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VOORWOORD

 

Aan de gemeenteraad,  

 

Voor u ligt de kadernota 2021. Het jaar 2021 wordt het derde jaar 

van deze collegeperiode waarin verder invulling wordt gegeven aan 

de coalitieovereenkomst ‘Met Elkaar’.  

 

De gemeente Heiloo is net als de rest van Nederland getroffen door 

de gevolgen van de coronacrisis. Deze crisis brengt veel 

onzekerheid met zich mee, ook in financieel opzicht. Op dit moment 

is (nog) niet inzichtelijk wat de coronacrisis betekent voor mogelijk 

hogere uitgaven en inkomstenderving. Het rijk heeft bij de 

bekendmaking van de meicirculaire ook een compensatiepakket 

voor de coronacrisis gepresenteerd. Hierbij zijn wel op macroniveau 

bedragen bekend gemaakt, maar een onderverdeling naar 

gemeenten volgt nog. Bij de programmabegroting 2021 zal hierop 

worden teruggekomen. Vanwege de genoemde onzekerheid zijn er 

meerdere gemeenten die hebben gekozen om geen kadernota op 

te stellen. Het college van Heiloo is van mening dat ondanks alle 

onzekerheid het belangrijk is om de zaken die we wel weten in een 

meerjarig perspectief te laten zien. Dit meerjarig perspectief laat 

zien dat we scherpe keuzes moeten maken om de begroting 

sluitend te krijgen.  

 

Het landelijke financiële beeld zoals besproken in het bestuurlijk 

overleg tussen het rijk en de VNG laat zien (al voor de coronacrisis) 

dat het sociaal domein voor een meerderheid van de gemeenten 

leidde tot een tekort op de jaarrekening en hogere belastingen. Het 

rijk geeft aan dat zij de ontwikkeling van de financiële positie van 

gemeenten nauwlettend blijven monitoren om tijdig maatregelen te 

kunnen nemen. Een positief signaal, maar biedt voor de korte  

 

termijn geen duidelijkheid over extra financiële armslag voor 

gemeenten. Ook voor Heiloo manifesteerden de tekorten op diverse 

onderdelen van het sociaal domein zich in de jaarrekening 2019. En 

de verwachting is dat zonder verdere maatregelen deze kosten 

blijven toenemen. Daarnaast zijn in deze kadernota op het vlak van 

de openbare ruimte diverse onderhoudsbudgetten naar boven 

bijgesteld. Dit alles bij elkaar resulteert in een nadelig (structureel) 

saldo van € 0,7 mln in 2020 en oplopend naar € 1,6 mln in 2024. 

 

We werken aan voorstellen om de programmabegroting meerjarig 

sluitend te maken. We betrekken hierbij alle programmaonderdelen. 

Bij de programmabegroting worden maatregelen aan u ter 

besluitvorming voorgelegd. We nodigen u uit om bij de behandeling 

van de kadernota uw ideeën hierover kenbaar te maken. 

 

De kadernota is als volgt opgebouwd. Allereerst geven we aan 

welke financiële uitgangspunten zijn gehanteerd. Vervolgens wordt 

de financiële positie weergegeven met de ontwikkeling van het 

meerjarige (structurele) begrotingssaldo. Daarna volgt een 

toelichting op de financiële mutaties per programma. Tot slot zijn in 

de bijlagen de meerjarige ontwikkeling van de reserves, het actuele 

investeringsplan en de baten en lasten per taakveld opgenomen. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo 

 

 

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA 

gemeentesecretaris 

De heer T.J. Romeyn 

burgemeester 
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FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 

 

We hebben bij het opstellen van de kadernota de volgende 

financiële uitgangspunten gehanteerd: 

 

1. Structureel begrotingsevenwicht 

2. Indexering onroerende zaakbelasting (OZB) 

3. Extra areaal OZB 

4. Indexering subsidies 

5. Indexering gemeenschappelijke regelingen  

6. Algemene uitkering in constante prijzen 

7. Indexering loonkosten 

8. Omslagrente 

 

Ad 1) Structureel begrotingsevenwicht 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig 

sluitende begroting. Een belangrijk toetsingscriterium van het 

provinciaal financieel toezicht is het structureel en reëel in 

evenwicht zijn van de begroting. Met structureel evenwicht wordt 

bedoeld dat structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit 

is dus het begrotingssaldo exclusief de incidentele baten en lasten. 

Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de 

realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming 

uiteraard volledig dient te zijn. 

 

Ad 2) Indexering OZB en waardeontwikkeling 

Voor de indexatie is uitgegaan om de OZB inkomsten met 1,6% te 

indexeren in 2021. Dit is gebaseerd op de nationale 

consumentenprijsindex (cpi) conform de verwachting van het 

Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan (maart 

2020).  

 

Ad 3) Extra areaal OZB 

Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van 

areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 

2020 worden gerealiseerd. Op basis van de meerjarenprognose 

grondexploitaties (MPG) gaan we uit van 200 extra woningen.  

 

Ad 4) Indexering subsidies 

De subsidies worden geïndexeerd met 1,6% in 2020. Dit 

percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) en is 

gebaseerd op de verwachting van het CPB. Daarnaast is conform 

het raadsvoorstel (15-6-2020) van een aantal maatschappelijke 

organisaties ook de looncompensatie verwerkt.  

 

Ad 5) Indexering gemeenschappelijke regelingen (GR) 

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt 

geïndexeerd met het in de regio voorgestelde methodiek. Uitgaande 

van een verhouding 70% (loon) en 30% (prijs) betekent dat een 

indexatie van 2,3%. Een GR mag met een onderbouwing afwijken 

van de 70-30 verhouding. In de kaderbrief van de GR is dat 

toegelicht. 
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Ad 6) Algemene uitkering 

Conform de huidige methodiek wordt de algemene uitkering van het 

rijk doorgerekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat 

vanaf 2021 hetzelfde prijspeil wordt gehanteerd (zonder verwachte 

prijsindex).  

 

Ad 7) Indexering loonkosten 

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 3,0% 

loonkostenontwikkeling in 2021. In onze begroting zitten alleen nog 

de loonkosten van het bestuur, de griffie en de gemeentesecretaris. 

De overige loonkosten zitten nu in de begroting van de 

werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH 

wordt alleen geïndexeerd opgenomen voor het jaar 2021.  

 

Ad 8) Omslagrente 

We hanteren voor de investeringen een omslagrente van 2,0%. 
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FINANCIËLE POSITIE 

 

OVERZICHT STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 

 

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven.  

A. Startpunt is het begrotingssaldo na de vaststelling van de programmabegroting 2020.  

B. t/m E. Verwacht begrotingssaldo na de financiële mutaties t/m de raad van 11 mei 2020. 

F. Verwacht begrotingssaldo na de gevolgen uit de Kadernota 2021. 

G. De incidentele baten en lasten worden in mindering gebracht om te komen tot het structurele begrotingssaldo. 

H. Structureel begrotingssaldo: begrotingssaldo minus de incidentele baten en lasten (= F -/- G). 

 

(x € 1.000,-) 2020   2021   2022   2023   2024   

A. Programmabegroting 2020 (raad 4-11-2019) 152  V 670  V 90  V 151  V 159  V            

2e firap 2019 78  V 21  V 21  V 21  V 21  V 

B. Begrotingssaldo na raad 9-12-2019 230  V 691  V 111  V 172  V 180  V            

Beëindigen appeltje eitje 12  V 12  V 12  V 12  V 12  V 

Aanpassing huur scouting Rurik 11  N 11  N 11  N 11  N 11  N 

Onderhoud huisvesting JGZ Holleweg 58  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

Onderzoeksplan 2020 artikel 213a 5  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

C. Begrotingssaldo na raad 3-2-2020 168  V 692  V 112  V 173  V 181  V            

Bemiddelingskamer 18  N 18  N 18  N 18  N 0  
 

D. Begrotingssaldo na raad 24-2-2020 150  V 674  V 94  V 155  V 181  V            

Overname inventaris sportcafé Vennewater 45  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

Overdracht budget machinaal- en handgereedschap aan 
BUCH 

7  N 8  N 9  N 9  N 9  N 

Nota actualisatie grondexploitaties 155  V 56  V 138  V 42  V 24  V 

E. Begrotingssaldo na raad 11-5-2020 253  V 722  V 224  V 188  V 196  V            
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(x € 1.000,-) 2020   2021   2022   2023   2024   

Aanpak M@ZL schoolverzuim 10  N 22  N 28  N 29  N 29  N 

Kadernota 2021 (autonoom) / 1e firap 2020 1.716  N 1.970  N 1.458  N 1.607  N 1.595  N 

Kadernota 2021 (nieuw beleid 2021 e.v.) 0  
 

205  N 150  N 150  N 150  N 

F. Begrotingssaldo na raad 29-6-2020 1.472  N 1.474  N 1.412  N 1.598  N 1.578  N            

Incidentele baten en lasten 
          

Waarvan incidentele baten en lasten (bestaand) 746  N 216  N 62  N 53  N 0  
 

Waarvan incidentele baten en lasten (nieuw) 24  N 219  N 0  
 

0  
 

0  
 

G. Totaal incidentele baten en lasten (-/-) 770  N 434  N 62  N 53  N 0  
 

           

H. Structureel begrotingssaldo 
(excl. incidentele baten en lasten) 

702  N 1.040  N 1.350  N 1.546  N 1.578  N 

 

Opmerking:  

- Om te komen tot het structureel begrotingssaldo (rij K) zorgt een incidenteel last of nadeel voor een verbetering van het begrotingssaldo, doordat 

deze uit het verwachte begrotingssaldo (rij I) wordt gehaald. 

- De “N” achter het cijfer staat voor Nadeel en de “V” voor Voordeel 
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Structureel begrotingssaldo  

Na verwerking van de mutaties uit de programmabegroting is het 

structurele begrotingssaldo voor alle jaren nadelig. Zie 

onderstaande tabel: 

 

 
 

In 2020 bedraagt het begrotingssaldo € 1.472.000,- nadelig. 

Wanneer de per saldo € 770.000,- nadelige incidentele baten en 

lasten uit dit resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele 

saldo € 702.000,- nadelig. Dit loopt op naar een nadeel van 

€ 1.578.000,- in 2024. 

 

Ontwikkelingen 

Om het (structurele) begrotingssaldo beter in perspectief te kunnen 

plaatsen is het van belang om een aantal ontwikkelingen te 

benoemen die mogelijk invloed hebben op het begrotingssaldo. In 

de inleiding is al gewezen op de financiële onzekerheid die de 

coronacrisis met zich meebrengt. Van verschillende andere 

onderwerpen is op dit moment bekend dat afhankelijk van de 

keuzes die gemaakt worden er financiële gevolgen uit voortvloeien. 

De kosten van onderstaande ontwikkelingen zijn nog niet precies 

bekend of hiervan ontbreekt de dekking: 

 Herinrichting ’t Loo: naar verwachting wordt in 2020 duidelijk 

hoeveel middelen nodig zijn voor de realisatie hiervan. 

 Programma duurzaamheid. Het rijk geeft de gemeenten drie 

opdrachten: Klimaatakkoord, Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 

en Nederland Circulair 2050. Een impactanalyse heeft 

uitgewezen dat de huidige capaciteit binnen de BUCH 

onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan deze 

opdrachten. Er is structureel aanvullend budget nodig voor 

vaste formatie (aandeel Heiloo € 117.000,-) en er zijn 

incidentele kosten in de vorm van projectbudget nodig. Voor 

Heiloo loopt dit op van € 72.000,- in 2021 naar € 213.000,- in 

2025.  

 

Deze incidentele kosten worden nu verder in kaart gebracht 

en er wordt gezocht naar financiële dekking. Per gemeente 

heeft het Rijk incidenteel € 237.000,- per gemeente 

beschikbaar gesteld voor aardgasvrije 

wijken/energieloketten. Dit kan zorgen voor dekking van de 

kosten energietransitie in 2020 en 2021. Eind 2020 wordt 

bekend of gemeenten een aanvullende structurele 

tegemoetkoming krijgen van de Rijksoverheid voor het 

uitvoeren van het Klimaatakkoord. Dit zou dan per 2022 

worden verwerkt in de Rijksbegroting. Andere vergelijkbare 

gemeenten hebben reeds gelijksoortige of hogere budgetten 

beschikbaar gesteld voor klimaatdoeleinden. 

 

De impactanalyse is met de raad besproken. In juni wordt 

het programmadocument ter consultatie voorgelegd aan de 

raad. Na het verwerken van de feedback wordt in september 

de raad gevraagd om besluitvorming. Deze besluiten 

kunnen dan nog worden verwerkt in de begroting voor 2021. 

 Maatschappelijke voorzieningen Zandzoom: De 

mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot 

maatschappelijke voorzieningen in Zandzoom, waarbij 

1. Saldo van baten en lasten 86 383 -2.711 -1.034 -1.801

2. Saldo mutaties reserves -1.559 -1.857 1.299 -565 223

3. Begrotingssaldo (1. + 2.) -1.472 -1.474 -1.412 -1.598 -1.578

4. Waarvan incid. baten en lasten -770 -434 -62 -53 0

5. Structureel begrotingssaldo 

(3. -/- 4.)

-702 -1.040 -1.350 -1.546 -1.578

Structureel begrotingssaldo

(bedragen x € 1.000)

2020 2021 2022 2023 2024
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concreet wordt gedacht aan een integraal kindcentrum en 

een gezondheidscentrum. 

 Bouw 2e sporthal: in 2020 heeft GBSA (de verenigingen 

HZV, Terriërs, Effect en Flashing) onderzoek gedaan naar 

de realisatie van een 2e sporthal. De inschatting van deze 

werkgroep is dat dit een investeringsbedrag oplevert van ca 

€ 1,7 mln. Voor verdere verwerking in de gemeentelijke 

begroting zal dit bedrag nog nader geverifieerd moeten 

worden en wat het effect hiervan is op de totale 

exploitatielasten van de gemeente.  

 Huisvestingslasten gemeentehuis: bij de start van de BUCH 

is afgesproken dat iedere gemeente de kosten van het eigen 

gemeentehuis voor zijn rekening neemt. Momenteel loopt 

het onderzoek naar verschillende varianten om de 

huisvesting te centreren. Hierbij speelt het vraagstuk wat er 

met het huidige gemeentehuis van Heiloo gaat gebeuren. 

 Het nieuw voorgestelde vergadermodel voor de raad brengt 

extra kosten met zich mee voor o.a. (flexibele en 

verplaatsbare) inrichting parallelle vergaderzaal.   

 Evaluatie dienstverlening sociaal domein: de gemeente 

Heiloo heeft bij het raadsvoorstel over de dienstverlening 

deze extra middelen t/m 2021 toegezegd (ca € 170.000,-). 

De BUCH heeft personeel in vaste dienst genomen. Dit 

heeft als mogelijke consequentie dat als Heiloo de tijdelijke 

dekking van drie jaar niet omzet in structurele dekking naar 

aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van het 

dienstverleningsmodel er mogelijke frictiekosten ontstaan.  

 Bijzondere bijstand / nieuwe beleidsregels: in 2021 volgt een 

actualisatie van de beleidsregels sociaal domein. In deze 

beleidsregels wordt (naast wettelijke bepalingen) bepaalt 

welke doelgroepen in aanmerking komen voor deze 

voorzieningen. Een mogelijke verruiming brengt extra lasten 

met zich mee. 

 Extra kapitaallasten aansluiting A9: de vertraging van het 

project aansluiting A9 brengt extra kosten met zich mee. 

Hiervoor volgt een apart raadsvoorstel met 

dekkingsmogelijkheden. 

 Minischermen spoor: De voorkeur van het college gaat uit 

naar het aanbrengen van mini-schermen langs het spoor in 

Heiloo om de geluidsbelasting op woningen langs het spoor 

te reduceren. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 

wens van de meerderheid van bewoners langs het spoor. 

Bovendien is uit de maatschappelijke-kosten-baten-analyse 

gebleken dat mini-schermen (ondanks hogere kosten) 

positiever scoren dan traditionele hogere schermen. 

Aanvankelijk was het uitgangspunt dat de kosten voor 

railschermen volledig subsidiabel waren. Het budget waar 

de subsidie uit wordt betaald (het Meerjarenprogramma 

Geluidsanering) staat echter onder druk. Om die reden heeft 

het ministerie van I&W laten weten dat de meerkosten van 

mini-schermen (t.o.v. traditionele hogere schermen) niet 

subsidiabel zijn. Dit geldt voor zowel de uitvoeringskosten en 

de beheer-/onderhoudskosten. Dit betekent dat bij een 

keuze voor mini-schermen de gemeente Heiloo een eigen 

bijdrage moet leveren van ongeveer € 1,7 mln. De mini-

schermen hebben een verwachte levensduur van 35 jaar. 

 Evaluatie BUCH werkorganisatie: Op dit moment voert een 

externe partij een artikel 213a onderzoek uit naar de 

evaluatie van de BUCH. Dit onderzoek is gebaseerd op de 

afspraak die is gemaakt in het bedrijfsplan van de BUCH 

“Samen, maar toch apart” uit 2015. Daarin is opgenomen 

dat na vier jaar de BUCH wordt geëvalueerd in relatie tot de 

in het bedrijfsplan vastgelegde kaders. Het externe bureau 

heeft dit verwoord met de volgende onderzoeksvraag:  

“Hoever is de BUCH met het behalen van de doelstellingen 

die bij het aangaan van de samenwerking zijn geformuleerd, 
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en wat is er in de nabije toekomst nodig om de 

doelstellingen (beter) te halen?” Het onderzoek is begin mei 

gestart en de verwachting is dat medio augustus de 

uitkomsten aan de colleges worden gepresenteerd. 

 Effect herijking gemeentefonds: de invoering van de nieuwe 

verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 1 januari 

2022. In de media is reeds bericht dat de nieuwe verdeling 

een herverdeling van middelen naar grotere gemeenten zou 

betekenen. Dit beeld is bevestigt door de minister van BZK. 

Op dit moment vindt een verdere verfijning plaats van de 

conceptmodellen. De definitieve uitkomsten worden bekend 

bij de decembercirculaire. De gemeente Heiloo ontvangt ca 

€ 28 mln aan algemene uitkering. Een daling van 1% levert 

al € 280.000,- minder inkomsten op. 

 

Actualisatie beheerplannen gebouwen 

De meerjarenonderhoudsplannen zijn geactualiseerd. Hierbij is 

gebruik gemaakt van een BUCH breed beheersysteem, te weten O-

Prognose. Met dit beheersysteem kunnen we de jaarlijks benodigde 

middelen voor het beheer en onderhoud van alle gemeentelijke 

gebouwen berekenen. De gemeentelijke gebouwen zijn 

geïnventariseerd op basis van de NEN 2767. Dit is de landelijk 

gehanteerde norm voor de conditiemeting van gebouwen. Het 

onderhoudsniveau dat we hebben gehanteerd om de jaarlijks 

benodigde middelen voor het beheer en onderhoud te bekostigen is 

niveau 3, redelijk. Dit wordt ook wel sober en doelmatig genoemd. 

Lager in conditie zal betekenen dat gebouwen in verval raken en de 

herstelkosten hoger worden. 

 

Voorziening onderhoud gebouwen 

Behalve de noodzakelijke actualisatie van de beheerplannen wordt 

in deze kadernota voorgesteld om de verwerking van de lasten van 

het groot onderhoud op een andere manier te regelen. Een 

voorziening is het meest gangbare binnen het beheer van 

gemeentelijk vastgoed. Voordeel is dat grote financiële 

schommelingen in het uitvoeren van onderhoud worden hiermee 

afgevlakt, doordat wordt uitgegaan van een dotatie aan de 

voorziening o.b.v. de verwachte uitgaven van de komende 10 jaar. 

De BBV stelt als voorwaarde dat de onderhoudsplannen periodiek 

(minimaal om de 5 jaar) worden bijgewerkt. Uitgaven die leiden tot 

een kwaliteitsverbetering en/of levensduurverlenging worden 

conform BBV meegenomen als investering. 

 

Voor de openbare basisscholen werd overigens al gewerkt met een 

voorziening, maar deze beperkte zich dus alleen tot de 

schoolgebouwen. Daarnaast beschikte Heiloo over een 

bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Het voorstel is om de 

verwachte saldi van deze voorziening en bestemmingsreserve per 

1/1/2021 te storten in de nieuwe voorziening onderhoud gebouwen 

en deze daarna op te heffen. 
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Welke gebouwen? 

Het gaat om de volgende gebouwen / accommodaties, waarbij het 

betreffende programmaonderdeel wordt weergegeven: 

 

PO Gebouw / accommodatie 

1b Gymzalen (3x) 

1b Schoolcomplex HOED en De Kring 

1b Gebouw Sluijsweijdt 

1b Schoolgebouw  Slimpad / Breedelaan 

1b PSZ Holleweg 

1b Sportcomplex Het Vennewater 

1b Bibliotheek  

1b Het Trefpunt 

1b Brunogebouw 

1d Brandweerkazerne 

2a Muziekschool 

2a Theater De Beun 

2a Scoutinggebouw De Kistemaker 

2a Toren NH Kerk  

3c Aula begraafplaats Holleweg 

4 Gemeentehuis 

4 Onderkomen BOR 

 

Autonoom versus nieuw beleid 

Er is onderscheid gemaakt of de mutatie “autonoom” (aut) is of 

“nieuw beleid” (nb) betreft. Een autonome ontwikkeling is 

onafwendbaar, onontkoombaar, kan niet worden uitgesteld en/of 

volgt uit nieuwe wet en regelgeving. Veelal gaat het om loon- en 

prijsontwikkelingen of mutaties die voortkomen uit eerder door uw 

raad genomen besluiten. Daarna worden alle overige mutaties 

gepresenteerd als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) 

bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. 

De raad wordt gevraagd om de financiële mutaties van de 1e 

financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de 

kadernota vast te stellen. De mutaties “nieuw beleid” uit de 

kadernota worden niet bij deze kadernota vastgesteld, maar worden 

ingebracht bij de programmabegroting 2021, zodat dan een 

integrale afweging kan plaatsvinden met mogelijk andere wensen of 

keuzes. 

 

Investeringen en kapitaallasten 

Bij deze kadernota zijn de investeringen herijkt. Dit heeft budgettaire 

gevolgen in de vorm van gewijzigde kapitaallasten. In de bijlage is 

een actueel overzicht van het investeringsplan opgenomen. Per 

programmaonderdeel worden de mutaties in de kapitaallasten 

gepresenteerd. 

 

Vermogenspositie / reserves en voorzieningen 

In deze kadernota worden diverse mutaties in de reserves verwerkt. 

Voor zover de raad hierover nog niet heeft besloten worden deze 

onttrekkingen of stortingen expliciet aan de raad ter besluitvorming 

voorgelegd. In de bijlage treft u een geactualiseerd overzicht aan 

van de reserves.  
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GEVOLGEN MEICIRCULAIRE 2020 

 

Om de raad een zo actueel mogelijk financieel perspectief te 

presenteren zijn in deze kadernota de effecten van de meicirculaire 

2020 verwerkt. De laatste circulaire van het rijk die is verwerkt in de 

begroting is de septembercirculaire 2019 geweest. De ontwikkeling 

van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 

‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de 

rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. 

De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) 

wordt het accres genoemd. In onderstaande tabel worden de 

financiële gevolgen van de meicirculaire gepresenteerd ten opzichte 

van de septembercirculaire.  
 

Nr Onderdeel (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 

  Beginstand (sept.circ. 2019) 27.730 28.110 28.016 28.204 28.204 

  Uitkeringsfactor 

1 Accres en uitkeringsbasis 112 595 774 589 567 

  Hoeveelheidsverschillen 

2 Hoeveelheidsverschillen 260 241 236 239 242 

  Taak- en overige mutaties 

3 Kerkgebouwen visie  25         

4 Armoedebestrijding kinderen    -5 -5 -5 -5 

5 Inburgering 47 31 69 76 76 

6 Participatie  39 75 76 16 55 

7 Voogdij/18+  13 58 58 58 58 

8 Suppletie-uitkering integratie sociaal 
domein 

-21 -21 -21 -21 -21 

9 Diverse mutaties 4 2 2 2 2 

  
WOZ 

10 WOZ-waarden mutaties -30 -123 -141 -141 -141 

  Totaal verschil 446 852 1.045 810 833 

  Eindstand (meicirculaire 2020) 28.176 28.962 29.061 29.014 29.037 
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1. Accres en uitkeringsbasis 

De begroting van Heiloo is opgesteld in constante prijzen. Bij 

de kadernota wordt het jaar 2021 geïndexeerd. Voor de 

algemene uitkering betekent dat een toename van ca 

€ 460.000,- vanaf 2021. Daarnaast zijn de jaartranches van 

de accressen 2020 en volgende jaren bijgesteld ten opzichte 

van de septembercirculaire 2019. Dit komt voornamelijk door 

een hogere compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling. 

De raming hiervoor in het Centraal Economisch Plan (CEP) 

uit maart 2020 is hoger dan bij de Miljoenennota. Samen 

met hogere accresrelevante uitgaven op de Rijksbegroting 

zorgt dit voor hogere jaartranches voor de accressen in 

2020, 2021 en 2022. De accressen voor 2020 en 2021 zijn 

vastgezet en veranderen niet meer. Tenzij zich grote 

onverwachte wijzigingen voordoen. De extra uitgaven van 

het Rijk om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen 

werken niet door in de normeringssystematiek van het 

gemeentefonds en leiden daarom niet tot een effect op het 

accres. 

De lagere jaartranches voor 2023 en 2024 zijn het gevolg 

van een verlaging van de zorguitgaven op de Rijksbegroting 

als gevolg van de verwerking van de 

Middellangetermijnverkenning (MLT) Zorg van het Centraal 

Planbureau (CPB). Het cumulatieve effect van de 

verschillende jaartranches van het accres resulteert in een 

positief effect voor alle jaren. 

 

2. Hoeveelheidsverschillen  

Naast het accres wordt de uiteindelijke hoogte van de 

algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de 

zogenaamde maatstaven op basis waarvan de uitkering 

wordt verdeeld over de gemeenten. In de gemeente Heiloo 

is het inwoneraantal per 1-1-2020 uitgekomen op 23.968 en 

is daarmee 504 toegenomen t.o.v. 2019 en is de 

belangrijkste verklaring voor de hogere algemene uitkering. 

 

3. Kerkgebouwen visie 

Het ministerie van OCW stelt sinds 1 januari 2019 middelen 

beschikbaar voor het opstellen van kerkgebouwen visie. Het 

gaat om een strategische visie over de toekomst van 

kerkgebouwen op gemeentelijk niveau, waarin aandacht is 

voor leegstand, instandhouding en herbestemming. De 

aanvraag voor Heiloo is gehonoreerd en betekent 

incidenteel € 25.000,- voor het opstellen van deze visie. 

 

4. Armoedebestrijding kinderen 

Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de 

verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden 

verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een 

kans op armoede. Voor Heiloo levert dit een afname op van 

€ 5.000,-. 

 

5. Inburgering 

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel 

de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de 

structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt 

via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de 

kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via 

een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW. Het 

bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de 

incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over 

gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De 

bedragen die gemeenten vanaf 2021 ontvangen betreffen de 

structurele bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling 

van de integratie-uitkering zal naar verwachting in de 

decembercirculaire 2020 worden bijgesteld, als van zowel 
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het aantal inwoners als het aantal personen met een niet- 

westerse migratieachtergrond nieuwe gegevens voorhanden 

zijn. Voorgesteld wordt om deze extra inkomsten voor de 

uitvoering als uitgaven ter beschikking te stellen. 

 

6. Participatie 

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt 

door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2020. Van 

de drie onderdelen binnen deze integratieuitkering (Wsw, 

begeleiding en Wajong) wordt de indexatie van het Wsw 

deel 1-op-1 doorbetaald aan het WNK.  

 

7. Voogdij/18+ 

De integratie-uitkering voor voogdij/18+ wordt verhoogd 

vanwege loon- en prijsbijstelling. 

 

8. Suppletie-uitkering sociaal domein 

Deze suppletie-uitkering geeft invulling aan de bestuurlijke 

afspraak dat de overheveling van de integratie-uitkering 

sociaal domein (3 D’s) naar de algemene uitkering in 2019 

geen herverdeeleffect (positief of negatief) mag hebben. Een 

definitiewijziging van de maatstaf jongeren (van < 20 jaar 

naar < 18 jaar) betekent voor Heiloo dat een nadelig 

herverdeeleffect ontstaat.  

 

9. Diverse mutaties 

Betreft kleine bijstelling inkomsten voor de regeling 

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches (structureel 

€ 1.000,- ).  

Daarnaast € 1.000,- structurele ophoging vanwege het per 1 

juli 2020 aflopen van het overgangsrecht van Wlz-

indiceerbaren die bewoner zijn van een Fokus-woning. 

Fokus-bewoners ontvangen in hun woning hulp bij de 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) op basis van 

de subsidieregeling ADL-assistentie. De zorg en 

ondersteuning buiten hun woning ontvingen zij – op grond 

van de overgangsregeling - vanuit de Wlz en nu verloopt de 

bekostiging via het gemeentefonds.  

Tot slot een incidentele verhoging van € 2.000,- in 2020 voor 

de tweede herziening van de Europese richtlijn 

energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling heeft 

als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te 

verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is o.a. een 

verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de 

energieprestatie van installaties. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving.  

 

10. WOZ-waarden mutaties 

Voor de berekening van de algemene uitkering wordt door 

het rijk rekening gehouden met de zogenaamde 

belastingcapaciteit als verdeelmaatstaf. De uitkomst van 

deze verdeelmaatstaf wordt bepaald door de omvang van de 

WOZ-waarde van een gemeente en een daaraan gekoppeld 

gewicht, het zogenaamde rekentarief. Het rekentarief wordt 

door het rijk aangepast om de stijging (of daling) van deze-

maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-

waarde ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de 

inflatie mee. Voor Heiloo resulteert de actualisatie van deze 

maatstaf in een nadeel oplopend naar € 141.000,- in 2024. 

 

  



Kadernota 2021 13    Gemeente HEILOO, Raad 29 juni 2020 
… 

FINANCIËLE MUTATIES KADERNOTA 2021 (AUTONOOM) / 1E FIRAP 2020 

 

In de onderstaande tabel worden alle financiële mutaties uit de 1e 

financiële voortgangsrapportage (fr) en de autonome mutaties uit de 

kadernota getoond per programmaonderdeel. Deze mutaties 

betreffen voornamelijk autonome (aut) ontwikkelingen. Echter in 

onderstaande tabel zijn ook een beperkt aantal mutaties 

opgenomen die nieuw beleid (nb = grijs gearceerd) betreffen. Van 

deze mutaties wordt aan de raad gevraagd deze wel vast te stellen 

bij deze kadernota, omdat hiervoor al budget nodig is in 2020 en 

hierdoor niet de programmabegroting 2021 kan worden afgewacht. 

Alle mutaties worden nader toegelicht bij het betreffende 

programma (wat gaat het kosten). 

 
  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1a Extra storting wethouderspensioen          126  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1a Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 

           28  N           11  N          11  N          11  N          11  N S 

kn aut 1a Indexatie loonkosten college            -    
 

          13  N          13  N          13  N          13  N S 

fr aut 1a Rijbewijzen (lasten)             1  V            1  V            4  N            2  N            2  V S 

fr aut 1a Rijbewijzen (inkomsten)            19  N           20  N            9  V            1  V          16  N S 

fr aut 1a Jaarlijkse licentiekosten verkiezingen             4  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

           4  N S 

fr aut 1a Kapitaallasten 1a             0  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

           0  V S 

fr aut 1b GGD loon- en prijsindexatie 2021            40  N           61  N          61  N          61  N          61  N S 

fr aut 1b Trekkenwand de Beun             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

fr aut 1b Aanpassing jaarlijkse indexatie schoonmaak             8  N           12  N          12  N          12  N          12  N S 

fr aut 1b Hogere premie brandverzekering 1b            13  N           13  N          13  N          13  N          13  N S 

fr aut 1b OZB en HHRS belasting 1b             5  V            5  V            5  V            5  V            5  V S 

kn aut 1b Onderhoud buitensportaccommodaties            -    
 

          52  N          52  N          52  N          52  N S 

kn aut 1b Reinigen atletiekbaan            -    
 

           6  N            6  N            6  N            6  N S 

fr aut 1b Onderhoud overige voorzieningen 
sportaccommodaties 

           10  N           10  N          10  N          10  N          10  N S 

fr aut 1b Ophoging OAB middelen (inkomsten)             6  V            8  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Ophoging OAB middelen (lasten)            16  N           18  N          16  N          16  N          16  N S 

fr aut 1b Inspecties kinderopvang             2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 
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  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

kn aut 1b Indexering Veilig Thuis            -    
 

           5  N            5  N            5  N            5  N S 

fr aut 1b Budget preventief jeugdbeleid            40  N           40  N          40  N          40  N          40  N S 

fr aut 1b Extra budget bijzondere bijstand          100  N         100  N         100  N        100  N        100  N S 

fr aut 1b PGB jeugd            24  N           25  N          21  N          17  N          17  N S 

fr aut 1b Jeugdhulp - zorg in natura          599  N         610  N         543  N        476  N        476  N S 

fr aut 1b Wmo - hulpmiddelen             5  V            8  N          39  V          39  V          39  V S 

fr aut 1b Huishoudelijke hulp - ZIN            43  N           58  N          58  N          58  N          58  N S 

fr aut 1b Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning          290  N         320  N         320  N        320  N        320  N S 

fr aut 1b Eigen bijdrage            42  N           42  N          42  N          42  N          42  N S 

fr aut 1b WMO begeleiding ZIN          148  N         151  N         130  N        109  N        109  N S 

fr aut 1b WMO begeleiding PGB            66  N           67  N          66  N          64  N          64  N S 

fr aut 1b Subsidies WMO dagbesteding en Inloop GGZ            21  N           21  N          21  N          21  N          21  N S 

fr aut 1b Presentiegelden ASD             4  V            4  V            4  V            4  V            4  V S 

fr aut 1b Uitvoeringskosten wet inburgering            47  N           31  N          69  N          76  N          76  N S 

fr aut 1b Uitvoeringskosten Participatiewet            12  N           12  N          12  N          12  N          12  N S 

fr aut 1b Participatie indexatie wsw (meicirculaire)            41  N           73  N          74  N          13  N            9  V S 

fr aut 1b Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (lasten) 

      1.707  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (voorschot rijk) 

      1.707  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

kn aut 1b Bijdrage in tekort WNK            -    
 

          59  N          59  N          59  N          59  N S 

fr aut 1b Programma integratie en 
participatievergunninghouders (lasten) 

           25  N           13  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Programma integratie en 
participatievergunninghouders (onttrekking reserve) 

           25  V           13  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Re-integratie (lasten)            57  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Bijdrage WSW WNK             4  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Re-integratie (onttrekking reserve)            53  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr nb 1b Jongerenloket             8  N           14  N           -                -                -      I 
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  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1b WMO regio vervoer            48  N           48  N          48  N          48  N          48  N S 

kn aut 1b Indexatie subsidies (samenleven)            -    
 

          25  N          25  N          25  N          25  N S 

fr aut 1b Looncompensatie subsidies 2020 en verder (1b)            31  N           51  N          51  N          51  N          51  N S 

fr aut 1b Dekking looncompensatie 2020 uit Algemene 
reserve 

           31  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Aframen exploitatielasten Bergeonstraat 30             3  V            4  V            4  V            4  V            4  V S 

fr aut 1b Resultaat aanbesteding 
binnennsportaccommodaties 

           13  N           25  V          25  V          25  V          25  V S 

fr aut 1b Aanpassen huren en pachten 1b            31  V           45  V          45  V          45  V          45  V S 

fr aut 1b Aanpassing onderwijs             3  V            3  V            3  V            3  V            3  V S 

fr aut 1b Opheffen stichting wijkgebouw Ypsalon (lasten)            55  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Opheffen stichting wijkgebouw Ypsalon (vrijval 
saldo) 

           55  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 1b Kapitaallasten 1b            19  V            4  N            4  V          42  N          46  N S 

kn aut 1b Beheerplan gemeentelijke gebouwen 1b            -    
 

          10  V            3  V            9  N          14  N S 

kn aut 1d Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2021            -    
 

          37  N          37  N          37  N          37  N S 

fr aut 1d Hogere premie brandverzekering 1d             0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

fr aut 1d OZB en HHRS belasting 1d             0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

fr aut 1d Kapitaallasten 1d            -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

           1  N S 

kn aut 1d Beheerplan gemeentelijke gebouwen 1d            -    
 

           8  N            8  N          12  N          12  N S 

fr aut 2a RAUM loon- en prijsindexatie 2021            -    
 

           1  N            1  N            1  N            1  N S 

fr aut 2a Hogere premie brandverzekering 2a             1  N            1  N            1  N            1  N            1  N S 

fr aut 2a OZB en HHRS belasting 2a             2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

kn aut 2a Indexatie subsidies (kunst en cultuur)            -    
 

           6  N            6  N            6  N            6  N S 

fr aut 2a Looncompensatie 2020 en verder (2a)            11  N           19  N          19  N          19  N          19  N S 

fr aut 2a Looncompensatie 2020 (dekking)            11  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

S 

fr aut 2a Archeologisch advies            10  N           10  N          10  N          10  N          10  N S 

fr nb 2a Opstellen kerkgebouwen visie            25  N           -                -                -                -      I 
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  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 2a Uitvoering toeristisch actieplan Regio Alkmaar            -    
 

           8  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 2a Aframen opbrengsten evenementen            11  N           11  N          11  N          11  N          11  N S 

fr aut 2a Aanpassen huren en pachten 2a             2  V            4  V            4  V            4  V            4  V S 

kn aut 2a Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2a            -    
 

          41  N          41  N          55  N          55  N S 

fr aut 2a Kapitaallasten 2a            -    
 

          -    
 

           0  V            0  V            1  V S 

fr aut 2b Bijramen budget economische zaken             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

kn aut 2c Areaal uitbreiding verkeer            -    
 

           5  N            5  N            5  N            5  N S 

fr aut 2c Inspecties op elektrische installaties (verkeer)             0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

fr aut 2c Kapitaallasten 2c             1  N            1  N            1  N            0  N            0  N S 

fr nb 3a Project Maatschappelijke Voorzieningen Zandzoom            33  N           53  N           -                -                -      I 

fr aut 3a Speelplan Heiloo            22  N           22  N          22  N          22  N          22  N S 

fr aut 3a OZB en HHRS belasting 3a             0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

fr aut 3a Kostenverhaal Rechte Hondsbosschelaan             8  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3a Aframen budget risicobeheersingspakket             3  V            3  V            3  V            3  V            3  V S 

fr nb 3a Bibob coördinator             8  N           26  N          26  N          27  N          27  N S 

fr aut 3a Inhuur grote projecten (lasten)          122  N         261  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3a Inhuur grote projecten (inkomsten)            49  V         150  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3a Projectleider groenprojecten (inhuur)            50  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3a Projectleider groenprojecten (dekking 
bestemmingsreserve) 

           50  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3a Herberekening vennootschapsbelasting (dekking)            36  V           41  N          33  V           -    
 

          -    
 

S 

fr aut 3a Kapitaallasten 3a             5  V            1  N            0  V            1  N            4  N S 

fr aut 3b Inspecties op elektrische installaties (riool)             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

fr aut 3b Daling prijs oud papier            40  N           40  N          40  N          40  N          40  N S 

fr aut 3b Hogere verwerkingskosten restafval door vertraging 
levering PMD minicontainers 

         121  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3b Besparing ledigingskosten bovengrondse PMD 
containers wordt niet behaald. 

           20  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 
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  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 3b Extra kosten toename woninghuisaansluitingen             60  N         115  N         115  N        115  N        115  N S 

kn aut 3b Extra opbrengsten door stijging 
woninghuisaansluitingen 2021 

           -    
 

          80  V          80  V          80  V          80  V S 

fr aut 3b Afkeur textiel.            20  N           20  N          20  N          20  N          20  N S 

fr aut 3b Nieuwe wijze afreken methodiek vergoeding PMD          150  V         150  V         150  V        150  V        150  V S 

fr aut 3b Nieuwe wijze afreken methodiek vergoeding PMD          108  N           90  N          90  N          90  N          90  N S 

kn aut 3b Indexatie afval            -    
 

          25  N          25  N          25  N          25  N S 

kn aut 3b Tariefstijging            -    
 

          60  V          60  V          60  V          60  V S 

fr aut 3b Inruil minicontainers          110  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

S 

fr aut 3b Stikstof coördinator             8  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

i 

fr aut 3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (lasten)             8  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (dekking 
reserve) 

            8  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3b Deelname Bestuurlijke Agenda Schiphol             9  N            9  N            9  N            9  N            9  N S 

kn aut 3b Bijdrage Omgevingsdienst NHN             -    
 

           8  N            8  N            8  N            8  N S 

fr aut 3c Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (inkomsten)       2.358  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3c Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (storting in 
reserve) 

      2.358  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3c Prijsindexatie raamovereenkomsten asfalt en 
elementen 

            8  N            8  N            8  N            8  N            8  N s 

fr nb 3c Opstellen groenbeheerplan            35  N           -                -                -                -      I 

fr aut 3c Extra personele inzet groenbeheer          100  N         100  N         100  N        100  N        100  N S 

fr aut 3c Snoeiachterstanden langs greppelstructuren            45  N           15  N          15  N          15  N          15  N S 

fr aut 3c Maaien en schouwen nieuwe greppelstructuren            40  N           40  N          40  N          40  N          40  N S 

kn aut 3c Onderhoud civieltechnische kunstwerken            -    
 

          13  N          13  N          13  N          13  N S 

fr aut 3c Vergoeding beestenboetje             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

fr aut 3c Huurinkomsten beestenboetje             3  V            3  V            3  V            3  V            3  V S 

fr aut 3c Inspecties op elektrische installaties (openbare 
verlichting) 

           17  N           17  N          17  N          17  N          17  N S 
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  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 3c Areaaluitbreiding maaien en schouwen            33  N           33  N          33  N          33  N          33  N S 

fr aut 3c Bestrijding eikenprocessierups             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

fr aut 3c Hogere premie brandverzekering 3c             2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

fr aut 3c OZB en HHRS belasting 3c             7  N            7  N            7  N            7  N            7  N S 

fr aut 3c Verkoop Bergeonstraat 30 (boekwinst)          317  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3c Verkoop snippergroen            25  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

fr aut 3c Aanpassen huren en pachten 3c             6  N            5  N            5  N            5  N            5  N S 

fr aut 3c Kapitaallasten 3c          221  V           39  V          16  N          44  V          48  V S 

kn aut 3c Beheerplan gemeentelijke gebouwen 3c            -    
 

           3  N            3  N            3  N            3  N S 

kn aut 4a OZB areaal uitbreiding            -    
 

          64  V          64  V          64  V          64  V S 

fr aut 4a OZB hogere waardestijging 8% i.p.v. 7%            32  V           32  V          32  V          32  V          32  V S 

kn aut 4a OZB indexatie 1,6%            -    
 

          71  V          71  V          71  V          71  V S 

fr aut 4a Algemene uitkering (meicirculaire 2020)          446  V         852  V      1.045  V        810  V        833  V S 

fr aut 4a Verlaging dividend BNG            57  N           57  N          57  N          57  N          57  N S 

kn aut 4b RHCA loon- en prijsindexatie 2021            -    
 

           2  N            2  N            2  N            2  N S 

kn aut 4b Indexatie BUCH            -    
 

        492  N         492  N        492  N        492  N S 

fr aut 4b Aanvraag ter beschikking stellen resultaat 2019 
BUCH 

         110  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

S 

kn aut 4b Indexatie loonkosten ondersteuning college            -    
 

           4  N            4  N            4  N            4  N S 

fr aut 4b Inspecties op elektrische installaties (gemeentehuis)             5  N            5  N            5  N            5  N            5  N S 

fr aut 4b Beheer werf            20  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

i 

fr aut 4b Aanpassing jaarlijkse indexatie schoonmaak             9  N           10  N          10  N          10  N          10  N S 

fr aut 4b Hogere premie brandverzekering 4             2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

fr aut 4b OZB en HHRS belasting 4             4  N            4  N            4  N            4  N            4  N S 

fr aut 4b Aanpassen huren en pachten 4             0  V            0  V            0  V            0  V            0  V S 

fr aut 4e Herberekening vennootschapsbelasting (lasten)            36  N           41  V          33  N           -    
 

          -    
 

S 

fr aut 4 Kapitaallasten 4             6  V            3  V            3  V            3  V            4  V S 
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  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 4 Tegenboeking omslagrente          227  N           52  N          15  V          24  N          34  N S 

kn aut 4 Beheerplan gemeentelijke gebouwen 4            -              102  V         102  V        102  V        102  V S 
   

Totaal alle mutaties       1.716  N      1.970  N      1.458  N      1.607  N      1.595  N 
 

 

 

*) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.  
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FINANCIËLE MUTATIES KADERNOTA 2021 (NIEUW BELEID) 

 

In onderstaande tabel worden alle nieuw beleid financiële mutaties 

uit de kadernota getoond per programmaonderdeel. 

 

 

  x € 1.000 PO korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

kn nb 1a Verhoging bijdrage lokale omroep            -    
 

           6  N            6  N            6  N            6  N S 

kn nb 1b Overnemen onderhoudswerkzaamheden 
verenigingen 

           -    
 

          38  N          38  N          38  N          38  N S 

kn nb 1b Maatschappelijk regisseur            -    
 

          17  N          17  N          17  N          17  N S 

kn nb 2c Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid)            -    
 

          30  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

kn nb 2c Fietsparkeren stationsomgeving (handhaving)            -    
 

          10  N          10  N          10  N          10  N S 

kn nb 2c Fietsparkeren stationsomgeving (campagne)            -    
 

          25  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

kn nb 4b Programma Nieuw Tij: Dienstverlening, Participatie, 
Communicatie 

           -    
 

          20  N          20  N          20  N          20  N S 

kn nb 4b Programma Nieuw Tij: Informatie.            -                59  N          59  N          59  N          59  N S 
   

Totaal alle mutaties            -    
 

        205  N         150  N        150  N        150  N 
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BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAONDERDEEL 

Hieronder worden de baten en lasten per programmaonderdeel gepresenteerd: 

 
 

 

  

Baten en lasten

1a Inwoners en bestuur 209 2.196 -1.987 220 2.137 -1.916 210 2.139 -1.929 202 2.108 -1.906 186 2.107 -1.922

1b Samen leven 6.469 23.674 -17.205 4.602 21.797 -17.195 4.604 21.763 -17.159 4.604 21.691 -17.087 4.604 21.662 -17.059

1d Een veilige gemeente 1.635 -1.635 1.679 -1.679 1.679 -1.679 1.684 -1.684 1.685 -1.685

2a Cultuur, Recreatie en toer. 87 900 -813 89 866 -776 89 857 -768 89 873 -784 89 872 -783

2b Economische vitaliteit 3.784 4.381 -596 624 769 -145 3.352 3.448 -96 561 712 -151 567 718 -151

2c Een bereikbare gemeente 3 291 -288 3 305 -302 3 250 -247 3 243 -241 3 243 -240

3a Wonen en leefomgeving 3.954 5.823 -1.868 9.998 11.575 -1.578 8.747 10.037 -1.290 2.465 3.853 -1.388 1.020 2.417 -1.398

3b Duurzaamheid en milieu 5.401 4.712 689 5.295 4.647 648 5.329 4.637 691 5.361 4.623 738 5.359 4.621 738

3c Beheer en onderhoud 11.556 14.108 -2.552 365 6.286 -5.921 365 9.546 -9.181 365 6.569 -6.204 365 6.566 -6.201

4a Algemene dekkingsmid, 33.018 595 32.423 33.896 368 33.528 34.130 186 33.943 34.083 418 33.665 34.106 417 33.689

4b Overhead 21 6.285 -6.264 21 6.659 -6.638 21 6.729 -6.708 21 6.774 -6.753 21 6.791 -6.770

4c Overig 293 -0 293 2.445 -0 2.445 1.858 -0 1.858 792 -0 792 12 -0 12

4d Onvoorzien 0 0 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10

4e Vpb 110 -110 77 -77 137 -137 22 -22 22 -22

Saldo Baten en lasten 64.796 64.709 86 57.557 57.174 383 58.706 61.417 -2.711 48.546 49.580 -1.034 46.331 48.132 -1.801

Mutaties reserves

1a Inwoners en bestuur 112 0 112 112 0 112 112 0 112 112 0 112 112 0 112

1b Samen leven 349 349 195 195 10 10 10 10 10 10

2a Cultuur, Recreatie en toer. 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0

2b Economische vitaliteit 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3a Wonen en leefomgeving 174 403 -229 56 2.550 -2.494 115 2.012 -1.897 0 809 -809 0 22 -22

3b Duurzaamheid en milieu 8 218 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3c Beheer en onderhoud 0 2.358 -2.358 329 0 329 3.074 0 3.074 122 0 122 122 0 122

4c Overig 1.443 683 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Mutaties reserves 2.602 4.161 -1.559 692 2.550 -1.857 3.312 2.012 1.299 244 809 -565 244 22 223

Resultaat 67.398 68.871 -1.472 58.250 59.724 -1.474 62.018 63.429 -1.412 48.790 50.389 -1.598 46.575 48.153 -1.578

Saldo

2024

Baten

2023

Lasten

2023

Saldo

2023

Baten

2024

Lasten

2024

Lasten

2021

Saldo

2021

Baten

2022

Lasten

2022

Saldo

2022

Programmaonderdeel

Bedragen x 1.000

Baten

2020 

Lasten

2020

Saldo

2020

Baten

2021
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INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 

 

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten getoond per programmaonderdeel: 
 

Pr. Korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   

  Incidenteel exploitatie                      
Bestaand: 

          

1b Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein (bijdrage BUCH) 169  N 172  N 0  
 

0  
 

0  
 

1b Exploitatievisie binnensport 20  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Werkgeversservicepunt (WSP) 19  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Project Respijtzorg 14  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Jongerenraad 6  N 6  N 6  N 0  
 

0  
 

1b Hagelschade Baafje 34  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Onderhoud huisvesting JGZ Holleweg 58  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Overname inventaris sportcafé Vennewater 45  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2a Verbeteren bewegwijzering cultuurhistorische punten 10  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2a Budget uitvoering toeristische visie Regio Alkmaar 8  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2a Eigen bijdrage inventarisatie instandhouding kerken in co-financiering met het 
rijk 

5  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2a Verhoging subsidieplafond nieuwe initiatieven 15  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2b Winstneming Boekelermeer 65  V 15  V 64  V 10  V 0  
 

2b Herstelfonds coronamaatregelen 500  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3a Extra onderzoeken regionale woonvisie en -programmaring 3  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3a Vennootschapsbelasting 89  N 56  N 115  N 0  
 

0  
 

3a Extra inhuur niet grex projecten 200  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3a Doorbelasting projecttkosten A9 75  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3a Invoering omgevingswet (bijdrage BUCH) 167  N 91  N 31  N 28  N 0  
 

3a Opstellen omgevingsvisie 75  N 75  N 0  
 

0  
 

0  
 

3a Opstellen omgevingsplan 50  N 25  N 25  N 25  N 0  
 

3a Winstneming Zuiderloo 44  V 90  V 91  V 8  V 0  
 

3c Afschrijving ineens aansluiting A9 0  
 

0  
 

2.952  N 0  
 

0  
 

4 Verbeterplan BUCH 73  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
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Pr. Korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   

4 Storting reserve bovenwijkse voorzieningen 97  V 2.222  V 1.503  V 753  V 0  
 

4 Uitvoering tussen- en eindmeting burger- en ondernemerspeiling 0  
 

19  N 0  
 

0  
 

0  
 

4 Viering 75 jaar vrijheid 21  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

4 Onderzoeksjaarplan artikel 213a 5  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

 
Totaal exploitatie (bestaand) 1.302  N 1.883  V 1.471  N 718  V 0    

            
 

Nieuw: 
          

1a Extra storting wethouderspensioen 126  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Programma integratie en participatievergunninghouders (lasten) 25  N 13  N 0  
 

0  
 

0  
 

1b Re-integratie (lasten) 57  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2c Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid en campagne) 0  
 

55  N 0  
 

0  
 

0  
 

3a Maatschappelijke voorzieningen Zandzoom 33  N 53  N 0  
 

0  
 

0  
 

3a Inhuur niet grex projecten 122  N 261  N 0  
 

0  
 

0  
 

3a Doorbelasting projecttkosten A9 49  V 150  V 0  
 

0  
 

0  
 

3a Projectleider groenprojecten 50  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten 8  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3b Stikstofcoördinator 8  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3c Boekwinst Zandzoom 2.358  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3c Opstellen groenbeheerplan 35  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3c Verkoop gebouw Bergeonstraat 317  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3c Extra verkoop snippergroen 25  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

4 Beheer werf 20  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

4 Jaarresultaat 2019 BUCH 110  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

 
Totaal exploitatie (nieuw) 2.155  V 231  N 0    0    0    

            

  Incidenteel reserves                     
 

Bestaand: 
          

1b Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein 169  V 172  V 0  
 

0  
 

0  
 

2a Verbeteren bewegwijzering cultuurhistorische punten 6  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2b Herstelfonds coronamaatregelen 500  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3a Vennootschapsbelasting 89  V 56  V 115  V 0  
 

0  
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Pr. Korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   

3a Winstneming grexen 110  N 105  N 155  N 17  N 0  
 

3c Afschrijving ineens aansluiting A9 0  
 

0  
 

2.952  V 0  
 

0  
 

4 Storting reserve bovenwijkse voorzieningen 97  N 2.222  N 1.503  N 753  N 0  
 

  Totaal reserves (bestaand) 556  V 2.099  N 1.409  V 770  N 0    
            
 

Nieuw: 
          

1b Programma integratie en participatievergunninghouders  25  V 13  V 0  
 

0  
 

0  
 

1b Re-integratie  53  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

1b Looncompensatie subsidies 42  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3a Projectleider groenprojecten 50  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten 8  V 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

3c Boekwinst Zandzoom 2.358  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

  Totaal reserves (nieuw) 2.179  N 13  V 0    0    0    
            

  Totaal incidentele baten en lasten 770  N 434  N 62  N 53  N 0    
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PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 

 

1A. INWONERS EN BESTUUR 

 

Wat willen we bereiken 
Een goede communicatie en relatie met inwoners, ondernemers en 

organisaties is essentieel. Onze dienstverlening gaat dan ook uit 

van twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk, 

zoals vastgelegd in de notitie Nieuw Tij. Nieuw Tij is gericht op 4 

thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie 

die onderling nauw verbonden zijn. Met deze opzet willen we onze 

dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk 

maken.  

  

Er is ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Samen 

met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt 

er ingezet op nieuwe ontwikkelingen of gewerkt aan oplossingen 

voor de problemen waarmee we te maken hebben (Samenspel). 

Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Wij gaan uit van eigen 

kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en ondernemers. 

 

We willen scholieren meer betrekken bij lokale democratie en 
politiek. Door kinderen op jonge leeftijd te betrekken wordt de 
afstand verkleind. Jongeren zijn een klankbord voor de gemeente. 
De jongeren in Heiloo zijn actief betrokken bij beleidsvoornemens. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
We bieden meer producten digitaal aan en bieden persoonlijke 

ondersteuning aan mensen die het zelf niet (digitaal) kunnen. Onze 

communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van 

beeldmateriaal. We zorgen dat we de juiste data verzamelen, 

analyseren en beschikbaar stellen voor maatschappelijke 

vraagstukken. We breiden het zaakgericht werken uit waardoor 

inwoners, ondernemers en organisaties zelf hun aanvragen kunnen 

volgen. 

 

We zetten in op brede participatie in ontwikkelingen zowel vanuit de 

gemeente als bij inwonerinitiatieven. Participatie wordt op 

verschillende manieren ingezet, zowel door fysieke bijeenkomsten 

als door digitale hulpmiddelen, zodat we het ‘Met Elkaar’ kunnen 

doen. 

 

We gaan door met de jeugdraad en jeugdburgemeester. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

1. In 2021 wordt er opnieuw gepeild hoe tevreden men is over 
onze dienstverlening in brede zin. Dit gebeurt in de Burger- 
en Ondernemerspeiling, die we uitgevoerd hebben in 2016, 
2019 en nu de eindmeting dus in 2021.  

2. Er is een breed aanbod aan participatiemiddelen gebruikt. 
Samenspel is vormgegeven in actieve communicatie rond 
projecten en ontwikkelingen. 

3. De jeugdraad/jeugdburgemeester van de gemeente is 
voortgezet. 

 

1B. SAMEN LEVEN 

 

Autonome ontwikkelingen: 

 

Wonen en Zorg 

Vraagstukken rondom Wonen en Zorg komen voor de gemeente 

steeds vaker voor. Dit heeft te maken met landelijke ontwikkelingen 
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waardoor mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Wonen en 

Zorg gaat voor de gemeenten in principe om twee zaken: 

1) Ontwikkeling van nieuwe initiatieven. 
2) Huisvesting van bijzondere doelgroepen; voor welke 

woonzorgopgave staan we? 
Het is als gemeente lastig te wegen welke initiatieven je wilt 

stimuleren en aan welke initiatieven geen behoefte is. Voor 

inwoners en ondernemers moet het bovendien niet uit maken waar 

een vraag gesteld wordt, op welke manier die beantwoord wordt. 

Naar aanleiding van het regionale pact Wonen met Ondersteuning 

en de nieuwe regelgeving rondom Beschermd wonen, stellen we in 

2021 een lokaal plan op met daarin een gemeentelijke visie op 

Wonen en Zorg en zicht op de ‘woonzorgopgave’; voor wie moet 

wat gerealiseerd worden? 

 

Gebruik jeugdhulp en Wmo 

Sinds de overgang van de Jeugdhulp naar de gemeenten, zien we 

binnen Heiloo een constante stijging van het aantal jeugdigen (en 

hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp en een 

verzwaring van ondersteuningsvragen. Als gemeenten proberen we 

hier grip op te krijgen. Ook voor Wmo zien we een constante 

kostenstijging, die vooral veroorzaakt wordt door de demografische 

ontwikkelingen. 

 

We werken momenteel aan een handelingskader met diverse 

interventies voor kostenbeheersing, voorbeelden zijn het versterken 

van de samenwerking met huisartsen, het inzetten op lichtere 

vormen van ondersteuning en sturen met data en 

contractmanagement. In 2021 verwachten we daarvan de eerste 

effecten te kunnen zien. 

                                                      
1 Schuldenbewind is het onder bewind stellen van goederen van 
mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren. 

 

Huishoudelijke ondersteuning 

Met de invoering van het Abonnementstarief Wmo in 2018 en 2019 

zijn de drempels om bijvoorbeeld een woningaanpassing, 

scootmobiel of huishoudelijke ondersteuning aan te vragen 

verlaagd. Door de ontwikkelingen in de demografie en de cao van 

de huishoudelijke verzorgenden daar bovenop, blijven de 

aanvragen en de kosten naar verwachting stijgen, ook in 2021.  

 

Schuldhulpverlening 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaat wijzigen. 

Inwerkingtreding wordt voorzien per 1 januari 2021. 

Vroegsignalering wordt een verplichting. Deze wijziging heeft grote 

gevolgen voor de gemeente. De gemeente moet straks alle 

signalen van in de wet omschreven meldende partijen oppakken en 

inwoners een gesprek aanbieden. De gemeente moet daarnaast 

een nieuw soort toegangsbeschikking gaan afgeven. Gemeenten 

krijgen geen extra middelen voor deze verplichtingen.  

 

Wetsvoorstel adviesrecht  

Het wetsvoorstel is ingediend bij de 2e kamer. Inwerkingtreding 

wordt voorzien per 1 januari 2021. Het wetsvoorstel regelt dat 

gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind1 is ingesteld de 

rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden 

geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere 

vorm van gemeentelijke ondersteuning. Verder regelt het 

wetsvoorstel dat schuldenbewind niet meer voor onbepaalde tijd 

mag worden ingesteld. Hiermee wordt in andere regio’s al 

geëxperimenteerd door rechtbanken en gemeenten.  
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Veranderopgave Wet inburgering 

De wetswijziging van de Wet inburgering 2013 is uitgesteld van 1 

januari 2021 naar 1 juli 2021. Het uitgangspunt van de wet is: 

iedereen doet mee, het liefst via betaald werk.  

 

Wetsvoorstel Breed offensief 

1 januari 2021 gaat het wetsvoorstel Breed offensief in om de 

kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 

vergroten. Deze groep komt bijvoorbeeld door een beperking of een 

periode van werkloosheid minder makkelijk terecht op de 

arbeidsmarkt. Een Breed Offensief Perspectief op Werk moet 

ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker 

vinden op de arbeidsmarkt door landelijke harmonisering van 

procedures en instrumenten. 

Verwacht mag worden, dat deze maatregelen een gewenste 

aanzuigende werking hebben, als gevolg waarvan een groter 

beroep op de dienstverlening en budgetten (participatiebudget 

vooral) wordt gedaan. Vooralsnog gaan er geen extra middelen 

mee. 

 

Gevolgen sociaal domein Corona crisis 

De coronapandemie heeft op veel vlakken voor (financiële) 

onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere 

partijen. Ook in 2021 ondervinden zij nog gevolgen van de 

coronacrisis. In 2021 hebben wij in onze dienstverlening extra 

aandacht en zorg voor onze inwoners, organisaties en andere 

partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers 

die: 

 hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële 
problemen (schulden) terecht zijn gekomen; 

 een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de 
social distancing situatie; 

 te maken hebben met (een langdurige) revalidatie door Covid-
19; 

 eenzaamheid ervaren door een lange periode van de social 
distancing situatie; 

 problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het 
onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de 
social distancing situatie; 

 gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, 
voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs. 

 

Lokale ontwikkelingen en trends 

Subsidies  

In 2021 vindt vaststelling van de subsidies over 2020 plaats. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het onderzoek 

naar mogelijkheden om voorbereidingskosten van zaken waarvoor 

subsidie is aangevraagd, maar die door coronamaatregelen geen 

doorgang hebben kunnen vinden, aan de aanvragers te vergoeden.  

 

Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid  

In 2021 verwachten we een toename in uitgaven voor bijzondere 

bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de 

volgende ontwikkelingen:  

 de inzet op het bekender en toegankelijker maken van de 
regelingen (communicatie). In 2019 heeft dit geleid tot een 
groter beroep op de bijzondere bijstand. We verwachten dat 
deze trend zich doorzet. De bijzondere bijstand is een open 
einde regeling.  

 de actualisatie van de beleidsregels sociaal domein.  

 grotere doelgroep minima door de impact van het coronavirus. 

 lagere debiteureninkomsten door coronamaatregelen.  
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Openluchtzwembad Het Baafje & Sporthal Het Vennewater 

Het openluchtzwembad Het Baafje voldoet aan de kwaliteitseisen 

van deze tijd, waardoor de inwoners de beschikking hebben over 

een bad waar ze veilig en plezierig kunnen zwemmen. 

 

De exploitatie van Sporthal Het Vennewater en de gemeentelijke 

gymzalen is overgenomen door een nieuwe exploitant. Deze 

exploitant geeft daarnaast een impuls aan de functie van sport en 

bewegen in relatie tot het sociaal domein. 

 

Wat willen we bereiken? 

De BUCH-gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal 

domein op basis van een gezamenlijk en integraal 

dienstverleningsmodel. Onze sociaal teams vormen de toegang tot 

ondersteuning voor onze inwoners. Door te werken met een 

integraal beleidskader en een integrale verordening, brengen we 

samenhang in de ondersteuning en dienstverlening aan onze 

inwoners waarbij we uitgaan van de vraag van onze inwoners en 

ondernemers. 

 

We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze 

inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken 

voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners 

ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam 

worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven.  

Daarbij hanteren we vijf uitgangspunten:  

 Zelfredzaamheid en eigen regie  

 Preventie  

 Integraal werken en maatwerk  

 Ruimte voor maatschappelijke initiatieven  

 Experimenteren  
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Pact Wonen en Ondersteuning 

We stellen een woonzorgvisie op, waarin zicht is op vraag en 

aanbod in onze gemeenten.  

2. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid 

We zetten in op vroegsignalering van betalingsachterstanden 

door het maken van afspraken met meldende partijen zodat de 

gemeente zoveel mogelijk echt waardevolle meldingen krijgt. 

Waar mogelijk haken we aan op al bestaande afspraken / 

convenanten. 

3. Inburgering  

Wij ontwikkelen in samenspel tussen inwoners, bestuur en 

(maatschappelijke) organisaties een integraal samenhangend 

aanbod voor inburgeringsplichtigen. 

4. Renovatie Het Baafje 

De kleedkamers, bijgebouwen en de waterinstallatie van 

zwembad Het Baafje worden gerenoveerd. 

5. Maatschappelijke regisseur 

Er wordt een maatschappelijke regisseur aangesteld, die een 

actieve rol krijgt in het sociaal domein.  

 

Waaraan kunnen we zien of we dat bereiken? 

Wonen en Zorg: 

De woonzorgvisie en woonzorgopgave bieden de gemeente 

houvast om te kunnen sturen op vraag en aanbod rondom 

Wonen en Zorg. Er kan gerichter worden gefaciliteerd en 

gestimuleerd omdat duidelijk is waar wel én geen behoefte aan 

is.  

1. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid: 

We zien een groei van het aantal inwoners dat gebruik maakt 

van de maatwerkvoorziening(en) voor schuldhulpverlening. Na 

een jaar vindt een evaluatie plaats. Uit deze evaluatie moet 

blijken welke signalen m.b.t. vroegsignalering van 
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betalingsachterstanden zijn binnen gekomen en wat daarmee is 

gedaan.  

2. Inburgering: 

In vergelijking tot voorgaande jaren nog betere resultaten op 

het gebied van de integratie en participatie van 

vergunninghouders. Doelstellingen worden geformuleerd als 

het nieuwe aanbod is uitgewerkt. 

3. Renovatie Het Baafje:  

In het zwemseizoen 2021 kunnen de inwoners van het 

gerenoveerde zwembad Het Baafje gebruik maken. 

4. Maatschappelijke regisseur:  

De regisseur werkt samen met de buurtsportcoach, de 

gemeente, sportraden en andere betrokken partijen om 

uitvoering te geven aan de beleidsdoelstellingen in het sociaal 

domein. 

 

1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND 

 

Wat willen we bereiken 

We communiceren de beleidsvoornemens actief door middel van 

samenspel. Onze inwoners zijn betrokken en voelen zich gehoord 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

We kijken naar verschillende vormen van samenspel en hoe dit te 

integreren is in (beleids en uitvoerings)plannen en projecten.  

We gaan een open gesprek met de raad aan over de 

participerende/faciliterende overheid, waarbij gesproken wordt over 

het doel en de rol die de raad hierbij kan vervullen. 

We zoeken de juiste vorm van overleg en zetten instrumenten in die 

bij het doel en doelgroepen horen. De resultaten van ‘samenspel’ 

worden tussentijds geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

We stellen bij ieder beleidsvoornemen een participatieplan op en 

voeren deze uit. We brengen de resultaten in de besluitvorming. 

 

1D EEN VEILIGE GEMEENTE 

 

Wat willen we bereiken 

De gemeente nog veiliger maken én daar waar mogelijk meer gaan 

inzetten op preventie. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

We gaan, naast de going concern activiteiten, de door de raad 

vastgelegde speerpunten in het Integraal Veiligheidsbeleid 

gemeente Heiloo 2019 – 2022 uitwerken en omzetten in concrete 

plannen, projecten en interventies en we gaan deelnemen aan de 

projecten die vanuit het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheid 2019 – 2022 worden ontwikkeld. Dit vraagt om een 

gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, 

brandweer en woningbouwcorporatie en een sterke betrokkenheid 

van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van 

vandalisme, criminaliteit en overlast.  

 

Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast 

Binnen sociale veiligheid, woonoverlast en High Impact Crimes 

wordt de inzet met de politie voortgezet en uitgebreid door 

toepassing van bevoegdheden uit de ‘Asowet’.  

 

Jeugd, middelengebruik en horeca  

Speerpunten jeugd en middelengebruik krijgen invulling door vanuit 

het jeugdoverleg met partners samen benodigde interventies voor 

jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband, te realiseren. 

Daarnaast wordt vanuit Veiligheid geparticipeerd in het Integraal 
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preventie, toezicht en handhavingsbeleid “Jeugd, Alcohol en 

Drugs”. In aansluiting hierop is ook een nieuw horecabeleid in 

uitvoering genomen waarbij aan de voorwaarden beperken van 

overlast en het realiseren van een prettige en veilige sfeer wordt 

voldaan.  

 

Ondermijning 

Ten aanzien van ondermijning wordt bewustwording verder 

vergroot, en willen we het bestuurlijk instrumentarium actualiseren 

en implementeren (in 2021 willen we het bibob beleid uitbreiden met 

vastgoed, subsidie en omgevingsvergunningen), de bestuurlijke 

weerbaarheid optimaliseren en optreden tegen drugsproductie en 

handel en tegen uitbuiting (mensenhandel). Regionaal helpt het 

actueel houden van het ondermijningsbeeld en de regie op 

samenwerking vanuit het Regionale Informatie- en Expertisecentra 

(Riec) om grensoverschrijdende ondermijning tegen te gaan. De 

aanpak van mensenhandel valt onder dit thema en krijgt structurele 

aandacht van de betrokken afdelingen. In 2020 zijn we aangesloten 

bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). In 2021 wordt bekeken hoe we 

met behulp van o.a. deze output maatregelen kunnen treffen in de 

aanpak van vandalisme, criminaliteit en overlast. Ook zoeken we 

steeds meer de samenwerking op met omliggende gemeenten 

omdat criminelen zich niet houden aan de gemeentegrenzen. 

Aansluitend hierop blijven we actief deelnemen aan de projecten die 

vanuit het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 

– 2022 voor Heiloo worden geïnitieerd.  

 

Cybercrime 

Cybercrime beperkt zich niet tot gemeentegrenzen en wordt samen 

met (regio)partners aangepakt. De nadruk van de aanpak ligt vooral 

op preventie met de specifieke doelgroep en jeugd en ouderen. Ook 

hiervoor geldt dat wij blijven aanhaken bij de acties die opgepakt 

worden vanuit het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheid 2019-2022.  

 

Brandveiligheid 

Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot. Dit richt zich 

op het vergroten van de verantwoordelijkheid bij inwoners en 

ondernemers ten aanzien van brandveiligheid. Er wordt gestart met 

het project Brandveilig Leven. Dit project wordt fasegewijs uitgerold 

binnen de gemeente. Daarnaast worden de mogelijkheden om de 

brandweer te ondersteunen bij de risicogerichte aanpak onderzocht. 

 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid wordt vergroot waardoor de aantallen 

ongevallen in het verkeer worden gereduceerd en dodelijke 

ongevallen worden voorkomen. Verkeershandhaving speelt een rol. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  

Politiecijfers en de Integrale Veiligheidsmonitor zijn belangrijke 

ijkpunten voor het Veiligheidsbeleid. De politiecijfers worden 

periodiek verstrekt aan de burgemeester als bevoegd gezag.  

Prioriteiten wijzigen deels door de coronacrisis. We houden er 

rekening mee dat Corona de veiligheidsprioriteiten blijft bepalen tot 

en met 2021. 
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PROGRAMMA 1: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

1 aut 1a Extra storting wethouderspensioen          126  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

2 aut 1a Verordening rechtspositie raads- en commissieleden            28  N           11  N          11  N          11  N          11  N S 

3 aut 1a Indexatie loonkosten college            -    
 

          13  N          13  N          13  N          13  N S 

4 aut 1a Rijbewijzen (lasten)             1  V            1  V            4  N            2  N            2  V S 

5 aut 1a Rijbewijzen (inkomsten)            19  N           20  N            9  V            1  V          16  N S 

6 aut 1a Jaarlijkse licentiekosten verkiezingen             4  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

           4  N S 

7 nb 1a Verhoging bijdrage lokale omroep            -    
 

           6  N            6  N            6  N            6  N S 

8 aut 1a Kapitaallasten              0  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

           0  V S 

9 aut 1b GGD loon- en prijsindexatie 2021            40  N           61  N          61  N          61  N          61  N S 

10 aut 1b Trekkenwand de Beun             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

11 aut 1b Aanpassing jaarlijkse indexatie schoonmaak             8  N           12  N          12  N          12  N          12  N S 

12 aut 1b Hogere premie brandverzekering             13  N           13  N          13  N          13  N          13  N S 

13 aut 1b OZB en HHRS belasting              5  V            5  V            5  V            5  V            5  V S 

14 aut 1b Onderhoud buitensportaccommodaties            -    
 

          52  N          52  N          52  N          52  N S 

15 aut 1b Reinigen atletiekbaan            -    
 

           6  N            6  N            6  N            6  N S 

16 nb 1b Overnemen onderhoudswerkzaamheden 
verenigingen 

           -    
 

          38  N          38  N          38  N          38  N S 

17 aut 1b Onderhoud overige voorzieningen 
sportaccommodaties 

           10  N           10  N          10  N          10  N          10  N S 

18 aut 1b Ophoging OAB middelen (inkomsten)             6  V            8  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

19 aut 1b Ophoging OAB middelen (lasten)            16  N           18  N          16  N          16  N          16  N S 

20 aut 1b Inspecties kinderopvang             2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

21 aut 1b Indexering Veilig Thuis            -    
 

           5  N            5  N            5  N            5  N S 

22 aut 1b Budget preventief jeugdbeleid            40  N           40  N          40  N          40  N          40  N S 

23 aut 1b Extra budget bijzondere bijstand          100  N         100  N         100  N        100  N        100  N S 
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Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

24 aut 1b PGB jeugd            24  N           25  N          21  N          17  N          17  N S 

25 aut 1b Jeugdhulp - zorg in natura          599  N         610  N         543  N        476  N        476  N S 

26 aut 1b Wmo - hulpmiddelen             5  V            8  N          39  V          39  V          39  V S 

27 aut 1b Huishoudelijke hulp - ZIN            43  N           58  N          58  N          58  N          58  N S 

28 aut 1b Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning          290  N         320  N         320  N        320  N        320  N S 

29 aut 1b Eigen bijdrage            42  N           42  N          42  N          42  N          42  N S 

30 aut 1b WMO begeleiding ZIN          148  N         151  N         130  N        109  N        109  N S 

31 aut 1b WMO begeleiding PGB            66  N           67  N          66  N          64  N          64  N S 

32 aut 1b Subsidies WMO dagbesteding en Inloop GGZ            21  N           21  N          21  N          21  N          21  N S 

33 aut 1b Presentiegelden ASD             4  V            4  V            4  V            4  V            4  V S 

34 aut 1b Uitvoeringskosten wet inburgering (meicirculaire)            47  N           31  N          69  N          76  N          76  N S 

35 aut 1b Uitvoeringskosten Participatiewet            12  N           12  N          12  N          12  N          12  N S 

36 aut 1b Participatie indexatie wsw (meicirculaire)            41  N           73  N          74  N          13  N            9  V S 

37 aut 1b Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (lasten) 

      1.707  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

38 aut 1b Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (voorschot rijk) 

      1.707  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

39 aut 1b Bijdrage in tekort WNK            -    
 

          59  N          59  N          59  N          59  N S 

40 aut 1b Programma integratie en 
participatievergunninghouders (lasten) 

           25  N           13  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

41 aut 1b Programma integratie en 
participatievergunninghouders (onttrekking reserve) 

           25  V           13  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

42 aut 1b Re-integratie (lasten)            57  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

43 aut 1b Bijdrage WSW WNK             4  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

44 aut 1b Re-integratie (onttrekking reserve)            53  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

45 nb 1b Jongerenloket             8  N           14  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

46 aut 1b WMO regio vervoer            48  N           48  N          48  N          48  N          48  N S 

47 aut 1b Indexatie subsidies (samenleven)            -    
 

          25  N          25  N          25  N          25  N S 
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Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

48 aut 1b Looncompensatie subsidies 2020 en verder (1b)            31  N           51  N          51  N          51  N          51  N S 

49 aut 1b Dekking looncompensatie 2020 uit Algemene 
reserve 

           31  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

50 aut 1b Aframen exploitatielasten Bergeonstraat 30             3  V            4  V            4  V            4  V            4  V S 

51 aut 1b Resultaat aanbesteding 
binnennsportaccommodaties 

           13  N           25  V          25  V          25  V          25  V S 

52 nb 1b Maatschappelijk regisseur            -    
 

          17  N          17  N          17  N          17  N S 

53 aut 1b Aanpassen huren en pachten             31  V           45  V          45  V          45  V          45  V S 

54 aut 1b Aanpassing onderwijs             3  V            3  V            3  V            3  V            3  V S 

55 aut 1b Opheffen stichting wijkgebouw Ypsalon (lasten)            55  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

56 aut 1b Opheffen stichting wijkgebouw Ypsalon (vrijval 
saldo) 

           55  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

57 aut 1b Kapitaallasten             19  V            4  N            4  V          42  N          46  N S 

58 aut 1b Beheerplan gemeentelijke gebouwen             -    
 

          10  V            3  V            9  N          14  N S 

59 aut 1d Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2021            -    
 

          37  N          37  N          37  N          37  N S 

60 aut 1d Hogere premie brandverzekering              0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

61 aut 1d OZB en HHRS belasting             0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

62 aut 1d Kapitaallasten             -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

           1  N S 

63 aut 1d Beheerplan gemeentelijke gebouwen             -                 8  N            8  N          12  N          12  N S 
   

Totaal       1.732  N      1.987  N      1.852  N      1.772  N      1.776  N 
 

 

 

1. Extra storting wethouderspensioen 

De jaarlijkse actualisatie van de pensioenberekening door 

pensioenverzekeraar Loyalis levert een extra storting op van 

€ 126.000,- in 2020. De reden is dat de rekenrente is 

verlaagd van 1,58% naar 0,29%. 

 

 

2. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

Conform raadsvoorstel van 11 november 2019 worden de 

opleidingskosten € 11.000,- en de aanschaf en abonnement 

telefoon raadsleden en aanschaf tablet commissieleden € 

17.000,- verwerkt. 
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3. Indexatie loonkosten college 

De hogere loonkosten als gevolg van de verwachte 

indexatie van 3%. 

 

4. Rijbewijzen (lasten) 

Dit betreft bijstelling budget op basis de meerjarenprognose 

van de aantallen rijbewijzen die door de Rijksdienst voor het 

wegverkeer (RDW) zijn afgegeven. 

 

5. Rijbewijzen (inkomsten) 

Dit betreft bijstelling budget op basis de meerjarenprognose 

van de aantallen rijbewijzen die door de Rijksdienst voor het 

wegverkeer (RDW) zijn afgegeven. 

 

6. Jaarlijkse licentiekosten verkiezingen 

In de verkiezingsjaren zijn de verschuldigde licentiekosten 

van een ondersteunende softwareapplicatie als onderdeel 

van het budget verkiezingen geraamd, maar deze 

licentiekosten zijn jaarlijks verschuldigd. De jaren waarin 

geen verkiezingen zijn worden hiermee bijgesteld. 

 

7. Verhoging bijdrage lokale omroep 

Conform het raadsvoorstel Verlenging aanwijzing Stichting 

Omroep Heiloo (raad 15-6-2020) wordt een structurele 

verhoging opgenomen van € 6.000,-. Alle gemeenten krijgen 

via de Algemene uitkering van het rijk een bedrag voor 

bekostiging van de lokale omroep. Dit wordt berekend op 

basis van het aantal huishoudens. Voor gemeente Heiloo 

gaat het om een bedrag van ongeveer € 13.500. Stichting 

Omroep Heiloo geeft aan dat dit bedrag te weinig is om een 

volwaardig lokaal toereikend media-aanbod te realiseren. Er 

is een structurele verhoging nodig van € 6.000. Anders kan 

de lokale omroep niet meer op alle radio- en TV-kanalen 

uitzenden en zal de programma-inhoud, op zowel radio en 

TV, alsook online (website en social media) fors minder zijn, 

omdat de omroep dan niet meer over alle daarvoor 

benodigde kanalen en middelen kan beschikken. 

 

8. Kapitaallasten  

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. 

 

9. GGD loon- en prijsindexatie 2021 

Naar aanleiding van de eerste facturering in 2020 en de 

aanlevering van de concept programmabegroting 2021-2024 

worden de bijdragen aangepast. Mutaties komen voort uit 

autonome ontwikkelingen in inwoners aantallen (basis voor 

de berekening van de bijdragen) en indexering. 

 

10. Trekkenwand de Beun 

De investering voor de trekkenwand de Beun is lager 

uitgevallen. Hiervoor was als dekking van de 

afschrijvingslasten een bestemmingsreserve gevormd. De 

jaarlijkse onttrekking komt € 3.000,- (N) lager uit. 

Hiertegenover staat dat de bestemmingsreserve € 60.000,- 

lager hoeft te bedragen en voorgesteld wordt dit te storten in 

de algemene reserve. 

 

11. Aanpassing jaarlijkse indexatie schoonmaak 

Jaarlijkse indexatie ophoging voor dit jaar 3%. 2020 eerst 

gelijk getrokken door grotere ophoging die voorgaande jaren 

niet is toegepast. 

 

12. Hogere premie brandverzekering 

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de 

brandverzekering. Hierdoor moeten de budgetten van 
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verzekeringen worden bijgesteld voor de diverse 

gemeentelijke gebouwen. In dit programmaonderdeel gaat 

het om de schoolgebouwen, sport- en 

welzijnsaccommodaties. In dit document worden de 

gevolgen van de aanbesteding vertaald. Er is geen 

uitbreiding in verzekeringswaarde. 

 

13. OZB en HHRS belasting 

De gemeente betaalt belastingen voor de eigen panden in 

de vorm van OZB en waterschapsbelasting. Het 

belastingbudget is aangepast op werkelijke lasten o.b.v. 

afgelopen jaren. 

 

14. Onkruidbestrijding op sportaccommodaties verboden 

Vanaf 2021 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen 

meer worden gebruikt op de sportvelden. In plaats van de 

gewasbestrijdingsmiddelen te gebruiken zullen de 

kunstgrasvelden vaker geborsteld en gereinigd moeten 

worden € 28.000,- (N). Voor het dagelijks onderhoud aan de 

natuurgrasvelden moeten er aanzienlijk meer mechanische 

werkzaamheden worden verricht. Daarbij kan worden 

gedacht aan wiedeggen, slitteren, verticuteren, meer inzet 

van de fieldtopmaker, meer beregening, meer herstel van 

slidingschade, meer inzet van graszaad en bemesting. € 

24.000,- (N).  

 

15. Reinigen atletiekbaan 

Normaal werd in het najaar een behandeling tegen mos en 

algen spuiten, om gladheid tegen te gaan. Vanaf 2020 is dit 

wettelijk niet meer toegestaan. De baan zal vaker met water 

moeten worden gereinigd. De baan moet vanaf 2021 naar 

verwachting tweemaal per jaar in plaats van éénmaal 

gereinigd worden. 

16. Overnemen onderhoudswerkzaamheden verenigingen 

In 2017 hebben de buitensportverenigingen een nieuwe 

huurovereenkomst afgesloten met de gemeente. Hierin is 

opgenomen dat de vereniging vanaf 1 januari 2017 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden 

op en om de sportvelden. In de praktijk blijkt dat het 

uitvoeren van een aantal van deze werkzaamheden niet, 

niet goed genoeg of niet tijdig door de vereniging kan 

worden uitgevoerd. 

 

Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

• Het dichttrappen van slidinggaten 

• Het verwijderen van zwerfvuil en bladafval 

• Het schoonhouden van de verhardingen 

 

Doordat deze werkzaamheden niet, niet goed genoeg of niet 

tijdig door de vereniging worden uitgevoerd kan 

StadswerkSW een deel van haar werkzaamheden niet 

uitvoeren. Dit heeft negatieve gevolgen voor de staat van de 

sportvelden. Om (verdere) achteruitgang van de sportvelden 

te voorkomen worden de bovengenoemde werkzaamheden 

weer door StadswerkSW worden uitgevoerd, in opdracht van 

de gemeente en voor rekening van de gemeente. 

 

17. Onderhoud overige voorzieningen sportaccommodaties 

Voor de afvoer en verwerking groenafval is € 3.000,- nodig. 

Voorheen deed de gemeente dit zelf maar nu wordt hier een 

bedrijf voor ingehuurd.. Daarnaast is voor hekwerken, 

doelen en ballenvangers, € 3.000,- € N) per jaar nodig. Voor 

keuringen en onderhoud pompen en elektrische installaties 

is € 4.000,- (N) nodig. 
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18. Ophoging OAB middelen (inkomsten) 

De rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstanden beleid 

zijn hoger dan begroot. Omdat het een specifieke uitkering 

met terugbetalingsverplichting is, worden baten en lasten 

budgetneutraal opgevoerd. 

 

19. Ophoging OAB middelen (lasten) 

De rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstanden beleid 

zijn hoger dan begroot. Omdat het een specifieke uitkering 

met terugbetalingsverplichting is, worden baten en lasten in 

principe budgetneutraal opgevoerd. Omdat er in 2019 meer 

gebruik van gemaakt werd, wordt er € 10.000 extra budget 

gevraagd. 

 

20. Inspecties kinderopvang 

De inspecties voor kinderopvanglocaties en gastouders, 

uitgevoerd door de GGD worden opgevoerd om de 

veiligheidsrisico's voor jonge kinderen te minimaliseren. 

 

21. Indexering Veilig Thuis 

Veilig Thuis heeft een indexering doorgevoerd voor de 

begroting van de regionaal afgesproken 2,3%. 

 

22. Budget preventief jeugdbeleid 

Het budget voor het preventief jeugdbeleid is in 2018 

incidenteel opgehoogd met € 40.000,- wat in de jaarrekening 

2019 bij gelijkblijvende uitgaven tot een tekort leidde. Deze 

uitgaven zijn structureel en dus wordt het budget meerjarig 

opgehoogd. 

 

23. Extra budget bijzondere bijstand 

Het budget voor bijzondere bijstand blijkt de afgelopen jaren 

niet toereikend, er was ook in 2019 sprake van een 

overschrijding. Ondanks de verscherpte aandacht voor de 

diverse regelingen wordt ook in 2020 een tekort verwacht. 

 

24. PGB jeugd 

We passen de begroting aan op de realisatie van 2019 plus 

een lichte stijging van 2% per jaar, rekening houdend met 

indexatie. We verwachten geen stijging in het aantal pgb 

verstrekkingen. 

 

25. Jeugdhulp - zorg in natura 

In 2019 zijn de kosten conform de conceptjaarrekening met 

meer dan 15% toegenomen ten opzichte van 2018, dit wordt 

veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten, 

verandering in zorgzwaarte en een aantal dure cliënten. Dit 

sluit aan op de landelijke trend, waarin ook te zien is dat 

zowel het aantal kinderen in de jeugdhulp als de complexiteit 

van de hulpvraag is toegenomen. Als gevolg van deze 

stijging hebben wij in 2019 het budget 2019 opgehoogd, de 

meerjarenbegroting was hier echter nog niet structureel op 

aangepast. Wij ramen nu structureel het niveau van de 

kosten van 2019 bij (conform conceptjaarrekening) minus 

300.000 euro incidentele kosten voor een aantal dure 

cliënten plus 2% indexatie in 2020 en 2021. Wij houden 

rekening met een voorzichtige stijging van 5% ten opzichte 

van de realisatie van 2019. Het risico is groot dat deze 

inschatting te laag is, gezien de geconstateerde stijging van 

de afgelopen jaren. Wij zijn nu eerst aan het onderzoeken 

welke kostenbeheersingsmaatregelen genomen kunnen 

worden, op welke termijn die tot uitvoering kunnen worden 

gebracht en wanneer dit naar verwachting effect zal hebben. 

Rond het najaar van 2020 komen wij hier bij u op terug en 

zullen daarbij mogelijk al een aangepaste begroting 

presenteren. 
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26. Wmo - hulpmiddelen 

De verwachte lasten 2020 e.v. zijn gebaseerd op de 

werkelijke kosten 2019 minus de incidentele grote 

woningaanpassingen ad. 16K. Bij trapliften en hulpmiddelen 

zijn nieuwe contracten ingegaan resp. eind 2019 en begin 

2020 waarin hogere (reële) kostprijzen zijn opgenomen, 

gemiddeld ruim 30% hoger. Aangezien het volume van 

geleverde hulpmiddelen van de nieuwe aanbieder de 

komende jaren zal opbouwen, verwachten wij de komende 3 

jaar trapsgewijs een stijging van 10% per jaar.  Daarnaast 

bestaat de kans dat er in verband met het faillissement van 

het Hulpmiddelencentrum extra kosten gemaakt moeten 

worden voor de overname van de failliete boedel, daar is in 

deze firap nog geen rekening mee gehouden. 

 

27. Huishoudelijke hulp - ZIN 

We passen de begroting aan op de realisatie 2019 plus een 

verwacht gemiddelde cao-loonstijging van 4% in mei en een 

toename in het aantal aanvragen in 2020 en 2021 als gevolg 

van demografische ontwikkelingen. 

 

28. Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning 

Voor de berekening van de verwachte kosten 2020, gaan wij 

uit van de cliëntaantallen van eind 2019. Deze kosten 

nemen toe door verhoging van het uurtarief; door het 

abonnementstarief is het eigen aandeel van cliënten komen 

te vervallen, dit leidt voor ons tot een stijging in de kosten 

van circa € 174.000,-. Verder gaan wij uit van een 

gemiddelde cao-loonstijging van 4% in mei. Tot slot 

verwachten wij een toename in het aantal aanvragen, als 

gevolg van de invoering van het abonnementstarief 

(aanzuigende werking).  

 

29. Eigen bijdrage 

Door de invoering van het abonnementstarief wordt de 

verwachte eigen bijdrage lager. 

 

30. WMO begeleiding ZIN 

We passen de begroting aan op de realisatie van 2019 plus 

een gemiddelde stijging van 2% per jaar voor indexatie in 

2020 en 2021. Wij houden voor 2020 rekening met een 

stijging van 10% van de hulpvragen door toenemende 

vergrijzing. 

 

31. WMO begeleiding PGB 

We passen de begroting aan op de realisatie van 2019 plus 

een gemiddelde stijging van 2% per jaar voor indexatie in 

2020 en 2021. Wij houden voor 2020 rekening met een 

stijging van 10% van de hulpvragen door toenemende 

vergrijzing. 

 

32. Subsidies WMO dagbesteding en Inloop GGZ 

Door het toegenomen aantal gebruikers van dagbesteding 

als algemene voorziening en de inloop GGZ zullen de 

kosten stijgen. 

 

33. Presentiegelden ASD 

De kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein zijn al een 

aantal jaren te hoog opgenomen in de begroting. Een 

bedrag van € 4000,- kan vrijvallen. 

 

34. Uitvoeringskosten wet inburgering 

Bij de meicirculaire zijn via een integratie-uitkering extra 

middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wet 

inburgering. Voorgesteld wordt om deze extra inkomsten als 

uitgaven te reserveren. 
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35. Uitvoeringskosten Participatiewet 

Kosten RPA, Jongerenloket en Zelfstandigenloket zijn met 

elkaar € 74.500,-. Mede als gevolg van indexatie zijn de 

kosten € 12.000,- hoger. 

 

36. Participatie indexatie wsw (meicirculaire) 

De extra inkomsten uit de meicirculaire voor de indexatie 

sociale werkvoorziening worden doorbetaald aan het WNK. 

 

37. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 

(TOZO) 

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel 

zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, inkomsten. 

Het Rijk ondersteunt hen met de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). 

Het Rijk heeft voorschot verstrekt. Vooralsnog alle kosten 

levensonderhoud, bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten 

gebundeld. 

 

38. Voorschot RIJK TOZO 

Zie hierboven. 

 

39. Bijdrage in tekort WNK 

Kadernota 2021 van WNK gaat uit van een structureel tekort 

tussen de € 1.038.000,- en € 1.122.000,- per 2021. De 

bijdrage in het tekort voor Heiloo is € 65.357,-. Nu is er 

structureel € 6.000,- als tekort opgenomen. Er vindt een 

verkenning plaats naar verdergaande regionale 

samenwerking op het gebied van de Participatiewet. Dit kan 

het resultaat van WNK (positief) beïnvloeden. 

 

 

 

40. Programma integratie en participatievergunninghouders 

Betreft de kosten van trajecten bij Thobs, Fith en de 

Werkmeester. Hiervoor is nog niets begroot. Voorgesteld 

wordt om € 25.000,- te onttrekken uit de 

bestemmingsreserve te onttrekken voor de financiering 

hiervan. 

 

41. Programma integratie en participatievergunninghouders 

(onttrekking reserve) 

Zie hierboven. 

 

42. Re-integratie (lasten) 

Hogere re-integratielasten door hogere afname van diensten 

bij WNK (prognose € 320.000,-)  en WSP (re-

integratieconsulent € 24.725,-  en coördinatie € 2.912,-) en 

een prognose voor overige incidentele re-integratiekosten 

van € 50.000,-. In totaal € 397.000,-. Dekking: reeds begroot 

is € 340.721,-  en overheveling € 3.500,- sociale 

werkvoorziening. Voorgesteld wordt om het overige tekort 

van € 53.416 euro te dekken door een onttrekking uit de 

reserve integratie en participatievergunninghouders (€ 

167.454,- op 31-12-2019). 

 

43. Bijdrage WSW WNK 

Blijkens managementinformatie van WNK van februari 2020 

worden de kosten WSW geraamd op € 877.556,-. Er is voor 

de WSW € 886.483,- begroot. Voordeel in 2020 € 8.927,-. 

Hiervan wordt  € 5.266,- aangewend voor een onderzoek 

door Berenschot naar verdere regionale samenwerking 

Participatiewet. Het restant van € 3.500,- naar  

participatiebudget re-integratie. 
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44. Re-integratie (onttrekking reserve) 

Zie hierboven 

 

45. Jongerenloket 

Het huidige regionale jongerenloket wordt doorontwikkeld tot 

een regionaal Jongerenpunt waarbij de inrichting en breedte 

van de dienstverlening wordt gebaseerd op aangetoonde 

behoeften van jongeren. We bieden op een laagdrempelige 

wijze toegang tot integrale ondersteuning, waarbij onze 

kernactiviteiten zich richten op de domeinen werk, inkomen 

en onderwijs. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie 

volgt mogelijk een voorstel voor structurele financiering 

vanaf 2022. 

 

46. WMO regio vervoer 

De kosten zijn de laatste jaren gestegen, met name door de 

btw verhoging van 6% naar 9%, een prijsindexering van 

6,7% en de autonome ontwikkeling van meer reizigers en 

kilometers. 

 

47. Indexatie subsidies (samenleven) 

Het subsidieplafond voor het programmaonderdeel 

samenleven wordt geïndexeerd met 1,6%. Dit percentage is 

de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2021. 

 

48. Looncompensatie subsidies 2020 en verder 

Naar aanleiding van een raadsmotie is een berekening 

gemaakt voor de compensatie van de stijgende loonkosten 

voor de gesubsidieerde instellingen. In een separaat 

raadvoorstel is dit aan de raad voorgelegd. De effecten 

worden structureel en cumulatief doorberekend in de 

meerjarenbegroting. Voor 2020 is voorgesteld dit te dekken 

uit de algemene reserve. 

49. Dekking looncompensatie 2020 uit Algemene reserve 

Zie hierboven. 

 

50. Aframen exploitatielasten Bergeonstraat 30 

Door de verkoop van het gebouw aan de Bergeonstraat 30 

kunnen de jaarlijkse lasten voor onderhoud, energie etc. 

worden afgeraamd. 

 

51. Resultaat aanbesteding binnensportaccommodaties 

Op 10 oktober 2019 heeft de raad besloten tot aanbesteding 

van de exploitatie binnensportaccommodaties. Bij dit besluit 

was de verwachting dat de extra kosten circa € 50.000,- 

zouden bedragen en zijn ook direct financieel verwerkt. De 

aanbesteding is nu afgerond en het resultaat is een voordeel 

€ 25.000,- (V).  

 

52. Maatschappelijk regisseur 

Bij het voorstel binnensportaccommodaties is ook nog een 

memo toegevoegd  om de nieuwe exploitant een impuls te 

laten geven aan de functie van sport en bewegen in het 

sociale domein. Een maatschappelijk regisseur moet dit 

gaan bewerkstellingen. Dit betreft nieuw beleid en gaat in 

per 1-1-2021 ingaan: € 17.000,- (N).  

 

53. Aanpassen huren en pachten 1b 

O.b.v. de analyse aansluiting vastgoedadministratie  (VBS) 

met het grootboek (jaarrekening 2019) wordt de begroting 

conform aangepast. Inclusief 2,6% indexatie. 

 

54. Aanpassing onderwijs 

Op basis van realisatie 2019 kan een bedrag van € 3.000,- 

vrijvallen.  
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55. Opheffen stichting wijkgebouw Ypsalon (lasten) 

Met de Stichting Wijkgebouw Ypestein is in het verleden en 

huurovereenkomst gesloten voor het beheer van het 

gebouw. De huurovereenkomst is een aantal jaren geleden 

beëindigd en de stichting kan zijn doel niet meer uitoefenen. 

De stichting is opgeheven. Zij hebben nog wel een batig 

saldo dat volgens de statuten van de stichting zoveel 

mogelijk moet worden besteed aan het onderhoud van het 

gebouw. Plan is om het budget nu grotendeels in te zetten 

voor groot onderhoud van het wijkgebouw ( € 40.000). Het 

groot onderhoud is onderdeel van de verbouwing van het 

wijkgebouw waardoor ook op de bovenverdieping van het 

wijkgebouw kinderopvang kan worden gerealiseerd. 

Hierdoor kan de gebruiker ook de beheertaken van de 

gemeente overnemen en meer maatschappelijke activiteiten 

in het wijkgebouw organiseren. Het overige deel van het 

budget ( € 15.000,-) wordt besteed aan het aanpassen en 

isoleren van de tussenwand in het Brunogebouw, waardoor 

er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd.  

 

56. Opheffen stichting wijkgebouw Ypsalon (vrijval saldo) 

Zie hierboven. 

 

57. Kapitaallasten  

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. Extra kapitaallasten vanaf 2023 

betreffen voornamelijk extra investeringen in 

sportaccommodaties. 

 

58. Beheerplan gemeentelijke gebouwen 

Het beheerplan gemeentelijke gebouwen is geactualiseerd, 

waaruit blijkt welke handelingen aan beheer en onderhoud 

de komende 10 jaar nodig zijn. Dit is financieel vertaald in de 

gevolgen voor klein en groot onderhoud en eventuele 

kapitaallasten. De kosten voor het groot onderhoud verlopen 

via de nieuw ingestelde voorziening 'groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen.  

 

59. Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2021 

De bijdrage aan de veiligheidsregio wordt geïndexeerd met 

het in de regio voorgestelde percentage van 2,3% (€ 

30.000,-). Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd met € 

6.000,- voor versterking informatieveiligheid. 

 

60. Hogere premie brandverzekering  

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de 

brandverzekering. Hierdoor moeten de budgetten van 

verzekeringen worden bijgesteld voor de diverse 

gemeentelijke gebouwen. In dit programmaonderdeel gaat 

het om de brandweerkazerne. In dit document worden de 

gevolgen van de aanbesteding vertaald. Er is geen 

uitbreiding in verzekeringswaarde. 

 

61. OZB en HHRS belasting  

De gemeente betaalt belastingen voor de eigen panden in 

de vorm van OZB en waterschapsbelasting. Het 

belastingbudget is aangepast op werkelijke lasten o.b.v. 

afgelopen jaren. 

 

  



Kadernota 2021 42    Gemeente HEILOO, Raad 29 juni 2020 
… 

62. Kapitaallasten  

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. Dit betreft vervanging van de 

garagedeuren van de brandweerkazerne. 

 

63. Beheerplan gemeentelijke gebouwen 

Het beheerplan gemeentelijke gebouwen is geactualiseerd, 

waaruit blijkt welke handelingen aan beheer en onderhoud 

de komende 10 jaar nodig zijn. Dit is financieel vertaald in de 

gevolgen voor klein en groot onderhoud en eventuele 

kapitaallasten. De kosten voor het groot onderhoud verlopen 

via de nieuw ingestelde voorziening 'groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen.  
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PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 

 

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 

 

Wat willen we bereiken 

Cultuurhistorie 

Wij willen dat de informatie omtrent onze cultuurhistorische parels in 

de gemeente eigentijds, duidelijk en gemakkelijk toegankelijk is. Wij 

zijn daarbij gericht op zowel onze bewoners en onze bezoekers. Wij 

denken aan informatie via de gemeentelijke website, sociale media, 

maar ook via informatieborden ter plekke.  

 

Recreatie en Toerisme 

Het verlevendigen en versterken van de aantrekkelijkheid van 

Heiloo voor zowel inwoners, recreanten, toeristen als voor mensen 

die zich willen gaan vestigen in Heiloo.  

 

1. Bewegwijzering cultuurhistorische punten  

De bewegwijzering van belangwekkende cultuurhistorische punten 

in de gemeente is eigentijds, duidelijk en makkelijke toegankelijk.  

 

2. Samenwerking VVV en Holland boven Amsterdam  

De samenwerking intensiveren over het (cultuurhistorisch) aanbod 

van Heiloo met de VVV en Holland boven Amsterdam. We doen dit 

om inwoners en recreanten bewust te maken van het aanbod en zo 

meer dynamiek te genereren. Dit geeft bovendien een extra 

economische impuls.  

 

3. Natuurlijk Heiloo  

Recreatie en toerisme krijgen een impuls via ‘Natuurlijk Heiloo’.  

Ondernemers en maatschappelijke organisaties verbinden en 

bekendheid vergroten bij toeristen, dagrecreanten en inwoners over 

wat Heiloo te bieden heeft.  

 

4. Vitale verblijfsrecreatie  

Betere afstemming van het type verblijfsaccommodaties op de 

wensen van de hedendaagse toerist. 

 
5. Toeristische Visie Regio Alkmaar 

 Een duidelijker profiel van de Regio Alkmaar binnen “Holland 
boven Amsterdam”.  

 Meer samenwerking en verbinding tussen de aanbieders 
binnen de regio.  

 Versterking van het aanbod door arrangementen en 
marketing.  

 

6. Balans Toerisme en Leefomgeving / regionale visie/strategie 

We bepalen binnen de Regio Alkmaar een strategie hoe we de 

verwachte toename van het aantal toeristen in goede banen kunnen 

leiden. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Cultuurhistorie 

Wij gaan de informatievoorziening omtrent onze cultuurhistorische 

parels naar een hoger niveau tillen en in een modern jasje steken. 

Wij doen dat in samenwerking met externe partijen zoals het VVV, 

maar ook met eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle 

landgoederen en panden zoals Natuurmonumenten, Historische 

Vereniging Oud Heiloo, Baduhenna, Landgoed Ter Coulster, Onze 

Lieve Vrouwe ter Noord e.a. 
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Wij willen dat de gemeentelijke monumenten die in gemeentelijk 

eigendom zijn, zich in goede staat bevinden, zodat ze kunnen 

worden doorgeven naar volgende generaties. Voor deze objecten 

heeft de gemeente, om diverse redenen, in de loop van de jaren 

een verantwoordelijkheid gekregen. Het gaat om de volgende 

monumenten: het oude deel van de begraafplaats aan de Holleweg, 

de schoorsteen op het Melco-terrein, de abri aan de 

Kennemerstraatweg, de herdenkingsboom aan het huwelijk van 

Prins Bernard en Koningin Juliana aan de Laarmanstraat en de 

gemetselde hekpalen aan het Slimpad (bij nr. 18). 

 

Recreatie en Toerisme 

 

1. Bewegwijzering cultuurhistorische punten  

Informatieborden maken en plaatsen op interessante locaties.  

 

2. Samenwerking VVV en Holland boven Amsterdam  

 In bijeenkomsten en gesprekken met ondernemers en het 
VVV-informatiepunt en met Holland boven Amsterdam wordt 
de samenwerking bevorderd;  

 Actief informatie aandragen bij de VVV en Holland boven 
Amsterdam.  

 

3. Natuurlijk Heiloo  

De campagne ‘Natuurlijk Heiloo’ wordt verder uitgebouwd. Er wordt 

ingezet op sociale media en een website. Daarnaast is er aandacht 

voor het bevorderen van de betrokkenheid van ondernemers en 

organisaties bij Natuurlijk Heiloo. 

  

4. Vitale verblijfsrecreatie  

In de regio Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord samen met de provincie en de 18 gemeenten al een 

aantal jaren intensief bezig met de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. 

Het startte met een globaal vitaliteitsonderzoek voor de gehele regio 

in 2016, wat in 2017 is vertaald naar een visie op de toekomst van 

de verblijfsrecreatie in de regio. In 2018 vond een verdiepende 

vitaliteitsscan plaats voor de Kop van Noord-Holland. In 2019 is dit 

onderzoek ook uitgevoerd voor de regio’s Alkmaar en West-

Friesland. Dit onderzoek bevindt zich nu in de afrondende fase. 

Binnenkort worden aan de individuele gemeenten de opbrengsten 

van de vitaliteits- en transformatiescans gedeeld. 

 

Het uiteindelijke doel is te komen tot een samenhangend 

programma voor Noord-Holland Noord. Om te komen tot dat 

programma is er vanuit de verschillende portefeuilles die een 

raakvlak hebben met dit onderwerp (RO, OOV, VTH, Wonen) vooral 

draagvlak en inzicht in de urgentie noodzakelijk. Een gezamenlijke 

inzet en gezamenlijke programmering is voor veel gemeenten niet 

vanzelfsprekend. De komende maanden zal gezocht worden naar 

een gezamenlijke aanpak inclusief kwartierschap. De volgende 

aandachtspunten worden daarin meegenomen: 

- Een link leggen met de landelijke actie-agenda, zodat 
aansluiting waar nuttig geborgd is; 

- Het integrale karakter van het vraagstuk (economie, wonen, 
ruimtelijke ordening, het sociaal domein) te borgen; 

- Voorgesteld wordt om het onderwerp te nemen in de focus-
agenda PORA onder Wonen; 

- Aansluiten bij de uitvraag die op dit moment door de 
provincie gedaan wordt voor de uitwerking van het 
afwegingskader en een aantal scenario’s in de rolverdeling 
tussen overheden in het transformatievraagstuk. 

 

5. Toeristische Visie Regio Alkmaar 

Uitvoering geven aan de Toeristische Visie en het Toeristisch 

Recreatief Actieplan Regio Alkmaar. Door middel van het 

Kennisnetwerk Regio Alkmaar zorgen we voor meer verbinding en 

samenwerking tussen de aanbieders in de toeristische sector. We 
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verbeteren de positionering van de Regio Alkmaar binnen “Holland 

boven Amsterdam” en we werken samen met de sector aan het 

informeren en faciliteren van bezoekers en eigen inwoners 

(gastheerschap). 

 

6. Balans Toerisme en Leefomgeving / regionale visie/strategie 

In regionaal verband wordt een visie opgesteld om de strategie te 

bepalen hoe we als regio omgaan met de verwachte toename van 

toeristen in de komende jaren. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 
Cultuurhistorie 

Informatie omtrent onze cultuurhistorische parels in de gemeente is 

op een eigentijdse, duidelijke en gemakkelijke manier toegankelijk. 

Wij zijn daarbij gericht op zowel onze bewoners en onze bezoekers. 

De informatie wordt via de gemeentelijke website, sociale media, 

maar ook via informatieborden ter plekke aangereikt, indien 

mogelijk met QR-codes. 

 
Het oude deel van de begraafplaats aan de Holleweg, de 

schoorsteen op het Melco-terrein, de abri aan de 

Kennemerstraatweg, de herdenkingsboom aan het huwelijk van 

Prins Bernard en Koningin Juliana aan de Laarmanstraat en de 

gemetselde hekpalen aan het Slimpad (bij nr. 18) bevinden zich in 

goede staat en worden zo doorgeven naar volgende generaties. De 

afdelingen BOR en Gebouwenbeheer nemen de zorg van deze 

objecten op in hun Meerjarenprogramma’s zodat zij onderhouden 

kunnen worden wanneer dat noodzakelijk is. 

 
Recreatie en Toerisme 

1. Bewegwijzering cultuurhistorische punten  

Informatievoorziening cultuurhistorie ligt op een hoger niveau, in 

een modern jasje.  

 

2. Samenwerking VVV en Holland boven Amsterdam  

Het (cultuurhistorisch) aanbod van Heiloo is beter zichtbaar bij de 

VVV en Holland boven Amsterdam. Er wordt beter samengewerkt 

door partijen.  

 

3. Natuurlijk Heiloo  

Er is bij toeristen, dagrecreanten en inwoners meer bekend wat 

Heiloo te bieden heeft. ‘Natuurlijk Heiloo’ is een begrip in de regio 

en wordt gedragen door de ondernemers en organisaties.  

 

4. Vitale verblijfsrecreatie  

 Op termijn een hogere waardering/hogere bezettingsgraad  

 Een goed transformatieprogramma hebben voor die 
verblijfsaccommodaties die niet meer vitaal zijn. 

 

5. Toeristische Visie Regio Alkmaar 

Er is een stevig toeristisch netwerk in de regio en ondernemers 

weten elkaar te vinden. Binnen de toeristische sector is men op 

hoogte welke ontwikkelingen er zijn en wat het aanbod is binnen de 

regio. 

De regio Alkmaar heeft een duidelijk profiel en er zijn stappen gezet 

om bezoekers en eigen inwoners te informeren en te faciliteren 

(gastheerschap). 

 

6. Balans Toerisme en Leefomgeving / regionale visie/strategie 

Er is een regionale visie opgesteld. 
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2B. ECONOMISCHE VITALITEIT 

 

Eind 2019 is de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk 

vastgesteld. De focus in de regionale samenwerking is gericht 

wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie als randvoorwaarden 

voor de economische pijlers. Bij het schrijven van deze kadernota is 

nog geen informatie beschikbaar over de aanpak en ambities voor 

2021 voor de Focusagenda en op welke mate dit kan bijdragen aan 

dit onderwerp. 

 

Om het vliegwiel te starten en uitvoering te kunnen geven aan de 

gewenste versterking van de strategische samenwerking, is in ieder 

geval per focuspunt het volgende nodig: 

 een gefocuste blik: ieder thema vraagt om een 
programmamanager, eventueel ondersteund door één of meer 
projectleiders voor het initiëren, aanjagen en uitvoeren van de 
projecten per thema.  

 een ronkende motor: vanuit iedere gemeente in Regio Alkmaar 
wordt capaciteit ter beschikking gesteld, een flexibele schil, om 
uitvoering te geven aan de projecten per focuspunt. Dit onder 
leiding van de programmamanager en de betreffende 
projectleiders. 

 

 

Wat willen we bereiken 

1. Loo-plein  

De gemeente investeert in de openbare buitenruimte waardoor een 

aantrekkelijk dorpscentrum voor Heiloo ontstaat. De visie ´Levendig 

Dorpshart Heiloo´ is in 2020 vastgesteld. In 2020 is een aanvang 

gemaakt met de realisatie van de uitvoeringsagenda. De eigenaren 

van winkelpanden in het gebied ontwikkelen (ver)bouwplannen en 

wijzigen functies van gebouwen en werken mee aan de 

verwezenlijking van het in de visie geschetste beeld van een 

levendig dorpscentrum van Heiloo.  

 

2. Contact met ondernemers en maatschappelijke organisaties  

De betrekkingen met de Heilooër Ondernemers Federatie en 

verbinding met maatschappelijke organisaties en ondernemingen in 

Heiloo worden geïntensiveerd. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

 

1. Loo-plein  

De gemeente gaat in gesprek met de eigenaren van de 

winkelpanden in het gebied rond de Witte Kerk, het Looplein en 

Kennemerstraatweg en hoopt hen te verleiden te investeren in hun 

panden en daarmee het gewenste eindbeeld van de visie ´Levendig 

Dorpshart Heiloo´ te realiseren. De gemeente zal indien nodig 

planologische belemmeringen wegnemen als die de gewenste 

ontwikkelingen in de weg staan. Uitgangspunt voor de herinrichting 

van de openbare buitenruimte is de vastgestelde visie ´Levendig 

Dorpshart Heiloo´. Ter uitvoering wordt een uitvoeringsagenda 

opgesteld voor de herinrichting van de openbare buitenruimte rond 

winkelcentrum ’t Loo, het Looplein en het ‘Rondje Witte Kerk’. De 

verdere uitwerking zal in samenspraak met betrokken worden 

vormgegeven. Het herinrichtingsplan wordt aan de raad voorgelegd 

en daarbij zal per (deel)plan budget voor de uitvoering worden 

gevraagd. Het streven is om de nieuwe inrichting van het Looplein 

en het ´Rondje Witte Kerk´ in 2021/2022 te realiseren. 

 

2. Contact met ondernemers en maatschappelijke organisaties  

Er worden 2 à 3 keer per jaar bijeenkomsten gehouden met 

ondernemers en maatschappelijke organisaties in Heiloo.  
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

1. Loo-plein  

Het Looplein en het ´Rondje Witte Kerk´ zijn op basis van de 

vastgestelde visie ´Levendig Dorpshart Heiloo´ omgevormd tot een 

hoogwaardig winkel- en verblijfsgebied. 

 

2. Contact met ondernemers en maatschappelijke organisaties  

Er is een goede relatie en samenwerkingen met de verschillende 

maatschappelijke organisaties en ondernemers, waardoor 

inwoners/klanten meer tevreden zijn. 

 

2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE 

 

Wat willen we bereiken 

Een gemeente die goed bereikbaar is en een duurzaam veilige 

inrichting van de infrastructuur heeft voor auto, (elektrische) fiets en 

voetganger. Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om 

te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente met goed 

onderhouden, veilige en snelle verbindingen draagt daaraan bij. 

Veel inwoners wonen in onze gemeente, maar werken elders. Een 

goede bereikbaarheid via wegen en spoor is voor hen van groot 

belang. Ook faciliteren wij hiermee ondernemers in hun 

bedrijfsuitoefening. Voor bezoekers is de infrastructuur meer gericht 

op beleving en kennismaking met de bijzondere plekken het dorp. 

Het fietsverkeer krijgt hierbij bijzondere aandacht. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio 

Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. Een van de drie 

focuspunten is bereikbaarheid. Bij het schrijven van deze kadernota 

is nog geen specifieke informatie beschikbaar voor 2021, anders 

dan dat de focusagenda zich richt op “ we zetten in op een 

duurzaam bereikbare regio; 

a. Propositie bereikbaarheid Regio Alkmaar 

b. Lobby en netwerken 

c. Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan 

onderdelen uit de bereikbaarheidspropositie” 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

1. Fietsparkeren Stationsomgeving 
Het tekort aan fietsenrekken rond station Heiloo is al jaren een 

groeiend probleem. Een uitbreiding van fietsparkeren in de 

verlengde Holleweg kon na participatie niet op breed draagvlak 

rekenen. In samenwerking met ProRail en de provincie Noord-

Holland wordt in 2020 een plan gemaakt voor uitbreiding van 

stallingsplaatsen op de korte termijn (minimaal 400 extra), 

intensievere handhaving op te lang en hinderlijk geparkeerde 

fietsen en een campagne voor het juiste gebruik van de stalling. 

Uitvoering van de in 2020 gemaakt plannen kan naar verwachting 

begin 2021 plaatsvinden. Verder wordt in 2021 een 

haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de verbetering van het 

fietsparkeren, de toegankelijkheid van het station en de 

aantrekkelijkheid van het stations- en winkelgebied de lange termijn. 

Daarbij is het onderzoeken van gebouwde en ondergrondse 

fietsparkeervoorzieningen een onderdeel. Voor zowel de 

maatregelen op de korte termijn als de studie voor de lange termijn 

wordt in 2020 een subsidie aangevraagd.  

 

2. Stimuleren fietsgebruik 
Om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken, wordt in 2020 

een fietsbeleidsplan met uitvoeringsparagraaf opgesteld. Onderdeel 

van dit plan is een uitgebreider fietsroutenetwerk, waaronder de 

regionale doorfietsroute tussen Heerhugowaard en de IJmonden. 

De regio Alkmaar werkt samen met de provincie aan de realisatie 

van een netwerk van doorfietsroutes. De basis hiervoor ligt in het 

MIRT-onderzoek dat concludeert dat doorfietsroute in de regio 
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Alkmaar in combinatie met goed openbaar vervoer oplossend 

vermogen biedt voor de verkeersdruk op de A9, de N242 en de ring 

Alkmaar. Deze conclusie is vertaald in het Ontwikkelbeeld Mobiliteit 

regio Alkmaar door doorfietsroutes te gaan realiseren. Iedere 

gemeente in de regio Alkmaar gaat met de ondertekening van een 

intentieovereenkomst in 2020 aangeven hieraan mee te werken. 

Verder wordt aandacht besteed aan betere en verkeersveiligere 

fietspaden en het verbeteren van fietsverbindingen tussen kernen. 

Speciale aandacht daarbij krijgen bestaande fietsknelpunten. Ook 

wordt er aandacht besteed aan het fietsparkeren op drukke locaties. 

Voor Heiloo betekent dit dat er voor de periode 2021 – 2030 

realisatiebudget moet worden gereserveerd. Deze reservering is 

ook noodzakelijk om provinciale bijdragen mogelijk te maken. Een 

nader uit te voeren onderzoek moet inzicht bieden in de 

daadwerkelijke kosten voor het realiseren van de doorfietsroute. De 

regio initieert dit onderzoek om de kosten voor opwaarderen, het 

oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten, het realiseren van 

ontbrekende schakels en doorstromingsmaatregelen per gemeente 

in beeld te brengen. Zodra deze opgave in beeld is gebracht vindt 

er een vertaling plaats naar de begroting van de gemeente Heiloo; 

 

3. Herinrichting Vennewatersweg 
De Vennewatersweg wordt heringericht met verkeersveilige 

ontsluitingen op bestaande infrastructuur en op de 

nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom. 

 

4. Herinrichting Kerkelaan-Belieslaan 
In samenwerking met de bewoners is in 2020 binnen de 

vastgestelde kaders een inrichting uitgewerkt voor de Kerkelaan-

Belieslaan die recht doet aan een erftoegangsweg met een 

maximum snelheid van 30 km/h. Een subsidieaanvraag begin 2021 

geeft duidelijkheid over de mogelijkheden voor cofinanciering. Voor 

wat betreft realisatie moet rekening gehouden worden met de 

herinrichting van de Vennewatersweg in 2021. Een gefaseerde 

uitvoering met een start in 2021 en een uitloop in 2022 behoort tot 

de mogelijkheden.  

 

5. Beperking vrachtverkeer 
In samenspraak met ondernemers, de omliggende gemeenten en 

andere belanghebbenden worden de behoeften en mogelijkheden 

in kaart gebracht voor een distributieoverslagpunt in de 

Boekelermeer. Het onderwerp is inmiddels ingebracht in het 

regionaal overleg. Er vindt een onderzoek plaats naar andere 

manieren van winkelbevoorrading zoals het onderzoeken van 

venstertijden.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 

1. Met meer fietsparkeerplaatsen wordt het beeld rondom het 
station rustiger. Dit komt de uitstraling van de totale 
stationsomgeving ten goede. Het afgeronde 
haalbaarheidsonderzoek geeft ons duidelijkheid over de 
technische en financiële mogelijkheden voor aanpassingen in de 
stationsomgeving voor de lange termijn.  

2. Het fietsbeleidsplan met bijbehorende uitvoeringsparagraaf zijn 
vastgesteld. De ambities zijn vertaald in een realistische 
planning en budgettering. 

3. Herinrichting van de Vennewatersweg is gerealiseerd.  
4. Er is aangevangen met de herinrichting van de Kerkelaan-

Belieslaan.  
5. Er is minder vrachtverkeer in het dorp. Hierdoor is het schoner, 

stiller, is er minder vervuiling en congestie in het dorp.  
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PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

64 aut 2a RAUM loon- en prijsindexatie 2021            -    
 

           1  N            1  N            1  N            1  N S 

65 aut 2a Hogere premie brandverzekering 2a             1  N            1  N            1  N            1  N            1  N S 

66 aut 2a OZB en HHRS belasting              2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

67 aut 2a Indexatie subsidies (kunst en cultuur)            -    
 

           6  N            6  N            6  N            6  N S 

68 aut 2a Looncompensatie 2020 en verder             11  N           19  N          19  N          19  N          19  N S 

69 aut 2a Looncompensatie 2020 (dekking)            11  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

S 

70 aut 2a Archeologisch advies            10  N           10  N          10  N          10  N          10  N S 

71 nb 2a Opstellen kerkgebouwen visie (meicirculaire)            25  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

72 aut 2a Uitvoering toeristisch actieplan Regio Alkmaar            -    
 

           8  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

73 aut 2a Aframen opbrengsten evenementen            11  N           11  N          11  N          11  N          11  N S 

74 aut 2a Aanpassen huren en pachten              2  V            4  V            4  V            4  V            4  V S 

75 aut 2a Beheerplan gemeentelijke gebouwen             -    
 

          41  N          41  N          55  N          55  N S 

76 aut 2a Kapitaallasten             -    
 

          -    
 

           0  V            0  V            1  V S 

77 aut 2b Bijramen budget economische zaken             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

78 aut 2c Areaal uitbreiding verkeer            -    
 

           5  N            5  N            5  N            5  N S 

79 nb 2c Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid)            -    
 

          30  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

80 nb 2c Fietsparkeren stationsomgeving (handhaving)            -    
 

          10  N          10  N          10  N          10  N S 

81 nb 2c Fietsparkeren stationsomgeving            -    
 

          25  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

82 aut 2c Inspecties op elektrische installaties (verkeer)             0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

83 aut 2c Kapitaallasten              1  N            1  N            1  N            0  N            0  N S 
   

Totaal            52  N         170  N         107  N        120  N        119  N 
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64. RAUM loon- en prijsindexatie 2021 

De bijdrage aan het RAUM wordt geïndexeerd met het in de 

regio voorgestelde percentage van 2,3%. 

 

65. Hogere premie brandverzekering  

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de 

brandverzekering. Hierdoor moeten de budgetten van 

verzekeringen worden bijgesteld voor de diverse 

gemeentelijke gebouwen. In dit programmaonderdeel gaat 

het om Theater de Beun, muziek- en dansschool en toren 

witte kerk. In dit document worden de gevolgen van de 

aanbesteding vertaald. Er is geen uitbreiding in 

verzekeringswaarde. 

 

66. OZB en HHRS belasting  

De gemeente betaalt belastingen voor de eigen panden in 

de vorm van OZB en waterschapsbelasting. Het 

belastingbudget is aangepast op werkelijke lasten o.b.v. 

afgelopen jaren. 

 

67. Indexatie subsidies (kunst en cultuur) 

Het subsidieplafond voor kunst en cultuur wordt geïndexeerd 

met 1,6%. Dit percentage is de nationale 

consumentenprijsindex (cpi) voor 2021. 

 

68. Looncompensatie subsidies 2020 en verder  

Naar aanleiding van een raadsmotie is een berekening 

gemaakt voor de compensatie van de stijgende loonkosten 

voor de gesubsidieerde instellingen. In een separaat 

raadvoorstel is dit aan de raad voorgelegd. De effecten 

worden structureel en cumulatief doorberekend in de 

meerjarenbegroting. Voor 2020 is voorgesteld dit te dekken 

uit de algemene reserve. 

69. Dekking looncompensatie 2020 uit Algemene reserve 

Zie hierboven. 

 

70. Archeologisch advies 

M.b.v. zgn. strippenkaarten koopt de gemeente op een 

efficiënte wijze archeologisch advies in. Benodigde dekking 

is € 25.000,- p.j.  Er is € 15.000,- opgenomen in de begroting 

(is een wettelijke taak). 

 

71. Opstellen kerkgebouwen visie (meicirculaire) 

Bij de meicirculaire zijn de aangevraagde middelen voor het 

opstellen van een kerkgebouwen visie toegekend. Een 

kerkgebouwen visie is een basis voor de gemeente om een 

afweging te kunnen maken, en uitspraken te kunnen doen 

over subsidies, juridische vraagstukken 

(bestemmingsplannen), wel of niet actief behouden van 

erfgoedwaarden, wel of niet behouden van de bestaande 

functie(s) van een kerk en/of vergroting bewustwording van 

de (meer)waarde van de kerken in Heiloo (5 volgens de 

criteria van de Rijksdienst). 

 

72. Uitvoering toeristisch actieplan Regio Alkmaar 

Bijdrage o.b.v. inwoneraantal  regio aan toeristisch 

kennisnetwerk en toeristische marketing. 

 

73. Aframen opbrengsten evenementen 

De inkomsten voor evenementen waaronder 

kermisopbrengsten zijn de afgelopen jaren flink lager dan 

begroot en worden naar beneden bijgesteld. 
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74. Aanpassen huren en pachten  

O.b.v. de analyse aansluiting vastgoedadministratie  (VBS) 

met het grootboek (jaarrekening 2019) wordt de begroting 

conform aangepast. Inclusief 2,6% indexatie. 

 

75. Beheerplan gemeentelijke gebouwen 

Het beheerplan gemeentelijke gebouwen is geactualiseerd, 

waaruit blijkt welke handelingen aan beheer en onderhoud 

de komende 10 jaar nodig zijn. Dit is financieel vertaald in de 

gevolgen voor klein en groot onderhoud en eventuele 

kapitaallasten. De kosten voor het groot onderhoud verlopen 

via de nieuw ingestelde voorziening 'groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen.  

 

76. Kapitaallasten  

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. Dit betreft een geringe correctie van de 

berekende omslagrente. 

 

77. Bijramen budget economische zaken 

Hier is in het verleden ten onrechte € 3.101,- van 

afgeraamd. Totaal budget moet € 15.000,- zijn. 

 

78. Areaal uitbreiding verkeer 

Structurele verhoging voor Omgaan met klachten verkeer 

i.v.m. areaaluitbreiding. Er komen al relatief veel klachten uit 

de nieuwe wijken die we proberen op te lossen. 

 

79. Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid) 

In 2021 wordt een haalbaarheidsonderzoek verbetering 

fietsparkeren, toegankelijkheid station en aantrekkelijkheid 

stationsomgeving uitgevoerd. Hierin zullen de benoemde 

onderwerpen worden opgenomen. Over de uitkomsten zal 

naderhand worden gerapporteerd. 

 

80. Fietsparkeren stationsomgeving (handhaving) 

Het is noodzakelijk dat er extra handhaving wordt ingezet op 

gevaarlijk geparkeerde fietsen (4 uur per week) en extra 

inzet op intensiveren opruimacties stationsomgeving. 

 

81. Inspecties op elektrische installaties (verkeer) 

In de ARBO wetgeving en de daarbij behorende NEN 

normeringen staan de vereisten waaraan een eigenaar en of 

beheerder van een elektrische installatie moet voldoen. Een 

verplichting binnen de bedrijfsvoering elektrische installaties 

is de periodieke inspectie, visueel en door middel van 

beproeving. In het handboek wordt een inspectiebeleid 

vastgelegd. 

 

82. Fietsparkeren stationsomgeving 

Voor 2020 staat een uitbreidingsinvestering in 

fietsparkeerplaatsen gepland. De overige kosten (€ 25.000,-) 

die geen onderdeel  van deze investering zijn, worden ten 

laste gebracht van de exploitatie.  Dit betreft budget voor 

een campagne fietsparkeren en de inzet van een fietscoach. 

  

83. Kapitaallasten  

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. 
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PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE 

 

3A. WONEN EN LEEFOMGEVING 

 

Ontwikkeling: omgevingswet & Wkb 

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(hierna: Wkb) hebben structurele financiële effecten. Zo voorzien 

we een daling in legesopbrengsten. Dit kan veroorzaakt worden 

door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke 

omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige 

technische bouwtoetsen vervallen, en voor de activiteit bouwen een 

afname van vergunningplichten en de introductie van de 

meldingsplicht. Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen 

over milieuvergunningen. We bereiden ons hier tijdig op voor, door 

de raad bestuurlijke keuzes voor te leggen. Zo dient de raad de 

nieuwe legestarieven vast te stellen. Daarmee kunnen we de 

structurele financiële effecten ten behoeve van het begrotingsjaar 

2021 bepalen. 

 

Wat willen we bereiken 

Omgevingswet 

De Omgevingswet zelf is uitgesteld, maar op 1 januari 2021 treedt 
het uitvoeringskader van de Omgevingswet – conform het 
vastgestelde ambitiedocument omgevingswet- wel al in werking.  
De wet houdt in dat alle bestaande wetgeving over de fysieke 

leefomgeving wordt gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in 

één wet met één samenhangend stelsel.  

 

De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument 

Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald 

waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De 

visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze 

uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het 

beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de 

Omgevingswet.  

1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan 
centraal 

2. Ruimte aan initiatieven 
3. Vroegtijdige samenwerking 
4. Integraal werken en maatwerk 
 

Onder de Omgevingswet dient iedere gemeente een 

Omgevingsvisie vast te stellen. De wet stelt eisen aan de 

integraliteit van het stuk en een verantwoording voor de wijze van 

totstandkoming door middel van participatie. De gemeente wil het 

proces om te komen tot een integrale beleidsvisie voor de fysieke 

leefomgeving afronden met de vaststelling van de Omgevingsvisie. 

Hierbij wordt gestreefd naar een breed maatschappelijk draagvlak 

voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven. 

 

Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle 

bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk 

omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan 

voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de 

Omgevingswet. Het streven is om dit voor 2026 te bereiken. 

 

Wonen 

Heiloo biedt een prettig dorps woonmilieu in een groene omgeving. 

De missie van de gemeente Heiloo op het gebied van wonen is: 

 Vergroting van de diversiteit van het woningaanbod; 

 Bevorderen doorstroming op de woningmarkt, zodat 
iedereen (ook starters) een wooncarrière kan maken; 
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 Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de wensen van 
de woonconsument en voldoende sociale huurwoningen en 
betaalbare koopwoningen omvat; 

 Geschikte inbreilocaties worden actief benut en tot 
ontwikkeling gebracht; 

 Versnelling van de woningbouwproductie; 
 

In maart 2019 is de notitie ‘Woningbouwafspraken en 

programmering Regio Alkmaar’ vastgesteld. Met deze notitie zijn de 

ambities en opgaven, programmering- en woningbouwafspraken uit 

het RAP nader uitgewerkt. Met deze nieuwe woningbouwafspraken 

gaat Regio Alkmaar zich meer richten op realisatiecapaciteit. In 

februari 2020 is de regionale woningprogrammering naar 

realisatiecapaciteit vastgesteld. Deze regionale 

woningprogrammering zal drie keer per jaar worden opgesteld. 

Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van de meest recente 

marktinformatie en huishoudensprognoses. Afhankelijk van de 

diverse scenario’s van behoeftegroei is voor Heiloo voor 2018 - 

2023 de opgave 900 tot 1.200 woningen. Voor 2012 tot 2028 is dit 

400 tot 650 woningen. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio 

Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. Een van de drie 

focuspunten is wonen. Bij het schrijven van deze kadernota is nog 

geen specifieke informatie beschikbaar voor 2021, anders dan dat , 

anders dan dat de Focusagenda zicht richt op “We bouwen aan een 

aantrekkelijk, gevarieerd woonklimaat, waarbij iedere kern zijn eigen 

woonkwaliteit heeft 

1. Proactief woningbouwbeleid 

2. Lobby en netwerken 

3. Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven 

aan het proactief woningbouwbeleid” 

 

Groenprojecten 

Het doel is versterking van de ruimtelijke kwaliteit door de realisatie 
van projecten op het gebied van landschap, natuur en recreatie. In 
de ONS (Ontwikkeling Nieuwe Strandwal) is opgenomen dat de 
groenprojecten die door de gemeente Heiloo worden gerealiseerd, 
recreatieprojecten betreffen die bijdragen aan het versterken van de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landschap vanuit de 
nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo en/of 
landschapsprojecten betreffen die bijdragen aan het versterken en 
behouden van landschappelijke waarden.   
 

Aansluiting A9 

De Aansluiting A9 is een van de vier onderdelen uit de 

gebiedsontwikkeling ‘Nieuwe Strandwal’. Het gaat daarbij om de 

ontwikkeling van bedrijventerrein Boekelermeer, de 

woningbouwontwikkeling Zandzoom, een aansluiting op de A9 en 

een groenopgave. We blijven inzetten op realisatie van de 

aansluiting A9, zodat de bereikbaarheid van de woningbouw en 

bedrijvigheid in de regio wordt gegarandeerd. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Omgevingswet 

In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een 

implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. 

In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er 

meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2021: 

 de ontwerp omgevingsvisie ter inzage leggen, de zienswijzen 
behandelen en de omgevingsvisie ter vaststelling voorleggen 
aan de gemeenteraad;  

 starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de 
bepalingen van de Omgevingswet.  

 

De overige activiteiten die we daarvoor in 2021 gaan doen, zijn 

onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn: 
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 de processen optimaliseren en producten en diensten 
verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;  

 het op orde brengen van regelbeheer en zorgen dat we in 
staat zijn om toepasbare regels te maken en te wijzigen; 

 toewerken naar een volledige digitale ondersteuning van de 
Omgevingswet, waarbij wordt aangesloten op de 
voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale 
Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover 
dit bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de 
Omgevingswet; 

 het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren 
en indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren; 

 medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag 
van alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken 
medewerkers aansluit bij de bedoeling van de 
Omgevingswet; 

 de colleges en raden verder informeren over het nieuwe 
stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin. 
Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties worden verder geïnformeerd over het nieuwe 
stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt; 

 het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de 
voortgang en risico’s periodiek worden beheerst en 
afwijkingen gerapporteerd. De risico’s worden systematisch 
in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het 
Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De 
resultaten van de risico-inventarisatie maken onderdeel uit 
van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

 

Wonen 

Om het bouwtempo te verhogen wordt (regionaal) samengewerkt 

met de Woningmakers2. Overeenkomstig de Woonvisie Heiloo 

                                                      
2 Woningmakers zijn ontwikkelaars, bouwers, makelaars en 
woningcorporaties in Regio Alkmaar. 

bepalen we de realisatie en programmering van nieuwe 

woningbouwlocaties aan de hand van: 

 het RAP (de regionale woningprogrammering); 

 de meest actuele huishoudensprognose; 

 het meest actuele woningmarktonderzoek; 

 de Prestatieafspraken. 
In 2020 worden er nieuwe Prestatieafspraken met Kennemer 

Wonen gemaakt voor de periode 2021-2024. Voor de uitvoering 

worden hiertoe jaarlijks jaarplannen opgesteld. 

 

Regionaal draagt Heiloo bij aan: 

 de regionale woningprogrammering; 

 versnelling van de woningbouwproductie door 
samenwerking met de Woningmakers. 

 

Groenprojecten 

We gaan groenprojecten realiseren waarvoor een lijst is opgesteld, 
“Indicatieve Groenprojecten Heiloo”. Deze worden gefinancierd door 
een bijdrage per gerealiseerde woning van de nieuwe woonwijken. 
Voor de exacte methodiek hiervan wordt verwezen naar de Nota 
Bovenwijks 2019. Voor de realisatie van deze projecten is een 
projectleider ingehuurd die in de eerste helft van 2020 het plan van 
aanpak afrondt en daarna de voorbereiding van de realisatie van de 
groenprojecten start.   
 

Aansluiting A9 

Het bestemmingsplan A9 is vanwege de stikstofdepositie vernietigd. 

Met passende maatregelen zal de depositie gesaldeerd worden. De 

mogelijkheden worden daarvoor onderzocht. Aansluitend kan de 

bestemmingsplanprocedure opnieuw doorlopen worden, gevolgd 

door een aanbestedingsprocedure voor een aannemer. 
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Omgevingsvisie 

Eind 2021 hebben we een vastgestelde omgevingsvisie en is de 

eerste fase van het omgevingsplan conform de bepalingen van de 

Omgevingswet gestart.  

 

2021 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de 

Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start 

de volgende fase, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ van 

de Omgevingswet gaan werken.  

 

Wonen  

Er worden jaarlijks ruim 200 woningen opgeleverd. Inwoners vinden 

een woning die bij hen past. Er zijn voldoende sociale 

huurwoningen om de doelgroep van een woning te voorzien. Drie 

keer per jaar wordt er een regionale woningprogrammering 

opgesteld. Er worden nieuwe inbreilocaties aan de 

woningprogrammering toegevoegd, waarin aandacht is voor sociale 

woningbouw. 

 

Groenprojecten 

Of we de groenprojecten realiseren is te zien aan de op basis van 
het plan van aanpak  feitelijke ontwikkelingen van de 
groenprojecten.   
Aangezien het plan van aanpak nog niet afgerond is, is er nog geen 

compleet beeld hoeveel geld nodig is voor de realisatie van de 

projecten. Daartoe zal er in de loop van 2020 een apart 

raadsvoorstel en begrotingswijziging worden gemaakt. 

 

Afslag A9 

We zien dat we het resultaat bereiken als de projectpartners de 

instemmen met de verhoogde projectkosten, de maatregelen voor 

saldering van de stikstofdepositie door het bevoegd gezag 

geaccepteerd worden en het nieuwe bestemmingsplan wordt 

vastgesteld. 

 

3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU 

 

Met de komst van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord in 2019 

hebben gemeenten opdracht gekregen om hier voor een belangrijk 

deel uitvoering aan te geven. Dit is de reden waarom er nu over 

‘klimaat’ gesproken wordt in plaats van over ‘duurzaamheid’. De 

term ‘milieu’ blijft ongewijzigd. 

 

Wat willen we bereiken 

 

Klimaat 

Het doel van het Programma Klimaat is om zoveel mogelijk bij te 

dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord 

(49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te 

richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050.  

 

Gemeenten krijgen in toenemende mate Rijksopdrachten met als 

doel om klimaatverandering tegen te gaan, grondstoffen te 

besparen of om een klimaatbestendig en waterrobuuste 

leefomgeving in te richten voor 2050. Het gaat dan met namen om: 

 Het Klimaatakkoord met daarin de Regionale EnergieStrategie 
(RES) en Transitie Visie Warmte (TVW); 

 Nationale agenda laadinfrastructuur en Mirt-NOWA 
doorfietsroute; 

 Nederland Circulair 2050 en het Grondstoffenakkoord; 

 Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. 
 

De verwachting is dat er de komende jaren meer Rijksopdrachten 

bij gemeenten komen te liggen. In veel opdrachten bekleedt de 

gemeente een regierol. Naast de rijksopdrachten zijn er ook 
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gemeentelijke ambities. Deze gemeentelijke ambities zijn soms 

aanvullend en geven vooral weer op wat voor manier die 

Rijksdoelstellingen behaald moeten worden. Een manier die past bij 

de lokale kleur.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio 

Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. Een van de drie 

focuspunten is energie-innovatie. Bij het schrijven van deze 

kadernota is nog geen specifieke informatie beschikbaar voor 2021, 

anders dan dat de focusagenda zich richt op “We zetten in op 

duurzame energie, vanuit de noodzaak én de kans om in 2050 

energieneutraal te zijn”: 

 Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 

 Lobby en netwerken 

 Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan 
de Regionale Energiestrategie én innovatie te bevorderen in de 
Regio Alkmaar” 

 

De disciplines die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen 

zijn: 

Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, Circulaire 

Economie en Duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Dit zijn tevens 

de pijlers in het Programma Klimaat.  

 

Concrete doelstellingen voor 2021: 

1. Implementeren Programma Klimaat BUCH: Versnellen, 
draagvlak, integrale samenwerking en sturingsinformatie. 

2. Duurzame Bedrijfsvoering: 
a. Certificering op CO2 prestatieladder niveau 3 
b. Circulaire beleid vertalen naar inkoop  
c. Implementatie roadmap circulair inkoop en 

opdrachtgeverschap 
3. Ontwikkelen beleid Energietransitie 2021-2023. 

4. Regionale Energiestrategie 1.0 wordt op 31 maart 2021 
aangeboden. 

5. De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan 
volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. 

6. Implementeren ‘Agenda Laadinfrastructuur’ en de 
‘Doorfietsroute’ concretiseren. 

7. Ontwikkelen en vaststellen beleid Circulaire Economie.  
8. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast, 

hittestress en droogte in omgevingsplannen.  
 

Milieutaken 

We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en 

decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2021. Ter 

bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet 

op beperking van vliegtuighinder.  

 

Wat gaan we daarvoor doen 

 

Klimaat 

Om het doel van het Programma Klimaat te bereiken het 

noodzakelijk om een aantal ontwikkelingen door te maken: 

1. Versnellingsfase. De klimaatdoelstellingen zijn zeer fors, 
terwijl de capaciteit in de werkorganisatie beperkt is. Om ten 
minste op koers te liggen om landelijke doelstellingen te 
halen moet de organisatie versneld op orde gebracht 
worden en er door het bestuur een ambitieniveau gekozen 
worden. De gemeente zal alle inwoners en ondernemers 
mee moeten krijgen om de transities rondom klimaat 
succesvol te doorlopen.  

2. Integraliteit. Een toekomstbestendige gemeentelijke 
organisatie die efficiënt invulling geeft aan de gemeentelijke 
ambities en Rijksopdrachten. Dit betekent dat er zoveel 
mogelijk multidisciplinair samengewerkt wordt op 
organisatie- en BUCH-niveau, indien gewenst vanuit de 
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lokale kleur. Duurzaamheid en circulariteit wordt 
vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk en is ingebed in 
de omgevingsplanologie. Dit betekent dat beleid integraal 
wordt voorbereid en resultaten worden behaald in de 
uitvoering.  

3. Draagvlak. Draagvlak creëren door goede communicatie en 
participatie met inwoners, ondernemers en andere externe 
partners is essentieel. De gemeente is, om doelstellingen te 
bereiken, afhankelijk van de bereidheid van inwoners en 
ondernemers om mee te gaan in de transities. Participatie 
vanuit de lokale kleur en in samenhang met de 
omgevingsvisies en -plannen is belangrijk. Daarnaast geeft 
de gemeente zelf het goede voorbeeld door haar vastgoed 
te verduurzamen en haar bedrijfsvoering te verduurzamen. 
Er wordt extra aandacht besteedt aan de communicatie met 
de jeugd omdat zij de toekomst hebben en het gedrag van 
hun ouders effectief en positief kunnen beïnvloeden.   

4. Ten slotte is een adaptieve manier van samenwerking 
tussen bestuur, werkorganisatie en stakeholders essentieel. 
Sturingsinformatie d.m.v. een monitoring- en kwaliteitscyclus 
voor colleges B&W, gemeenteraden en BUCH-directie zal 
essentieel zijn in het bereiken van de doelstellingen. 
Daarnaast leren we de komende jaren door te doen met 
elkaar welke maatregelen en projecten het meeste bijdragen 
aan het halen van de doelstellingen. We leren hiervan en 
stellen, waar nodig bij. 

 

Milieutaken 

Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in 

de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. 

Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten 

behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de 

Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie 

mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de 

veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke 

regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken 

vindt in 2020 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de 

gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze 

taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit zal de basis 

vormen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de 

Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende 

bijdrage. 

 

Nog in 2020 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het 

Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken zal 

uitwerken. 

 

In de Regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda 

Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan 

de overlegstructuren rondom Schiphol. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 

Klimaat 

Als eerste kiest de gemeente een ambitie niveau (bijvoorbeeld basis 

of excellent). Het ambitieniveau gaat over de snelheid en intensiteit 

waarmee de gemeente verwacht te gaan werken aan de organisatie 

verandering en implementatie van projecten. Hieraan worden 

prestatie indicatoren en verwachte resultaten gekoppeld. Deze 

prestatie indicatoren vormen de basis voor de jaarlijkse 

monitoringscyclus van het Programma Klimaat.  

 

Voor de projecten die in 2021 worden uitgevoerd zijn de resultaten 

beoogd zoals omschreven onder: Wat willen we bereiken – 

paragraaf ‘Concrete doelstellingen 2021’. 
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Milieutaken 

Vanaf 2021 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de 

Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij zal 

duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de 

dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van 

vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal 

meldingen. 

 

3C. BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Wat willen we bereiken 

Een adequaat onderhoudsniveau van de openbare ruimte dat 

enerzijds bijdraagt aan de fijne en veilige woon-, werk-, en 

leefomgeving en anderzijds de karakteristieke groenstructuur 

handhaaft en versterkt. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

1. Uitvoering beheerplannen 
Conform de vastgestelde beheerplannen wordt planmatig 

onderhoud uitgevoerd. 

 

2. Groenbeheerplan 
Een in 2020 opgesteld groenbeheerplan geeft ons inzicht in het te 

beheren areaal, het gewenste kwaliteitsniveau en de benodigde en 

beschikbare financiële en personele middelen. In 2021 vindt het 

groenbeheer in Heiloo plaats conform het vastgestelde beheerplan 

en de daarbij behorende financiële kaders. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

1. De onderhoudsprogramma’s zijn uitgevoerd 
2. Het groenbeeld in Heiloo komt overeen met het vastgestelde 

groenbeheerplan. 
 

 

PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

84 nb 3a Project Maatschappelijke Voorzieningen Zandzoom            33  N           53  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

85 nb 3a Speelplan Heiloo            22  N           22  N          22  N          22  N          22  N S 

86 aut 3a OZB en HHRS belasting              0  N            0  N            0  N            0  N            0  N S 

87 aut 3a Kostenverhaal Rechte Hondsbosschelaan             8  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

88 aut 3a Aframen budget risicobeheersingspakket             3  V            3  V            3  V            3  V            3  V S 

89 nb 3a Bibob coördinator             8  N           26  N          26  N          27  N          27  N S 

90 aut 3a Inhuur grote projecten (lasten)          122  N         261  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

91 aut 3a Inhuur grote projecten (inkomsten)            49  V         150  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

I 
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Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

92 aut 3a Projectleider groenprojecten (inhuur)            50  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

93 aut 3a Projectleider groenprojecten (dekking 
bestemmingsreserve) 

           50  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

94 aut 3a Herberekening vennootschapsbelasting (dekking)            36  V           41  N          33  V           -    
 

          -    
 

S 

95 aut 3a Kapitaallasten              5  V            1  N            0  V            1  N            4  N S 

96 aut 3b Inspecties op elektrische installaties (riool)             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

97 aut 3b Daling prijs oud papier            40  N           40  N          40  N          40  N          40  N S 

98 aut 3b Hogere verwerkingskosten restafval door vertraging 
levering PMD minicontainers 

         121  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

99 aut 3b Besparing ledigingskosten bovengrondse PMD 
containers wordt niet behaald. 

           20  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

100 aut 3b Extra kosten toename woninghuisaansluitingen             60  N         115  N         115  N        115  N        115  N S 

101 aut 3b Extra opbrengsten door stijging 
woninghuisaansluitingen 2021 

           -    
 

          80  V          80  V          80  V          80  V S 

102 aut 3b Afkeur textiel.            20  N           20  N          20  N          20  N          20  N S 

103 aut 3b Nieuwe wijze afreken methodiek vergoeding PMD          150  V         150  V         150  V        150  V        150  V S 

104 aut 3b Nieuwe wijze afreken methodiek vergoeding PMD          108  N           90  N          90  N          90  N          90  N S 

105 aut 3b Indexatie afval            -    
 

          25  N          25  N          25  N          25  N S 

106 aut 3b Tariefstijging            -    
 

          60  V          60  V          60  V          60  V S 

107 aut 3b Inruil minicontainers          110  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

S 

108 aut 3b Stikstof coördinator             8  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

109 aut 3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (lasten)             8  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

110 aut 3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (dekking 
reserve) 

            8  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

111 aut 3b Deelname Bestuurlijke Agenda Schiphol             9  N            9  N            9  N            9  N            9  N S 

112 aut 3b Bijdrage Omgevingsdienst NHN             -    
 

           8  N            8  N            8  N            8  N S 

113 aut 3c Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (inkomsten)       2.358  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

114 aut 3c Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (storting in 
reserve) 

      2.358  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 
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Nr Aut. /  
Nw beleid 

Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

115 aut 3c Prijsindexatie raamovereenkomsten asfalt en 
elementen 

            8  N            8  N            8  N            8  N            8  N S 

116 nb 3c Opstellen groenbeheerplan            35  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

117 aut 3c Extra personele inzet groenbeheer          100  N         100  N         100  N        100  N        100  N S 

118 aut 3c Snoeiachterstanden langs greppelstructuren            45  N           15  N          15  N          15  N          15  N S 

119 aut 3c Maaien en schouwen nieuwe greppelstructuren            40  N           40  N          40  N          40  N          40  N S 

120 aut 3c Onderhoud civieltechnische kunstwerken            -    
 

          13  N          13  N          13  N          13  N S 

121 aut 3c Vergoeding beestenboetje             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

122 aut 3c Huurinkomsten beestenboetje             3  V            3  V            3  V            3  V            3  V S 

123 aut 3c Inspecties op elektrische installaties (openbare 
verlichting) 

           17  N           17  N          17  N          17  N          17  N S 

124 aut 3c Areaaluitbreiding maaien en schouwen            33  N           33  N          33  N          33  N          33  N S 

125 aut 3c Bestrijding eikenprocessierups             3  N            3  N            3  N            3  N            3  N S 

126 aut 3c Hogere premie brandverzekering              2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

127 aut 3c OZB en HHRS belasting              7  N            7  N            7  N            7  N            7  N S 

128 aut 3c Verkoop Bergeonstraat 30 (boekwinst)          317  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

129 aut 3c Verkoop snippergroen            25  V           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

130 aut 3c Aanpassen huren en pachten              6  N            5  N            5  N            5  N            5  N S 

131 aut 3c Kapitaallasten           221  V           39  V          16  N          44  V          48  V S 

132 aut 3c Beheerplan gemeentelijke gebouwen             -                 3  N            3  N            3  N            3  N S 
   

Totaal            54  V         477  N         294  N        268  N        267  N 
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84. Project Maatschappelijke Voorzieningen Zandzoom 

De mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot 

maatschappelijke voorzieningen in Zandzoom, waarbij 

concreet wordt gedacht aan een integraal kindcentrum en 

een gezondheidscentrum. Voor dit onderzoek worden in 

2020 en 2021 extra middelen gevraagd. 

 

85. Speelplan Heiloo 

Het uitvoeringsplan speelruimte is geactualiseerd. Hierin zijn 

de resultaten van een onderzoek verwerkt, dat in de zomer 

van 2019 is uitgevoerd. Dit onderzoek wijst uit dat de huidige 

staat van het speelareaal in Heiloo goed is. Echter het huidig 

budget is niet toereikend om het areaal op verantwoorde 

wijze in de stand te houden. Voor het behouden van de 

huidige speelplekken is extra budget nodig voor onderhoud. 

 

86. OZB en HHRS belasting 3a 

De gemeente betaalt belastingen voor de eigen panden in 

de vorm van OZB en waterschapsbelasting. Het 

belastingbudget is aangepast op werkelijke lasten o.b.v. 

afgelopen jaren. 

 

87. Kostenverhaal Rechte Hondsbosschelaan 

Intentieovereenkomst (IOK) voormalig Uitkijkpostterrein € 

7.500,- (V). In de IOK zijn afspraken vastgelegd over de 

haalbaarheidsfase van de ontwikkeling op het voormalige 

Uitkijkpostterrein en het naastgelegen gemeente perceel. In 

de IOK wordt een voorschot van de exploitatiebijdrage van € 

7.500,- vastgelegd ter dekking van de gemeentelijke kosten 

gedurende de haalbaarheidsfase. 

 

 

 

88. Aframen budget risicobeheersingspakket 

Op basis van de opgave van de Veiligheidsregio NHN kan 

het budget voor risicobeheersing  met € 3.000,- naar 

beneden bijgesteld worden. 

 

89. Bibob Coördinator 

In het kader van een effectieve en integrale aanpak van 

ondermijning, is het van belang dat het bestuurlijk 

instrumentarium van de gemeenten Bergen Uitgeest 

Castricum en Heiloo op orde is.  Een van deze bestuurlijke 

instrumenten is de Wet Bibob. Om op diverse 

beleidsterreinen een Bibob-onderzoek toe te passen op 

uniforme wijze en zodoende aan de voorkant een vuist te 

maken tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

Hiervoor wordt een verzoek gedaan 1 bibob fte aan te 

stellen die binnen de BUCH vanaf 2021. De kosten hiervoor 

zijn € 120.000,- en worden op basis van de verdeelsleutel 

2021 toegerekend aan de gemeenten. Het aandeel voor 

Heiloo is € 26.000,- (N).  

 

90. Inhuur grote projecten 

Voor de projectleiding, communicatie en ondersteuning 

i.v.m. aansluiting A9 is een bedrag van € 236.000,- in 2020 

(N). Het restant van het bedrag is nodig voor projectleiding, 

communicatie spoorwegonderdoorgang, overige 

ondersteuning en onvoorzien  is € 86.000,- (N). In totaal € 

322.000,-. In de oorspronkelijk begroting gingen we uit van € 

200.000,- begroot. (€ 122.000,- bijramen). Van het bedrag in 

2020 kunnen we € 125.000 (V)  verrekenen met de 

provincie. Hier was 76.000 begroot. Dit betekent 49.000 

voordeel in 2020 (zie opbrengsten). In 2021 was nog geen 

bedrag begroot. Het totaal benodigde bedrag aan inhuur is 

lager dan in 2020, want dan is de projectleiding en 
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communicatie spoorwegondergang niet meer nodig. Van de 

extra uitgaven kunnen we in 2020 € 49.000,- en in 2021 

€ 150.000,- (V) verrekenen met de provincie. 

 

91. Inhuur grote projecten (inkomsten) 

Zie toelichting hierboven, betreft verrekening met provincie. 

 

92. Projectleider groenprojecten 

Voor de realisatie van de groenprojecten is een projectleider 

ingehuurd die in 2020 het plan van Aanpak afrondt en 

daarna de voorbereiding van de realisatie van de 

groenprojecten start. De kosten worden onttrokken uit de 

reserve bovenwijkse voorzieningen. 

 

93. Projectleider groenprojecten (dekking bestemmingsreserve) 

Zie hierboven. 

 

94. Herberekening vennootschapsbelasting (dekking) 

Op basis van de meerjarenprognose van de 

grondexploitaties is de verschuldigde vpb herberekend en 

resulteert per saldo in een hogere vpp in de periode 2020 

t/m 2022. Dit wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve 

grote projecten. Zie ook programma 4. 

 

95. Kapitaallasten 3a 

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. Dit betreffen de extra investeringen in 

de speelplekken als gevolg van het uitvoeringsplan 

speelruimte. 

 

96. Inspecties op elektrische installaties (riool) 

In de ARBO wetgeving en de daarbij behorende NEN 

normeringen staan de vereisten waaraan een eigenaar en of 

beheerder van een elektrische installatie moet voldoen. Een 

verplichting binnen de bedrijfsvoering elektrische installaties 

is de periodieke inspectie, visueel en door middel van 

beproeving. In het handboek wordt een inspectiebeleid 

vastgelegd. 

 

Mutaties afval 97 t/m 107 

 

97. Daling prijs oud papier 

Doordat China en andere landen uit Azië geen papier meer 

importeren is een overaanbod aan papier ontstaan. Hierdoor 

is de prijs voor het oud papier fors gezakt. Afdeling geeft  

aan voor € 80.000,- aframen. Maar uit opbrengst realisatie 

januari 2020 key2 blijkt dat wij nog € 4.000,- hebben 

ontvangen. 

 

98. Hogere verwerkingskosten restafval door vertraging levering 

PMD minicontainers 

In het grondstoffenplan is rekening gehouden met de 

invoering van de PMD container per 1 januari 2020. Door 

invoering van de PMD container en de inzameling van het 

restafval 1 keer per 3 weken plaats te laten vinden was de 

verwachting dat inwoners beter het afval gaan scheiden. Het 

effect zou zijn dat er een besparing op restafval behaald zou 

worden. De verwachting is door lange levertijden dat de 

PMD container in oktober/november 2020 wordt geleverd. 

Dit levert een nadeel op van € 121.000 (N).  

 

99. Besparing ledingskosten wordt niet behaald 

Door de vertraging van de uitrol van de PMD container staan 

de bovengrondse PMD containers nog op straat en worden 

deze nog geledigd door GP groot. Hierdoor wordt de 
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besparing op de ledigingskosten niet gerealiseerd. € 

20.000,- (N). 

 

100. Extra kosten toename woonhuisaansluitingen 

Door toename van het aantal wha in Heiloo stijgen ook met 

name de variabele kosten voor afval. Voor 2019 was dit nog 

niet begroot € 30.000,- (N). Voor 2020 is dit € 30.000,- (N). 

Voor 2021 is dit € 55.000,- (N). De extra opbrengsten als 

gevolg van de stijging van het aantal woonhuisaansluitingen 

zijn in 2019 en 2020 al verwerkt in de begroting. In 2021 

worden de opbrengsten ook begroot. 

 

101. Extra opbrengsten door stijging wha 2021 

De extra opbrengsten als gevolg van de stijging van het 

aantal woonhuisaansluitingen zijn in 2019 en 2020 al 

verwerkt in de begroting. In 2021 worden de opbrengsten 

ook begroot. 

 

102. Afkeur textiel 

In de gemeente Heiloo vindt veel vervuiling plaats in de 

verzamelcontainers van textiel. Hiervoor moeten extra 

kosten betaald worden. 

 

103. Nieuwe wijze afreken methodiek vergoeding PMD 

(lasten) 

De VNG en het afvalfonds hebben nieuwe afspraken 

gemaakt over de vergoeding voor PMD. een van die 

afspraken betreft een nieuwe systematiek voor 

kostenvergoedingen vanaf 2020 om het proces te 

vereenvoudigen en de risico's zoveel mogelijk bij de 

gemeenten weg te nemen. In de praktijk betekent dit dat de  

kosten voor verwerking zijn weggevallen voor de 

gemeenten. Waar de verwerkingskosten en opbrengsten 

elkaar voor tot en met 2019 in evenwicht waren. € 150.000 

aan de kosten en opbrengsten kant. Ontvangt de 

gemeenten in de nieuwe afrekenmethodiek een vergoeding 

voor goedgekeurd PMD van € 261,- per ton. Voor 2020 is dit 

160 ton * € 261,- = € 42.000,- (V) vanaf 2021 is dit 

€ 60.000,- (V). 

 

104. Nieuwe wijze afreken methodiek vergoeding PMD 

(inkomsten) 

Zie toelichting hierboven. 

 

105. Indexatie afval  

Indexering van 1,5%  toegevoegd over de afvalkosten 

Heiloo. Over de BUCH bijdrage (personeel en wagenpark) is 

de indexering niet toegevoegd. De tarieven 

afvalstoffenheffing kunnen ook meerjarig geïndexeerd 

worden waardoor het niet alleen kosten zijn.  

 

106. Tariefstijging 

Voor afval nemen de lasten vanaf 2021 per saldo toe met 

€ 60.000,- die in de tariefsberekening bij de 

programmabegroting zal worden verwerkt. Het gaat om ca 

€ 6,- verhoging per huishouden. 

 

107. Inruil minicontainers 

De minicontainers voor restafval en GFT worden naar 

verwachting in 2020 vervangen. Voor een minicontainer 

wordt een bedrag van € 5,- per stuk ontvangen. In Heiloo 

zijn circa 22.000 minicontainers in omloop. Dit betekent een 

bedrag van € 110.000,-. 
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108. Stikstof coördinator 

De stikstofproblematiek levert veel vertraging en 

onduidelijkheden op binnen de RO processen. Om van 

reactief handelen naar proactief handelen te gaan en 

krachten binnen de BUCH te bundelen is het van belang een 

coördinator stikstof te benoemen. De coördinator is tevens 

inhoudelijk opsteller van een nieuwe stikstofbeleidslijn voor 

de vier BUCH gemeenten. Indien verlenging noodzakelijk is 

wordt d.m.v. een voorstel aan de betreffende colleges deze 

plustaak voorgelegd. Kosten in totaal zijn € 35.000,-. 

Aandeel voor Heiloo op basis van de verdeelsleutel is 

€ 8.000,- (N). 

 

109. Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (lasten) 

Ter ondersteuning van beleidsvorming rondom PFAS is 

opdracht gegeven om de bestaande bodemkwaliteitskaarten 

te actualiseren. 

 

110. Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (dekking 

reserve) 

Zie hierboven. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken 

uit de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten. 

 

111. Deelname Bestuurlijke Agenda Schiphol 

Heiloo neemt deel aan de Bestuurlijke Agenda Schiphol 

regio Alkmaar-IJmond. Uitvoering en advisering wordt 

verzorgd door Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor is niet 

eerder budget begroot zodat deze uitgaven ten laste van 

jaarresultaat kwamen. 

 

 

 

 

112. Bijdrage Omgevingsdienst NHN  

Het DB van de OD NHN heeft de kadernota 2021 

vastgesteld. Als gevolg hiervan wijzigen de bedragen voor 

de jaarlijkse bijdrage. 

 

113. Boekwinst verkoop gronden Zandzoom 

Het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde 

voor alle gronden tezamen bedraagt € 2.521.457,-. Op dit 

bedrag dienen de gemaakte voorbereidingskosten uit 2017, 

2018 en 2019 in mindering te worden gebracht. Het gaat om 

een bedrag van EUR 163.946,-. Het resultaat (boekwinst) 

van deze grondverkoop bedraagt daarmee EUR 2.357.511,-. 

 

114. Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (storting in 

reserve) 

Zoals aangegeven in de nota actualisatie grondexploitaties 

wordt voorgesteld de boekwinst te storten in de 

bestemmingsreserve grote projecten. 

 

115. Prijsindexatie raamovereenkomsten asfalt en 

elementen 

Eind 2017 zijn een tweetal raamovereenkomsten voor het 

onderhoud aan asfalt- en elementverhardingen aanbesteed. 

Conform deze overeenkomsten mag de de aannemer een 

indexering toepassen op basis van het CBS-prijsindexcijfer 

deelgebied 42/43, Grond- weg en waterbouw. Voor 2020 is 

dit prijsindexcijfer voor asfaltonderhoud 0,5% en voor 

onderhoud elementverhardingen 1,8%. Een gemiddelde 

stijging van 1,65%. Het budget moet met een zelfde 

percentage stijgen om te kunnen garanderen dat we in de 

toekomst een zelfde hoeveelheid onderhoudswerk kunnen 

verrichten. 
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116. Opstellen groenbeheerplan 

De areaaluitbreidingen in Heiloo maar ook prijsindexaties 

van de afgelopen jaren hebben er toe geleidt dat er 

onevenredig veel druk is komen te staan op de financiële en 

personele middelen binnen het groenbeheer. Nieuwe wijken 

als Zuiderloo, Varne Buiten en Melco vragen extra inzet van 

ons buitenpersoneel. De groene en klimaatadaptieve 

inrichtingen brengen een intensivering van het 

groenonderhoud met zich mee. In afwachting van 

het  nieuw  op te stellen groenbeheerplan is vooralsnog een 

inschatting gemaakt  voor 2020 van de extra kosten voor 

personele inzet. De jaren volgend moet blijken uit het 

nieuwe groenbeheerplan. De verwachting was dat het voor 

het opstellen van de begroting gereed zou zijn. Door de 

huidige situatie is nog onduidelijk of dat gehaald gaat 

worden.  Met de besluitvorming over het groenbeheerplan 

wordt er uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt in het 

gewenste onderhoudsniveau in relatie tot de beschikbaar te 

stellen middelen. Vooralsnog is voor het 

meerjarenperspectief een voorzichtige inschatting gemaakt.  

 

117. Extra personele inzet groenbeheer 

De areaaluitbreidingen in Heiloo maar ook prijsindexaties 

van de afgelopen jaren hebben er toe geleidt dat er 

onevenredig veel druk is komen te staan op de financiële en 

personele middelen binnen het groenbeheer. Nieuwe wijken 

als Zuiderloo, Varne Buiten en Melco vragen extra inzet van 

ons buitenpersoneel. De groene en klimaatadaptieve 

inrichtingen brengen een intensivering van het 

groenonderhoud met zich mee. In afwachting van het  nieuw  

op te stellen groenbeheerplan is vooralsnog een inschatting 

gemaakt  voor 2020 van de extra kosten voor personele 

inzet. De jaren volgend zal moeten blijken uit het nieuwe 

groenbeheerplan. De verwachting was dat het voor het 

opstellen van de begroting gereed zou zijn. Door de huidige 

situatie is nog onduidelijk of dat gehaald gaat worden.  Na 

besluitvorming groenbeheerplan wordt er een definitieve 

keuze gemaakt in gewenst kwaliteitsniveau. 

 

118. Snoeiachterstanden langs greppelstructuren 

Langs greppelstructuren en kleine watergangen die in 

beheer zijn van de gemeente is sprake van 

snoeiachterstanden. Deze achterstanden hebben als gevolg 

dat de waterstructuren niet goed meer kunnen worden 

onderhouden en hiermee afwateringsproblemen ontstaan. 

Heiloo is conform de Keur (wetgeving vanuit HHRS) 

verplicht tot het uitvoeren van regelmatig onderhoud. Om de 

snoeiachterstanden weg te werken is in 2020 een eenmalig 

bedrag benodigd. Daarnaast is voor de jaren daarna een 

structureel bedrag benodigd om te voorkomen dat er 

wederom een achterstand ontstaat.  In afwachting van een 

nieuw groenbeheerplan is vooralsnog een inschatting 

gemaakt van de structurele extra kosten voor 

snoeiwerkzaamheden. 

 

119. Maaien en schouwen nieuwe greppelstructuren 

Binnen Zuiderloo zijn een groot aantal nieuwe 

greppelstructuren gerealiseerd. Om het functioneren van 

deze structuren te waarborgen is regelmatig onderhoud 

noodzakelijk. In afwachting van een nieuw groenbeheerplan 

is vooralsnog een inschatting gemaakt van de extra kosten 

voor maaien en schouwen. Daarnaast is er budget benodigd 

voor opruimen slootvuil. Het HHRS heeft wateren 

overgenomen van de gemeente. Het hhrs stort echter hun 

slootvuil in de berm. Dat dient de gemeente op te ruimen. 
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Hier zijn kosten aan verbonden die eerder niet begroot 

waren. 

 

120. Onderhoud civieltechnische kunstwerken 

Het areaal civieltechnische kunstwerken wordt uitgebreid 

met het beheer en onderhoud van de 

spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg. De tunnel zal 

jaarlijks gereinigd moeten worden. Daarnaast is het van 

belang 1x per drie jaar grootschalige reiniging/onderhoud te 

programmeren. 

121. Vergoeding beestenboetje 

De huidige onderhoudsovereenkomst met Natuur instituut 

loopt al meerdere jaren. De huidige begroting biedt te weinig 

ruimte voor deze lopende overeenkomst. 

 

122. Huurinkomsten beestenboetje 

De huidige onderhoudsovereenkomst met Natuur instituut 

loopt al meerdere jaren. De huurinkomsten van het 

beestenboetje zijn niet begroot en worden hiermee 

aangepast. 

 

123. Inspecties op elektrische installaties (openbare 

verlichting) 

In de ARBO wetgeving en de daarbij behorende NEN 

normeringen staan de vereisten waaraan een eigenaar en of 

beheerder van een elektrische installatie moet voldoen. Een 

van de sleutelfuncties binnen de bedrijfsvoering elektrische 

installaties is de rol van installatieverantwoordelijke. Het 

betreft hier een parttime rol waarbij de nodige specialistische 

kennis en ervaring noodzakelijk is. De 

installatieverantwoordelijke heeft ook een persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Deze specialistische kennis en 

ervaring is niet aanwezig binnen de BUCH werkorganisatie. 

In dit geval kiezen we dus voor een externe inhuur voor 

deze werkzaamheden. Deze installatie verantwoordelijke zal 

dit zijn voor de gezamenlijke BUCH organisatie. 

 

124. Areaaluitbreiding maaien en schouwen 

Perceel in Noorderneg dat in het recente verleden altijd door 

een lokale agrariër is onderhouden. Overeenkomst is 

afgelopen waardoor onderhoudswerkzaamheden van dit 

openbare terrein weer voor rekening van de gemeente zijn. 

 

125. Bestrijding eikenprocessierups 

In 2019 is Nederland geconfronteerd met een exponentiele 

toename van overlast door de eikenprocessierups. Met 

name een warmer klimaat is een oorzaak voor de toename. 

Binnen de BUCH gemeenten wordt de bestrijding van de 

rups in 2020 gemeenschappelijk opgepakt door de inhuur 

van specialistische bedrijven. Het betreft hier een inschatting 

op basis van ervaringen van afgelopen jaar.  

 

126. Hogere premie brandverzekering 3c 

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de 

brandverzekering. Hierdoor moeten de budgetten van 

verzekeringen worden bijgesteld voor de diverse 

gemeentelijke gebouwen. In dit programmaonderdeel gaat 

het om de aula Holleweg en dierenpark Beestenboetje. In dit 

document worden de gevolgen van de aanbesteding 

vertaald. Er is geen uitbreiding in verzekeringswaarde. 

 

127. OZB en HHRS belasting 3c 

De gemeente betaalt belastingen voor de eigen panden in 

de vorm van OZB en waterschapsbelasting. Het 

belastingbudget is aangepast op werkelijke lasten o.b.v. 

afgelopen jaren. 
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128. Verkoop Bergeonstraat 30 (boekwinst) 

De gemeente Heiloo is eigenaar van het gebouw aan de 

Bergeonstraat 30 waarin tot medio 2018 de Oudheidskamer 

van vereniging Oud Heiloo was gevestigd. Sinds die tijd 

staat het gebouw leeg. Het gebouw is niet nodig voor de 

huisvesting van andere verenigingen of stichtingen met een 

maatschappelijk doel en is daarom verkocht. De boekwinst 

bedraagt € 317.000,-. 

 

129. Verkoop snippergroen 

O.b.v. realisatie 2019 en de actuele ontwikkelingen wordt 

een verkoopopbrengst verwacht voor 2020 van € 50.000,-. 

Er stond € 25.000,- geraamd derhalve € 25.000,- bijramen 

(in 2019 was de realisatie € 50.000,-). 

 

130. Aanpassen huren en pachten  

O.b.v. de analyse aansluiting vastgoedadministratie  (VBS) 

met het grootboek (jaarrekening 2019) wordt de begroting 

conform aangepast. Inclusief 2,6% indexatie. 

 

131. Kapitaallasten  

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. Dit betreft primair een structureel 

lagere omslagrente als gevolg van de afwaardering gronden 

Zandzoom in 2019. In 2020 een lagere omslagrente 

vanwege doorschuiven investeringskredieten wegen bij de 

jaarrekening 2019. De verwerking van de omslagrente is 

saldoneutraal aangezien deze conform BBV wordt 

tegengeboekt op het product treasury in programma 4. 

  

132. Beheerplan gemeentelijke gebouwen 

Het beheerplan gemeentelijke gebouwen is geactualiseerd, 

waaruit blijkt welke handelingen aan beheer en onderhoud 

de komende 10 jaar nodig zijn. Dit is financieel vertaald in de 

gevolgen voor klein en groot onderhoud en eventuele 

kapitaallasten. De kosten voor het groot onderhoud verlopen 

via de nieuw ingestelde voorziening 'groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen.   
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PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

 

4A. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

 

Ontwikkelingen 

 

Herijking algemene uitkering 

Zoals bij de paragraaf over de financiële positie is aangegeven 

werken de fondsbeheerders van het rijk samen met de VNG aan 

een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Dit betreft 

het onderdeel sociaal domein en ‘klassieke’ gemeentefonds (de 

overige onderdelen van het gemeentefonds). Invoering van de 

nieuwe verdeling is voorzien in 2022. De verwachting is dat de 

kleine(re) gemeenten nadeel gemeente zullen zijn. 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Een structureel sluitende begroting 

2. Lage verantwoorde lokale lasten 

3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. In de programmabegroting worden in alle jaren de structurele 

lasten gedekt door de structurele baten. 

2. We houden de woonlasten voor onze inwoners op een 

verantwoord niveau. Het OZB-tarief stijgt met de verwachte 

indexatie van 1,6%.  

3. We identificeren periodiek de risico’s die we lopen en beoordelen 

of we maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te beperken. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 

1. Een vastgestelde meerjarig sluitende programmabegroting  

2. De ontwikkeling van de lokale lasten. 

3. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit. 
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PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Nr Aut. /  

Nw beleid 
Pr.   2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

133 aut 4 OZB areaal uitbreiding            -    
 

          64  V          64  V          64  V          64  V S 

134 aut 4 OZB hogere waardestijging 8% i.p.v. 7%            32  V           32  V          32  V          32  V          32  V S 

135 aut 4 OZB indexatie 1,6%            -    
 

          71  V          71  V          71  V          71  V S 

136 aut 4 Algemene uitkering (meicirculaire 2020)          446  V         852  V      1.045  V        810  V        833  V S 

137 aut 4 Verlaging dividend BNG            57  N           57  N          57  N          57  N          57  N S 

138 aut 4 RHCA loon- en prijsindexatie 2021            -    
 

           2  N            2  N            2  N            2  N S 

139 aut 4 Indexatie BUCH            -    
 

        492  N         492  N        492  N        492  N S 

140 aut 4 Aanvraag ter beschikking stellen resultaat 2019 
BUCH 

         110  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

S 

141 aut 4 Indexatie loonkosten ondersteuning college            -    
 

           4  N            4  N            4  N            4  N S 

142 aut 4 Inspecties op elektrische installaties (gemeentehuis)             5  N            5  N            5  N            5  N            5  N S 

143 aut 4 Beheer werf            20  N           -    
 

          -    
 

          -    
 

          -    
 

I 

144 aut 4 Aanpassing jaarlijkse indexatie schoonmaak             9  N           10  N          10  N          10  N          10  N S 

145 aut 4 Hogere premie brandverzekering             2  N            2  N            2  N            2  N            2  N S 

146 aut 4 OZB en HHRS belasting             4  N            4  N            4  N            4  N            4  N S 

147 nb 4 Programma Nieuw Tij: Dienstverlening, Participatie, 
Communicatie 

           -    
 

          20  N          20  N          20  N          20  N S 

148 nb 4 Programma Nieuw Tij: Informatie.            -    
 

          59  N          59  N          59  N          59  N S 

149 aut 4 Aanpassen huren en pachten             0  V            0  V            0  V            0  V            0  V S 

150 aut 4 Herberekening vennootschapsbelasting (lasten)            36  N           41  V          33  N           -    
 

          -    
 

S 

151 aut 4 Kapitaallasten             6  V            3  V            3  V            3  V            4  V S 

152 aut 4 Tegenboeking omslagrente          227  N           52  N          15  V          24  N          34  N S 

153 aut 4 Beheerplan gemeentelijke gebouwen            -              102  V         102  V        102  V        102  V S 
   

Totaal            15  V         459  V         645  V        403  V        417  V 
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133. OZB areaal uitbreiding 

In de meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) is 

uitgegaan van een woningbouw volume van 200 woningen. 

Uitgaande van een gemiddelde waarde van € 350.000,- 

levert deze areaaluitbreiding € 64.000,- aan extra OZB 

belasting op. 

 

134. OZB hogere waardestijging 8% i.p.v. 7% 

Bij de programmabegroting 2020 is uitgegaan van een 

waardestijging van woning van 7%. Deze is 1% hoger 

uitgevallen en resulteert in een structureel voordeel. 

 

135. OZB indexatie 1,6% 

De onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-

woningen wordt geïndexeerd met 1,6%. Dit percentage is de 

nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2021. 

 

136. Algemene uitkering (meicirculaire 2020) 

De mutaties vanuit meicirculaire zijn uitgebreid toegelicht en 

leveren alle jaren een voordeel op.  

 

137. Verlaging dividend BNG 

Het dividend van de BNG over 2019 wordt verwerkt in het 

boekjaar 2020 van de gemeente. De BNG liet over 2019 een 

fors lagere netto-winst zien door o.a. afwaardering op 

uitstaande leningen. Alhoewel de BNG geen concrete 

winstverwachting afgeeft, ziet de BNG de toekomst niet 

rooskleurig in vanwege de coronacrisis en lage 

rentestanden. Vandaar dat de lagere dividenduitkering van 

2019 structureel wordt doorgetrokken. Voor de 

dividendinkomsten over 2020 geeft de BNG nog een extra 

'winstwaarschuwing' af dat deze mogelijk op advies van de 

Europese Centrale Bank moeten worden opgeschort dan 

wel helemaal geschrapt.  Achtergrond hiervan is de 

significante schok die de corona-pandemie de economie 

toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de 

effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. 

 

138. RHCA loon- en prijsindexatie 2021 

De bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

(RHCA) wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde 

percentage van 2,3%. 

 

139. Indexatie BUCH 

In de begroting  2021 van de BUCH is uitgegaan van een 

indexatie van 3% op de loonsom en 1,7% op alle niet loon 

gerelateerde budgetten. De totale bijdrage aan de BUCH 

komt hiermee op € 14,7 mln in 2021. 

 

140. Aanvraag ter beschikking stellen resultaat 2019 

BUCH 

Aangezien de BUCH geen jaarrekeningresultaat mag 

hebben, is dit geld terugbetaald aan de gemeenten. Van 

twee budgetten (inhuur zaaksyteem en omgevingswet) zijn 

de werkzaamheden niet uitgevoerd in 2019, maar moeten 

wel in 2020 worden uitgevoerd. Hiervan wordt gevraagd om 

een bedrag van € 480.000 incidenteel te beschikking te 

stellen en dit volgens de laatstelijk vastgestelde 

verdeelsleutel in 2020 via een nota weer in rekening te 

brengen bij de deelnemende gemeenten. 

 

141. Indexatie loonkosten ondersteuning college 

De hogere loonkosten als gevolg van de verwachte 

indexatie van 3%. 
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142. Inspecties op elektrische installaties (gemeentehuis) 

In de ARBO wetgeving en de daarbij behorende NEN 

normeringen staan de vereisten waaraan een eigenaar en of 

beheerder van een elektrische installatie moet voldoen. Een 

verplichting binnen de bedrijfsvoering elektrische installaties 

is de periodieke inspectie, visueel en door middel van 

beproeving. In het handboek wordt een inspectiebeleid 

vastgelegd. 

 

143. Beheer werf 

Duidelijk is momenteel dat de gemeentewerven niet aan de 

wettelijke vereisten van een gemeentewerf voldoen. Om 

deze reden wordt er per gemeente € 20.000 opgenomen om 

het beheer op de werf te verbeteren. Onderdeel hiervan is 

o.a. dat er een  intern onderzoek wordt gedaan naar  Bodem 

en milieu vergunningen.  Daarnaast wordt onderzoek 

gedaan naar de verdeling van de beheertaken van de 

werven. 

 

144. Aanpassing jaarlijkse indexatie schoonmaak 

Jaarlijkse indexatie ophoging voor dit jaar 3%. 2020 eerst 

gelijk getrokken door grotere ophoging die voorgaande jaren 

niet is toegepast. 

 

145. Hogere premie brandverzekering 

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de 

brandverzekering. Hierdoor moeten de budgetten van 

verzekeringen worden bijgesteld voor de diverse 

gemeentelijke gebouwen. In dit programmaonderdeel gaat 

het om het gemeentehuis en onderkomen BOR. In dit 

document worden de gevolgen van de aanbesteding 

vertaald. Er is geen uitbreiding in verzekeringswaarde. 

 

146. OZB en HHRS belasting 

De gemeente betaalt belastingen voor de eigen panden in 

de vorm van OZB en waterschapsbelasting. Het 

belastingbudget is aangepast op werkelijke lasten o.b.v. 

afgelopen jaren. 

 

147. Programma Nieuw Tij: Dienstverlening, Participatie, 

Communicatie 

Doorontwikkeling van de dienstverlening; met acties uit de 3 

ontwikkellijnen van de drie thema's van Nieuw Tij: 

Dienstverlening, Communicatie en Participatie. Het betreft 

nieuw beleid en wordt daarom via de verdeelsleutel bij de 

vier BUCH gemeenten aangevraagd. Het betreft de 

volgende acties: IO12 Live chat € 11.000,- IO13 Chatbot, 

bijvoorbeeld voor het doorgeven van verhuizingen, € 

45.000,- IO14 brandportal team communicatie € 17.000,- 

IO15 klantmeting digitaal kanaal € 15.000,- IO16 teksteditor 

€ 8.000. In totaal € 96.000,- voor de vier gemeenten. Het 

bedrag wordt via de BUCH verdeelsleutel bij de vier 

gemeenten aangevraagd. Bergen 32.69% Uitgeest 11.65%  

Castricum 34.40% en Heiloo 21.26% Voor Heiloo is dat dus 

21.26% van het totaal bedrag € 96.000,- voor 2021 e.v. (incl. 

indexatie). 

 

148. Programma Nieuw Tij: Informatie 

Met 3 ontwikkellijnen voor het analyseren en beheren van 

data. Zodat het eenvoudig raadpleegbaar en beschikbaar is 

voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. En 

zodat de inwoner en ondernemer de regie kunnen voeren op 

hun eigen gegevens. Deze ontwikkellijnen zijn nieuw beleid 

en vragen om (extra), niet binnen de BUCH begrote, inzet 

van personeel. Middels deze middelen wordt handen en 

voeten gegeven aan deze extra personele inzet t.b.v. een 
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datateam. Het betreft IO17 1fte Chief Data Officer FGR 10 

(€ 84.600,-) en IO18 2,5 FTE Datalabspecialist / data 

scientist in FGR 9 (€ 190.800,-). In totaal €275.400 voor de 

vier gemeenten. Het bedrag wordt via de BUCH 

verdeelsleutel bij de vier gemeenten aangevraagd: Bergen 

32.69% Uitgeest 11.65%  Castricum 34.40% en Heiloo 

21.26% Voor Heiloo is dat dus 21.26% van het totaal bedrag 

€ 275.400,- voor 2021 e.v. (incl. indexatie). 

 

149. Aanpassen huren en pachten 

O.b.v. de analyse aansluiting vastgoedadministratie (VBS) 

met het grootboek (jaarrekening 2019) wordt de begroting 

conform aangepast. Inclusief 2,6% indexatie. 

 

150. Herberekening vennootschapsbelasting (lasten) 

Op basis van de meerjarenprognose van de 

grondexploitaties is de verschuldigde vpb herberekend en 

resulteert per saldo in een hogere vpp in de periode 2020 

t/m 2022. Dit wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve 

grote projecten. 

  

151. Kapitaallasten 

Mutatie kapitaalslasten in verband met de wijzigingen in het 

investeringsschema. 

 

152. Tegenboeking omslagrente 

De mutaties in de omslagrente bij de verschillende 

programmaonderdelen wordt conform de BBV op het 

product treasury tegengeboekt en hebben per saldo geen 

gevolgen voor het begrotingssaldo. 

 

153. Beheerplan gemeentelijke gebouwen 

Het beheerplan gemeentelijke gebouwen is geactualiseerd, 

waaruit blijkt welke handelingen aan beheer en onderhoud 

de komende 10 jaar nodig zijn. Dit is financieel vertaald in de 

gevolgen voor klein en groot onderhoud en eventuele 

kapitaallasten. De kosten voor het groot onderhoud verlopen 

via de nieuw ingestelde voorziening 'groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen. De lagere kosten betreffen het 

gemeentehuis, omdat gezien de ontwikkelingen over 

centrale huisvesting van de werkorganisatie een lager 

onderhoudsniveau wordt aangehouden. 
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BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024 

 

Onderstaand het meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster: 
 

 

Investeringscluster 2021 2022 2023 2024 

          

Riolering 647.000 647.000 647.000 193.000 

          

Afval 0 0 0 0 

          

Wegen 534.000 886.000 754.000 704.000 

Vervanging lichtmasten 212.000 212.000 212.000 212.000 

Oeverbeheerplan 85.000 85.000 85.000 85.000 

Vervanging speeltoestellen 39.000 66.000 66.000 54.000 

Openbare ruimte 870.000 1.249.000 1.117.000 1.055.000 

          

Recreatie en sport 623.000 417.000 513.000 25.000 

Overige investeringen 110.000 517.000 65.000 291.000 

          

Totaal 2.250.000 2.830.000 2.342.000 1.564.000 

 

 

*) Overige betreffen de investeringen de diverse gemeentelijke gebouwen. 
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Ten opzichte van het MJIP bij de begroting 2020 worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 
 

 

Mutaties investering 2020 2021 2022 2023 2024 Toelichting

Vervangen kunstwerk 252 

'Zuiderneg'

            24.000 Conform programmering beheer en onderhoud civieltechnische 

kunstwerken planperiode 2020-2024

Overkapping stalling 

Huisvuilwagens

            60.000 Voor 2 huisvuilwagens is een overkapping  nodig. Hiervoor is € 60.000,- 

noodzakelijk. Dit jaar gaan Uitgeest en Heiloo over op zijbelading en 

eind mei verwachten we daar de nieuwe zijbeladers voor. De wagens 

worden uitgerust met uitleesapparatuur voor de variabele heffing en 

een mechanisch laadsysteem. Het is voor de variabele heffing 

essentieel dat deze kwetsbare apparatuur goed onderhouden en 

gestald worden zodat weersinvloeden geen slijtage of storingen 

kunnen veroorzaken. De wagen van Uitgeest staat bij ook bij Heiloo 

gestald. Waardoor hier straks vijf wagens komen te staan. De wagens 

moeten onder een overkapping staan zodat ze de afschrijvingstermijn 

halen van 10 jaar. Uitgeest betaalt mee voor zijn deel van de 

investering.

Extra gft cocons             25.000 In de voor Heiloo en Castricum vastgestelde HIOR (inrichtingseisen 

Openbare ruimte) is bij nieuwbouw wel de ondergrondse 

restafvalcontainer opgenomen maar de GFT cocon echter niet. Bij de 

uitrol van het grondstoffenplan is gebleken dat de combinatie van 

Ondergrondse restafvalcontainers en GFT cocons in gebruik 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit zal het gebruik (en dus 

scheiding afvalstromen) voor de bewoners hoogbouw en 

centrumgebieden enorm bevorderen. De gevraagde uitbreiding 

maakt dat er éénheid is in het aanbod vanuit de gemeente en er geen 

rede hoeft te zijn om af te zien van het gebruik van gefaciliteerde 

inzamelmiddelen wegens het ontbreken hiervan. Bij de actualisatie in 

2020 van de  genoemde HIOR worden de cocons wel opgenomen.

Vervangen AED's             25.200 Betreft vervanging huidige AED's.

Uitbreiden 

fietsparkeervoorziening station

         148.000 Betreft investering 400 extra fietsparkeerplaatsen inclusief € 25.000,- 

voor bebording, straatwerk en bewegwijzering.

Vervangen speeltoestellen               9.000 Investering conform uitvoeringsplan spelen
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Mutaties investering 2020 2021 2022 2023 2024 Toelichting

Herinrichting Zevenhuizerlaan         -150.000            150.000 In verband met druk op infrastructurele projecten op oost-

westverbindingen worden werkzaamheden aan Zevenhuizerlaan 

uitgesteld

Vervangen kunstwerk 327 

'Nijenburgerweg oostzijde A9'

        130.000 Conform programmering beheer en onderhoud civieltechnische 

kunstwerken planperiode 2020-2024

Vervangen complexafrastering 

TRIAS

          15.000 Vervangingsinvestering.

Vervangen speeltoestellen          -11.000 Investering conform uitvoeringsplan spelen

Herinrichting Zeeweg       -150.000            150.000 In verband met druk op infrastructurele projecten op oost-

westverbindingen worden werkzaamheden aan de Zeeweg uitgesteld 

Maatregelenpakket (2021) Maatregelpakket is bestemd voor maatregelen aan infrastructuur 

a.g.v. aansluiting A9. I.v.m. uitstel van de aansluiting kunnen 

maatregelen ook worden uitgesteld naar 2023.

Voorrangsrichting ver. kr. 

malevoort-Zevenhuizen

        150.000           -150.000 Wordt prioriteit aan gegeven vanuit verkeerspanel i.c.m. maatregelen 

i.k.v. 30 km/h inrichting Het Zevenhuizen en de Westerweg. Wordt 

ingezet op gecombineerde aanpak in 2021 en gebruik maken van 

Vervanging armaturen 

Bibliotheek westerweg 250

          30.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging plafonds sporthal 

vennewater 

        121.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervangen kunstwerk 229 'De 

Karremel'

              30.000 Conform programmering beheer en onderhoud civieltechnische 

kunstwerken planperiode 2020-2024

Vervangen kunstwerk 256 

'Rosendaal/Vijver'

              52.000 Conform programmering beheer en onderhoud civieltechnische 

kunstwerken planperiode 2020-2024

Vervangen speeltoestellen               16.000 Investering conform uitvoeringsplan spelen

Maatregelenpakket (2022)           -250.000            250.000 Maatregelpakket is bestemd voor maatregelen aan infrastructuur 

a.g.v. aansluiting A9. I.v.m. uitstel van de aansluiting kunnen 

maatregelen ook worden uitgesteld naar 2023.

Verv. toplaag kunstgrasveld A 

(sbr) De Foresters

           385.000           -385.000 In 2022 vindt een keuring plaats door de KNVB. Mocht het veld dan 

afgekeurd worden dan kan en moet het direct in 2022 vervangen 

worden. Het veld stond per abuis in 2023.

Vervanging zaalstoelen De Beun            133.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging garagedeuren 

Brandweerkazerne

              40.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging vloer schoolgebouw 

de Kring

              68.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.
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Mutaties investering 2020 2021 2022 2023 2024 Toelichting

Vervanging plafonds 

schoolgebouw de Kring

              96.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging gevels (Trefpunt)            130.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Reconstructie wegen 2023               70.000 Reguliere jaarlijkse investering conform verkeersplan.

Maatregelenpakket (2021)       -250.000            250.000 Maatregelpakket is bestemd voor maatregelen aan infrastructuur 

a.g.v. aansluiting A9. I.v.m. uitstel van de aansluiting kunnen 

maatregelen ook worden uitgesteld naar 2023.

Vervanging speeltoestellen               16.000 Investering conform uitvoeringsplan spelen

Renovatie doucheruimten 

sporthal Vennewater

           143.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervangen lichtmasten                212.000 Nieuw investeringsjaar toegevoegd

Betonfietspaden 

Wegenbeleidsplan 2018-2022

               184.000 Nieuw investeringsjaar toegevoegd

reconstructie wegen 2024                   70.000 Nieuw investeringsjaar toegevoegd

Vervanging speeltoestellen                   54.000 Investering conform uitvoeringsplan spelen

GRP 2019-2023                193.000 Investering conform Germeentelijk Rioleringsplan.

Oeverbeheerplan                   85.000 Nieuw investeringsjaar toegevoegd

Studie en aanpassing kruispunt 

Kerkelaan - K'straatweg

               450.000 Nieuw investeringsjaar toegevoegd, conform verkeersplan

Vervanging klimaatbeheersing 

De Beun

                  55.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Renovatie toilet en douche De  

Beun

                  50.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging garagedeuren 

Gemeentewerf 

                  20.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging installatie 

luchtbehandeling sporthal 

vennewater

                  25.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging dakafwerking 

schoolcomplex de Hoed

               140.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Vervanging keuken 

schoolcomplex De Hoed

                  26.000 Conform geactualiseerd beheerplan gebouwen.

Totaal          141.200           35.000            850.000            344.000             1.564.000 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT STAND RESERVES 

 

In het overzicht reserves zijn de onttrekkingen en stortingen meerjarig in beeld gebracht: 
 

 

Boekw. 

31-12-2019

Toe-voeging 

2020

Ont-trekking 

2020

Boekw. 

31-12-2020

Toe-voeging 

2021

Ont-

trekking 

2021

Boekw. 

31-12-2021

Toe-

voeging 

2022

Ont-

trekking 

2022

Boekw. 

31-12-2022

Toe-

voeging 

2023

Ont-

trekking 

2023

Boekw. 

31-12-2023

Toe-

voeging 

2024

Ont-

trekking 

2024

Boekw. 

31-12-2024

Algemene reserve 9.581.379 60.000 1.485.433 8.155.946 0 0 8.155.946 0 0 8.155.946 0 0 8.155.946 0 0 8.155.946

Totaal algemene reserve    9.581.379      60.000      1.485.433    8.155.946              -                -      8.155.946             -               -      8.155.946             -               -      8.155.946             -               -      8.155.946 

Gebouw bibliotheek 1.578.930 0 68.509 1.510.421 0 68.509 1.441.912 0 68.509 1.373.403 0 68.509 1.304.894 0 68.509 1.236.385

Gebouw muziekschool 92.441 0 12.677 79.764 0 12.677 67.087 0 12.677 54.410 0 12.677 41.733 0 12.677 29.056

Trekkenwand De Beun 250.009 0 69.991 180.018 0 9.991 170.027 0 9.991 160.036 0 9.991 150.045 0 9.991 140.054

Ondertunneling Vennewatersweg 1.016.060 0 0 1.016.060 0 16.934 999.126 0 16.934 982.192 0 16.934 965.258 0 16.934 948.324

Fonds sociale woningbouw 131.500 0 0 131.500 0 0 131.500 0 0 131.500 0 0 131.500 0 0 131.500

Hockeyveld de Terriers 104.956 0 16.744 88.212 0 16.744 71.468 0 16.744 54.724 0 16.744 37.980 0 16.744 21.236

Voorzieningen huisvesting onderwijs 141.116 0 8.454 132.662 0 8.454 124.208 0 8.454 115.754 0 8.454 107.300 0 8.454 98.846

Zwembad 14.423 0 0 14.423 0 0 14.423 0 0 14.423 0 0 14.423 0 0 14.423

Buurtsportcoaches 129.110 0 6.000 123.110 0 6.000 117.110 0 6.000 111.110 0 6.000 105.110 0 6.000 99.110

Degeneratiekosten Wegen 37.488 0 0 37.488 0 0 37.488 0 0 37.488 0 0 37.488 0 0 37.488

Duurzaamheidsmaatregelen 169.006 217.500 0 386.506 0 0 386.506 0 0 386.506 0 0 386.506 0 0 386.506

Basisregistratie topografische informatie 16.500 0 0 16.500 0 0 16.500 0 0 16.500 0 0 16.500 0 0 16.500

Accommodatie vraagstukken 16.647 0 0 16.647 0 0 16.647 0 0 16.647 0 0 16.647 0 0 16.647

Onderhoud gebouwen 312.210 0 0 312.210 0 312.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grote projecten 699.563 2.467.312 124.232 3.042.643 104.877 55.972 3.091.548 154.925 115.341 3.131.132 17.253 0 3.148.385 9.397 0 3.157.782

Bovenwijkse voorzieningen 3.027.578 293.329 50.000 3.270.907 2.444.675 0 5.715.582 1.857.556 0 7.573.138 791.776 0 8.364.914 12.116 0 8.377.030

A9 6.102.000 0 0 6.102.000 0 0 6.102.000 0 3.057.098 3.044.902 0 104.997 2.939.905 0 104.997 2.834.908

Voorlichtingsplan Cultuurhistorie 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualiseren bodemkwaliteitskaart 18.000 0 7.500 10.500 0 0 10.500 0 0 10.500 0 0 10.500 0 0 10.500

Transitie sociaal domein 422.201 0 168.889 253.312 0 172.266 81.046 0 0 81.046 0 0 81.046 0 0 81.046

Participatie en integratie vergunningh. 167.698 0 78.416 89.282 0 12.500 76.782 0 0 76.782 0 0 76.782 0 0 76.782

Herstelfonds coronamaatregelen 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 14.452.936 3.478.141 1.116.912 16.814.165 2.549.552 692.257 18.671.460 2.012.481 3.311.748 17.372.193 809.029 244.306 17.936.916 21.513 244.306 17.714.123

Totaal reserves 24.034.315 3.538.141 2.602.345 24.970.111 2.549.552 692.257 26.827.406 2.012.481 3.311.748 25.528.139 809.029 244.306 26.092.862 21.513 244.306 25.870.069
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BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL) 

 

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond.  

Allereerst van de primitieve begroting 2020, begroting 2020 na wijzigingen en begroting 2021. Vervolgens van de meerjarenraming 2022 t/m 2024. 

 

2020 – 2021 (totaal): 

 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                   

Bestuur              -            1.288         -1.288               -            1.426         -1.426               -            1.313         -1.313  

Burgerzaken            228             756            -528             209             752            -542             220             804            -584  

Media              -                 13              -13               -                 19              -19               -                 19              -19  

Totaal 1a            228          2.057         -1.829             209          2.196         -1.987             220          2.137         -1.916  

1b Samen leven                   

Openbaar basisonderwijs              16               98              -81               16             107              -91               -                 81              -81  

Onderwijshuisvesting            396          1.300            -904             420          1.316            -896             380          1.343            -964  

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

             75             417            -342               81             433            -352               84             435            -352  

Sportbeleid en activering            106             164              -58               -               164            -164               -               164            -164  

Sportaccommodaties            241             837            -596             284             935            -650             230             930            -700  

Media              82             620            -538               84             630            -547               86             645            -560  

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

             62          1.201         -1.138             119          1.365         -1.246               65          1.147         -1.082  

Wijkteams              -            1.543         -1.543               -            1.550         -1.550               -            1.560         -1.560  

Inkomensregelingen         3.732          4.925         -1.194          5.439          6.755         -1.316          3.732          5.038         -1.306  

Begeleide participatie              -               913            -913               -            1.022         -1.022               -            1.043         -1.043  

Arbeidsparticipatie              -               435            -435               -               492            -492               -               341            -341  

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

             -               496            -496               -               468            -468               -               486            -486  

Maatwerkdienstverlening 18+              68          2.189         -2.121               26          2.779         -2.753               26          2.864         -2.838  

Maatwerkdienstverlening 18-              -            3.351         -3.351               -            3.981         -3.981               -            4.057         -4.057  

Geëscaleerde zorg 18+              -                 13              -13               -                 13              -13               -                 13              -13  

Geëscaleerde zorg 18-              -               554            -554               -               547            -547               -               554            -554  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Volksgezondheid              -            1.005         -1.005               -            1.117         -1.117               -            1.095         -1.095  

Totaal 1b         4.778        20.059       -15.281          6.469        23.674       -17.205          4.602        21.797       -17.195  

1d Een veilige gemeente                   

Crisisbeheersing en 
brandweer 

             -            1.374         -1.374               -            1.356         -1.356               -            1.400         -1.400  

Openbare orde en veiligheid              -               275            -275               -               278            -278               -               279            -279  

Totaal 1d              -            1.650         -1.650               -            1.635         -1.635               -            1.679         -1.679  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                  

Recreatieve havens              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

             93             501            -408               84             516            -432               87             554            -467  

Musea              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultureel erfgoed              -                 86              -86               -               157            -157               -                 93              -93  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             14             227            -214                3             227            -225                3             219            -216  

Totaal 2a            107             814            -707               87             900            -813               89             866            -776  

2b Economische vitaliteit                   

Economische ontwikkeling              -               136            -136               -               639            -639               -               137            -137  

Fysieke bedrijfsinfrastructuur         3.842          3.696             146          3.757          3.695               63             597             585               12  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

             27               47              -20               27               47              -20               27               47              -20  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2b         3.869          3.879              -10          3.784          4.381            -596             624             769            -145  

2c Een bereikbare 
gemeente 

                  

Verkeer en vervoer               3             145            -142                3             146            -144                3             176            -173  

Parkeren              -                 61              -61               -                 61              -61               -                 88              -88  

Openbaar vervoer              -                 84              -84               -                 84              -84               -                 42              -42  

Totaal 2c               3             290            -287                3             291            -288                3             305            -302  

3a Wonen en leefomgeving                   
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -                 67              -67               -                 84              -84               -                 92              -92  

Milieubeheer              -                  3               -3               -                  3               -3               -                  3               -3  

Ruimtelijke ordening              77             654            -577             924          1.717            -794          5.192          5.834            -642  

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

        4.016          4.027              -11          2.284          2.322              -38          4.058          4.051                7  

Wonen en bouwen            747          1.673            -926             747          1.696            -949             747          1.595            -848  

Totaal 3a         4.840          6.423         -1.584          3.954          5.823         -1.868          9.998        11.575         -1.578  

3b Duurzaamheid en milieu                  -                     -                     -    

Riolering         1.995          1.257             738          2.131          1.301             829          1.991          1.353             638  

Afval         3.256          2.418             838          3.268          2.597             671          3.302          2.514             788  

Milieubeheer               3             771            -769                3             813            -811                3             781            -778  

Totaal 3b         5.253          4.446             808          5.401          4.712             689          5.295          4.647             648  

3c Beheer en onderhoud                   

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

             99             522            -423        11.286          8.964          2.322               94             779            -684  

Verkeer en vervoer            101          2.869         -2.768             101          2.712         -2.611             101          3.105         -3.004  

Economische havens en 
waterwegen 

             -               261            -261               -               333            -333               -               352            -352  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -            1.692         -1.692                3          1.897         -1.894                3          1.841         -1.838  

Begraafplaatsen en 
crematoria 

           166             198              -32             166             201              -35             166             208              -42  

Totaal 3c            367          5.543         -5.176        11.556        14.108         -2.552             365          6.286         -5.921  

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Treasury            281             100             180             224             330            -106             224               98             126  

OZB woningen         3.555               82          3.473          3.587             187          3.400          3.722             191          3.531  

OZB niet-woningen            903               17             886             903               49             853             903               51             852  

Parkeerbelasting              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Belastingen overig              18               44              -26               18               20               -2               18               19               -2  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

      27.695                9        27.686        28.247                9        28.239        28.991                9        28.982  

Economische promotie              40               -                 40               40                1               39               40                1               39  

Totaal 4a       32.490             251        32.239        33.018             595        32.423        33.896             368        33.528  

                    

4b Overhead              21          6.443         -6.422               21          6.285         -6.264               21          6.659         -6.638  

4c Overig            285               -0             285             293               -0             293          2.445               -0          2.445  

4d Onvoorzien              -                 10              -10               -                 -                 -                 -                 10              -10  

4e Vpb              -                 74              -74               -               110            -110               -                 77              -77  

Totaal 4       32.795          6.778        26.017        33.332          6.991        26.341        36.362          7.115        29.247  

                    

Totaal baten en lasten       52.240        51.939             302        64.796        64.709               86        57.557        57.174             383  

                    

Mutaties reserves                   

1a Inwoners en bestuur            112               -               112             112               -               112             112               -               112  

1b Samen leven            182               -               182             349               -               349             195               -               195  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

              6               -                  6               17               -                 17               -                 -                 -    

2b Economische vitaliteit              -                 -                 -               500             500               -                 -                 -                 -    

2c Een bereikbare gemeente              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3a Wonen en leefomgeving              53             502            -449             174             403            -229               56          2.550         -2.494  

3b Duurzaamheid en milieu              -                 -                 -                  8             218            -210               -                 -                 -    

3c Beheer en onderhoud              -                 -                 -                 -            2.358         -2.358             329               -               329  

4 Financieel gezonde 
gemeente 

             -                 -                 -            1.443             683             760               -                 -                 -    

Totaal reserves            353             502            -149          2.602          4.161         -1.559             692          2.550         -1.857  

                    

Totaal       52.593        52.441             152        67.398        68.871         -1.472        58.250        59.724         -1.474  
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Meerjarenraming 2022 – 2024 (totaal): 

 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                   

Bestuur              -            1.313         -1.313               -            1.284         -1.284               -            1.284         -1.284  

Burgerzaken            210             807            -597             202             804            -602             186             804            -619  

Media              -                 19              -19               -                 19              -19               -                 19              -19  

Totaal 1a            210          2.139         -1.929             202          2.108         -1.906             186          2.107         -1.922  

1b Samen leven                   

Openbaar basisonderwijs              -                 81              -81               -                 82              -82               -                 82              -82  

Onderwijshuisvesting            380          1.337            -957             380          1.338            -958             380          1.330            -950  

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

             86             436            -350               86             437            -351               86             437            -351  

Sportbeleid en activering              -               164            -164               -               164            -164               -               164            -164  

Sportaccommodaties            230             982            -752             230             983            -753             230          1.005            -775  

Media              86             646            -560               86             645            -559               86             643            -558  

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

             65          1.147         -1.082               65          1.149         -1.085               65          1.131         -1.066  

Wijkteams              -            1.391         -1.391               -            1.396         -1.396               -            1.396         -1.396  

Inkomensregelingen         3.732          5.034         -1.303          3.732          5.046         -1.314          3.732          5.046         -1.314  

Begeleide participatie              -            1.061         -1.061               -               983            -983               -               961            -961  

Arbeidsparticipatie              -               380            -380               -               363            -363               -               363            -363  

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

             -               500            -500               -               501            -501               -               501            -501  

Maatwerkdienstverlening 18+              26          2.879         -2.853               26          2.879         -2.853               26          2.879         -2.853  

Maatwerkdienstverlening 18-              -            4.057         -4.057               -            4.058         -4.058               -            4.058         -4.058  

Geëscaleerde zorg 18+              -                 13              -13               -                 13              -13               -                 13              -13  

Geëscaleerde zorg 18-              -               553            -553               -               553            -553               -               553            -553  

Volksgezondheid              -            1.102         -1.102               -            1.103         -1.103               -            1.103         -1.103  

Totaal 1b         4.604        21.763       -17.159          4.604        21.691       -17.087          4.604        21.662       -17.059  

1d Een veilige gemeente                   

Crisisbeheersing en 
brandweer 

             -            1.400         -1.400               -            1.405         -1.405               -            1.406         -1.406  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Openbare orde en veiligheid              -               279            -279               -               279            -279               -               279            -279  

Totaal 1d              -            1.679         -1.679               -            1.684         -1.684               -            1.685         -1.685  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                  

Recreatieve havens              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

             87             554            -467               87             569            -483               87             569            -482  

Musea              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultureel erfgoed              -                 92              -92               -                 92              -92               -                 92              -92  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

              3             211            -208                3             212            -209                3             212            -209  

Totaal 2a              89             857            -768               89             873            -784               89             872            -783  

2b Economische vitaliteit                   

Economische ontwikkeling              -               137            -137               -               138            -138               -               138            -138  

Fysieke bedrijfsinfrastructuur         3.325          3.263               61             534             527                7             540             533                7  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

             27               47              -20               27               47              -20               27               47              -20  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2b         3.352          3.448              -96             561             712            -151             567             718            -151  

2c Een bereikbare 
gemeente 

                  

Verkeer en vervoer               3             145            -142                3             139            -136                3             139            -136  

Parkeren              -                 63              -63               -                 63              -63               -                 63              -63  

Openbaar vervoer              -                 42              -42               -                 42              -42               -                 42              -42  

Totaal 2c               3             250            -247                3             243            -241                3             243            -240  

3a Wonen en leefomgeving                   

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -                 93              -93               -                 96              -96               -               101            -101  

Milieubeheer              -                  3               -3               -                  3               -3               -                  3               -3  

Ruimtelijke ordening         2.853          3.332            -479          1.224          1.706            -483             273             756            -483  



Kadernota 2021 87    Gemeente HEILOO, Raad 29 juni 2020 
… 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

        5.147          5.139                8             494             570              -76               -                 84              -84  

Wonen en bouwen            747          1.470            -723             747          1.477            -730             747          1.475            -728  

Totaal 3a         8.747        10.037         -1.290          2.465          3.853         -1.388          1.020          2.417         -1.398  

3b Duurzaamheid en milieu                  -                     -                     -    

Riolering         2.025          1.363             662          2.058          1.370             687          2.059          1.372             687  

Afval         3.301          2.502             799          3.301          2.486             815          3.298          2.482             815  

Milieubeheer               3             772            -769                3             767            -765                3             767            -765  

Totaal 3b         5.329          4.637             691          5.361          4.623             738          5.359          4.621             738  

3c Beheer en onderhoud                   

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

             94             467            -372               94             468            -373               94             468            -373  

Verkeer en vervoer            101          6.665         -6.564             101          3.673         -3.571             101          3.668         -3.567  

Economische havens en 
waterwegen 

             -               361            -361               -               368            -368               -               372            -372  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

              3          1.844         -1.842                3          1.850         -1.847                3          1.848         -1.845  

Begraafplaatsen en 
crematoria 

           166             209              -42             166             211              -44             166             210              -43  

Totaal 3c            365          9.546         -9.181             365          6.569         -6.204             365          6.566         -6.201  

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Treasury            224              -84             308             224             147               77             224             146               78  

OZB woningen         3.722             191          3.531          3.722             191          3.530          3.722             191          3.530  

OZB niet-woningen            903               51             852             903               51             852             903               51             852  

Parkeerbelasting              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Belastingen overig              18               19               -2               18               19               -2               18               19               -2  

Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

      29.225                9        29.216        29.178                9        29.169        29.201                9        29.192  

Economische promotie              40                1               39               40                1               39               40                1               39  

Totaal 4a       34.130             186        33.943        34.083             418        33.665        34.106             417        33.689  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

                    

4b Overhead              21          6.729         -6.708               21          6.774         -6.753               21          6.791         -6.770  

4c Overig         1.858               -0          1.858             792               -0             792               12               -0               12  

4d Onvoorzien              -                 10              -10               -                 10              -10               -                 10              -10  

4e Vpb              -               137            -137               -                 22              -22               -                 22              -22  

Totaal 4       36.008          7.063        28.946        34.896          7.223        27.673        34.139          7.240        26.899  

                    

Totaal baten en lasten       58.706        61.417         -2.711        48.546        49.580         -1.034        46.331        48.132         -1.801  

                    

Mutaties reserves                   

1a Inwoners en bestuur            112               -               112             112               -               112             112               -               112  

1b Samen leven              10               -                 10               10               -                 10               10               -                 10  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2b Economische vitaliteit              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2c Een bereikbare gemeente              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3a Wonen en leefomgeving            115          2.012         -1.897               -               809            -809               -                 22              -22  

3b Duurzaamheid en milieu              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3c Beheer en onderhoud         3.074               -            3.074             122               -               122             122               -               122  

4 Financieel gezonde 
gemeente 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal reserves         3.312          2.012          1.299             244             809            -565             244               22             223  

                    

Totaal       62.018        63.429         -1.412        48.790        50.389         -1.598        46.575        48.153         -1.578  
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BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BIJDRAGE BUCH) 

 

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond.  

Allereerst van de primitieve begroting 2020, begroting 2020 na wijzigingen en begroting 2021. Vervolgens van de meerjarenraming 2022 t/m 2024. 

 

2020 – 2021 (exclusief bijdrage BUCH): 

 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                   

Bestuur              -            1.288         -1.288               -            1.426         -1.426               -            1.313         -1.313  

Burgerzaken            228               88             140             209               91             118             220             133               87  

Media              -                 13              -13               -                 19              -19               -                 19              -19  

Totaal 1a            228          1.389         -1.161             209          1.536         -1.327             220          1.466         -1.245  

1b Samen leven                   

Openbaar basisonderwijs              16               87              -71               16               97              -81               -                 71              -71  

Onderwijshuisvesting            396          1.242            -846             420          1.258            -838             380          1.287            -907  

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

             75             295            -220               81             311            -230               84             315            -231  

Sportbeleid en activering            106             128              -21               -               128            -128               -               128            -128  

Sportaccommodaties            241             748            -508             284             846            -561             230             841            -611  

Media              82             620            -538               84             630            -547               86             645            -560  

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

             62          1.111         -1.049             119          1.276         -1.157               65          1.056            -992  

Wijkteams              -               423            -423               -               430            -430               -               435            -435  

Inkomensregelingen         3.732          4.582            -850          5.439          6.411            -972          3.732          4.701            -969  

Begeleide participatie              -               895            -895               -            1.004         -1.004               -            1.025         -1.025  

Arbeidsparticipatie              -               341            -341               -               398            -398               -               247            -247  

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

             -               313            -313               -               285            -285               -               305            -305  

Maatwerkdienstverlening 18+              68          2.128         -2.060               26          2.719         -2.693               26          2.805         -2.779  

Maatwerkdienstverlening 18-              -            3.211         -3.211               -            3.841         -3.841               -            3.918         -3.918  

Geëscaleerde zorg 18+              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Geëscaleerde zorg 18-              -               428            -428               -               421            -421               -               429            -429  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Volksgezondheid              -               962            -962               -            1.075         -1.075               -            1.053         -1.053  

Totaal 1b         4.778        17.514       -12.736          6.469        21.130       -14.661          4.602        19.262       -14.660  

1d Een veilige gemeente                   

Crisisbeheersing en 
brandweer 

             -            1.374         -1.374               -            1.356         -1.356               -            1.400         -1.400  

Openbare orde en veiligheid              -               119            -119               -               121            -121               -               121            -121  

Totaal 1d              -            1.493         -1.493               -            1.478         -1.478               -            1.521         -1.521  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                  

Recreatieve havens              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

             93             453            -359               84             468            -383               87             505            -419  

Musea              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultureel erfgoed              -                 50              -50               -               121            -121               -                 58              -58  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             14             107              -93                3             107            -104                3               98              -95  

Totaal 2a            107             610            -502               87             695            -608               89             661            -572  

2b Economische vitaliteit                   

Economische ontwikkeling              -                 61              -61               -               564            -564               -                 64              -64  

Fysieke bedrijfsinfrastructuur         3.842          3.573             269          3.757          3.605             153             597             510               87  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

             27               10               17               27               10               17               27               10               17  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2b         3.869          3.644             226          3.784          4.178            -394             624             584               40  

2c Een bereikbare 
gemeente 

                  

Verkeer en vervoer               3             134            -132                3             136            -133                3             166            -163  

Parkeren              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 25              -25  

Openbaar vervoer              -                 84              -84               -                 84              -84               -                 42              -42  

Totaal 2c               3             218            -215                3             219            -217                3             232            -229  

3a Wonen en leefomgeving                   
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -                 67              -67               -                 84              -84               -                 92              -92  

Milieubeheer              -                  3               -3               -                  3               -3               -                  3               -3  

Ruimtelijke ordening              77             242            -166             924          1.214            -290          5.192          5.356            -164  

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

        4.016          3.888             128          2.284          2.128             156          4.058          3.894             165  

Wonen en bouwen            747             463             284             747             478             269             747             436             311  

Totaal 3a         4.840          4.663             177          3.954          3.907               47          9.998          9.780             218  

3b Duurzaamheid en milieu                  -                     -                     -    

Riolering         1.995             998             997          2.131          1.050          1.081          1.991          1.100             891  

Afval         3.256          1.535          1.721          3.268          1.722          1.546          3.302          1.638          1.663  

Milieubeheer               3             642            -639                3             684            -682                3             654            -652  

Totaal 3b         5.253          3.175          2.079          5.401          3.456          1.946          5.295          3.392          1.903  

3c Beheer en onderhoud                   

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

             99             334            -235        11.286          8.776          2.510               94             591            -497  

Verkeer en vervoer            101          1.888         -1.787             101          1.731         -1.630             101          2.122         -2.020  

Economische havens en 
waterwegen 

             -               244            -244               -               316            -316               -               334            -334  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -               451            -451                3             639            -636                3             576            -573  

Begraafplaatsen en 
crematoria 

           166               41             125             166               44             123             166               47             119  

Totaal 3c            367          2.957         -2.591        11.556        11.506               50             365          3.670         -3.305  

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Treasury            281               92             188             224             322              -98             224               90             134  

OZB woningen         3.555               -            3.555          3.587             187          3.400          3.722             191          3.531  

OZB niet-woningen            903               -               903             903               49             853             903               51             852  

Parkeerbelasting              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Belastingen overig              18               16                2               18               16                2               18               16                2  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

      27.695               -          27.695        28.247               -          28.247        28.991               -          28.991  

Economische promotie              40               -                 40               40                1               39               40                1               39  

Totaal 4a       32.490             108        32.382        33.018             575        32.443        33.896             348        33.548  

                    

4b Overhead              21          1.000            -979               21          1.039         -1.018               21             911            -890  

4c Overig            285               -0             285             293               -0             293          2.445               -0          2.445  

4d Onvoorzien              -                 10              -10               -                 -                 -                 -                 10              -10  

4e Vpb              -                 53              -53               -                 89              -89               -                 56              -56  

Totaal 4       32.795          1.171        31.625        33.332          1.702        31.630        36.362          1.325        35.037  

                    

Totaal baten en lasten       52.240        36.834        15.407        64.796        49.807        14.988        57.557        41.893        15.664  

                    

Mutaties reserves                   

1a Inwoners en bestuur            112               -               112             112               -               112             112               -               112  

1b Samen leven            182               -               182             349               -               349             195               -               195  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

              6               -                  6               17               -                 17               -                 -                 -    

2b Economische vitaliteit              -                 -                 -               500             500               -                 -                 -                 -    

2c Een bereikbare gemeente              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3a Wonen en leefomgeving              53             502            -449             174             403            -229               56          2.550         -2.494  

3b Duurzaamheid en milieu              -                 -                 -                  8             218            -210               -                 -                 -    

3c Beheer en onderhoud              -                 -                 -                 -            2.358         -2.358             329               -               329  

4 Financieel gezonde 
gemeente 

             -                 -                 -            1.443             683             760               -                 -                 -    

Totaal reserves            353             502            -149          2.602          4.161         -1.559             692          2.550         -1.857  

                    

Totaal       52.593        37.336        15.257        67.398        53.968        13.430        58.250        44.443        13.807  
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Meerjarenraming 2022 – 2024 (exclusief bijdrage BUCH): 

 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                   

Bestuur              -            1.313         -1.313               -            1.284         -1.284               -            1.284         -1.284  

Burgerzaken            210             132               78             202             130               72             186             130               56  

Media              -                 19              -19               -                 19              -19               -                 19              -19  

Totaal 1a            210          1.464         -1.254             202          1.433         -1.231             186          1.433         -1.247  

1b Samen leven                   

Openbaar basisonderwijs              -                 71              -71               -                 71              -71               -                 71              -71  

Onderwijshuisvesting            380          1.280            -900             380          1.281            -901             380          1.273            -893  

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

             86             315            -229               86             315            -229               86             315            -229  

Sportbeleid en activering              -               128            -128               -               128            -128               -               128            -128  

Sportaccommodaties            230             894            -664             230             895            -665             230             917            -687  

Media              86             646            -560               86             645            -559               86             643            -558  

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

             65          1.056            -991               65          1.058            -993               65          1.040            -975  

Wijkteams              -               436            -436               -               436            -436               -               436            -436  

Inkomensregelingen         3.732          4.697            -965          3.732          4.707            -975          3.732          4.707            -975  

Begeleide participatie              -            1.043         -1.043               -               965            -965               -               943            -943  

Arbeidsparticipatie              -               286            -286               -               268            -268               -               268            -268  

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

             -               319            -319               -               319            -319               -               319            -319  

Maatwerkdienstverlening 18+              26          2.820         -2.794               26          2.820         -2.794               26          2.820         -2.794  

Maatwerkdienstverlening 18-              -            3.918         -3.918               -            3.918         -3.918               -            3.918         -3.918  

Geëscaleerde zorg 18+              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Geëscaleerde zorg 18-              -               429            -429               -               429            -429               -               429            -429  

Volksgezondheid              -            1.059         -1.059               -            1.061         -1.061               -            1.061         -1.061  

Totaal 1b         4.604        19.397       -14.793          4.604        19.316       -14.712          4.604        19.287       -14.683  

1d Een veilige gemeente                   

Crisisbeheersing en 
brandweer 

             -            1.400         -1.400               -            1.405         -1.405               -            1.406         -1.406  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Openbare orde en veiligheid              -               121            -121               -               121            -121               -               121            -121  

Totaal 1d              -            1.521         -1.521               -            1.526         -1.526               -            1.527         -1.527  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                  

Recreatieve havens              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

             87             505            -418               87             520            -434               87             520            -433  

Musea              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultureel erfgoed              -                 58              -58               -                 58              -58               -                 58              -58  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

              3               90              -87                3               90              -87                3               90              -87  

Totaal 2a              89             653            -564               89             668            -579               89             667            -578  

2b Economische vitaliteit                   

Economische ontwikkeling              -                 64              -64               -                 64              -64               -                 64              -64  

Fysieke bedrijfsinfrastructuur         3.325          3.196             129             534             485               50             540             500               39  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

             27               10               17               27               10               17               27               10               17  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2b         3.352          3.269               82             561             558                3             567             574               -7  

2c Een bereikbare 
gemeente 

                  

Verkeer en vervoer               3             135            -132                3             129            -126                3             129            -126  

Parkeren              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Openbaar vervoer              -                 42              -42               -                 42              -42               -                 42              -42  

Totaal 2c               3             177            -174                3             171            -168                3             170            -168  

3a Wonen en leefomgeving                   

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -                 93              -93               -                 96              -96               -               101            -101  

Milieubeheer              -                  3               -3               -                  3               -3               -                  3               -3  

Ruimtelijke ordening         2.853          2.873              -21          1.224          1.244              -21             273             303              -31  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

        5.147          5.007             140             494             484               10               -                  4               -4  

Wonen en bouwen            747             360             387             747             360             387             747             358             389  

Totaal 3a         8.747          8.336             410          2.465          2.188             277          1.020             769             251  

3b Duurzaamheid en milieu                  -                     -                     -    

Riolering         2.025          1.110             915          2.058          1.115             943          2.059          1.116             943  

Afval         3.301          1.621          1.681          3.301          1.602          1.699          3.298          1.599          1.699  

Milieubeheer               3             645            -643                3             640            -638                3             640            -638  

Totaal 3b         5.329          3.375          1.953          5.361          3.357          2.004          5.359          3.355          2.004  

3c Beheer en onderhoud                   

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

             94             279            -185               94             279            -185               94             279            -185  

Verkeer en vervoer            101          5.684         -5.583             101          2.690         -2.589             101          2.686         -2.584  

Economische havens en 
waterwegen 

             -               344            -344               -               350            -350               -               355            -355  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

              3             575            -573                3             575            -572                3             573            -570  

Begraafplaatsen en 
crematoria 

           166               47             119             166               47             119             166               46             120  

Totaal 3c            365          6.929         -6.565             365          3.942         -3.577             365          3.938         -3.573  

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Treasury            224              -93             317             224             136               87             224             136               88  

OZB woningen         3.722             191          3.531          3.722             191          3.531          3.722             191          3.531  

OZB niet-woningen            903               51             852             903               51             852             903               51             852  

Parkeerbelasting              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Belastingen overig              18               16                2               18               16                2               18               16                2  

Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

      29.225               -          29.225        29.178               -          29.178        29.201               -          29.201  

Economische promotie              40                1               39               40                1               39               40                1               39  

Totaal 4a       34.130             165        33.965        34.083             395        33.688        34.106             394        33.712  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

                    

4b Overhead              21             889            -868               21             864            -843               21             863            -842  

4c Overig         1.858               -0          1.858             792               -0             792               12               -0               12  

4d Onvoorzien              -                 10              -10               -                 10              -10               -                 10              -10  

4e Vpb              -               115            -115               -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 4       36.008          1.179        34.829        34.896          1.268        33.628        34.139          1.267        32.872  

                    

Totaal baten en lasten       58.706        46.301        12.405        48.546        34.427        14.118        46.331        32.988        13.343  

                    

Mutaties reserves                   

1a Inwoners en bestuur            112               -               112             112               -               112             112               -               112  

1b Samen leven              10               -                 10               10               -                 10               10               -                 10  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2b Economische vitaliteit              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2c Een bereikbare gemeente              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3a Wonen en leefomgeving            115          2.012         -1.897               -               809            -809               -                 22              -22  

3b Duurzaamheid en milieu              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3c Beheer en onderhoud         3.074               -            3.074             122               -               122             122               -               122  

4 Financieel gezonde 
gemeente 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal reserves         3.312          2.012          1.299             244             809            -565             244               22             223  

                    

Totaal       62.018        48.314        13.704        48.790        35.236        13.554        46.575        33.009        13.566  
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BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH) 

 

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond.  

Allereerst van de primitieve begroting 2020, begroting 2020 na wijzigingen en begroting 2021. Vervolgens van de meerjarenraming 2022 t/m 2024. 

 

2020 – 2021 (Bijdrage BUCH): 

 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                   

Bestuur              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Burgerzaken              -               668            -668               -               660            -660               -               671            -671  

Media              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 1a              -               668            -668               -               660            -660               -               671            -671  

1b Samen leven                   

Openbaar basisonderwijs              -                 11              -11               -                 11              -11               -                 10              -10  

Onderwijshuisvesting              -                 58              -58               -                 58              -58               -                 57              -57  

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

             -               122            -122               -               122            -122               -               120            -120  

Sportbeleid en activering              -                 36              -36               -                 36              -36               -                 37              -37  

Sportaccommodaties              -                 89              -89               -                 89              -89               -                 88              -88  

Media              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

             -                 89              -89               -                 89              -89               -                 91              -91  

Wijkteams              -            1.120         -1.120               -            1.120         -1.120               -            1.125         -1.125  

Inkomensregelingen              -               343            -343               -               343            -343               -               337            -337  

Begeleide participatie              -                 18              -18               -                 18              -18               -                 18              -18  

Arbeidsparticipatie              -                 94              -94               -                 94              -94               -                 94              -94  

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

             -               183            -183               -               183            -183               -               181            -181  

Maatwerkdienstverlening 18+              -                 61              -61               -                 61              -61               -                 59              -59  

Maatwerkdienstverlening 18-              -               140            -140               -               140            -140               -               139            -139  

Geëscaleerde zorg 18+              -                 13              -13               -                 13              -13               -                 13              -13  



Kadernota 2021 98    Gemeente HEILOO, Raad 29 juni 2020 
… 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Geëscaleerde zorg 18-              -               126            -126               -               126            -126               -               125            -125  

Volksgezondheid              -                 42              -42               -                 42              -42               -                 42              -42  

Totaal 1b              -            2.544         -2.544               -            2.544         -2.544               -            2.535         -2.535  

1d Een veilige gemeente                   

Crisisbeheersing en 
brandweer 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Openbare orde en veiligheid              -               157            -157               -               157            -157               -               157            -157  

Totaal 1d              -               157            -157               -               157            -157               -               157            -157  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                  

Recreatieve havens              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

             -                 49              -49               -                 49              -49               -                 49              -49  

Musea              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultureel erfgoed              -                 35              -35               -                 35              -35               -                 34              -34  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -               121            -121               -               121            -121               -               121            -121  

Totaal 2a              -               205            -205               -               205            -205               -               204            -204  

2b Economische vitaliteit                   

Economische ontwikkeling              -                 75              -75               -                 75              -75               -                 73              -73  

Fysieke bedrijfsinfrastructuur              -               123            -123               -                 90              -90               -                 75              -75  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

             -                 37              -37               -                 37              -37               -                 37              -37  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2b              -               235            -235               -               202            -202               -               186            -186  

2c Een bereikbare 
gemeente 

                  

Verkeer en vervoer              -                 10              -10               -                 10              -10               -                 10              -10  

Parkeren              -                 61              -61               -                 61              -61               -                 63              -63  

Openbaar vervoer              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2c              -                 72              -72               -                 72              -72               -                 73              -73  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

3a Wonen en leefomgeving                   

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Milieubeheer              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Ruimtelijke ordening              -               412            -412               -               503            -503               -               478            -478  

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

             -               139            -139               -               195            -195               -               157            -157  

Wonen en bouwen              -            1.210         -1.210               -            1.218         -1.218               -            1.160         -1.160  

Totaal 3a              -            1.761         -1.761               -            1.916         -1.916               -            1.795         -1.795  

3b Duurzaamheid en milieu                  -                     -                     -    

Riolering              -               259            -259               -               252            -252               -               253            -253  

Afval              -               883            -883               -               875            -875               -               875            -875  

Milieubeheer              -               129            -129               -               129            -129               -               126            -126  

Totaal 3b              -            1.271         -1.271               -            1.256         -1.256               -            1.255         -1.255  

3c Beheer en onderhoud                   

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

             -               188            -188               -               188            -188               -               187            -187  

Verkeer en vervoer              -               981            -981               -               981            -981               -               984            -984  

Economische havens en 
waterwegen 

             -                 17              -17               -                 17              -17               -                 17              -17  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -            1.241         -1.241               -            1.258         -1.258               -            1.266         -1.266  

Begraafplaatsen en 
crematoria 

             -               157            -157               -               157            -157               -               161            -161  

Totaal 3c              -            2.585         -2.585               -            2.602         -2.602               -            2.615         -2.615  

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Treasury              -                  8               -8               -                  8               -8               -                  8               -8  

OZB woningen              -                 82              -82               -                 -                 -                 -                 -                 -    

OZB niet-woningen              -                 17              -17               -                 -                 -                 -                 -                 -    

Parkeerbelasting              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Belastingen overig              -                 28              -28               -                  4               -4               -                  3               -3  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2020 Prim.   Begroot 2020 na wijz.   Begroot 2021   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

             -                  9               -9               -                  9               -9               -                  9               -9  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 4a              -               143            -143               -                 20              -20               -                 20              -20  

                    

4b Overhead              -            5.443         -5.443               -            5.246         -5.246               -            5.748         -5.748  

4c Overig              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

4d Onvoorzien              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

4e Vpb              -                 22              -22               -                 22              -22               -                 22              -22  

Totaal 4              -            5.608         -5.608               -            5.288         -5.288               -            5.790         -5.790  

                    

Totaal baten en lasten              -          15.105       -15.105               -          14.902       -14.902               -          15.281       -15.281  

                    

Mutaties reserves                   

1a Inwoners en bestuur              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

1b Samen leven              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2b Economische vitaliteit              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2c Een bereikbare gemeente              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3a Wonen en leefomgeving              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3b Duurzaamheid en milieu              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3c Beheer en onderhoud              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

4 Financieel gezonde 
gemeente 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal reserves              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

                    

Totaal              -          15.105       -15.105               -          14.902       -14.902               -          15.281       -15.281  
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Meerjarenraming 2022 – 2024 (Bijdrage BUCH): 

 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                   

Bestuur              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Burgerzaken              -               675            -675               -               675            -675               -               675            -675  

Media              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 1a              -               675            -675               -               675            -675               -               675            -675  

1b Samen leven                   

Openbaar basisonderwijs              -                 10              -10               -                 11              -11               -                 11              -11  

Onderwijshuisvesting              -                 57              -57               -                 57              -57               -                 57              -57  

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

             -               121            -121               -               122            -122               -               122            -122  

Sportbeleid en activering              -                 37              -37               -                 37              -37               -                 37              -37  

Sportaccommodaties              -                 88              -88               -                 88              -88               -                 88              -88  

Media              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

             -                 91              -91               -                 91              -91               -                 91              -91  

Wijkteams              -               955            -955               -               959            -959               -               959            -959  

Inkomensregelingen              -               337            -337               -               339            -339               -               339            -339  

Begeleide participatie              -                 18              -18               -                 18              -18               -                 18              -18  

Arbeidsparticipatie              -                 94              -94               -                 95              -95               -                 95              -95  

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

             -               181            -181               -               182            -182               -               182            -182  

Maatwerkdienstverlening 18+              -                 59              -59               -                 59              -59               -                 59              -59  

Maatwerkdienstverlening 18-              -               139            -139               -               140            -140               -               140            -140  

Geëscaleerde zorg 18+              -                 13              -13               -                 13              -13               -                 13              -13  

Geëscaleerde zorg 18-              -               124            -124               -               123            -123               -               123            -123  

Volksgezondheid              -                 43              -43               -                 43              -43               -                 43              -43  

Totaal 1b              -            2.367         -2.367               -            2.375         -2.375               -            2.375         -2.375  

1d Een veilige gemeente                   

Crisisbeheersing en 
brandweer 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Openbare orde en veiligheid              -               157            -157               -               158            -158               -               158            -158  

Totaal 1d              -               157            -157               -               158            -158               -               158            -158  

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                  

Recreatieve havens              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

             -                 49              -49               -                 49              -49               -                 49              -49  

Musea              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Cultureel erfgoed              -                 35              -35               -                 35              -35               -                 35              -35  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -               121            -121               -               122            -122               -               122            -122  

Totaal 2a              -               204            -204               -               205            -205               -               205            -205  

2b Economische vitaliteit                   

Economische ontwikkeling              -                 73              -73               -                 74              -74               -                 74              -74  

Fysieke bedrijfsinfrastructuur              -                 68              -68               -                 43              -43               -                 33              -33  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

             -                 37              -37               -                 37              -37               -                 37              -37  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2b              -               178            -178               -               154            -154               -               144            -144  

2c Een bereikbare 
gemeente 

                  

Verkeer en vervoer              -                 10              -10               -                 10              -10               -                 10              -10  

Parkeren              -                 63              -63               -                 63              -63               -                 63              -63  

Openbaar vervoer              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 2c              -                 73              -73               -                 73              -73               -                 73              -73  

3a Wonen en leefomgeving                   

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Milieubeheer              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Ruimtelijke ordening              -               459            -459               -               462            -462               -               452            -452  
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Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

             -               133            -133               -                 86              -86               -                 80              -80  

Wonen en bouwen              -            1.109         -1.109               -            1.117         -1.117               -            1.117         -1.117  

Totaal 3a              -            1.700         -1.700               -            1.665         -1.665               -            1.649         -1.649  

3b Duurzaamheid en milieu                  -                     -                     -    

Riolering              -               254            -254               -               256            -256               -               256            -256  

Afval              -               882            -882               -               883            -883               -               883            -883  

Milieubeheer              -               127            -127               -               127            -127               -               127            -127  

Totaal 3b              -            1.262         -1.262               -            1.266         -1.266               -            1.266         -1.266  

3c Beheer en onderhoud                   

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

             -               188            -188               -               189            -189               -               189            -189  

Verkeer en vervoer              -               981            -981               -               982            -982               -               982            -982  

Economische havens en 
waterwegen 

             -                 17              -17               -                 18              -18               -                 18              -18  

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

             -            1.269         -1.269               -            1.275         -1.275               -            1.276         -1.276  

Begraafplaatsen en 
crematoria 

             -               162            -162               -               164            -164               -               164            -164  

Totaal 3c              -            2.617         -2.617               -            2.627         -2.627               -            2.627         -2.627  

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Treasury              -                  9               -9               -                 11              -11               -                 11              -11  

OZB woningen              -                  0               -0               -                  1               -1               -                  1               -1  

OZB niet-woningen              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Parkeerbelasting              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Belastingen overig              -                  3               -3               -                  3               -3               -                  3               -3  

Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

             -                  9               -9               -                  9               -9               -                  9               -9  

Economische promotie              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal 4a              -                 21              -21               -                 23              -23               -                 23              -23  



Kadernota 2021 104    Gemeente HEILOO, Raad 29 juni 2020 
… 

Taakveld BBV (x € 1.000,-) Begroot 2022   Begroot 2023   Begroot 2024   

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

                    

4b Overhead              -            5.840         -5.840               -            5.910         -5.910               -            5.928         -5.928  

4c Overig              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

4d Onvoorzien              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

4e Vpb              -                 22              -22               -                 22              -22               -                 22              -22  

Totaal 4              -            5.883         -5.883               -            5.955         -5.955               -            5.973         -5.973  

                    

Totaal baten en lasten              -          15.116       -15.116               -          15.152       -15.152               -          15.144       -15.144  

                    

Mutaties reserves                   

1a Inwoners en bestuur              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

1b Samen leven              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2b Economische vitaliteit              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

2c Een bereikbare gemeente              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3a Wonen en leefomgeving              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3b Duurzaamheid en milieu              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

3c Beheer en onderhoud              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

4 Financieel gezonde 
gemeente 

             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal reserves              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

                    

Totaal              -          15.116       -15.116               -          15.152       -15.152               -          15.144       -15.144  

 


