemmingsreserves  
Houtwal parkeergarage: 

 Onttrekking € 3,1 mln conform nota weerstandsvermogen. Betreft overboeking naar bestemmingsreserve 

Parkeren Waterfront. 

Parkeren Waterfront: 

 Dotatie € 1,3 mln conform begroting 2019; 

 Dotatie € 3,1 mln conform nota weerstandsvermogen. Betreft overboeking van bestemmingsreserve Houtwal 

parkeergarage. 

 
Reserve aandelen Inclusief Groep: 

 Dotaties € 0,6 mln conform besluitvorming Jaarrekening 2018. 

IHP onderwijshuisvesting:  

 Onttrekking doordecentralisatie onderwijshuisvesting, € 1,1 mln. Op 10 november 2011 heeft de 

gemeenteraad ingestemd met de invoering van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting t.b.v. de 

scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. De financiële effecten van dit besluit zijn verantwoord in de 

begroting. Voor 2019 bedroeg de onttrekking € 1,1 mln. 

Transities Sociaal Domein:  

 Onttrekking € 0,6 mln ter dekking extra lasten Meerinzicht, conform besluitvorming; 

 Onttrekking € 0,5 mln ter dekking nieuw beleid Begroting 2019, conform besluitvorming. 

 
Duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III: 

 Dotatie € 0,9 mln, conform besluitvorming Jaarrekening 2018. 

Egalisatiereserve automatisering: 

 Voor de dekking van exploitatiebudgetten is, conform besluitvorming, € 0.5 mln. onttrokken; 

 Conform de nota weerstandsvermogen is € 0,5 mln toegevoegd aan deze reserve. Hierdoor kunnen 

toekomstige exploitatielasten, conform besluitvorming, gedekt worden. 

 
Onderstaand wordt per bestemmingsreserve ter dekking van overige exploitatielasten het doel toegelicht.  

Bestemmingsreserves Toelichting 

2103 Winkelcentrum 
Vuldersbrink 

deze reserves is bedoeld voor het verbeteren van de verkeerssituatie rondom winkelcentrum de 
Vuldersbrink, alsmede aan maatregelen welke bijdragen aan het tegengaan van leegstand, het 
verbeteren van het veiligheidsgevoel, de kwaliteit en de winkelbeleving in en om Winkelcentrum 
Vuldersbrink. 

2145 Parkeren Waterfront deze reserve dient ter compensatie voor de wegvallende parkeeropbrengsten uit de boulevard, 
bekostiging tijdelijke parkeervoorzieningen ten tijde van realisatie Waterfront en dekking van de 
investeringen in de parkeergarages.  

2212 Bestemmingsreserve 
Havenwerken 

deze reserve is ingesteld conform de besluitvorming themarekening 2016 en dient ter dekking van 
de lasten voor vervanging en onderhoud van steigers en damwanden in de gemeentelijke havens. 

2402 Laad- en loskade 
Kelvinstraat 

deze reserve is gevormd om toekomstige realisatie van de openbare laad- en loskade financieel te 
borgen. 

3306 Reserve Alliander 
Aandelen 
 

deze reserve bestaat uit (de waarde van) het aandelenbezit Aliander, zoals deze onder de financiële 
vaste activa op de balans is opgenomen. De reserve is bestemd voor tegenvallende dividend 
uitkeringen en daling van de marktwaarde van de aandelen. 

3307 Reserve aandelen 
afvalverwerking Friesland 

deze reserve bestaat uit (de waarde van) het aandelenbezit afvalverwerking Friesland, zoals deze 
onder de financiële vaste activa op de balans is opgenomen. De reserve is bestemd voor het 
opvangen van een daling van de marktwaarde van de aandelen. 

3308 Reserve aandelen deze reserve bestaat uit (de waarde van) het aandelenbezit Inclusiefgroep, zoals deze onder de 
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Bestemmingsreserves Toelichting 

Inclusiefgroep financiële vaste activa op de balans is opgenomen. De reserve is bestemd voor het opvangen van 
een daling van de marktwaarde van de aandelen. 

4900 IHP onderwijshuisvesting 
 

deze reserve is gevormd naar aanleiding van de derde tranche verkoop aandelen NUON en is 
bedoeld ter dekking van de lasten die verband houden met de doorcentralisatie huisvesting 
voortgezet onderwijs. 

5606 Herinrichting park 
Zeebuurt – De Harder 

deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van herinrichting van openbaar 
groen. Per ultimo 2019 is het saldo van deze reserve nihil. 

5608 Innovatie Groene Agenda deze reserve is gevormd om projecten binnen de themagebieden duurzaamheid, groene economie 
en arbeidsmarkt financieel te borgen. 

5610 Archeologiefonds deze reserve is gevormd voor de Bekostiging van maatregelen ter conservering en/of restauratie 
van archeologische vondsten 

5801 Multifunctioneel theater 
(2009/2015) 

Deze reserve oorspronkelijk bestemd ter dekking van de voorbereidingskosten voor nieuw theater 
Stadsdennen (2009). Bijgestelde doelstelling in 2017: Renovatie / verbouw bestaande 
Theatervoorziening Harderwijk (locatie Stationslaan). 

6101 Te verhalen bijstand deze reserve is ingesteld ter dekking van het mogelijk toekomstige oninbare deel van de te verhalen 
bijstand. 

6202 Sociaal Domein deze reserve dient voor het opvangen van eventuele tekorten bij het beroep op individuele 
voorzieningen (Wmo, Jeugdwet, re-integratie vanuit de Participatiewet). 

7740 Energiemaatregelen / 
verduurzaming gemeentelijk 
vastgoed 

deze reserve is ingesteld voor de financieren van minder rendabele energiemaatregelen als 
onderdeel van de doelstellingen van “De Energieke Stad” 

7741 
Duurzaamheidsmaatregelen 
Lorentz III 

deze reserve is gevormd ter dekking van de financiële gevolgen van het verstrekken van bijdragen 
om ondernemingen die zich op het bedrijventerrein Lorentz III willen vestigen of zijn gevestigd te 
stimuleren maatregelen te treffen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de routekaart “De Energieke Stad”. 

8206 Stimulering VVE 
vakantieparken 

deze reserve is ingesteld op grond van motie 7-X (Themabegroting 2016-2019) om een 
stimuleringsregeling die specifiek is afgestemd op VVE’s van vakantieparken mogelijk te maken. 

8207 Stimulering Sociale huur deze reserve is ingesteld om de initiatieven te ondersteunen om de (hogere) ambitie uit het 
Beleidsplan Wonen te kunnen verwezenlijken door te voorzien in de behoefte van met name 
betaalbare huurwoningen. 

8208 Tijdelijke huisvesting oud 
Struikterrein 

deze reserve is ingesteld ter dekking van de financiële effecten van het leveren van een financiële 
bijdrage aan corporaties van € 7.500,- per wooneenheid als compensatie voor de onrendabele top 
exploitatie wooneenheden voormalig Struikterrein.. 

8209 Sociale woningbouw deze voorziening is ingesteld ter dekking van de lasten die verbonden zijn aan het stimuleren van 
sociale woningbouw projecten. 

8210 Stadsvernieuwing 
 

deze reserve is ingesteld voor het stimuleren van activiteiten op het gebied van stads- en 
dorpsvernieuwing. 

8212 Monumenten deze reserve is bedoeld ter dekking van bijdragen ten behoeve van eigenaren van gemeentelijke en 
rijksmonumenten voor onderhoud en restauratie op basis van de “Deelverordening subsidie 
monumenten Harderwijk 2014”.  

8227 Implementatie 
omgevingswet 

deze reserve is gevormd voor het opvangen van eenmalige gevolgen van invoering van de nieuwe 
wet- en regelgeving. 

8360 Geluidswerende 
maatregelen A28 

deze reserve is gevormd ter dekking van de financiering van geluidswerende maatregelen langs de 
A28. 

9200 Beheersing collectieve 
lastendruk 

deze reserve wordt ingezet om de boventrendmatige stijging van de ozb-tarieven van 2% vanaf 
2013 te compenseren. Per ultimo 2019 is het saldo van deze reserve nihil. 

9900 Egalisatiereserve 
Automatisering 

deze reserve is bedoeld als bufferfunctie voor de vervangingsinvesteringen ICT. 

9930 Wijkaanpak op maat deze reserve is bestemd om een tijdelijke impuls te geven in het realiseren van vitale woon-, werk-, 
en leefomgevingen. 

 
 
Naast reserves worden op de balans ook voorzieningen verantwoord. Naar aard en doel kunnen deze als volgt 
worden onderverdeeld: 

 Voorzieningen voor door derden beklemde middelen; 

 Voorzieningen voor lopende verplichtingen en risico’s; 

 Voorzieningen voor onderhoud en egalisatie. 
 
Reserve / Vooziening Beginbalans Geboekt Debet Geboekt Credit Rente Eindbalans 

TVZ Totaal Voorzieningen 

VZDD Voorz. Door derden beklemde middelen 

0020 Personeelsfonds -7 1 0 0 -7 

7220 Onderh. egalisatie vz. gem watertaken -2.563 81 957 0 -3.439 

7221 Egalisatievoorziening rioleringen -31 0 176 0 -207 

7244 Voorziening afkoop onderhoud graven -1.306 91 144 0 -1.358 

7250 Egalisatie voorziening afval -995 517 0 0 -479 

8108 Ruimtelijke ontwikkeling -550 190 262 0 -622 

VZDD Voorz. Door derden beklemde middelen - Totaal -5.452 880 1.539 0 -6.112 

VZLV Vz voor LV, verplichtingen en risico's 

0021 Pensioengelden wethouders -4.651 174 1.985 0 -6.462 

0022 Afvloeiingsregelingen personeel -65 63 19 0 -20 

0026 Voorziening soc.uitkeringen voormalig -249 37 0 0 -212 

VZLV Vz voor LV, verplichtingen en risico's - Totaal -4.965 275 2.004 0 -6.694 

VZOE Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

7243 Onderhoud inrichting begaafplaatsen -49 0 9 0 -58 

9220 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -1.516 1.144 879 0 -1.251 

VZOE Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Totaal -1.565 1.144 888 0 -1.309 

TVZ Totaal Voorzieningen - Totaal -11.983 2.299 4.431 0 -14.115 

Geheel - Totaal -11.983 2.299 4.431 0 -14.115 

 
De mutaties (> € 500.000,-) op voorzieningen kunnen in hoofdlijnen als volgt worden toegelicht: 
  
Onderhouds-Egalisatie voorziening Gemeentelijke watertaken:  
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 Dotatie volgens begroting, € 0,9 mln. Conform besluitvorming meerjarenbegroting 2019 – 2022. 

 

Egalisatievoorziening afval: 

 Onttrekking van € 0.4 mln. ter dekking van de tariefberekening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. 
 

Pensioengelden wethouders:  

 Op basis van de actuariële berekeningen 2019 is € 1,9 toegevoegd aan deze voorziening. 

Groot onderhoud gebouwen en technische installaties:  

 Dotatie volgens begroting, € 0,9 mln. Conform besluitvorming meerjarenbegroting 2019 – 2022 en 

begrotingswijzigingen 2019;  

 Voor de dekking van exploitatiebudgetten en kredieten is, conform besluitvorming, € 1,2 mln. Onttrokken. 

 
Onderstaand wordt per voorziening het doel toegelicht.  
Voorzieningen Toelichting 

Door derden beklemde 
middelen 

 

0020 Personeelsfonds deze voorziening heeft een strikt sociaal karakter en is bedoeld om een vangnet te bieden voor 
medewerkers die financiële bijstand nodig hebben. Jaarlijks vindt er door medewerkers van de 
gemeente een vrijwillige dotatie plaats. 

7220 Onderhoudsegalisatie 
voorziening gemeentelijke 
watertaken 

deze voorziening is gevormd ter dekking van de lasten voor het toekomstig onderhoud en 
vervanging van de riolering en pompen. 

7221 Egalisatie voorziening 
riolering 

deze voorziening dient ter Egalisatie van kosten en opbrengsten van de bestaande riolering om 
daarmee bovenmatige schommelingen in het tarief van de rioolheffing te voorkomen. 

7244 Voorziening afkoop 
onderhoud graven 

deze voorziening is bedoeld om de financiële effecten van het verzorgen van het onderhoud van 
de voor het onderhoud afgekochte graven te dekken 

7250 Egalisatie voorziening 
afval 

Deze voorziening is gevormd om de fluctuaties in de kosten van afvalinzameling en –verwerking te 
egaliseren om daarmee bovenmatige schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te 
voorkomen.  

8108 Ruimtelijke ontwikkeling deze voorziening is gevormd voor het opvangen van bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen ex 
artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van landschappelijke versterking in 
verband met nieuwe ‘rode ontwikkelingen’ in Hierden Dorp, Hierden Bosch en Hierden 
Buitengebied. Hier aan toegevoegd is De Groene Zoom. 

  

Voor lopende verplichtingen 
en risico’s 

 

0021 Pensioengelden 
wethouders 
 

deze voorziening is bedoeld om te kunnen voldoen aan (toekomstige) pensioenverplichtingen van 
(voormalige) wethouders bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en aan hun 
nabestaanden.. Op basis van actuariële berekeningen wordt de omvang van deze voorziening 
bepaald. 

0022 Afvloeiingsregelingen 
personeel 

deze voorziening is bedoeld ter dekking van de lasten voor de aangegane verplichtingen van 
voormalig personeel. 

0026 Voorziening sociale 
uitkeringen voormalig personeel 

deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van sociale uitkeringen aan voormalig personeel. 

  

Onderhoudsegalisatie 
voorzieningen 

 

7243 Onderhoud inrichting 
begraafplaatsen 

deze voorziening is gevormd voor het opvangen van de kosten van onderhoud aan de inrichting 
van de begraafplaatsen. 

9220 Groot onderhoud geb. en 
technische installaties 

deze voorziening is gevormd om het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen en technische 
installaties te kunnen dekken. De jaarlijks geraamde dotatie is toegevoegd en de kapitaallasten 
van de gevoteerde kredieten groot onderhoud zijn onttrokken. 
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Vaste schulden rentetypische looptijd > 1jr 

Omschrijving Waterschapsbank 
BNG  

(Bank Nederlandse 
gemeenten) 

BNG  
(Bank Nederlandse 

gemeenten)  
2019 

Waarborgsommen Totaal 

Oorspronkelijke bedrag 1-1-2019 50.000 90.000 0 353 140.353 

Cum. Aflossing  tot 1-1-2019 -36.310 -22.286 0 14 -58.582 

Saldo 1-1-2019 13.690 67.714 0 367 81.772 

Opname  0 0 65.000 40 65.040 

Aflossing -10.119 -11.143 0 -122 -21.384 

Saldo 31-12-2019 3.571 56.571 65.000 285 125.428 

 
Bank Nederlandse gemeenten en Waterschapsbank  
In 2016 zijn twee leningen, groot € 50.000.000,- en € 40.000.000,-, afgesloten bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Het rentepercentage over de leningen bedraagt respectievelijk 0,07% en 0,28%. De jaarlijkse 
aflossing is respectievelijk vastgesteld op  € 7.142.857,- en € 4.000.000,-. In 2023 zal eerstgenoemde lening 
volledig zijn afgelost. De tweede lening zal uiterlijk 2026 zijn afgelost.  
 
Naast de afgesloten leningen bij de BNG is ook sprake van een lening bij de Nederlandse Waterschapsbank. Het 
oorspronkelijke bedrag van de lening bedroeg € 25.000.000,-. Het rentepercentage over deze lening bedraagt 
3,609%. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 1.785.714,-. De lening zal dan ook in 2021 volledig afgelost zijn.  
Tevens is in 2016 een lening afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) van € 25.000.000,-met een 
looptijd van 3 jaar. Het rentepercentage van deze lening is -0,075% (feitelijk een negatieve rente). De lening wordt 
afgelost in 3 jaarlijkse termijnen, waarvan de laatste aflossing in 2019 heeft plaatsgevonden. 
 
Daarnaast zijn in 2019 twee nieuwe leningen afgesloten bij de BNG. Eén lening van € 50.000.000,- met een 
looptijd van 7 jaar en een rentepercentage van 0,037%. En één lening van € 15.000.000,- met een looptijd van 3 
jaar en een rentepercentage van -0,233%. In 2026 zal de eerstgenoemde lening volledig zijn afgelost, de tweede 
lening zal in 2022 zijn afgelost.  
 
Waarborgsommen  
Dit betreffen waarborgsommen welke zijn ontvangen in het kader van planschades, pasjes parkeerkelder, pasjes 
parkeerterreinen en elektrische sleutels gymzalen. 
 
Vlottende passiva 
Netto schuld rentetypsiche looptijd <1jr 

 

Balans  Balans  

31-12-2018 31-12-2019 

Bank Nederlandse Gemeente -280 -312 

Banksaldi - Total -280 -312 
Crediteuren -3.568 -5.758 

Overige Schulden  -3.568 -5.758 
Netto schuld rentetypsiche looptijd<1jr  -3.848 -6.070 

 
Overlopende passiva 

 

Balans  Balans  

2018  2019  

Voorschotbedragen uitkeringen specifiek bestedingsdoel -7.086 -11.154 

Nog te betalen bedragen -6.927 -7.842 

Overlopende Passiva -14.013 -18.996 

 
Voorschotbedragen uitkeringen specifiek bestedingsdoel: 

 
    Grootboekrekening 

Balans  
2018 

Geboekt 
Debet 

Geboekt 
Credit 

Balans  
2019 

TOTALE P Passiva  

VLOTT P Vlottende passiva  

22 
Overlopende 
Passiva 

18 
Overlopende 
Passiva 

1801 
Voorschot 
uitkering spec. 
bestedingsdoel 

184404 Parkmanagement -1 0 13 -14 

184631 RMC-middelen (Reg.Meld- coordinatiepunt) -45 1.103 1.072 -14 

184632 Regionale aanpak voortijdig schoolverl. -74 210 223 -87 

184633 RMC-middelen (overschot t/m 2017) -471 471 516 -516 

184640 COA OHBA regeling 2016-2021 0 177 654 -477 

184650 Onderwijsachterstandbestr.2011-2014(GOA) -26 1.519 1.519 -26 

184653 Aanvullend Onderw.achterstandbestr. 2014 -305 0 30 -335 

184654 Onderwijsachterstandbestr. 2019-2022 0 1.195 1.475 -280 

186171 WSW-budget -70 72 2 0 

186325 Maatsch. Zorg en Huiselijk geweld -342 516 516 -342 

186327 Beschermd Wonen -4.230 21.918 25.785 -8.097 

186328 BW en MO deel Harderwijk 0 0 394 -394 

186329 Praktijkhuis Noord Veluwe 0 0 52 -52 

186349 Participatie - inburgering oud -23 0 0 -23 

186402 Open Club -20 60 40 0 
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    Grootboekrekening 

Balans  
2018 

Geboekt 
Debet 

Geboekt 
Credit 

Balans  
2019 

186405 Restauratie mon. Stadhuis Harderwijk -444 444 0 0 

186406 Samenwerkingsovk. Leefbaarheid -38 59 38 -16 

187251 Zwerfafval subsidie Nedvang -157 27 0 -130 

187330 Pop-Up wijk Struikterrein -64 64 0 0 

187716 Project: Gemeente Harderwijk 0 0 31 -31 

188002 Synchr. Bodemdata en Gelders Squit iBis -7 7 0 0 

188003 Invoeren en insc. Bodemonderz.rapporten 0 0 8 -8 

188221 Instandh. gemeent. monumenten 2014-2016 -2 2 0 0 

188222 Instandh. gemeentelijke monumenten 2017 -57 57 0 0 

188223 Stimulering goedkope woningbouw -240 3 0 -237 

188229 Instandh. gemeentelijke monumenten 2018 -70 20 0 -50 

188230 Gemeentelijke monumenten 2019 0 40 55 -15 

188309 Herstructurering Lorentz -400 500 100 0 

188310 Dorps- en landschapsversterking Hierden 0 0 11 -11 

1801 Voorschot uitkering spec. bestedingsdoel - Total -7.086 28.465 32.533 -11.154 

18 Overlopende Passiva - Total -7.086 28.465 32.533 -11.154 

22 Overlopende Passiva - Total -7.086 28.465 32.533 -11.154 

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:   

Geldnemer Aard / omschrijving  
Restant per 31-

12-2019 
Percentage 

dekking 
Waarvan door de 

gemeente gewaarborgd 

Vitens garantstelling 6.807 3,43% 234 

Inclusief Groep N.V. garantstelling 1.833 14,29% 262 

Totaal  8.640  496 

 
De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Geldnemer Aard / omschrijving  
Oorspronkelijke 

bedrag 
Restant per 31-12-

2019 

Stichting UWOON borgstelling 141.239 95.096 

Stichting Habion borgstelling 10.634 9.945 

Woonzorg Nederland borgstelling 6.975 6.143 

Omnia Wonen borgstelling 29.010 26.483 

Totaal  187.858 137.667 

 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is 
verbonden 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 
 
Contractuele verplichtingen 
De gemeente Harderwijk heeft op diverse gebieden contracten afgesloten. Hieronder volgt een opsomming van de 
belangrijkste van deze verplichtingen. 
 

Betreft Aard Einddatum 
contract 

Bedrag 
verplichting 

Levering gas Raamovereenkomst 31-12-2023 Varieert per jaar 

Accountantsdiensten Overeenkomst 31-12-2020 € 90.000,00 

Afvalbeheer Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 

Boskalis B.V. Raamovereenkomst 
Varieert per 

opdracht 
Varieert per jaar 

Sociaal-medische indicatiestelling WMO Raamovereenkomst 30-6-2020 Varieert per jaar 

Verzekeringen Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 

Dyslexie Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2021 Varieert per jaar 

Civiel technische ingenieursdiensten Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-3-2021 Varieert per jaar 

Elektriciteit Raamovereenkomst 31-12-2023 Varieert per jaar 

Inkoopadviesdiensten Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 

Uitzendkrachten / tijdelijk personeel Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 

Schoonmaak Raamovereenkomst 13-3-2024 Varieert per jaar 

Ingenieursdiensten Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 

Opvoedhulp Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2021 Varieert per jaar 

Openbare Verlichting Raamovereenkomst 28-5-2027 Varieert per jaar 

Leerlingenvervoer Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2022 Varieert per jaar 

WMO - Hulp bij het huishouden en begeleiding Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2020 Varieert per jaar 

WMO - Hulpmiddelen Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2020 Varieert per jaar 

Pleegzorg Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2023 Varieert per jaar 

Schuldhulpverlening Raamovereenkomst 31-12-2021 Varieert per jaar 
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Betreft Aard Einddatum 
contract 

Bedrag 
verplichting 

Begeleiding LVB (licht verstandelijk beperkt) Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2021 Varieert per jaar 

Realisatie / onderhoud groenvoorzieningen Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 

Ruimtelijke ordening en milieu adviesdiensten Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 30-6-2020 Varieert per jaar 

Basis GGZ Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2021 Varieert per jaar 

Wijkgezinshuis Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2021 Varieert per jaar 

Gespecialiseerde GGZ Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 31-12-2021 

Jeugdhulp (diverse) Raamovereenkomst, met meerdere aanbieders 
Varieert per 

aanbieder 
Varieert per jaar 
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 4.5 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
 
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2019. Wel heeft het COVID-19 
virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke impact. Dit is dan ook een gebeurtenis 
na balansdatum die niets zegt over de situatie op balansdatum maar wel iets zegt over de situatie na balansdatum 
en voordat de jaarstukken worden vastgesteld. Gezien de grote impact van het COVID-19 virus waarvan de 
financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn, en er geen sprake is van een continuïteitsrisico, wordt 
deze gebeurtenis na balansdatum toegelicht in de toelichting bij de Jaarrekening 2019 en is de invloed (financieel 
/procesmatig)  opgenomen in het jaarverslag. 
 
Er is een corona team opgericht dat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering in verbinding met de domeinen 
knelpunten in beeld brengt, acties coördineert en de communicatie richting medewerkers en inwoners 
ondersteunt.  
 
Wij denken bij de impact-analyse aan de volgende onderwerpen (niet limitatief): 

 Mogelijke gevolgen voor de waardering van materiële activa met economisch nut (verhuurde gebouwen m.b.t. 
theater / bibliotheken / muziekscholen / etc.). Kunnen de huurders nog de huur opbrengen en/of gaan 
gemeenten dit compenseren? 

 De waardering van financiële vaste activa: de risico’s in de deelnemingen in of de leningen aan verbonden 
partijen nemen mogelijk toe met eventuele effecten op de waardering; 

 Onzekerheden in de uitgangpunten van de waardering van de grondexploitaties. Met name bij 
bedrijventerreinen / kantoorlocaties, kunnen de verwachte verkopen aanzienlijk instorten a.g.v. een recessie; 

 De waardering van debiteuren: als gevolg van een recessie kunnen bijvoorbeeld de belasting- of 
uitkeringsdebiteuren minder goed gaan betalen. Dit kan effect hebben op de waardering van de debiteuren en 
de hiervoor gevormde voorziening; 

 Rechtmatigheid / getrouwheid subsidies (zowel voor provincies als gemeenten). Kunnen de subsidie 
ontvangende partijen voldoen aan hun verplichtingen? Gaan instellingen mogelijk failliet? Moeten subsidies / 
bijdragen aan derden of GR’s worden verhoogd, teruggevorderd of de voorwaarden worden aangepast (denk 
ook aan bijdragen aan Veiligheidsregio’s, Vervoerbedrijven, etc.)? 

 WMO / Jeugd: Nu al blijkt dat instellingen in de WMO / Jeugdzorg niet in staat zijn de geïndiceerde zorg te 
leveren. Daarmee lopen ze het risico de bekostiging / financiering van gemeenten (vaak p x q) niet te 
ontvangen en kunnen deze instellingen in de financiële problemen komen. De vraag is wat gemeenten 
daarmee beleidsmatig gaan doen, maar kan een groot effect hebben op de uitgaven en indicaties van het 
komende jaar; 

 Risico’s en weerstandsvermogen: de vraag is of de risico’s en het weerstandsvermogen zoals opgenomen in 
het jaarverslag nog goed geraamd zijn en of de grote onzekerheden ook impact hebben op deze risico’s. 
Hetzelfde geldt voor de inschatting van de risico’s en het vermogen van verbonden partijen in betreffende 
paragraaf; 

 Kunnen de overige opbrengsten substantieel teruglopen (denk aan parkeren / huur / bouwleges / 
vergunningen voor evenementen); 

 Gaat of moet de gemeente / provincie economische stimuleringsmaatregelen nemen? 

 Gaan de bijstandsuitkeringen omhoog en wat betekenen de ingevoerde BBZ regeling voor gemeenten 
(hogere uitvoeringskosten)? 

  



 
 

 
 
Jaarrekening 2019 Gemeente Harderwijk   - 118 
- 

 4.6 Toelichting baten en lasten (inclusief onderhanden werken) 
 
Resultaat 2019 
Analyse afwijking per thema 

Resultaat 
(best. / 
bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

THEMA1 Zorgzame stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval -37.681 -37.582 -39.828 -36.357 -3.471 

ER102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap -374 0 -20 -84 64 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving -419 -377 -452 -490 38 

ER104 Een passender wijkvoorzieningenniveau -106 0 0 0 0 

Baten - Totaal -38.579 -37.959 -40.300 -36.931 -3.369 

Lasten ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval 76.815 79.589 85.720 80.470 5.249 

ER102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap 2.190 2.386 3.005 2.572 433 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 7.392 7.469 8.202 7.250 952 

ER104 Een passender wijkvoorzieningenniveau 673 652 796 809 -12 

Lasten - Totaal 87.069 90.096 97.722 91.101 6.621 

Resultaat bepaling - Totaal 48.491 52.137 57.422 54.170 3.252 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval 2.495 0 822 822 0 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 0 250 750 250 500 

Dotaties - Totaal 2.495 250 1.572 1.072 500 

Onttrekking ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval -4.001 -1.303 -1.934 -1.882 -52 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 0 -250 0 0 0 

Onttrekking - Totaal -4.001 -1.553 -1.934 -1.882 -52 

Resultaat bestemming - Totaal -1.505 -1.303 -362 -810 448 

THEMA1 Zorgzame stad - Totaal 46.985 50.834 57.060 53.360 3.700 

THEMA2 Aantrekkelijke stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen -1.620 -1.757 -1.775 -1.980 205 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving -12.770 -11.111 -12.036 -12.710 674 

ER203 Een duurzamere samenleving -11 -160 -240 -8 -232 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. -28.785 -8.046 -31.025 -19.193 -11.832 

Baten - Totaal -43.186 -21.074 -45.075 -33.890 -11.185 

Lasten ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen 8.065 8.438 8.900 8.625 276 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 18.758 19.834 20.882 21.002 -120 

ER203 Een duurzamere samenleving 287 810 2.150 841 1.309 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. 21.986 9.359 32.086 18.346 13.740 

Lasten - Totaal 49.095 38.441 64.018 48.813 15.205 

Resultaat bepaling - Totaal 5.909 17.367 18.943 14.923 4.020 

Resultaat 

bestemming 

Dotaties ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen 83 6 18 18 0 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 980 333 1.234 1.271 -37 

ER203 Een duurzamere samenleving 0 65 72 72 0 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. 0 1.295 1.673 1.673 0 

Dotaties - Totaal 1.063 1.699 2.998 3.034 -37 

Onttrekking ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen -126 -107 -112 -135 23 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving -1.648 -1.207 -2.463 -2.257 -206 

ER203 Een duurzamere samenleving 0 0 -1.179 -530 -649 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. 0 -219 -219 0 -219 

Onttrekking - Totaal -1.774 -1.534 -3.973 -2.921 -1.052 

Resultaat bestemming - Totaal -711 165 -975 113 -1.089 

THEMA2 Aantrekkelijke stad - Totaal 5.198 17.532 17.968 15.037 2.931 

THEMA3 Ondernemende stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties -2.467 -2.191 -2.191 -2.301 110 

ER302 Sterkere economische sectoren -38 -41 -41 -38 -3 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod arbeidsmarkt -18 0 0 0 0 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk -251 -323 -334 -361 27 

Baten - Totaal -2.775 -2.554 -2.565 -2.700 134 

Lasten ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties 1.892 2.415 2.347 2.029 318 

ER302 Sterkere economische sectoren 453 595 655 515 140 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod arbeidsmarkt 109 41 98 81 18 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 1.172 982 1.442 1.419 23 

Lasten - Totaal 3.626 4.033 4.542 4.044 499 

Resultaat bepaling - Totaal 851 1.479 1.977 1.344 633 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties 1.765 1.325 4.358 4.408 -50 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 121 161 553 553 0 

Dotaties - Totaal 1.886 1.486 4.912 4.962 -50 

Onttrekking ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties -269 0 -3.033 -3.095 63 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk -83 -83 -838 -838 0 

Onttrekking - Totaal -353 -83 -3.870 -3.933 63 

Resultaat bestemming - Totaal 1.533 1.403 1.041 1.029 13 

THEMA3 Ondernemende stad - Totaal 2.384 2.882 3.018 2.373 646 

THEMA4 Verbindende stad 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER401 Betere dienstverlening -997 -882 -882 -760 -122 

ER403 Meer partnerschap en samenwerking -552 0 0 -108 108 
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Resultaat 
(best. / 
bep.) 

Lasten / 
Baten 

Functie 
Rekening  

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2018 2019 2019 2019 2019 

ER404 Bestuur -27 -3 -3 -382 379 

Baten - Totaal -1.575 -885 -885 -1.250 365 

Lasten ER401 Betere dienstverlening 2.013 2.058 2.191 2.030 161 

ER402 Meer bestuurskracht 200 269 374 213 161 

ER403 Meer partnerschap en samenwerking 469 2 2 0 2 

ER404 Bestuur 2.905 2.405 2.524 4.469 -1.945 

Lasten - Totaal 5.587 4.735 5.091 6.711 -1.620 

Resultaat bepaling - Totaal 4.011 3.850 4.206 5.461 -1.255 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER403 Meer partnerschap en samenwerking 0 0 523 523 0 

ER404 Bestuur 2 2 2 2 0 

Dotaties - Totaal 2 2 525 525 0 

Onttrekking ER403 Meer partnerschap en samenwerking -55 0 -322 -158 -164 

ER404 Bestuur -52 0 0 -52 52 

Onttrekking - Totaal -108 0 -322 -210 -112 

Resultaat bestemming - Totaal -105 1 203 315 -113 

THEMA4 Verbindende stad - Totaal 3.906 3.851 4.409 5.777 -1.368 

THEMA5 Waterfront 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER501 Waterfront 0 -19.666 -19.602 -1.383 -18.219 

Baten - Totaal 0 -19.666 -19.602 -1.383 -18.219 

Lasten ER501 Waterfront 13.346 19.666 19.602 0 19.602 

Lasten - Totaal 13.346 19.666 19.602 0 19.602 

Resultaat bepaling - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA5 Waterfront - Totaal 13.346 0 0 -1.383 1.383 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen 

Resultaat 
bepaling 

Baten ER601 Algemene uitkeringen -66.567 -70.927 -73.797 -72.775 -1.022 

ER602 Belastingen -12.094 -12.719 -12.719 -12.303 -416 

ER603 Financieringen -600 -1.025 -1.025 -847 -178 

ER604 Algemene baten en lasten -252 -12 -24 -4 -20 

ER605 Overhead -1.345 -736 -736 -1.037 301 

Baten - Totaal -80.858 -85.419 -88.302 -86.966 -1.335 

Lasten ER601 Algemene uitkeringen 0 53 82 0 82 

ER602 Belastingen 606 598 598 652 -54 

ER603 Financieringen 0 1 1 1 0 

ER604 Algemene baten en lasten 2.502 1.564 2.486 2.397 89 

ER605 Overhead 14.612 12.469 13.476 14.176 -700 

Lasten - Totaal 17.720 14.685 16.642 17.226 -584 

Resultaat bepaling - Totaal -63.138 -70.734 -71.660 -69.740 -1.919 

Resultaat 
bestemming 

Dotaties ER604 Algemene baten en lasten 4.857 0 3.251 2.767 484 

Dotaties - Totaal 4.857 0 3.251 2.767 484 

Onttrekking 

ER602 Belastingen -156 -130 -130 -130 0 

ER604 Algemene baten en lasten -11.056 -4.687 -13.604 -10.783 -2.821 

ER605 Overhead 0 -167 -167 -167 0 

Onttrekking - Totaal -11.211 -4.984 -13.901 -11.080 -2.821 

Resultaat bestemming - Totaal -6.355 -4.984 -10.650 -8.313 -2.337 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen - Totaal -69.493 -75.718 -82.310 -78.053 -4.257 

Geheel - Totaal 2.326 -620 145 -2.891 3.036 

 
Begrotingsrechtmatigheid 
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. 
Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2017 van de 
Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad 
uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere 
opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. 
 
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s en een tweetal kredieten opgenomen 
(overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad 
geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de 
baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. 
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                         (Bedragen * € 1.000) 
Programma Begrotingsafwijking lasten Verklaring overschrijding Conclusie 

 Begroot Realisatie Verschil   

Thema 4 5.091 6.711 1.620 Zie toelichting thema 4  
(pagina 47)  

Past binnen het 
beleid 

Thema 6 16.642 17.226 584 Zie toelichting thema 6  
(pagina 58)  

Past binnen het 
beleid 

 
 

Krediet Begrotingsafwijking lasten Verklaring overschrijding Conclusie 

 Begroot Realisatie Verschil   

17050 Krediet 
renovatie Oude 
Stadhuis (totaal  
 

4.548 
 

5.826 1.278 
1)

Zie toelichting hieronder   
  

Past binnen het 
beleid 

18015 krediet 
revitalisering Lorentz 
fase 2 

1.075 1.358 283 
2)

Zie toelichting hieronder  Past binnen het 
beleid 

 

1) De overschrijding op dit krediet per balansstand 31 december 2019 past binnen het kader waarvoor dit krediet 
bedoeld is en beschikbaar is gestel door de raad in 2017. Aanvullende heeft de raad op 28 mei 2020, voor de 
vaststelling van de jaarrekening 2019,  conform het voorstel Financiële afwikkeling Oude Stadhuis besloten 
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen; 

2) De overschrijding op dit krediet per balansstand 31 december 2019 past binnen het kader waarvoor dit krediet 
bedoeld is en beschikbaar is gestel door de raad in 2018. Aanvullende heeft de raad op 23 april 2020, voor de 
vaststelling van de jaarrekening 2019,  conform het voorstel Aanvulling krediet revitalisering Lorentz I fase 2 
besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 

 
Overhead / Vennootschapsbelasting 
Ingevolge het bepaalde in artikel 27, lid b van het Besluit Begroting en Verantwoording moet het overzicht van 
baten en lasten tenminste een overzicht bevatten van de gerealiseerde kosten van overhead. 
                                                                                              (Bedragen *  1.000) 

 Overhead 
Realisatie 

begrotingsjaar 2019  

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Raming 
begrotingsjaar voor 

wijziging 

Baten -1.037 -736 -736 

Lasten 14.176 13.476 12.469 

Saldo 13.139 12.740 11.733 

 

 Vennootschapsbelasting 
Realisatie 

begrotingsjaar 2019  

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Raming 
begrotingsjaar voor 

wijziging 

Baten 0 0 0 

Lasten -60 0 0 

Saldo -60 0 0 

 
Onvoorzien    
In de primitieve begroting is in thema 6 een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad. € 161.400. De 
raming van dit budget is gebaseerd op een bedrag per inwoner. In 2019 zijn de volgende begrotingswijzigingen 
ten laste van dit budget onvoorziene uitgaven gebracht. 

      (Bedragen *  1.000) 

 Onderwerp 
Begrotingswijziging in 
raadsvergadering d.d.  

Begrotings- 
wijziging 

Bedrag 

Deelname aan experiment centraal tellen 20-12-2018 19005 -10 

Schade lift basisschool Willem Alexander  19503 -12 

Tip in oude stadhuis  19505 -48 

Asbestsanering Al Islaah  19506 -83 

Zandtovenaar  19508 -8 

 
Onderhanden werken 
Het totaal onderhanden werken 2019, bedraagt netto € 3.165.953,-. In de onderhanden werken zit evenals 
voorgaande jaren een substantieel bedrag aan overhevelingen van budgetten die door eenmalige dekking in de 
exploitatie zijn opgenomen en ruimte op de stelpost van nog niet ‘aangevraagde’ middelen voor de desbetreffende 
projecten. Het totaal aan incidentele onderhanden werken bedraagt € 2.108.925,-  en het totaal aan overheveling 
van structurele budgetten bedraagt € 1.057.028,-  
 
De activiteiten die ten grondslag liggen aan deze budgetten zijn grotendeels gestart maar lopen qua uitvoering 
door naar 2020. 
 
Onderstaand zijn drie tabellen onderhanden werk opgenomen  

 Tabel 1 is het totaal bedrag waarvan wordt voorgesteld dit ten laste van het rekening resultaat te laten komen;  

 Tabel 2 is het bedrag dat gedekt wordt door een onttrekking aan de algemene en bestemmingsreserves;  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Harderwijk/59443cf2-4dbc-4a0c-82b1-91a3debf213c#13ff075e-3742-423c-9949-5b4fc34057d8
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Harderwijk/d537e1e6-4bfd-43b3-9c91-e970b35af158#ac02fdc1-0128-4a2b-8a00-c628e21939aa
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 Tabel 3 bevat het overzicht van de posten waarvan de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. 
In de analyse onder de thema's is het onderhanden werk gesaldeerd opgenomen  
 
Tabel 1 
Kostenplaats Omschrijving  Uitgaven  

 

I S 

 

Motivatie 

Thema 1  Zorgzame Stad  

     ER101 Meer sociale activering inwoners en minder uitval 

     71121 Gezond in de stad 16.010 
 

16.010   
 

Geoormerkte gelden uit decentralisatie middelen 

54253 Beweegroutes 10.000 
 

  10.000 
 

Amendement begroting 2019 - 2022 

63342 Hittestresskaart 33.000 
 

33.000   
 

Capaciteitsproblemen 2019, uitvoering "oases" binnenstand in 2020 

12907 Stelpost SD meicirculaire 85.665 
 

85.665   
 

Uitvoeringskosten terugvorderingsplan. Uitvoering in 2020 

68223 Lokaal integraal uitvoeringsplan Jeugd 93.156 
 

93.156   
 

Uitvoeringsplan lokale agenda jeugd, looptijd 4 jaar 

68221 Transformatiefonds jeugd 199.115 
 

199.115   
 

De middelen zijn beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar. Nog 
niet alle interventies zijn gestart, maar moeten wel betaald zijn aan het 
eind van de 3-jaars periode. 

12907 Opleidingskosten sociaal domein 101.350 
 

101.350   
 

Afgestemd in OGON. Volgens bestuursrapportage MIZ 2019. 

63785 Overige uitgaven AZC 45.130 
 

45.130   
 

Middelen zijn nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen 

63788 Verhoging taalniveau statushouders 54.516 

 

54.516   
 

Vanuit meicircculaire Gemeentefonds 2019. Middelen worden in 2020 
overgeheveld naar MIZ voor project statushouders en veranderopgave 
inburgering 

63783 Platform welkom vluchtelingen 15.360 
 

15.360   
 

Middelen zijn nodig voor geplande extra uren en projecten in 2020 

  Subtotaal 653.302 

 

643.302 10.000 

  ER102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap 

     
58330 Impulsreg. Brede school. Sport, Cultuur 106.086 

 

  106.086 

 

Middelen zijn nodig voorde regeling Brede Impuls 
combinatiefunctionaris  

  Subtotaal 106.086 

 

0 106.086 

  

        
21350 Uitvoering verkeersveiligheidsplan 207.369 

 

207.369   

 

De middelen zijn bedoeld om de reconstructie van de Vondellaan te 
bekostigen 

77516 Geluidsproblematie A28 146.974 

 

146.974   

 

De middelen zijn bedoeld voor voorbereiding treffen van maatregelen 
verlaging geluidsbelasting 

14353 Verbetering openbare ruimte 45.000 
 

  45.000 
 

Realisatie van het stadidee 2019 vergt meer tijd 

64506 De Bogen dagelijks contr. Onderhoud 45.000 
 

  45.000 
 

Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld  

64507 De Bogen onderhoud MFC 14.101 
 

  14.101 
 

Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld  

32142  Harderwijk, Lelystad  Airport/intercity 10.000 

 

10.000   

 

Werkbudget dat volgens vastgesteld programma in 2020 wordt 
uitgegeven 

14358 Stedelijke leefbaarheid 18.762 
 

18.762   
 

Programma Stedelijk Leefbaarheid loopt nog door in 2020 

  Subtotaal 487.206 

 

383.105 104.101 

  ER104 Een passender wijkvoorzieningen niveau 

     54251 Openclub gedachte binnensport 37.551 
 

37.551   
 

Middelen voor totaal drie jaar beschikbaar gesteld 

54252 Uitgaven subsidie Open Club 24.166 
 

24.166   
 

Provinciale middelen beschikbaar voor sportparkmanager.  

  Subtotaal 61.717 

 

61.717 0 

  Totaal 
Thema 1 

  1.308.311 

 

1.088.124 220.187 

  Thema 2 Aantrekkelijke Stad 
     ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen 

     
58026 Stad als podium 65.767 

 

  65.767 

 

Middelen beschikbaar houden voor geplande activiteiten die 
doorgeschoven zijn  

53810 Voorbereiding planontwikkeling Sypel 44.054 
 

44.054   
 

Onderzoek ontwikkeling nieuwe binnenzwembad loopt door in 2020 

  Subtotaal 109.821 

 

44.054 65.767 

  ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 

     56524 Natuurvisie Veluwe agenda 32.270 
 

32.270   
 

Opstellen natuurvisie nog niet afgerond 

82426 Reconstructie Havenhoofd 77.050 
 

77.050   
 

Reconstructie nog niet gerealiseerd vanweg ontbreken geschikte locatie 

57120 Incl.Groep onderhoud speelplaatsen 50.202 

 

  50.202 

 

Vergunning uitkijktoren Beekhuizerpad nog niet rond ivm pfas en stikstof 
problematiek 

82423 Stads en dorpsvernieuwing 35.000 
 

  35.000 
 

Uwoon dient in 2020 een eindafrekening in voor project Zeebuurt 

20610 Uitbestede onkruidbestrijding 97.930 

 

  97.930 

 

Middelen beschikbaar houden vlgs. Evaluatie Onkruidbestrijding voor 
betonelementen rotondes Groene Zoomweg 

20410 Stroom openbare verlichting 137.026 

 

  137.026 

 

Middelen beschikbaar houden voor eindafrekening energie. Evt. restant 
wordt ingezet voor proefneming LED verlichting 

  Subtotaal 429.478 

 

109.320 320.158 

  ER203 Een duurzamere samenleving 

     77132 Straat van de toekomst 47.462 
 

47.462   
 

Incidenteel budget voor strategische visie Straat van de Toekomst 

  Subtotaal 47.462 

 

47.462 0 

  Totaal 
Thema 2 

  586.761 

 

200.836 385.925 

  Thema 3 Ondernemende Stad 

     ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties 

     
23204 Digitaal parkeren 24.578 

 

  24.578 

 

Restant budget wordt in 2020 ingezet voor implementatie digitaal 
parkeren 

  Subtotaal 24.578 

 

0 24.578 

  ER302 Sterkere economische sectoren 

     
31337 Visie ontwikkelen op andere binnenstad 50.000 

 

  50.000 

 

Capaciteitsproblemen waardoor ingezette programma's in 2020 worden 
voortgezet 

  Subtotaal 50.000 

 

0 50.000 

  ER304 Versterken profiel van Harderwijk 

     57470 Continueren winterstad 24.272 
 

24.272   
 

Budget beschikbaar houden voor (nieuwe) evenementen 

  Subtotaal 24.272 

 

24.272 0 

  Totaal 
Thema 3 

  98.850 

 

24.272 74.578 

  Thema 4  Verbindende Stad 

     ER 401 Betere dienstverlening 

     
02445 Kst. Tb. Exploitatievergunning 25.828 

 

  25.828 

 

Middelen nodig voor afronding project horeca-exploitatievergunning 
stelsel 

02524 Aanpak adreskwaliteit en adresfroude 34.089 

 

34.089   

 

De gereserveerde programmagelden zijn voor de vervolgstappen op de 
aanpak van adresfraude, uitbreiding van  samenwerking met interne en 
externe partijen 

  Subtotaal 59.917 

 

34.089 25.828 

  ER402 Meer bestuurskracht 

     02523 Bevorderen burgerparticipatie 151.800 
 

151.800   
 

Conform besluitvorming middelen beschikbaar houden 

KP402001 
Bestuurskracht; uitpluizer / 
scharrelambtenaar 

35.000 

 

  35.000 

 
De uitvoering van de motie is vertraagd.  

  Subtotaal 186.800 
 

151.800 35.000 
  ER404 Bestuur 

     
02526 Uitvoeringsagenda dienstverlening 72.576 

 

  72.576 

 

Middelen beschikbaar houden voor aanstellen programmamanager en 
projectassistent 

02518 Gemeente heeft Antwoord 114.036 

 

  114.036 

 

Middelen beschikbaar houden voor opzet programma "Samen 
organiseren" 

02581 Communicatieplan aanpakken met ambitie 24.200 

 

24.200   

 

Middelen beschikbaar houden voor het communicate 
uitvoeringsactiviteitenplan "Aanpakken met ambitie" 

  Subtotaal 210.812 

 

24.200 186.612 

  Totaal 
Thema 4 

  457.529 

 

210.089 247.440 

  Thema 6  Algemene dekkingsmiddelen en financieringen 
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Kostenplaats Omschrijving  Uitgaven  

 

I S 

 

Motivatie 

ER604 Algemene baten en lasten 

     
92219 

Uitvoering klimaatakkoord, transitievisie 
warmte 

202.101 

 

202.101   

 

Met de december circulaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van het klimaatakkoord 

92219 
Uitvoering klimaatakkoord, transitievisie 
wijkaanpad 

9.997 

 

9.997   

 

Met de december circulaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van het klimaatakkoord 

92219 
Uitvoering klimaatakkoord, transitievisie 
energieloketten 

31.614 

 

31.614   

 

Met de december circulaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van het klimaatakkoord 

  Subtotaal 243.712 

 

243.712 0 

  Totaal 
Thema 6 

  243.712 

 

243.712 0 

  Totaal Generaal  2.695.163 

 

1.767.033 928.130 

  
 
Tabel 2 
Kostenplaats Omschrijving  Uitgaven        Reserve Motivatie 

Thema 1  Zorgzame Stad    

     ER101 Meer sociale activering inwoners en minder uitval 

     62734 Bespaarcoach 50.000 
   

Algemene Reserve Uitvoering motie 8.3 nog niet uitgevoerd 

64116 Buurtsportcoach 35.000 

   

Algemene Reserve 
Door de raad is budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een 
beweegcoach senioren. In  principe voor drie jaar, 2019 t/m 2021. 

71129 Preventie huiselijk geweld 10.000 
   

Algemene Reserve 
 

63787 Beleidsnota meedoen moet kunnen 49.017 

   

Bestemmingsreserve 
Sociaal domein 

Middelen beschikbaar gesteld voor twee jarige pilot 

63792 Kapitaallasten AZC Kranenburg 100.000 
   

Algemene Reserve Kapitaallasten voorbereidings krediet Kranenbug Noord 

71130 Ontwikkeling MFC De Roef 68.910 

   

Algemene Reserve 
Het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van de Roef tot een 
centrum voor positieve gezondheid is in 2019 gestart. De afronding van 
het plan tot besluitvorming zal in 2020 plaatsvinden. 

  Subtotaal 312.927 

     ER102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap 
     

63828 Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen 63.483 

   

Algemene Reserve 

Vanuit het beleidsplan Harderwijk zijn we samen worden meerdere 
deelprogramma’s bekostigd. Eind 2019 zijn een aantal uitgaven on hold 
gezet ivm afscheid 2 collega’s. 2020 worden ingezette programma’s 
weer uitgevoerd. 

63828 Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen 113.017 

   

Bestemmingsreserve 
Sociaal domein 

Vanuit het beleidsplan Harderwijk zijn we samen worden meerdere 
deelprogramma’s bekostigd. Eind 2019 zijn een aantal uitgaven on hold 
gezet ivm afscheid 2 collega’s. 2020 worden ingezette programma’s 
weer uitgevoerd. 

  Subtotaal 176.500 

     ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 

     
21320B Verkeersveiligheid  50.000 

   

Algemene Reserve 
Het budget is bedoeld om de reconstructie van de Vondellaan te 
bekostigen 

14345 Wijkaanpak op maat 20.000 

   

Bestemmingsreserve 
Wijkaanpak Betreft subsidie inventaris buurthuis Hierden. 

  Subtotaal 70.000 

     ER104 Een passender wijkvoorzieningen niveau 

     

48051 Herstel constructiefouten schoolgebouwen 18.723 

   

Algemene Reserve 
Schoolbestuur EduCare heeft voor 2019 een beschikking ontvangen 
om de constructiefout in de vloeg bij schoolgebouw De Springplank te 
herstellen, maar heeft deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd. 

57139 Groene schoolpleinen 25.000 
   

Algemene Reserve Door capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2020 

  Subtotaal 43.723 

     Totaal 
Thema 1 

  603.150 

     Thema 2  Aantrekkelijke Stad   

     ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 

     
56522A Boscompensatie Rantrime 50.000 

   

Algemene Reserve 
De benodigde grondverwerving voor de aanleg van de boscompensatie 
duurt langer dan gepland 

57023a Groen onderhoud 4.578 
   

Algemene Reserve Betreft pilot herinrichting Kastanjelaan 

20102 Veilige oversteek Zuiderzeestraatweg 50.000 
   

Algemene Reserve Motie 2019 8.5 veilige oversteek zuiderzeestraatweg 

20102 Verlichting Zuiderzeestraatweg 20.000 
   

Algemene Reserve Motie 2019 8.5 veilige oversteek zuiderzeestraatweg 

83312 Standplaats behoefte woonwagen 11.740 
   

Algemene Reserve Motie 2019 8.14 standplaatsbehoefte woonwagens 

56151 Behoud historische boerderijen 35.000 

   

Algemene Reserve 
Motie 2019 8.1 Behoud historische boerderijen-erven; Project gestart in 
2019 met doorloop in 2020 

  Subtotaal 171.318 

     ER203 Een duurzamere samenleving   

     
77147 Duurzaamheid 234.698 

   

Algemene Reserve 
Vanuit het coalitieakkoord zijn voor het onderwerp duurzaamheid voor 
een periode van 4 jaar middelen beschikbaar gesteld 

77134 Innovatie agenda (groene economie) 52.752 

   

Algemene Reserve 
In 2017  is de innovatieagenda opgesteld en vastgesteld door het 
college. Hieraan is een Uitvoeringsplan gekoppeld voor de jaren 2018-
2020 

77490 Kapitaallasten duurzaamheid 650.837 

   

Duurzaamheidsmaatr. 
Lorentz III Dekking kapitaallasten kredieten duurzaamheid 

77148 Locatie pilot off-grid Tiny Houses 20.835 

   

Algemene Reserve 
Het Budget is bedoelt om de pilot met 3 off-grid Tiny houses te 
realiseren 

  Subtotaal 959.122 

     ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden 

     20107 Voorbereidingskosten Havendam 50.000 
   

Algemene Reserve Kadernota 2019 

81081B Uitvoeringsagende Hierden  34.242 
   

Algemene Reserve Project gestart en loopt nog door in 2020 

81082 Functieverandering Eendengebied 50.000 
   

Algemene Reserve Project moet nog worden opgestart 

  Subtotaal 134.242 

     Totaal 
Thema 2 

  1.264.682 

     Thema 3 Ondernemende Stad   

     ER301 Aantrekkelijke en sterkere werklocaties 

     57426 Vitale vakantieparken 74.295 
   

Algemene Reserve Lopend project van Vitale Vakantieparken 

  Subtotaal 74.295 

     ER302 Een sterkere recreatie- en zorgsector 

     

31176 Budget warenmarkt Drielanden 20.000 

   

Algemene Reserve 
Het project is gestart, uitvoering loopt. De kosten worden pas gemaakt 
bij realisatie van de markt. Deze is uitgesteld en nu vastgelegd op 
maart 2020.  

31341 Openbare toiletten 13.500 

   

Algemene Reserve 
Het project is gestart, wordt nu samen met uitvoering motie 
toegankelijkheid openbare ruimte opgepakt 

  Subtotaal 33.500 

     ER304 Versterken profiel van Harderwijk 

     57290 Kapitaallasten recreatieve voorzieningen 50.000 
   

Algemene Reserve Kapitaallasten De Wellen, Barcelona op de Veluwe 

  Subtotaal 50.000 

     Totaal 
Thema 3 

  157.795 

     Thema 4 Verbindende Stad   

     ER401 Betere dienstverlening   

     
K27056 

Herinrichting-digitalisering werkprocessen 
DIV 

146.276 

   

Automatisering 
Betreft meerjarig project 

63250A Burgerschap 50.000 
   

Algemene Reserve Betreft meerjarig project 

  Subtotaal 196.276 

     Totaal 
Thema 4 

  196.276 
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Kostenplaats Omschrijving  Uitgaven        Reserve Motivatie 

Totaal Generaal  2.221.903 

     

        Algemene Reserve 1.242.756 

     Bestemmingsreserve Wijkaanpak 20.000 

     Bestemmingsreserve Sociaal domein 162.034 

     Automatisering 146.276 

     Duurzaamheidsmaatr. Lorentz III 650.837 

     Totaal dekking uit reserves 2.221.903 

     

         
Tabel 3 
Kostenplaats Omschrijving  Uitgaven  

    
Motivatie 

Thema 1  Zorgzame Stad    

     ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving 

     21393 Winkelcentrum Vuldersbrink 500.000 
    

Afhankelijk van onwikkeling gebied De Harder 

  Subtotaal 500.000 

     Totaal 
Thema 1 

  500.000 

     Thema 2  Aantrekkelijke Stad   

     ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving 

     57082 Verkoop grond -500.000 
    

Afhankelijk van onwikkeling gebied De Harder 

  Subtotaal -500.000 

     ER203 Een duurzamere samenleving   

     
77135 

Uitvoering routekaart duurzaam 
klimaatneutraal 

200.000 

    
Betreft meerjarig project 

77135 
Uitvoering routekaart duurzaam 
klimaatneutraal 

-200.000 

    
Betreft meerjarig project 

  Subtotaal 0 

     Totaal 
Thema 2 

  -500.000 

     Thema 3 Ondernemende Stad   

     

        Totaal Generaal  700.000 

     
 
Incidentele baten en lasten 
Ingevolge het bepaalde in artikel 28, lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording moet de toelichting bij de 
jaarrekening tenminste een overzicht bevatten van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is in detail 
opgenomen in het jaarverslag bij de verantwoording per thema. Begrotingstechnisch is over 2019 rekening 
gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van € 775.000,-. In werkelijkheid is er sprake van een 
saldo van € 1.412.000,-. 
In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2019 weergegeven per thema.  
 
Incidentele baten en lasten 

Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

THEMA1 Zorgzame stad 

ER101 Meer soc.activ. 
bewoners - minder uitval 

46520A Aanvullende uitkering OAB Lasten 40 0 40 

46521A Aanvullende rijksbijdrage OAB Baten -40 0 -40 

54252 Uitgaven subsidie Open Club Baten -80 -60 -20 

Lasten 110 86 24 

54332A Uitv Beleidsn.Sport 2011-18 geen beleid Lasten 0 0 0 

61731 Aandelen inclusief groep Dotaties 622 622 0 

62734 Bespaarcoach Lasten 50 0 50 

63342 Hittestresskaart Lasten 50 17 33 

63542 Maatschapp. begeleiding asielmigranten Lasten 83 0 83 

63782 Statushouders Lasten 476 580 -104 

63786 Voorz.onderw.AZC en kinderen statush. Baten -167 -84 -84 

Lasten 167 84 84 

63787 Beleidsnota Meedoen moet kunnen Lasten 50 1 49 

63788 Verhoging taalniveau statushouders Lasten 55 0 55 

63841 Overgang BW en MO naar MIZ Lasten 35 29 6 

63860 Reserve Sociaal Domein Dotaties 200 200 0 

Onttrekking -1.934 -1.772 -162 

64006 Uitvoering Doorbraak-werkwijze Lasten 78 77 1 

64007A Talenthouse (Incidenteel) Lasten 50 50 0 

64116 Buurtsportcoach Lasten 35 0 35 

67110B Contourennota inhuur soc.domein EHZ Lasten 0 0 0 

68222 Sluitende aanpak jong volwassenen Lasten 50 50 0 

68223 Lokaal integraal uitvoeringsplan Jeugd Lasten 100 7 93 

71118A Maatschappelijk Vangnet Lasten 20 0 20 

71121 Gezond In De Stad Lasten 16 0 16 

71123 Onderzoek harddrugsgebruik Lasten 10 0 10 

71128 Voortzetting Project JOGG Lasten 24 18 6 

71129 Preventie huiselijk geweld Lasten 10 0 10 

71130 Ontwikkeling MFC De Roef 2.0 Lasten 140 71 69 

ER101 Meer soc.activ. bewoners - minder uitval - Totaal 250 -23 273 

ER103 Een leefbaarder 
en veiliger 
woonomgeving 

14347 Mobiele camerasystemen Lasten 8 3 4 

20105A Wegen inspecties Lasten 250 0 250 

21141 Aanpassen bewegwijzering m.n. fietsers Lasten 20 15 5 

21320B Verkeersveiligheid (incidenteel) Lasten 50 0 50 

21330 Opstellen verkeers- en vervoersplannen Lasten 50 50 0 
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Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

21333 Verkeersveiligheid Wittehagen Dotaties 250 250 0 

21350 Uitvoering verkeersveiligheidsplan Lasten 213 6 207 

21351 Opstellen gemeentelijk fietsplan Lasten 7 4 3 

21393 Reserve winkelcentrum de Vuldersbrink Dotaties 500 0 500 

63792 Kapitaallasten AZC Kranenburg Noord Lasten 100 0 100 

77144 Samenwerking energiecooperatie Endura Lasten 30 30 0 

77162 Gasdrukstation Emdenmeen Lasten 38 23 15 

77516 Geluidsproblematiek A28 Lasten 150 3 147 

ER103 Een leefbaarder en veiliger woonomgeving - Totaal 1.666 384 1.282 

ER104 Een passender 
wijkvoorzieningenniveau 

46536 Asbestsanering Al Islaah Lasten 83 83 0 

48051 Herstel constructiefouten schoolgeb. Lasten 113 95 19 

57139 Groene schoolpleinen Lasten 25 0 25 

ER104 Een passender wijkvoorzieningenniveau - Totaal 222 178 44 

THEMA1 Zorgzame stad - Totaal 2.137 538 1.599 

THEMA2 Aantrekkelijke stad 

ER201 Meer regionale 
centrumvoorzieningen 

51133 Ext. juridische ondersteuning muzieksch. Baten 0 -40 40 

Lasten 33 52 -20 

53092 Desinvestering hoofdveld Slingerbos Lasten 48 48 0 

53093 Vervangen LED lampen sportpark in 2018 Lasten 6 0 6 

53238 Bijdr. Rumels Padel-en Jeu de Boulesbaan Lasten 45 35 10 

53239 Aanleg padelbanen Lasten 41 41 0 

53810 Voorbereiding planontwikkeling Sypel Lasten 185 141 44 

ER201 Meer regionale centrumvoorzieningen - Totaal 357 277 80 

ER202 Een hogere 
kwaliteit van de 
woonomgeving 

02702 Hondenwijzer Lasten 0 1 -1 

21117 Wandelknooppunten Lasten 30 30 0 

21120 Straatmeubilair, verkeerspalen Dotaties 40 40 0 

46562 Uitbesteed meerjaren onderhoud Lasten 0 26 -26 

56151 Behoud historische boerderijen-erven Lasten 35 0 35 

56522A Boscompensatie Rantrime Lasten 50 0 50 

56524 Natuurvisie veluwe agenda 1.0 Lasten 35 3 32 

57000A Groen Onderhoud Lasten 154 80 73 

57023A Groen van kwaliteitsniveau C naar B Lasten 300 224 76 

57082 Verkoop grond/opstallen/groen e.d. Baten -600 -317 -283 

Lasten 0 22 -22 

57086A Geparkeerde kosten gem.panden-bouwkavels Lasten 0 0 0 

72512 Aandelen Afvalsturing Friesland Dotaties 49 49 0 

72512A Aandelen Afvalsturing Friesland Baten 0 -3 3 

76041 Opstellen uitvoeringsagenda water Lasten 30 0 30 

82056A Beleidsplan Wonen gewoon gemak Baten -3 -3 0 

Lasten 3 3 0 

82056B Beleidsplan Wonen sub.verord. Isolatie Baten -16 0 -16 

Lasten 16 0 16 

82056E Deelname SVn-Startersleningen Baten -15 0 -15 

Lasten 15 0 15 

82061 Stimulering sociale huur Dotaties 492 492 0 

Onttrekking -848 -740 -108 

82061A Stimulering sociale huur Lasten 356 204 152 

82064 Verhuizing Zandlaan Lasten 60 32 28 

82375I Overige grond Boekhorstlaan Baten -60 -130 70 

82388 Marius van Dokkum museum Baten -25 -17 -8 

Lasten 25 35 -10 

82426 Reconstructie Havenhoofd Lasten 77 0 77 

83312 Standplaatsbehoefte woonwagens Lasten 15 3 12 

KP202010 Cultuurhistorie Dotaties 65 65 0 

ER202 Een hogere kwaliteit van de woonomgeving - Totaal 279 98 181 

ER203 Een duurzamere 
samenleving 

77110A Fijnstofvangers Dotaties 65 65 0 

77132 Straat van de toekomst Lasten 50 3 47 

77134 Innovatie agenda (groene economie) Lasten 60 7 53 

77135 Uitv.routekaart duurzaam klimaatneutraal Baten -240 0 -240 

Lasten 240 11 229 

77137 Smart City Harderwijk Lasten 25 0 25 

77145 Energielokel Veluwe duurzaam Lasten 23 25 -2 

77145A Energielokel Veluwe duurzaam Baten 0 -8 8 

Lasten 0 7 -7 

77147 Duurzaamheid Lasten 280 45 235 

77148 Locatie pilot off-grid tiny houses Lasten 25 4 21 

77245 Gasloze Samenleving Lasten 50 52 -2 

77423 Uitvoeringsplan Energiebesparing Lasten 18 0 18 

77424 Reserve nieuwe energiemaatregelen Dotaties 7 7 0 

Onttrekking -1.179 -530 -649 

77490 Kapitaallasten duurzaamheid Lasten 1.179 530 649 

ER203 Een duurzamere samenleving - Totaal 604 219 385 
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Functie Kostenplaats 
Lasten / 
Baten 

Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

ER204 Meer ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkh. 

20107 Voorbereidingskosten Havendam Lasten 50 0 50 

20410A Aanlichten Zeerbeer onderh.+ energie Dotaties 45 45 0 

81043 Uitvoeren visie gebied Wellen/Stille Wei Dotaties 1.628 1.628 0 

81055 Implem. gevolgen Omgevingswet Lasten 120 120 -1 

81081 Landschappelijk versterking Hierden Baten 0 -21 21 

Lasten 0 271 -271 

81081B Uitv.agenda landsch Hierden/dorps bouwen Lasten 35 1 34 

81082 Functieverandering Eendengebied Lasten 50 0 50 

C98 Algemene reserve Baten 0 -3.881 3.881 

Lasten 0 2.020 -2.020 

ER204 Meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkh. - Totaal 1.928 183 1.744 

THEMA2 Aantrekkelijke stad - Totaal 3.167 777 2.390 

THEMA3 Ondernemende stad 

ER301 Aantrekkelijker 
en sterkere werklocaties 

23022 Elektra Bleek Lasten 20 0 20 

23363 Reserve parkeren Waterfront Dotaties 4.343 4.393 -50 

Onttrekking 0 -13 13 

23420 Huur vrachtw.parkeerpl. Daltonstraat Lasten 12 12 0 

57426 Vitale Vakantieparken Lasten 122 48 74 

57427 Stedelijke herkaveling Tonselseveld Lasten 30 0 30 

ER301 Aantrekkelijker en sterkere werklocaties - Totaal 4.527 4.440 87 

ER302 Sterkere 
economische sectoren 

31176 Budget Warenmarkt Drielanden Lasten 20 0 20 

ER302 Sterkere economische sectoren - Totaal 20 0 20 

ER303 Verb. aansl. 
vraag aanbod 
arbeidsmarkt 

61811 Arbeidsmarktbeleid Lasten 57 38 19 

ER303 Verb. aansl. vraag aanbod arbeidsmarkt - Totaal 57 38 19 

ER304 Versterken profiel 
van Harderwijk 

24030A Vlot bij Strandeiland Dotaties 40 40 0 

31352 Inrichting evenemententerreinen Lasten 86 87 -1 

57456 Versterken zakelijk/buitenlands toerisme Lasten 91 75 16 

57457 Ontwikkelen fietsknooppuntensysteem Lasten 7 0 7 

57459 Nalevingsonderzoek / Mysteryshoppers Lasten 25 22 3 

57470 Winterstad / Zomerstad Lasten 41 14 27 

57471 Evenementen Winterstad 2019 Baten -75 -75 0 

Lasten 100 113 -13 

57481 Pacht van sportvisserij Baten 0 0 0 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk - Totaal 314 275 39 

THEMA3 Ondernemende stad - Totaal 4.918 4.753 165 

THEMA4 Verbindende stad 

ER401 Betere 
dienstverlening 

63250A Burgerschap Lasten 125 5 120 

ER401 Betere dienstverlening - Totaal 125 5 120 

ER403 Meer 
partnerschap en 
samenwerking 

01301 Voorheen RNV - Progr. platform en ontw. Baten 0 -108 108 

01361 Reserve automatisering meerinzicht Dotaties 523 523 0 

Onttrekking -322 -158 -164 

ER403 Meer partnerschap en samenwerking - Totaal 201 258 -57 

ER404 Bestuur 02581 Communicatieplan Aanpakken met Ambitie Lasten 50 26 24 

ER404 Bestuur - Totaal 50 26 24 

THEMA4 Verbindende stad - Totaal 376 289 87 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen 

ER603 Financieringen 91120 Diverse rente opbrengsten Baten 0 -23 23 

Lasten 0 0 0 

ER603 Financieringen - Totaal 0 -23 23 

ER604 Algemene baten 
en lasten 

92227 Stelpost nw beleid Begroting 2016 Lasten 11 0 11 

92228 Stelpost nieuw beleid raad 2018 Lasten 250 0 250 

92262 Bestemmingsreserve wijkaanpak op maat Onttrekking -35 -15 -20 

92290 Algemene reserve AD Dotaties 3.251 2.767 484 

Onttrekking -13.299 -10.498 -2.801 

ER604 Algemene baten en lasten - Totaal -9.823 -7.747 -2.076 

THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen - Totaal -9.823 -7.769 -2.054 

Geheel - Totaal 775 -1.412 2.187 

 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen  
Lasten / 
Baten 

Functie Kostenplaats 
Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

Dotaties ER201 Meer regionale 
centrumvoorzieningen 

46591 Reserve kapitaallasten OLP AZC 0 0 0 

54060 Reserve Kapitaallst groot onderh. geb. 18 17 0 

ER202 Een hogere kwaliteit van de 
woonomgeving 

20065 Reserve Aanpassingen rond N302 1 1 0 

20070 Reserve bedrijventerr. Lorentz 2e fase 275 275 0 

20090B Dekking kaplstn wegen algemeen 0 4 -4 

49060 Reserve IHP Onderwijshuisvesting 252 252 0 

56127 Reserve Archeologiefonds 20 20 0 

57065 Reserve kaplst.kunstgr.veld Frankenskamp 0 0 0 
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Lasten / 
Baten 

Functie Kostenplaats 
Totaal Budget Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 

72661 Res. Kap.lst. gemeentewerf Gr. Ottoln. 1 2 0 

76060D Bestemmingsreserve riolering en pompen 1 0 1 

82063 Best.Res. tijdelijke won. Struikterrein 38 38 0 

82460 Reserve Stadsvernieuwing 0 35 -35 

ER301 Aantrekkelijker en sterkere 
werklocaties 

23361B Reserve Houtwal rente 15 15 0 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 23860 Reserve Havenwerken (tariefberek.) 513 513 0 

ER404 Bestuur 02285 Reserve kap.lst Uitvoeringsagenda 1 1 0 

02286 Reserve kap.lst AV midd.Uitv.agenda 0 0 0 

Dotaties - Total 1.137 1.174 -37 

Onttrekking ER101 Meer soc.activ. bewoners - 
minder uitval 

61160 Reserve Te verhalen bijstand 0 -110 110 

ER201 Meer regionale 
centrumvoorzieningen 

46591 Reserve kapitaallasten OLP AZC -9 -8 -1 

54060 Reserve Kapitaallst groot onderh. geb. -102 -125 23 

54061 Reserve realisering buitenbad De Sypel -1 -1 0 

ER202 Een hogere kwaliteit van de 
woonomgeving 

20065 Reserve Aanpassingen rond N302 -23 -23 0 

20070 Reserve bedrijventerr. Lorentz 2e fase -40 0 -40 

20090B Dekking kaplstn wegen algemeen -35 0 -35 

49060 Reserve IHP Onderwijshuisvesting -1.142 -1.142 0 

57060 Reserve Plantsoenen -11 -3 -8 

72661 Res. Kap.lst. gemeentewerf Gr. Ottoln. -31 -18 -14 

76060D Bestemmingsreserve riolering en pompen -1 -1 0 

78083C Reserve kapitaallasten begraafplaatsen -7 0 -7 

82059B Reserve Stimul.reg. VVE vakantieparken -250 -250 0 

82460 Reserve Stadsvernieuwing -74 -79 5 

ER204 Meer ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkh. 

C99R Resultaat Algemene Reserve GB -219 0 -219 

ER301 Aantrekkelijker en sterkere 
werklocaties 

23361 Reserve Houtwalgarage -3.033 -3.083 50 

ER304 Versterken profiel van Harderwijk 23860 Reserve Havenwerken (tariefberek.) -838 -838 0 

ER404 Bestuur 01061 Reserve kap.lst herinrichten raadzaal 0 0 0 

02285 Reserve kap.lst Uitvoeringsagenda 0 0 0 

02286 Reserve kap.lst AV midd.Uitv.agenda 0 -52 52 

ER602 Belastingen 92010A OZB verhog.MJB2012 tlv res.col.lastndruk -130 -130 0 

ER604 Algemene baten en lasten 92264 Reserve kapitaallasten GBO 0 0 0 

99060 Verrek saldi kostenplaasten reserves -269 -269 0 

Onttrekking - Total -6.216 -6.133 -83 

Overall - Total -5.079 -4.959 -120 

 
Wet normering topinkomens 

WNT-verantwoording 2019 Gemeente HARDERWIJK 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 
gemeente Harderwijk. Het voor gemeente Harderwijk toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 is € 194.000, 
vallen onder het algemeen bezoldigingsmaximum. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen

 
 

Bedragen x € 1 Wassens, J.P. Lanning, H.R.  

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01] – [31/12 [01/01] –[31/12  

Omvang dienstbetrekking (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 123.093,22 94.142,88  

Beloningen betaalbaar op termijn 19.683,00 16.155,60  

Subtotaal 142.776,22 110.298,48  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000,- 194.000,-  

    

-/- Onverschuldigd betaald en  
nog niet terugontvangen bedrag 
 

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

Totale bezoldiging 142.776,22 110.298,48  
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling 

                       
                     N.v.t. 

 
         N.v.t. 

 

    

Gegevens 2018    

Bedragen x € 1 Wassens, J.P. Lanning, H.R.  

Functiegegevens Gemeentesecretaris   Griffier  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  

Omvang dienstbetrekking (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0  

Dienstbetrekking? Ja JA  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 115.740,15 92.374,80  

Beloningen betaalbaar op termijn 17.739,24 15.102,36  

Subtotaal 133.479,39 107.477,16  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000,- 189.000,-  

    

Totale bezoldiging 2018 133.479,39 107.477,16  
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 4.7 Taakveldoverzicht 2019 
 
 

Hoofd taxonomie Taakveld 
Debet 
/ 
Credit 

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 2019 

0. Bestuur en 
ondersteuning 

0.1 Bestuur Baten 0 0 -442 442 

Lasten 1.945 1.977 3.973 -1.996 

0.10 Mutaties reserves Baten -7.987 -23.834 -19.859 -3.975 

Lasten 3.437 13.257 12.360 897 

0.2 Burgerzaken Baten -863 -863 -758 -105 

Lasten 2.126 2.291 2.024 267 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten -12 -24 0 -24 

Lasten 1.114 1.114 1.831 -717 

0.4 Overhead Baten -903 -905 -1.263 359 

Lasten 12.999 15.159 16.347 -1.188 

0.5 Treasury Baten -1.027 -1.027 -849 -177 

Lasten 1 1 1 0 

0.61 OZB woningen Baten -5.953 -5.953 -5.967 13 

0.62 OZB niet-woningen Baten -4.282 -4.282 -4.033 -249 

0.63 Parkeerbelasting Baten -2.076 -2.076 -2.215 139 

0.64 Belastingen overig Baten -2.132 -2.131 -2.066 -65 

Lasten 598 598 656 -58 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten -70.927 -73.797 -72.775 -1.022 

Lasten 53 82 0 82 

0.8 Overige baten en lasten Baten -60 -60 -4 -56 

Lasten 361 330 -114 444 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten 0 0 -60 60 

0. Bestuur en ondersteuning - Totaal -73.588 -80.143 -73.214 -6.930 

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten -102 -102 -60 -42 

Lasten 2.809 3.010 2.963 47 

1.2 Openbare orde en veiligheid Baten -20 -1.728 -61 -1.666 

Lasten 1.061 3.613 1.293 2.320 

1. Veiligheid - Totaal 3.749 4.793 4.135 659 

2. Verkeer, 
vervoer en 
waterstaat 

2.1 Verkeer en vervoer Baten -139 -139 -201 62 

Lasten 5.267 5.639 4.576 1.063 

2.2 Parkeren Baten -114 -114 -86 -29 

Lasten 2.187 2.020 1.871 149 

2.3 Recreatieve havens Baten 0 0 0 0 

Lasten 6 0 0 0 

2.4 Economische havens en waterwegen Baten -310 -239 -253 13 

Lasten 423 469 450 19 

2.5 Openbaar vervoer Lasten 9 7 7 0 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal 7.327 7.642 6.366 1.277 

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling Baten -86 -86 -79 -7 

Lasten 268 371 157 214 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten -27.604 -48.760 -20.083 -28.677 

Lasten 27.823 48.270 16.740 31.530 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten -41 -41 -38 -3 

Lasten 439 439 449 -9 

3.4 Economische promotie Baten -359 -359 -238 -121 

Lasten 627 867 790 77 

3. Economie - Totaal 1.067 701 -2.303 3.004 

4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 249 249 304 -56 

4.2 Onderwijshuisvesting Baten -186 -186 -212 25 

Lasten 3.601 3.677 3.473 204 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten -1.901 -1.901 -2.140 238 

Lasten 3.557 3.758 3.660 99 

4. Onderwijs - Totaal 5.319 5.596 5.086 510 

5. Sport, cultuur 
en recreatie 

5.1 Sportbeleid en activering Baten 0 -80 -60 -20 

Lasten 214 421 312 109 

5.2 Sportaccommodaties Baten -1.524 -1.542 -1.804 262 

Lasten 3.047 3.259 3.237 22 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Baten 0 -20 -162 142 

Lasten 1.618 1.732 1.689 43 

5.4 Musea Baten -25 -25 -18 -7 

Lasten 622 610 586 24 

5.5 Cultureel erfgoed Baten -23 -23 -143 120 

Lasten 390 604 530 74 

5.6 Media Baten 0 0 0 0 

Lasten 1.185 1.383 1.297 86 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten -139 -814 -503 -310 

Lasten 4.544 4.766 3.873 894 

5. Sport, cultuur en recreatie - Totaal 9.910 10.272 8.834 1.438 
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Hoofd taxonomie Taakveld 
Debet 
/ 
Credit 

Primitieve 
Begroting  

Totaal 
Budget 

Rekening  Resultaat 

2019 2019 2019 2019 

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -238 -383 -370 -13 

Lasten 4.238 5.753 4.926 827 

6.2 Wijkteams Baten 0 0 0 0 

Lasten -103 683 225 458 

6.3 Inkomensregelingen Baten -12.625 -12.874 -12.658 -216 

Lasten 18.018 17.900 17.204 696 

6.4 Begeleide participatie Baten 0 0 -43 43 

Lasten 6.084 5.972 6.073 -101 

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 103 103 110 -7 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten 0 0 -29 29 

Lasten 3.696 4.242 2.030 2.212 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten -998 -276 -207 -69 

Lasten 9.090 7.676 8.278 -602 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten 11.350 10.263 11.696 -1.433 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten -22.060 -24.554 -21.085 -3.468 

Lasten 23.439 25.569 22.276 3.293 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten 0 0 0 0 

Lasten 1.701 5.898 5.687 211 

6. Sociaal domein - Totaal 41.694 45.972 44.112 1.860 

7. 
Volksgezondheid 
en milieu 

7.1 Volksgezondheid Baten -7 -7 -9 1 

Lasten 2.168 2.336 2.111 225 

7.2 Riolering Baten -3.444 -3.471 -3.580 109 

Lasten 2.269 2.299 2.396 -98 

7.3 Afval Baten -4.504 -4.504 -5.083 579 

Lasten 3.793 3.798 4.213 -415 

7.4 Milieubeheer Baten -162 -241 -54 -187 

Lasten 2.365 3.728 2.342 1.385 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -949 -949 -992 43 

Lasten 853 870 974 -104 

7. Volksgezondheid en milieu - Totaal 2.381 3.857 2.318 1.539 

8. 
Volkshuisvesting, 
ruimtelijke 
ordening en 
stedelijke 
vernieuwing 

8.1 Ruimtelijke ordening Baten -114 -239 -497 258 

Lasten 1.153 1.026 1.508 -482 

8.3 Wonen en bouwen Baten -1.816 -2.120 -2.166 46 

Lasten 2.300 2.787 2.931 -144 

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal 1.522 1.454 1.776 -322 

Geheel - Totaal -620 145 -2.891 3.036 
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 4.8 Single Information Single Audit (SISA) 2019 
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 Bijlagen 5
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 5.1 Subsidiebijlage 2019 ISV 
 
 
ISV3 Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2010 – 2015 (afsluiting 2018) 

 
Afsluiting ISV-3 
De ISV-3-subsidie startte in 2010 en had een looptijd van 5 jaar (2010 tot en met 2014). Deze termijn is eind 2014 
verlengd met één jaar. Dit betekende dat de ISV-3 subsidietermijn op 31 december 2015 formeel was verstreken. 
Op 31 december 2015 waren de prestaties (ISV2 en ISV3) geleverd met uitzondering van de renovatie van 
woningen in de Zeebuurt. De provincie heeft toestemming gegeven om het renovatieproject van Uwoon onder de 
ISV3 subsidieregeling af te ronden. Met de provincie is in december  2017 een werkafspraak over de afwikkeling 
van de ISV3-subsidie gemaakt. Dit betrof de verantwoording over de renovatie van woningen (cluster 10) aan de 
Flevoweg. Deze renovatie vond in 2017 plaats. Volstaan kon worden met het indienen van de Jaarrekening 2017 
van Uwoon. In de zomer van 2018 is de Jaarrekening 2017 van Uwoon bij de provincie ingediend. Op 19 januari 
2019 is de ISV3-beschikking van de provincie ontvangen, waarmee de ISV2 en ISV3-periode formeel is 
afgewikkeld. Het besluit van de provincie luidt: “Wij stellen de subsidie voor uw project vast, op € 614.000,-, zijnde 
de maximale subsidieverlening bij dit project. Hiermee is naast de ISV3- subsidie ook het Spaarsaldo ISV2 - 
afgewikkeld. Dit betekent dat er geen verrekening met de provincie plaatsvindt, omdat de bevoorschotting gelijk 
was aan het bedrag van de vastgestelde ISV3-subsidie. 
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5.2 Overzicht kredieten 2019 
 

 
Investeringen Algemene Dienst 

Krediet Afgesl. Ink./Uitg. Kredietruimte 
Geboekt 
vorige jaren 

Geboekt 
huidig jaar 

Vrije ruimte 

13067L Beeindiging huurovereenk. Stationsgebouw Nee Uitgaven 100.000 0 0 100.000 

13067M Schade afhand.en kleine werkzmh Stat.omg Nee Inkomsten -17.730 0 0 -17.730 

Uitgaven 27.730 24.441 8.809 -5.520 

15514H Renovatie stadhuis 2018 Ja Uitgaven 188.200 636.503 125.559 -573.863 

16014A Tijdelijk parkeren Waterfront Ja Uitgaven 1.250.000 1.245.068 12.584 -7.652 

16031B GBO Gymzalen Ja Uitgaven 149.800 79.150 0 70.650 

16031C GBO De Sypel Nee Inkomsten 0 0 -2.457 2.457 

Uitgaven 280.000 94.908 30.727 154.365 

16031F GBO Begraafplaatsen Nee Uitgaven 55.550 0 18.150 37.400 

16031J GBO Muziekschool Ja Uitgaven 47.850 0 47.852 -2 

16031O GBO Westeinde 100 Nee Uitgaven 115.850 0 0 115.850 

16031P GBO Overige complexen Ja Uitgaven 40.204 18.250 45.740 -23.785 

16033 Duurzame renovatie Huis vd Stad Nee Uitgaven 437.000 341.495 81.742 13.762 

16039 Duurzaamheidsmaatr. Prim.onderwijs Nee Uitgaven 1.740.994 1.034.942 554.684 151.369 

16039A Duurzaamheidsm. Prim.onderw - gemeente Nee Uitgaven 259.006 13.658 39.011 206.338 

16042 Voorber.krediet terrein kranenburg Noord Nee Uitgaven 100.000 45.614 17.511 36.875 

16046 Routekaart zoekgeb. windenergie lorentz Nee Inkomsten -200.000 0 -280.000 80.000 

Uitgaven 400.000 215.447 182.616 1.937 

16050 Tijdelijke woningen oud Struikterrein Nee Inkomsten -80.000 -11.692 -64.000 -4.308 

Uitgaven 941.576 504.095 262.775 174.706 

Uren 0 36.933 18.078 -55.011 

17004B Uitbr. Onderw.acc. Biezenplein 4 lokalen Nee Uitgaven 1.550.000 1.443.587 40.329 66.084 

17004D Uitbr. Begraafplaats Elzenhof fase 2 Nee Uitgaven 870.095 101.810 46.039 722.245 

Uren 0 21.166 11.751 -32.917 

17004J Verv. Wijkkunstgrasspeelveld fase 3 2019 Nee Uitgaven 70.000 0 9.374 60.627 

17004L Verv. Parkeerapparatuur Westeinde Ja Uitgaven 55.000 0 52.125 2.875 

17017A Renovatie Bouwkundig  Academiestraat 7 Ja Uitgaven 457.000 446.403 8.543 2.054 

17018 Zeebuurtpark Ja Inkomsten -150.000 -52.000 0 -98.000 

Uitgaven 280.784 179.443 6.240 95.101 

17022 Parkeerterrein Randmeerruiters Ja Inkomsten -11.100 0 -11.100 0 

Uitgaven 80.250 55.536 0 24.714 

17024 Parkeer Route Inf.Systeem 3e fase Nee Inkomsten -238.367 -238.367 0 0 

Uitgaven 238.367 0 0 238.367 

17030B GBO 2017 Zwembad de Sypel Nee Inkomsten 0 0 -530 530 

Uitgaven 21.333 0 6.415 14.918 

17030E GBO 2017 Begraafplaats De Elzenhof Nee Uitgaven 26.467 0 6.980 19.487 

17030G GBO 2017 Stadhuis Ja Uitgaven 608.081 565.589 0 42.492 

17030H GBO 2017 Stadhuis El. Installaties Ja Uitgaven 253.000 242.285 20.475 -9.760 

17031A Uitvoeringsagenda Dienstverlening Nee Inkomsten 0 -55.301 0 55.301 

Uitgaven 261.000 64.391 39.320 157.289 

17050A Renovatie Oude stadhuis bouwkundig Ja Inkomsten -555.000 0 -444.550 -110.450 

Uitgaven 2.459.060 2.190.397 598.372 -329.709 

17050B Renovatie Oude stadhuis install. tech. Nee Uitgaven 700.209 330.317 823.630 -453.739 

17050C Renovatie Oude stadhuis inrichting Nee Inkomsten 0 0 -15.000 15.000 

Uitgaven 369.468 73.712 303.277 -7.522 

17050D Renovatie Goudleer Oude Stadhuis Nee Inkomsten 0 0 0 0 

Uitgaven 775.000 269.394 488.051 17.554 

17050E Renov. oude stadhuis voorber+coordinatie Ja Uitgaven 50.000 138.533 -66.994 -21.540 

17050F Constructieve aanpassing Oude Stadhuis Nee Uitgaven 750.000 0 1.137.525 -387.525 

18005C Groot Sypel fase 2 inr. Openbare ruimte Ja Uitgaven 570.500 157.062 442.519 -29.081 

18005D Groot Sypel fase 2 civieltechn. Voorz. Nee Inkomsten 0 0 -2.062 2.062 

Uitgaven 997.000 51.077 23.721 922.203 

Uren 0 8.467 9.039 -17.506 

18008B Fietspad Melis Stokelaan 40 jr Ja Uitgaven 210.000 0 210.000 0 

18008C Verkeersr. Nassaul-Veldkamp-Engels. 40jr Nee Uitgaven 198.000 0 0 198.000 

18008F Verv. Sportveldverl. LED fase 2 Ja Uitgaven 82.280 0 64.977 17.303 

18008G Verv. Sportveldverl. LED fase 3 Ja Uitgaven 120.000 0 34.549 85.451 

18008H Restauratie oude stadsmuur 40 jr Ja Uitgaven 120.000 87.166 0 32.834 

18008I Markeren loop stadsmuren bestrating 15jr Nee Uitgaven 50.000 0 6.290 43.710 

18008J Muziekprieel Plantagepark Ja Uitgaven 100.000 19.014 113.448 -32.462 

18008K Verlichting Plantagepark Ja Uitgaven 25.000 15.895 0 9.105 

18008L Buitenplaats Scouting 40 jr Nee Uitgaven 345.000 0 240.860 104.140 

18008M Nieuwbouw Havenkantoor 40 jr Nee Uitgaven 420.000 0 11.026 408.974 

18008N Nieuwbouw Havenk. Techn. voorz. 15 jr Nee Uitgaven 80.000 0 0 80.000 

18008O Verv. Brandkast stadswinkel 25 jr Ja Uitgaven 25.000 22.260 0 2.740 

18008P Aanschaf ID scanners 5 jr Ja Uitgaven 20.000 0 26.503 -6.503 

18015 Revitalis. bedrijventerr. Lorentz fase 2 Nee Inkomsten -500.000 0 -650.003 150.003 

Uitgaven 1.575.000 22.831 1.984.697 -432.527 
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Krediet Afgesl. Ink./Uitg. Kredietruimte 
Geboekt 
vorige jaren 

Geboekt 
huidig jaar 

Vrije ruimte 

Uren 0 29.633 36.156 -65.789 

18016A Trouwzaal Huis van de Stad Nee Uitgaven 20.000 0 1.829 18.171 

18016B Trouwzaal Oude Stadhuis Ja Uitgaven 25.000 0 24.230 770 

18018 Uitvoeren onderhoud voor rekening ElAmal Nee Uitgaven 261.691 -116.068 285.056 92.703 

18020A Sporthal Stadsweiden zon-PV installatie Nee Inkomsten 0 0 -5.976 5.976 

Uitgaven 121.000 9.421 127.321 -15.741 

18020B Sporthal de Sypel zon-PV installatie Nee Inkomsten 0 0 -2.627 2.627 

Uitgaven 227.000 180.961 55.977 -9.937 

18020C Gemeentewerf zon-PV installatie Nee Uitgaven 125.000 6.866 75.662 42.472 

18029B Asbestinventarisatie gem. gebouwen Nee Uitgaven 36.300 0 1.672 34.628 

18029C Stadsmuseum Donkerstraat Nee Uitgaven 26.578 0 0 26.578 

18029D Gymlokaal Vliepad/Deventerweg/Biezenpl. Nee Inkomsten 0 0 -245 245 

Uitgaven 42.831 0 6.275 36.556 

18029E Sporthal Stadsweiden Ja Inkomsten 0 0 -2.330 2.330 

Uitgaven 24.836 0 49.631 -24.795 

18029F Buurthuis De Tweeling, Ruyterlaan Ja Uitgaven 14.657 0 3.154 11.503 

18029G Gem. Begraafplaats Nee Uitgaven 23.219 0 7.974 15.245 

18029H Buurtproject Rietmeen Ja Uitgaven 24.616 17.467 0 7.149 

18029I Gymzaal Houtkamp Nee Uitgaven 34.460 0 0 34.460 

18029J Gymzaal Constatijn Huyensln/Deventerweg Nee Inkomsten 0 0 -205 205 

Uitgaven 60.473 92 5.766 54.616 

18029L MOB Complex, Deventerweg 2A Ja Uitgaven 39.012 103.435 5.000 -69.423 

18029N Klooster,Vischpoort, Cathkapel linntoren Ja Uitgaven 12.930 9.307 0 3.623 

18029O Brandweerkazerne Hierden Nee Uitgaven 35.553 0 0 35.553 

18029P Multifunctioneel centrum de Bogen Nee Uitgaven 62.766 97.722 0 -34.956 

18029Q Stadhuis, Havendam 56 Nee Uitgaven 206.300 152.991 41.664 11.645 

18029R Begraafplaats Oostergaarde Ja Uitgaven 194.736 126 270.276 -75.666 

18036 Opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1 Nee Uitgaven 54.600 0 0 54.600 

18049A Duurz.maatr. Energieke Stad Nee Uitgaven 750.000 0 133.743 616.257 

18049B Inzet duurzh.makelaar lorentzIII Nee Uitgaven 68.413 8.750 17.500 42.163 

18049C Vegetatiedaken Lorentz III Ja Uitgaven 360.247 367.830 0 -7.583 

18053 Herinrichting Melis Stokelaan Nee Uitgaven 1.155.000 3.000 1.182.092 -30.092 

18507 Werkafspr. ligplaatsen Rondvaartschepen Nee Uitgaven 65.000 0 0 65.000 

18924A Realisatie de Wellen Barcelona vd Veluwe Nee Uitgaven 230.000 0 0 230.000 

18924B Voorber. de Wellen Barcelona vd Veluwe Nee Uitgaven 50.000 10.649 17.327 22.024 

18924C Uitv. Visie gebied de Wellen/Stille Wei Nee Uitgaven 1.398.000 0 23.232 1.374.768 

18964 Reconstructie Havenhoofd Nee Uitgaven 0 0 0 0 

18969 Molenstichting Nee Uitgaven 50.000 50.000 0 0 

19008 Motie Donkere Vlekken Ja Uitgaven 12.100 0 12.100 0 

19009 Vervanging Podium op de Markt Ja Inkomsten 0 0 -2.500 2.500 

Uitgaven 75.320 0 85.490 -10.170 

19011A Fase 3 Begraafplaats Nee Uitgaven 968.000 0 0 968.000 

19011B Verkeersveiligheid Wittehagen Nee Uitgaven 250.000 0 0 250.000 

19011C Omvormen LED Smeepoort en Klooster Nee Uitgaven 12.000 0 0 12.000 

19011D Aanlichten Zeebeer Nee Uitgaven 45.000 0 0 45.000 

19011E Groot Sypel 4e fase - Inr. Parkeerplaats Nee Uitgaven 280.000 0 23.135 256.865 

19011F Onderwijshuisv. OLP en 1e meub. Kath b.o Ja Uitgaven 54.351 0 55.167 -816 

19011G Toegangscontrolesyst. Gymnastieklokalen Nee Inkomsten 0 0 -204 204 

Uitgaven 58.084 0 5.203 52.881 

19011H Kunstgrasveld sportpark Slingerbos Nee Inkomsten 0 0 -34.541 34.541 

Uitgaven 153.987 0 397.385 -243.398 

19011I Openbare verlicht. Buitengeb. Hierden Nee Uitgaven 24.146 0 0 24.146 

19011J 95-PGR-5 Fiat Punto EVO Nee Uitgaven 15.542 0 0 15.542 

19011K Vervanging houtversnipperaar OBM Nee Uitgaven 35.750 0 0 35.750 

19011L Charon 170 Inmants (grasveegmachine) Nee Uitgaven 14.000 0 0 14.000 

19011M Vervanging hoge druk set WS-DB-75 Nee Uitgaven 25.603 0 0 25.603 

19011N Aanschaf tillift voor gehandicapten Nee Inkomsten 0 0 -74 74 

Uitgaven 8.544 0 894 7.650 

19011O Observatiecamera op de markt Nee Uitgaven 31.455 0 0 31.455 

19011P Veeg/schrob/zuigmachine Houtwal Nee Uitgaven 53.000 0 0 53.000 

19011Q Herinrichting Havendam Nee Uitgaven 850.000 0 10.000 840.000 

19011R Aanpassen velden Slingerbos Nee Uitgaven 732.050 0 213.541 518.509 

19011S Aanpassing brandweerkazerne Hierden Nee Uitgaven 95.000 0 3.638 91.362 

19011T Bankjes voor ouderen Nee Uitgaven 40.000 0 0 40.000 

19011U Fijnstofvangers Nee Uitgaven 65.000 0 0 65.000 

19011V Vlot Strandeiland Nee Uitgaven 40.000 0 16.138 23.863 

19011W Restauratie Grote Kerk Ja Uitgaven 800.000 0 800.000 0 

19011X Herinrichting Parkzone Stadsdennen Nee Uitgaven 325.000 0 0 325.000 

19011Y Herinr Binnenst fase 1 (Vijhe/Bruggestr) Nee Uitgaven 220.000 0 11.942 208.058 

19011Z Groot Sypel 4e fase Inr. Openbare ruimte Nee Uitgaven 300.000 0 7.574 292.426 

19012 Gem. aandeel gerealiseerde afvalinz.WFR Ja Uitgaven 91.635 91.635 113.652 -113.652 

19019A Vervanging Kade en steigerfac. Nee Uitgaven 350.000 0 0 350.000 

19019B Uitbr. Kade en steigerfacilit. Havendam Nee Uitgaven 150.000 0 0 150.000 
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Krediet Afgesl. Ink./Uitg. Kredietruimte 
Geboekt 
vorige jaren 

Geboekt 
huidig jaar 

Vrije ruimte 

19020 Inventaris Oude Stadhuis Markt 1 Nee Uitgaven 132.500 0 109.739 22.761 

19022A Kunstgrasveld voetbal Groot sypel fase 3 Ja Uitgaven 804.650 0 823.859 -19.209 

19022B Beachvolleybalveld Groot sypel fase 3 Ja Uitgaven 90.750 0 87.866 2.884 

19022C Handbalveld fase 3 Nee Uitgaven 181.500 0 629 180.871 

19022D Hekwerken Groot sypel fse 3 Nee Uitgaven 363.000 0 90.750 272.250 

19022E Openbare ruimte fase 3 Groot Sypel Ja Uitgaven 591.300 0 302.226 289.074 

19022F Civieltechnisch fase 3 Groot sypel Nee Uitgaven 36.300 0 121.227 -84.927 

19038 Markering Stadsmuren Nee Uitgaven 150.000 0 0 150.000 

19040A MJOP19 Buurthuis De Tweeling, Ruyterlaan Nee Uitgaven 32.720 0 24.785 7.935 

19040B MJOP 2019 Gem. Begraafplaats Elzenhof Nee Uitgaven 17.827 0 8.844 8.983 

19040C MJOP 2019 Sporthal De Sypel Nee Uitgaven 18.916 0 0 18.916 

19040D MJOP19 Gymz. Const. Huygesnln/Deventerw. Nee Inkomsten 0 0 -11.465 11.465 

Uitgaven 219.090 0 321.714 -102.624 

19040E MJOP19 Klooster, Centrum voor de Kunsten Nee Uitgaven 64.096 0 0 64.096 

19040F MJOP19 Biezenplein 3-4 School/Gymlokaal Nee Uitgaven 5.992 0 0 5.992 

19040G MJOP 2019 MFC De Bogen Nee Uitgaven 469.266 0 231.501 237.765 

19040H MJOP 2019 Blokhuis 4 Nee Uitgaven 28.064 0 21.663 6.401 

19040I MJOP 2019 Weiburglaan 7 Nee Uitgaven 8.169 0 3.390 4.779 

19040J MJOP 2019 Oude Stadhuis, Markt 1 Ja Uitgaven 125.502 0 135.862 -10.360 

19040K MJOP 2019 Stadsmuseum Donkerstraat Nee Uitgaven 18.296 0 0 18.296 

19040L MJOP 2019 Overige Complexen Nee Uitgaven 12.982 0 1.019 11.963 

19045A Skeelerbaan Nee Uitgaven 50.000 0 40.000 10.000 

19045B Kunstgrasveld zwart-wit Nee Inkomsten 0 0 -15.776 15.776 

Uitgaven 217.800 0 181.500 36.300 

19075 Verbouwing Raadzaal Nee Uitgaven 0 0 50.805 -50.805 

19918A Mitsubishi Fuso V-612-XG (riolering) Ja Uitgaven 51.136 0 55.076 -3.940 

19918B Mitsubishi Fuso V-613-XG (boomploeg) Ja Uitgaven 50.577 0 49.228 1.349 

19918C Mitsubishi Fuso V-592-XP (techn. dienst) Ja Uitgaven 51.980 0 58.649 -6.669 

DIVVIT Aandelen Vitale Vakantieparken Nee Uitgaven 0 0 1.276 -1.276 

Totaal 34.962.655 11.463.297 13.448.275 10.051.082 

 
Investeringen Grondbedrijf 

 
Krediet Afgesl. Kredietruimte 

Geboekt 
vorige jaren 

Geboekt 
huidig jaar 

Vrije ruimte 

Totaal Drielanden 

TC10 Totaal 
Groene Zoom 

08031L Milieuonderzoek 2008 Groene Zoom Nee 10.000 0 1.460 8.540 

13043 SR Inrichting openb.ruimte Horlose Brink Nee 275.000 242.859 -169.191 201.332 

17011B ov. kst gronden 3lnd-West Gr. Zoom Nee 30.350 0 0 30.350 

18027A BRM Drielanden - Tuindersbrink Nee 170.000 5.012 12.436 152.552 

18027B WRM Drielanden - Tuindersbrink Nee 334.000 0 0 334.000 

18027C Bovenwijks Drielanden - Tuindersbrink Nee 70.000 0 69.629 372 

1901010 Compl. 10 Groene Zoom Ja 120.000 0 67.110 52.890 

TC10 Totaal Groene Zoom – Totaal 1.009.350 247.870 -18.555 780.035 

TC30 Totaal 
Drielanden 

1901030 Compl. 30 Drielanden Ja 50.000 0 15.374 34.626 

TC30 Totaal Drielanden – Totaal 50.000 0 15.374 34.626 

TC32 Totaal 
Cresent 

18041A Bouw- en woonrijp maken Crescentplas Ja 2.100.000 183.894 1.916.247 -141 

18041C Aanleg recreatieve voorz. Crescentplas Nee 750.000 39.380 779.037 -68.417 

18041D Technische ondersteuning Crescentplas Ja 100.000 30.406 63.753 5.841 

TC32 Totaal Cresent – Totaal 2.950.000 253.680 2.759.037 -62.716 

TC34 Totaal 
Drielanden 
Harderweide 

10048 Compensatieplan das Drielanden Ja 88.067 80.342 6.600 1.125 

12063A Mil.tech. bodemonderzoek Drielanden West Nee 10.000 0 0 10.000 

14017 Uitvoering Compensatiepl. Das Drielanden Nee 500.000 490.266 2.656 7.078 

15037A Gebiedspromotie Drielanden-West Nee 40.000 5.787 1.340 32.873 

15037B Omgevingscommunicatie Drielanden-West Nee 10.000 0 0 10.000 

16038 BRM eerste fase Harderweide Ja 2.362.000 2.579.236 0 -217.236 

17011A Aankoop gronden 3lnd-West Gr. Zoom Nee 594.650 13.836 0 580.814 

17047 Bestemmingsplan Harderweide deelplan 2 Nee 100.000 44.846 0 55.154 

17053A Woonrijp Harderweide fase 01 Nee 4.200.000 1.995.920 1.178.092 1.025.988 

17061 Verkoop bouwkavels deepl.1 Harderweide Ja 104.500 100.714 13.968 -10.182 

18041B Bouw- en woonrijp maken Harderweide Ja 400.000 0 400.648 -648 

18046 Geluidscherm Harderweide Nee 5.895.000 15.176 120.081 5.759.743 

1901034 Compl. 34 Harderweide Ja 540.000 0 525.621 14.379 

2020134 Sanering fase 2 Harderweide Nee 0 0 75.000 -75.000 

2020234 BRM fase 2 Harderweide Nee 0 0 150.000 -150.000 

TC34 Totaal Drielanden Harderweide – Totaal 14.844.217 5.326.123 2.474.005 7.044.088 

Totaal Drielanden – Totaal 18.853.567 5.827.673 5.229.860 7.796.033 

Totaal Overige Complexen 

TC22 Totaal 
Lorentz III 

11061 Marketingplan Lorentz III Nee 300.000 282.243 1.245 16.512 

11064 Kredietaanvraag uitgaven Lorentz III Nee 100.000 75.441 0 24.559 

12063C Mil.tech. bodemonderzoek Lorentz III Nee 22.500 18.398 1.425 2.678 

14013B Onderhoud verkoopbare kavels Lorentz III Nee 94.800 7.344 14.279 73.177 

14019C Verkoop pand Kleine Mheenweg Ja 8.000 7.157 0 843 
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Krediet Afgesl. Kredietruimte 

Geboekt 
vorige jaren 

Geboekt 
huidig jaar 

Vrije ruimte 

14070 M.e.r. procedure Lorentz III Nee 165.000 12.755 0 152.245 

17049A Lorentz III BRM fase II + deels III Nee 9.733.000 4.988.894 1.571.690 3.172.416 

17049D Lorentz III aanleg bergingsvijver Nee 150.000 0 0 150.000 

1901022 Compl. 22 Lorentz III Ja 300.000 0 304.427 -4.427 

TC22 Totaal Lorentz III – Totaal 10.873.300 5.392.231 1.893.067 3.588.002 

TC29 Zuidelijke 
Stadrand 

08031S Milieuonderzoek 2008 Tonsel II Nee 2.500 0 0 2.500 

TC29 Zuidelijke Stadrand – Totaal 2.500 0 0 2.500 

TC43 Totaal 
Hierden Hoge 
Varenweg 

14069 Onteigening gebied Hoge Varen Nee 0 51.212 -153.604 102.392 

TC43 Totaal Hierden Hoge Varenweg – Totaal 0 51.212 -153.604 102.392 

Totaal Overige Complexen – Totaal 10.875.800 5.443.443 1.739.462 3.692.895 

Totaal voorraad gronden 

TC50 Totaal 
Sypel 

08010 BRM werkgebied Sypel, Hertog Reinoudln Nee 85.000 22.628 0 62.372 

12063E Mil.tech. bodemonderzoek Sypel Nee 10.000 5.878 0 4.122 

14013C Onderhoud verkoopbare kavels De Sypel Nee 5.100 3.226 0 1.874 

5001 Sypel (6.123m2) Nee 0 1.166.764 -480.880 -685.884 

TC50 Totaal Sypel – Totaal 100.100 1.198.496 -480.880 -617.516 

TC52 Totaal De 
Harder 

16938A Bouwrijp maken gebied De Harder Nee 15.000 39.087 1.051 -25.138 

16938B Ontwikkelen gebied De Harder Nee 200.000 87.677 0 112.323 

TC52 Totaal De Harder – Totaal 215.000 126.764 1.051 87.185 

TC53 Totaal 
Boekhorstlaan 

08031P Milieuonderzoek 2008 Boekhorstlaan Ja 2.500 0 778 1.722 

TC53 Totaal Boekhorstlaan – Totaal 2.500 0 778 1.722 

TC56 Totaal 
Lorentz II 

06046A Uitbr. Lorentz fase 3 groenvoorziening Nee 100.000 92.109 0 7.891 

06046B Uitbr Lorentz fase 3 civiel techn.werk. Nee 355.000 255.039 20.600 79.361 

12063B Mil.tech. bodemonderzoek Lorentz II Nee 10.000 6.520 0 3.480 

TC56 Totaal Lorentz II – Totaal 465.000 353.669 20.600 90.731 

TC57 Totaal 
Tonsel 

08105 Woonrijp maken Tonsel 1e fase Nee 972.000 866.884 0 105.116 

14013D Onderhoud verkoopbare kavels Tonsel Nee 14.700 1.728 0 12.972 

TC57 Totaal Tonsel – Totaal 986.700 868.612 0 118.088 

TC58 Totaal 
Handelsweg 

08031R Milieuonderzoek 2008 Dichterskwartier Ja 5.000 0 0 5.000 

TC58 Totaal Handelsweg – Totaal 5.000 0 0 5.000 

Totaal voorraad gronden – Totaal 1.774.300 2.547.541 -458.451 -314.789 

Totaal Waterfront 

TC62 Totaal 
Lorentzhaven 

12016 BRM bedrijventerrein Lorentzhaven Nee 1.600.000 1.536.216 29.881 33.903 

1900662 Lorentzhaven 2019 Nee 7.200 0 0 7.200 

TC62 Totaal Lorentzhaven – Totaal 1.607.200 1.536.216 29.881 41.103 

TC63 Totaal 
Overloopterrein 

17038 Realisatie overloop-parkeerterrein WFR Nee 4.500.000 3.682.951 303.458 513.590 

1900663 Ontsluiting fase 2 Waterfront 2019 Ja 36.400 0 43.387 -6.987 

19034 Real. overloop-park.terrein WFR-inr.fase Nee 2.540.000 0 0 2.540.000 

TC63 Totaal Overloopterrein – Totaal 7.076.400 3.682.951 346.846 3.046.603 

TC64 Totaal Fase 
2 Marktpartijen 

12048A Deelgebied 1B / C Waterfront Ja 434.946 0 0 434.946 

12048C Deelgebied 1E Waterfront Ja 82.509 82.509 0 0 

12048F Deelgebied 3 Waterfront vervallen Ja 0 0 0 0 

12048H Deelgebied 5 Waterfront Ja 2.159.926 0 0 2.159.926 

12048X Ontv./doorbet. Rente fiscaal BRM WFR Ja 0 0 0 0 

12048Z Opbrengsten Synchroon fiscaal BRM Ja 0 5.715.370 0 -5.715.370 

TC64 Totaal Fase 2 Marktpartijen – Totaal 2.677.381 5.797.879 0 -3.120.498 

TC65 Totaal 
Gemeentelijke 
inzet 

12055A Verplaatsing Kleine Watersport Dolfijnen Ja 353.671 485.540 0 -131.869 

12055B Verplaatsing Kleine Watersport T.H. Ja 346.497 350.923 5.942 -10.368 

12055C Verplaatsing Kleine Watersport Ja 115.000 1.280 0 113.720 

12055D Rentekst vervr aanleg ontsluitingsweg Ja 80.000 85.000 0 -5.000 

13047 Trillingsonderzoek uitv. Waterfront Nee 200.000 58.900 0 141.100 

14061 Aankoop grond Joh. Kok & Zonen BV Nee 89.507 78.217 0 11.290 

17048 Afwerking oever Dolfinariumeiland Ja 300.000 305.000 0 -5.000 

18017 Vastst.overeenkomst Rederij Flevo BV Ja 145.000 141.115 3.300 585 

18034 Diverse werken Waterfront fase 2 Nee 5.019.500 1.468.081 1.577.128 1.974.291 

1900665 Fase 2 Waterfront 2019 Ja 194.700 0 120.671 74.029 

TC65 Totaal Gemeentelijke inzet – Totaal 6.843.875 2.974.056 1.707.041 2.162.778 

TC66 Totaal de 
Stadswerven 

13023A Bodemsanering Waterfront stadswerven Ja 8.057.480 8.057.481 0 -1 

TC66 Totaal de Stadswerven – Totaal 8.057.480 8.057.481 0 -1 

TC67 Totaal de 
Kades 

13023B Bodemsanering Waterfront kades Ja 8.119.050 8.119.049 0 1 

13048 Aaankoop percelen BdM straat 11,11A tm C Ja 3.665.000 3.494.714 183.813 -13.527 

13051 Sloop Waterfront Fase 3 Ja 2.000.000 826.901 71.631 1.101.468 

1900667 Fase 3 Waterfront 2019 Ja 271.800 0 318.660 -46.860 

19023 Sanering en BRM - WFR fase 3 Nee 14.800.000 0 3.561.765 11.238.235 

TC67 Totaal de Kades – Totaal 28.855.850 12.440.664 4.135.868 12.279.318 

TC81 Totaal 
Waterfront 
Algemeen 

13023C Bodemsanering Waterfront algemeen Ja 1.048.285 1.048.285 0 0 

13023D Bodemsanering bijdrage Provincie Ja -9.100.000 -9.100.000 0 0 

13023E Bodemsanering bijdrage consortium Ja -2.300.000 -2.300.000 0 0 
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Krediet Afgesl. Kredietruimte 

Geboekt 
vorige jaren 

Geboekt 
huidig jaar 

Vrije ruimte 

14027B Monitoring effectiviteit vogelrustgebied Ja 110.000 72.388 34.524 3.088 

14075 Explosievenonderzoek Waterfront Ja 2.390.131 2.391.588 0 -1.457 

16014B Tijdelijk parkeren Waterfront Ja 0 -184.739 0 184.739 

16020 Opsporing conv. explosieven WFR Ja 683.310 726.501 -44.650 1.459 

1900681 Overhead Waterfront 2019 Ja 362.400 0 350.219 12.181 

19031 Aanv.krediet resterend explosievenond. Nee 250.000 0 43.440 206.560 

TC81 Totaal Waterfront Algemeen – Totaal -6.555.874 -7.345.978 383.533 406.571 

Totaal Waterfront – Totaal 48.562.312 27.143.269 6.603.169 14.815.874 

Totaal 80.065.979 40.961.926 13.114.040 25.990.013 
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5.3 Verplichte beleidsindicatoren 
 
 
De indicatoren staan ook op de website “waarstaatjegemeente.nl”. In onderstaande indicatoren wordt Harderwijk 
vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen 
worden gemaakt.  

Indicatoren Thema 1 Meeteenheid Bron 
Jaar 

laatste 
meting 

Harderwijk 
Gemeenten 

25.000-50.000 
inwoners 

Absoluut verzuim Aantal leerplichtigen dat niet staat 
ingeschreven op een school, per 1.000 
inwoners leeftijd 5-18 jaar 

DUO/Ingrado 2017 0.1 1.2 

Relatief verzuim Aantal leerplichtigen dat wel staat 
ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 
leeftijd 5-18 jaar 

DUO/Ingrado 2018 34 21 

Jongeren met jeugdhulp  % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten 
opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 

CBS jeugd 2019 9.9 9.7 

Jongeren met jeugdreclassering % jongeren (12-22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte 
van alle jongeren (12-22 jaar) 

CBS 2018 0,2 0,3 

Jongeren met jeugdbescherming % jongeren tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte 
van alle jongeren tot 18 jaar 

CBS 2019 0.9 1,0 

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 
van 12-17 jaar 

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 
12-17 jaar 

Bureau Halt 2018 199 111 

Jongeren met delict voor rechter % jongeren (12-21 jaar) dat met een delict 
voor de rechter is verschenen 

Verwey Jonker 
Instituut 

2018 1 1 

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners 

CBS 2018 2.3 1 

Diefstal uit woningen per 1.000 inwoners  Het aantal diefstallen uitwoningen per 1.000 
inwoners 

Politie 2018 1 2 

Geweldsmisdrijven per 10.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven per 10.000 
inwoners. Voorbeeld zijn seksuele 
misdrijven, levensdelicten zoals moord en 
doodslag en dood en lichamelijk letsel door 
schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) 

Politie 2018 48 33.5 

Vernieling en misdrijven tegen openbare 
order per 10.000 inwoners 

Het aantal vernielingen en misdrijven per 
10.000 inwoners 

CBS 2018 26.7 41.9 

Hernieuwbare elektriciteit % hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit 
die is opgewekt uit wind, water kracht, zon 
of biomassa  

Rijkswaterstaat 
klimaatmonitor 

2017 5.1 - 

Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een 
bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 

CBS 2019 30.9 25.1 

 
Aantal re-integratievoorzieningen 

Het aantal re-integratievoorzieningen per 
1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar 

CBS 2019 16.1 
 

12.1 
 

Wmo-cliënten met een 
maatwerkarrangement per 1.000 
inwoners 

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende 
bevolkingsgroep. Een 
maatwerkarrangement is een vorm van 
specialistische ondersteuning binnen het 
kader van de Wmo.  

CBS 
 

2019 
 

65 57 

% kinderen in armoede Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in 
een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen 

Verwey Jonker 
Instituut 

2018 5 5 

% Jeugdwerkloosheid Het percentage werkloze jongeren van 16-
22 jaar 

Verwey Jonker 
instituut 

2018 2 2 

 

Indicatoren Thema 2 Meeteenheid Bron 
Jaar 

laatste 
meting 

Harderwijk 
Gemeenten 

25.000-50.000 
inwoners 

Nieuwbouw woningen Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 
woningen 

ABF- Systeem 
Woningvoorraad 

2018 10 7.5 

Fijn huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk 
afval in kg per inwoner 

CBS 2018 202.9 145 

% niet-wekelijkse sporters 

Percentage niet-wekelijkse sporters 

Gezondheidsmonitor 
volwassenen  
(GGD’en, CBS, 
RIVM) 

2016 46,7 
 

49,3 
 

      

 

Indicatoren Thema 3 Meeteenheid Bron 
Jaar 

laatste 
meting 

Harderwijk 
Gemeenten 

25.000-50.000 
inwoners 

Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten 
opzichte van de (potentiële) 
beroepsbevolking 

CBS 2018 69.6 68.3 

Banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar Het aantal banen per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15-74 jaar 

LISA 2019 696.4 586.3 

Vestigingen per 1.000 inwoners van 15-
74 jaar 

Het aantal vestigingen van bedrijven per 
1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar 

LISA 2019 116.4 123 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Indicatoren Thema 3 Meeteenheid Bron 
Jaar 

laatste 
meting 

Harderwijk 
Gemeenten 

25.000-50.000 
inwoners 

Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt 
de verhouding tussen banen en woningen, 
en varieert tussen ) (alleen wonen) en 100 
(alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn 
er evenveel woningen als banen 

LISA 2019 55.9 49.9 

 

Indicatoren Thema 4 Meeteenheid Bron 
Jaar 

laatste 
meting 

Harderwijk 
Gemeenten 

25.000-50.000 
inwoners 

Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 
20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot 
de personen van 20 tot 65 jaar in % 

CBS 2019 56.4 59.8 

Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen 2019   5,9 Nb 

Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen 2019   6.1 Nb 

Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen 2019  € 395 Nb 

Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale 
kosten inhuur externen 

Eigen 
2019 

9,9%  Nb 

Overhead Percentage van de totale lasten Eigen 2019  7,7%  Nb 

 

Indicatoren Thema 6 Meeteenheid Bron 
Jaar 

laatste 
meting 

Harderwijk 
Gemeenten 

25.000-50.000 
inwoners 

Woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per 
jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt 
aan woonlasten 

COELO 2019 593 651 

Woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per 
jaar dat en meerpersoonshuishouden 
betaalt aan woonlasten 

COELO 2019 651 753 

WOZ-waarde woningen De gemiddelde WOZ waarde van woningen 
x € 1.000,- 

CBS 2019 258 260 
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5.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 


