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AANBIEDINGSBRIEF

 

Aan de gemeenteraad,  

 

Voor u ligt de programmabegroting 2022. De afgelopen periode 

heeft corona een grote rol gespeeld in onze samenleving. Hierbij 

zagen we in Heiloo saamhorigheid en medewerking op velerlei 

gebied. Momenteel zijn de coronacijfers wisselvallig en er is 

perspectief op steeds minder maatregelen, maar ook dat 

vooruitzicht blijft onzeker. 

 

In het jaar 2022 gaan onze inwoners op 16 maart naar de stembus 

voor de gemeenteraadsverkiezingen en wordt vervolgens een 

nieuwe coalitie gevormd vanuit de nieuw gekozen gemeenteraad. 

Tot die tijd zet het college zich in om vooral de bestaande ambities 

uit de coalitieovereenkomst ‘Bouwen aan Heiloo’ te realiseren en 

geen nieuwe grote ambities te formuleren. 

 

Bij de Kadernota was duidelijk dat de financiële positie van de 

gemeente Heiloo onder druk stond. Met het vooruitzicht dat het Rijk 

met extra middelen voor de jeugdhulp zou komen, was de 

verwachting dat de meerjarige financiële positie zich zou 

verbeteren. Na de behandeling van de Kadernota in de raad van juli 

heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan met een 

wisselend effect op ons huishoudboekje. We zullen deze 

ontwikkelingen hieronder kort toelichten: 

 

Tekorten jeugdhulp en Wmo 

Ondanks dat in 2021 is gestart met beheersmaatregelen om de 

stijgende trend te doorbreken, is dat op dit moment nog niet het 

geval. We zien in 2021 wederom een flinke stijging in de kosten. Als 

deze stijging zich voortzet dan komen we in 2021 voor de Wmo en 

jeugd uit op een tekort van circa € 1,4 mln. Op dit moment is de 

implementatie van de korte termijn beheersmaatregelen door 

diverse oorzaken (nog) niet volledig afgerond, waardoor de 

implementatieplanning door diverse oorzaken hiervan uitloopt. In 

deze begroting wordt voorgesteld om extra budget voor jeugdhulp 

en Wmo van in totaal € 1 mln beschikbaar te stellen. 

 

Vernietiging bestemmingsplan Zandzoom 2019 

De Raad van State heeft op 1 september 2021 het 

bestemmingsplan Zandzoom 2019 vernietigd. Er zal een nieuw 

bestemmingsplan voor het betreffende plangebied moeten worden 

opgesteld. De financiële gevolgen zijn onder meer dat de begrote 

legesinkomsten schuiven in de tijd en dat hogere kosten gemaakt 

moeten worden om het nieuwe plan op te stellen en extra 

onderzoeken te doen. Zowel in de begroting als in de 

meerjarenprognose grondexploitaties is met deze nieuwe cijfers 

rekening gehouden.  

 

Ongunstige ontwikkeling herijking gemeentefonds 

De herijking van het gemeentefonds heeft als doel dat de verdeling 

van het gemeentefonds over de gemeenten beter aansluit op de 

kostenstructuur van die gemeenten. In de eerste berekeningen van 

februari 2021 kon de gemeente Heiloo nog rekenen op een 

voordelig effect van € 8 per inwoner. Na tussentijdse aanpassingen 

in het verdelingsmodel, is dat voordeel voor Heiloo op basis van 

voorlopige cijfers omgeslagen in een nadeel van € 30 per inwoner. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur brengt in oktober hierover een 

advies uit, waarna het nieuwe kabinet hierover een besluit neemt. 

Aangezien het nog voorlopige cijfers betreffen, is dit nadeel niet al 
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verwerkt in de begroting, maar wel meegenomen als risico in de 

weerstandsparagraaf. 

 

Meevaller in de septembercirculaire 

Gelukkig is de septembercirculaire positief uitgevallen voor onze 

gemeente. In de circulaire is voor 2022 het definitieve bedrag voor 

de tekorten op de jeugdhulp bekend gemaakt en ontvangen we 

€ 1,1 mln aan extra algemene uitkering. Voor de jaren erna moet 

het nieuwe kabinet hierover nog een besluit nemen, maar mogen 

we wel (deels) met deze extra middelen rekening houden. Naast het 

incidentele bedrag voor de jeugd in 2022 is de algemene uitkering 

voor alle jaren toegenomen. De algemene uitkering is namelijk 

gekoppeld aan de rijksuitgaven. Die rijksuitgaven nemen toe door 

een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe was 

aangenomen. Ook in de jaren na 2022 groeien de rijksuitgaven als 

gevolg van uitgaven voor klimaatmaatregelen, compenseren 

gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-

afdrachten.  

 

 

 

 

Sluitende begroting, maar onzekerheid blijft 

Wanneer we alle plussen en minnen bij elkaar optellen, kunnen we 

voor de jaren 2022 t/m 2024 een sluitende begroting presenteren. In 

2025 ontstaat helaas een tekort. Daarbij blijft onze financiële 

huishouding kwetsbaar met de oplopende kosten in het sociaal 

domein en de onzekerheid over de herverdeling van het 

gemeentefonds.  

 

Volgend jaar treden een nieuwe raad en een nieuw college aan die 

hun eigen koers zullen bepalen. Ons werk gaat door tot 

waarschijnlijk ergens mei of juni volgend jaar en dat zullen we met 

veel enthousiasme en inzet blijven doen. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo 

 

 

 

Mevrouw F.H.W. de Jong  

gemeentesecretaris 

Mevrouw M. ten Bruggencate 

burgemeester 
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FINANCIËLE POSITIE 

 

In het onderdeel financiële positie zal allereerst het verloop van het 

structureel begrotingssaldo worden gepresenteerd. Daarna volgt 

een overzicht met de baten en lasten per  
 

programmaonderdeel. Vervolgens wordt ingezoomd op de 

ontwikkeling van een aantal belangrijke financiële kengetallen. Tot 

slot volgt de uitkomst van de septembercirculaire. 
 

OVERZICHT STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 

 

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven.  

A. Startpunt is het begrotingssaldo na de vaststelling van de programmabegroting 2021.  

B. t/m H. begrotingssaldo na de financiële mutaties t/m de raad van 11 oktober 2021. 

I. Verwacht begrotingssaldo na de gevolgen van de programmabegroting 2022. 

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

K. Structureel begrotingssaldo: begrotingssaldo minus de incidentele baten en lasten (= I -/- J). 
 

(x € 1.000,-) 2022   2023   2024   2025   

A. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020 1.010  V 305  V 380  V 398  V 

Wet inburgering 2  V 8  V 6  V 6  V 

2e sporthal 0  
 

190  N 189  N 189  N 

2e firap 2020 13  V 13  V 13  V 13  V 

B. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020 1.025  V 136  V 210  V 228  V 

Hogere aanbesteding 't Baafje 4  N 4  N 4  N 4  N 

Bijstelling plustaak toezichthouder rechtmatigheid  1  V 2  V 2  V 2  V 
Financiën aansluiting A9 0  

 
0  

 
17  N 17  N 

C. Begrotingssaldo na raad 1-2-2021 1.022  V 133  V 190  V 209  V 

Huuropzegging Falkland Brunogebouw 11  N 11  N 11  N 11  N 

D. Begrotingssaldo na raad 29-3-2021 1.011  V 122  V 179  V 197  V 

Nota actualisatie grondexploitaties 79  V 82  V 23  N 11  V 

E. Begrotingssaldo na raad 7-6-2021 1.090  V 203  V 156  V 208  V 

Beheersmaatregelen sociaal domein 70  N 7  V 22  V 34  V 

F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021 1.020  V 211  V 178  V 242  V 

Geluidsanering spoorbaan 0  
 

0  
 

9  N 9  N 

Kadernota 2022  / 1e Firap 2021 196  N 264  N 475  N 591  N 

G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021 824  V 53  N 305  N 359  N 
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(x € 1.000,-) 2022   2023   2024   2025   

SORA 238  N 125  N 145  N 145  N 

H. Begrotingssaldo na raad 11-10-2021 586  V 178  N 450  N 504  N 

MPG 37  N 2  N 13  V 24  V 

Programmabegroting 2022 308  N 382  V 496  V 24  N 

I. Begrotingssaldo na raad 1-11-2021 241  V 202  V 59  V 503  N          

Incidentele baten en lasten 
        

Incidentele baten en lasten 471  N 109  N 0  
 

0  
 

J. Totaal incidentele baten en lasten (-/-) 471  N 109  N 0  
 

0  
 

         

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

712  V 311  V 59  V 503  N 

 

Opmerking:  

- Om te komen tot het structureel begrotingssaldo (rij K) zorgt een incidentele last of nadeel (rij J) 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 

 

 

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 (toekomstige) 

begrotingssaldo. Van verschillende andere onderwerpen is op dit 

moment bekend dat afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden 

er financiële gevolgen uit voortvloeien. De financiële gevolgen van 

onderstaande ontwikkelingen zijn nog niet precies bekend of 

hiervan ontbreekt de dekking: 

 Energietransitie / klimaat: in deze begroting zijn de benodigde 

budgetten voor de energietransitie / klimaat vooralsnog alleen 

incidenteel in 2022 en een deel in 2023 geraamd. Zodra het 

Rijk extra budget beschikbaar stelt worden de 

uitvoeringsplannen voor zover die passen binnen het door het 

Rijk beschikbaar gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd 

zodat er zo snel mogelijk mee gestart kan worden. 

 Masterplan ’t Loo: Het opstellen van een Masterplan centrum 

Heiloo is als concrete doelstelling opgenomen in het 

coalitiedocument 2021-2022 “Bouwen aan Heiloo”. Hoewel het 

uitgangspunt is dat ruimtelijke ontwikkelingen in het 

centrumgebied zichzelf ‘terugverdienen’ bestaat de 

mogelijkheid dat dit onvoldoende kan. De (on)mogelijkheden 

voor aanvullende financiering zullen dan in afstemming met uw 

raad beoordeeld worden. Uitgangspunt is om uw raad eind 

2021 de eindrapportage voor te leggen. 

 Huisvestingslasten gemeentehuis: bij de start van de BUCH is 

afgesproken dat iedere gemeente de kosten van het eigen 

gemeentehuis voor zijn rekening neemt. Er loopt een 
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onderzoek naar verschillende varianten om de huisvesting te 

centreren. Hierbij speelt het vraagstuk wat er met het huidige 

gemeentehuis van Heiloo gaat gebeuren en welke financiële 

gevolgen centrale huisvesting met zich mee brengt. Afstoten 

van het gemeentehuis hoeft niet tot een verlaging van de 

toekomstige huisvestingslasten te leiden. Dit heeft te maken 

met het feit dat de afschrijvingslasten van het huidige 

gemeentehuis relatief laag zijn en dat na centralisatie van de 

huisvesting de gemeente Heiloo aan deze centrale huisvesting 

moet meebetalen. 

 Muziek- en dansschool: renovatie van de muziek- en 

dansschool betekent dat hiervoor een extra investering nodig 

is. Hierover volgt een apart raadsvoorstel in het laatste kwartaal 

van 2021 met een nadere onderbouwing van de kosten en 

mogelijkheden voor dekking. 

 Invoering omgevingswet: de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) 

heeft structurele financiële effecten. Dit wordt veroorzaakt 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. De gemeente moet hierover 

voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit 

nemen en dient de nieuwe legestarieven vast te stellen. 

 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed: in deze begroting is 

budget opgenomen in het kader van de verplichte routekaart 

maatschappelijk vastgoed om een tweetal maatwerkrapporten 

voor gemeentelijke gebouwen op te stellen. De 

uitvoeringskosten voor de gehele routekaart komen terug in de 

kadernota van 2023. 
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►  De algemene uitkering (€ 32,0 mln) en de onroerende zaak 

belastingen (€ 5,0 mln) vormen de voornaamste inkomstenbron 

in het programmaonderdeel Financieel gezond (65%). 

►  Binnen Samen leven (9%) zijn de baten vooral de uitkering 

vanuit het rijk voor de participatiewet (€ 3,9 mln). 

►  De baten in Duurzaamheid en milieu (11%) worden met name 

gevormd door de riool- en afvalstoffenheffing (samen € 5,5 mln) 

►  In Wonen en leefomgeving (13%) zijn de inkomsten vanuit de 

grondexploitatie Zuiderloo (€ 6,2 mln) terug te vinden. 

 

 

 

 
 

◄  De grootste geldstroom (41%) gaat naar het programma 

Samen leven. De verschillende inkomstenregelingen 

(€ 5,2 mln), de jeugdzorg (€ 4,1 mln) en maatwerk WMO 

(€ 3,5 mln) zijn hierin de taakvelden met de hoogste lasten. 

◄  Wonen en leefomgeving (14%) bestaat grotendeels uit de 

lasten voor de grondexploitatie Zuiderloo (€ 3,9 mln), 

kostenverhaal Zandzoom (€ 2,2 mln), ruimtelijke ordening 

(€ 0,6 mln) en omgevingsvergunningen (€ 0,9 mln). 

◄  Binnen Financieel gezond (14%) bestaat het grootste deel van 

de lasten uit overhead vanuit de werkorganisatie BUCH die niet 

naar de taakvelden kan worden onderverdeeld. 

◄  Beheer en onderhoud (11%) bestaat primair uit openbaar groen 

(€ 2,1 mln) en verkeer en vervoer (€ 3,3 mln). 

◄  Afval (€ 2,4 mln), riolering (€ 1,5 mln) en milieu/energietransitie 

(€ 1,2 mln) vormen de lasten van het onderdeel Duurzaamheid 

en milieu (9%). 
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Structureel begrotingssaldo  

Na verwerking van de mutaties uit de programmabegroting is het 

structurele begrotingssaldo voor de jaren 2022 t/m 2024 sluitend. 

Zie onderstaande tabel: 

 

 
 

De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 58,1 mln 

aan baten en € 57,9 mln aan lasten. Hiermee komt het 

begrotingssaldo in 2022 uit op € 241.000 voordelig. Wanneer de per 

saldo € 471.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit resultaat 

worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 712.000 

voordelig.  

 

Het meerjarige beeld vanaf 2023 is dat het voordelige saldo 

geleidelijk afneemt en in 2025 omslaat in een tekort van € 503.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteit blijft stabiel 

De onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de reserves en 

solvabiliteit in de tijd. De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin 

de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. 

 

 
 

In 2022 bedragen de totale reserves circa € 24 mln met een 

solvabiliteit van 28%. In de BBV kengetallen krijgt deze ratio de 

kwalificatie “gemiddeld risico”. Een solvabiliteit lager dan 20% wordt 

gezien als “meest risicovol”. De reserves nemen in 2024 af door de 

benodigde uitname voor de aansluiting A9.  

 

In bijlage 2 treft u een geactualiseerd overzicht aan van de reserves 

en voorzieningen.  

 

  

Structureel begrotingssaldo 

(bedragen x € 1.000,-)

2022 2023 2024 2025

1. Saldo van baten en lasten 731 2.879 -3.293 699

2. Saldo mutaties reserves -490 -2.677 3.351 -1.203

3. Begrotingssaldo (1. + 2.) 241 202 59 -503

4. Waarvan incid. baten en lasten -471 -109

5. Structureel begrotingssaldo 

(3. -/- 4.)

712 311 59 -503
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Weerstandratio ruim voldoende 

De weerstandsratio is een kengetal waarmee de ingeschatte risico’s 

wordt vergeleken met het beschikbare weerstandsvermogen. 

Hierdoor wordt zichtbaar of de gemeente voldoende buffer heeft om 

deze risico’s op te kunnen vangen. 

 

 
 

De weerstandsratio komt in 2022 uit op 1,81 en duidt op een ruim 

voldoende weerstandsvermogen. De ratio is gedaald ten opzichte 

van de jaarrekening 2020 (2,24). Dit komt enerzijds door een hoger 

risicoprofiel en anderzijds door de lagere verwachte reserve grote 

projecten per 1-1-2022. Een belangrijk hoger risico is de verwachte 

negatieve impact van de herijking van het gemeentefonds. Dit is 

nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. De ratio ligt 

ruim boven het door de raad bepaalde minimum van 1,2.  

 

 

 

 

 

 

 

Toename netto schuld 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de 

gemeente ten opzichte van de eigen middelen (baten). 

 

 
 

In 2022 bedraagt de netto schuldquote 70%. In de BBV kengetallen 

krijgt een netto schuldquote onder de 90% de kwalificatie “minst 

risicovol”. De verwachting is wel dat de netto schuldquote de 

komende jaren zal gaan stijgen vanwege de relatief hoge 

investeringsvolumes. In 2025 komt de netto schuldquote uit op 

78%. 
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Woonlasten stijgen met 2,5% 

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de 

onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing. Onderstaand wordt de ontwikkeling van de woonlasten 

vanaf 2019 gepresenteerd: 

 

 
 

De (gemiddelde) woonlasten in Heiloo voor een 

meerpersoonshuishouden nemen toe van € 868 in 2021 naar € 889 

in 2022. Dit is een stijging van € 21 oftewel 2,5%. Deze stijging 

bestaat uit OZB (€ 5), afval (€ 10) en riool (€ 6). De woonlasten 

liggen hiermee circa 10% boven het landelijk gemiddelde (t-1). 

 

De OZB stijgt als gevolg van de verwachte indexatie (1,5%). Voor 

riool en afval zijn de tariefstijgingen nodig om te komen tot 

kostendekkende tarieven. 

 

 

 

 

Kleine daling investeringsvolume 

Bij de programmabegroting 2022 is het meerjareninvesteringsplan 

geactualiseerd en zijn de wijzigingen in de kapitaallasten verwerkt. 

Hierbij zijn ook investeringen vanuit 2021 doorgeschoven naar 

2022. Voor een goede vergelijking van het investeringsvolume met 

de Kadernota wordt daarom onderstaand de totale (netto) 

investeringen over de periode 2021 t/m 2025 weergegeven: 

 

 
 

De totale begrote (netto) investeringen komen over de periode 2021 

t/m 2025 uit op € 39,4 mln. Het investeringsvolume ligt daarmee 

€ 0,7 mln lager dan bij de Kadernota. Deze daling komt 

voornamelijk door het vervallen van de investering in de 

ventilatiesystemen van de scholen. Het college wilt eerst de huidige 

situatie handhaven en verdere aanpassingen aan de 

schoolgebouwen in eigendom integraal te bezien met de 

verduurzaming van de gemeentelijke vastgoed portefeuille. 

In bijlage 1 wordt het actuele meerjareninvesteringsplan 

weergegeven met een toelichting op de mutaties. 
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GEVOLGEN SEPTEMBERCIRCULAIRE 2021 

 

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 wordt het accres genoemd. In onderstaande tabel 

worden de financiële gevolgen van de septembercirculaire 

gepresenteerd ten opzichte van de meicirculaire. Per onderwerp 

wordt daarna een korte toelichting gegeven. 

 

Nr Onderdeel (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 

  Beginstand (meicirculaire 2021) 30.104 29.834 29.732 29.906 

  Uitkeringsfactor 

1 Accres en uitkeringsbasis 942 677 678 753 

  Hoeveelheidsverschillen 

2 Hoeveelheidsverschillen -77 -84 -83 -84 

  Taak- en overige mutaties 

3 Jeugdzorg 1.142 685 627 557 

4 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz -17 -15 -14 -14 

5 Uitvoeringskosten SVB PGB Jeugdhulp en WMO -30       

6 Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 17 17 17 17 

7 Corona steunpakket 48       

8 Participatie -8 -12 -17 -22 

9 Overige mutaties 12 12 12 12 

  Subtotaal: 1.164 687 625 550 

  WOZ 

10 WOZ-waarden mutaties -110 -110 -110 -110 

  Totaal verschil 1.919 1.168 1.108 1.108 

  Eindstand (sept.circulaire 2021) 32.023 31.002 30.840 31.014 
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1. Accres en uitkeringsfactor 

In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het 

gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe 

aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts 

bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, 

compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg 

en de EU-afdrachten. Daarnaast heeft het Rijk de 

opschalingskorting in 2022 incidenteel geschrapt. 

 

2. Hoeveelheidsverschillen 

De maatstaf ‘inwoners met medicijngebruik’ is gedaald en zorgt 

voor een afname van de algemene uitkering. 

 

3. Jeugdzorg 

De definitieve verdeling van de landelijke € 1,3 mrd voor het 

jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg 

levert Heiloo € 1,1 mln op. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 

hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost 

mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in 

het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf 

kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor 

een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis 

van de verdeling zouden krijgen. In de begroting van Heiloo 

was voor deze jaren al een stelpost van € 268.000 opgenomen. 

 

4. Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz 

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in 

een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum 

worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een 

scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt 

vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn 

in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de 

Wlz. Daarbij zijn het ministerie van VWS en de VNG 

overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens 

nacalculatie plaatsvindt. Deze nacalculatie zorgt voor een 

structureel nadeel. 

 

5. Uitvoeringskosten SVB PGB Jeugdhulp en WMO 

De uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

voor de PGB- trekkingsrechten jeugdhulp en Wmo worden via 

de algemene uitkering bij de gemeenten in mindering gebracht. 

 

6. Suppletie-uitkering integratie 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. De 

septembercirculaire levert voor Heiloo een voordelig 

herverdeeleffect op. 

 

7. Corona steunpakket 

a. Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand: 

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het 

kabinet in 2022 extra middelen voor het gemeentelijk 

schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar. 

Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan 

mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met 

(dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Voor 

Heiloo gaat het om € 36.000 incidenteel in 2022. 

Voorgesteld wordt om deze als uitgavenbudget beschikbaar 

te stellen. 

b. Re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden: 

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het 

kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor de re-

integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten 
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ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere 

dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de 

bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 

2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie, die gemeenten 

in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als 

gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. 

Voor Heiloo gaat het om € 12.000 incidenteel in 2022. 

Voorgesteld wordt om deze als uitgavenbudget beschikbaar 

te stellen. 

 

8. Participatie 

Het UWV voert structureel de no-riskpolis uit voor de gehele 

gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut 

werk. Om dit te financieren zijn middelen verschoven van het 

gemeentefonds naar het UWV. Met de VNG is bestuurlijk 

afgesproken de uitgaven aan de no-riskpolis elke vijf jaar te 

herijken op basis van de realisaties in de voorafgaande 

periode. Er is daarbij een rekenregel afgesproken voor de wijze 

waarop meevallers of tegenvallers verrekend zouden worden. 

Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis 

hoger te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft 

conform de overeengekomen rekenregel een extra 

overheveling tot gevolg van de middelen voor begeleiding 

(middelen voor re -integratie nieuwe doelgroep in het 

gemeentefonds, integratie-uitkering Participatie) naar het UWV. 

 

9. Overige mutaties 

a. Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun 

handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het 

intensiveren van toezicht en handhaving van de 

gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 

jaarlijks extra middelen ter beschikking via de algemene 

uitkering (€ 6.000). 

b. Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook 

jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma 

gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-

virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 

10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de 

algemene uitkering vanaf 2022 structureel opgehoogd 

(€ 4.000). 

c. In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken 

gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter 

voorkoming en terugdringing van belasting- en 

premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, 

overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee 

samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. 

Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van 

projecten binnen de LSI zal het ministerie van SZW vanaf 

2022 jaarlijks budget beschikbaar stellen via de algemene 

uitkering (€ 2.000). 

 

10. WOZ-waarden mutaties 

Voor de berekening van de algemene uitkering wordt rekening 

gehouden met de zogenaamde belastingcapaciteit als 

verdeelmaatstaf. De belastingcapaciteit is afhankelijk van de 

waarde van de onroerende zaken in een gemeente (WOZ-

waarden). Hoe hoger de waarde, hoe hoger de 

belastingcapaciteit, hoe hoger de ‘OZB-aftrekpost’ bij de 

verdeling van de algemene uitkering. De stijging van de WOZ 

waarden in Heiloo valt hoger uit en zorgt dus voor een lagere 

algemene uitkering. 
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TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES 

 

In de volgende tabel worden alle financiële wijzigingen per programmaonderdeel weergegeven. Deze mutaties worden bij het betreffende 

programma nader toegelicht: 

 

Nr x € 1.000 PO korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   I/S 

1 aut 1a Gemeenteraad verkiezingen 2022             15  N             -                  -                  -      I 

2 aut 1a Communicatiemiddelen nieuwe gemeenteraad               32  N             -                  -                  -      I 

3 aut 1a Actualisatie salarisbegroting raad, college en griffie             37  N             67  N             67  N             67  N S 

4 aut 1a Bijstelling leges burgerzaken               9  V               9  V               7  V               3  V S 

5 nb 1b Bijdrage Led verlichting armaturen verenigingen                3  N               3  N               3  N               3  N S 

6 aut 1b Subsidie Mantelzorgcentrum             17  V               6  N               6  N               6  N S 

7 nb 1b Evaluatie dienstverleningsmodel           175  N           175  N           175  N           175  N S 

8 nb 1b Lokaal gezondheidsbeleid             10  N             10  N             10  N             10  N S 

9 aut 1b WMO begeleiding           270  N           270  N           270  N           270  N S 

10 aut 1b Huishoudelijke hulp           353  N           353  N           353  N           353  N S 

11 aut 1b WMO vervoer en woningaanpassingen           100  N           100  N           100  N           100  N S 

12 aut 1b Jeugdhulp           333  N           277  N           277  N           277  N S 

13 nb 1b Corona steunpakket (septembercirculaire)             48  N             I 

14 aut 1b Mutatie kapitaallasten 1b             30  V             89  V             43  V             42  V S 

15 nb 1d PGA coaching               5  N               5  N               5  N               5  N S 

16 aut 2a Bijdrage RAUM               2  V               2  V               2  V               2  V S 

17 nb 2b Ondernemersloket opzetten             25  N             -                  -                  -      I 

18 nb 2b Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen             20  N             -                  -                  -      I 

19 nb 2b Bijdrage ROM MRA-NHN               3  N               3  N               3  N               3  N S 

20 aut 3a Licentiekosten applicatie kostendekkendheid leges               5  N               5  N               5  N               5  N S 

21 aut 3a Leges omgevingsvergunningen           771  N           297  V           465  V             67  N S 

22 nb 3b Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie              20  N             -                  -                  -      I 

23 nb 3b Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan             10  N               2  N             -                  -      I 
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Nr x € 1.000 PO korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   I/S 

24 nb 3b Uitvoeringskosten Circulaire economie             22  N               4  N             -                  -      I 

25 nb 3b Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling  & particuliere 
tuinen 

            20  N             -                  -                  -      I 

26 nb 3b Duurzame bedrijfsvoering             22  N             -                  -                  -      I 

27 nb 3b Verduurzaming gemeentelijk vastgoed             12  N             -                  -                  -      I 

28 nb 3b Onvoorzien basisambitie klimaat             14  N             -                  -                  -      I 

29 nb 3b Plusambitie klimaat             50  N             50  N             -                  -      I 

30 aut 3b Mutatie kapitaallasten 3b               1  N               3  V             13  V             49  V S 

31 aut 3b Doorrekening riool           122  N             20  N             33  N             17  N S 

32 aut 3b Doorrekening afval             96  V             88  V             89  V             89  V S 

33 nb 3c Laadpalen actief plaatsen               9  N             -                  -                  -      I 

34 aut 3c Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (boekwinst)               237  V         I 

35 aut 3c Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (storting in 
reserve) 

              237  N         I 

36 aut 3c Degeneratievergoeding wegen / kabel en leidingen             31  V             31  V             31  V             31  V S 

37 aut 3c Mutatie kapitaallasten 3c             57  V             13  N             12  N             27  N S 

38 aut 4 Algemene uitkering (septembercirculaire)        1.919  V           483  V           481  V           551  V S 

39 aut 4 Algemene uitkering (stelpost jeugd)               685  V           627  V           557  V S 

40 aut 4 Bijdrage waarderingskamer               5  N               5  N               5  N               5  N S 

41 aut 4 Actualisatie salarisbegroting gemeentesecretaris               9  V               4  V               4  V               4  V S 

42 aut 4 Bijdrage BUCH (begroting 2022)             95  V             95  V             95  V             95  V S 

43 aut 4 Bijdrage BUCH (1e Firap 2021)             16  N             16  N             16  N             16  N S 

44 aut 4 Tegenboeking omslag rente              43  N             20  N             20  N             40  N S 

      Totaal alle mutaties           308  N           382  V           496  V             24  N   

 

*) In de programmabegroting 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 de raad genomen besluiten. Voor de nieuw beleid mutaties betekent dat hier 

een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. 

**) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.  
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BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAONDERDEEL 

Hieronder worden de baten en lasten per programmaonderdeel gepresenteerd: 

  Programmaonderdeel 
Bedragen x 1.000 

Baten 
2022 

Lasten 
2022 

Saldo 
2022 

Baten 
2023 

Lasten 
2023 

Saldo 
2023 

Baten 
2024 

Lasten 
2024 

Saldo 
2024 

Baten 
2025 

Lasten 
2025 

Saldo 
2025   

  Baten en lasten                         

1a Inwoners en bestuur 222 2.382 -2.160 181 2.320 -2.139 408 2.454 -2.046 412 2.457 -2.045 

1b Samen leven 5.165 23.587 -18.423 5.165 23.309 -18.145 5.165 23.254 -18.090 5.165 23.527 -18.362 

1d Een veilige gemeente   1.907 -1.907   1.878 -1.878   1.880 -1.880   1.879 -1.879 

2a Cultuur, Recreatie en toerisme 89 822 -733 89 838 -749 89 837 -748 89 846 -757 

2b Economische vitaliteit 768 943 -174 636 612 24 56 185 -129 56 185 -129 

2c Een bereikbare gemeente 1 220 -219 1 214 -213 1 214 -213 1 213 -212 

3a Wonen en leefomgeving 7.330 8.035 -705 5.047 5.216 -169 3.700 3.794 -94 3.996 4.793 -797 

3b Duurzaamheid en milieu 6.050 5.132 918 5.848 4.771 1.077 5.896 4.781 1.115 5.941 4.800 1.142 

3c Beheer en onderhoud 440 6.160 -5.719 1.043 6.741 -5.698 440 10.710 -10.269 440 6.685 -6.244 

4a Algemene dekkingsmiddelen 37.384 147 37.238 36.422 192 36.231 36.322 217 36.106 36.499 233 36.266 

4b Overhead 21 7.665 -7.644 21 7.647 -7.626 21 7.729 -7.708 21 7.735 -7.714 

4c Overig 408 -0 408 2.199 -0 2.199 698 -0 698 1.465 -0 1.465 

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

4e Vpb   139 -139   24 -24   24 -24   23 -23 

  Saldo Baten en lasten 57.878 57.148 731 56.652 53.773 2.879 52.796 56.088 -3.293 54.085 53.385 699 

  Mutaties reserves                         

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

1b Samen leven 4   4 4   4 4   4 4   4 

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

3a Wonen en leefomgeving 115 738 -623 0 2.573 -2.573 0 897 -897 0 1.465 -1.465 

3b Duurzaamheid en milieu 0   0 0   0 0   0       

3c Beheer en onderhoud 17 0 17 17 237 -220 4.132 0 4.132 146 0 146 

4c Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Saldo Mutaties reserves 249 738 -490 133 2.810 -2.677 4.248 897 3.351 262 1.465 -1.203 

  Resultaat 58.127 57.886 241 56.785 56.583 202 57.044 56.985 59 54.347 54.850 -503 
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INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 

 

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

Pr. Korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   

  Incidenteel exploitatie                 

1a Gemeenteraad verkiezingen          47  N           -                -                -      

1b Jongerenraad            6  N           -                -                -      

1b Adviseur Wonen en Zorg          23  N           -                -                -      

2b Winstneming Boekelermeer           -             153  V           -                -      

2b Ondernemersloket opzetten          25  N           -                -                -      

2b Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen          20  N           -                -                -      

3a Vennootschapsbelasting        115  N           -                -                -      

3a Winstneming Zuiderloo        330  V        220  V        199  V           -      

3a Extra inhuur niet grex projecten        191  N           -                -                -      

3a Doorbelasting projecttkosten A9          67  V           -                -                -      

3a Invoering omgevingswet (bijdrage BUCH)          31  N          28  N           -                -      

3a Opstellen omgevingsplan          25  N          25  N           -                -      

3b Klimaatadaptatie (diverse maatregelen)        120  N            6  N           -                -      

3b Plusambitie klimaat          50  N          50  N           -                -      

3c Afschrijving ineens aansluiting A9           -                -           3.986  N           -      

3c Boekwinst Zandzoom           -             237  V           -                -      

4 Storting reserve bovenwijkse voorzieningen        408  V      2.199  V        698  V      1.465  V 
 

Totaal exploitatie 152  V 2.702  V 3.089  N 1.465  V 
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Pr. Korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   

  Incidenteel reserves                 

3a Vennootschapsbelasting        115  V           -                -                -      

3a Winstneming grexen        330  N        373  N        199  N           -      

3c Afschrijving ineens aansluiting A9           -                -           3.986  V           -      

3c Boekwinst Zandzoom           -             237  N           -                -      

4 Storting reserve bovenwijkse voorzieningen        408  N      2.199  N        698  N      1.465  N 

  Totaal reserves 623  N 2.810  N 3.089  V 1.465  N 
          

  Totaal incidentele baten en lasten 471  N 109  N 0    0    
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FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 

 

We hebben bij het opstellen van de programmabegroting de 

volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: 

 

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. 

 

2. Indexering OZB inkomsten 

Voor de indexatie is uitgegaan om de OZB inkomsten met 1,5% te 

indexeren in 2022. Dit is gebaseerd op de nationale 

consumentenprijsindex (cpi) conform de verwachting van het 

Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan (03-2021).  

 

3. Extra areaal OZB 

Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van 

areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 

2021 worden gerealiseerd. Op basis van de meerjarenprognose 

grondexploitaties (MPG) gaan we uit van 100 extra woningen.  

 

4. Indexering subsidies 

De subsidies worden geïndexeerd met 1,5% in 2022. 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.  

 

5. Indexering gemeenschappelijke regelingen (GR) 

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt 

geïndexeerd met het in de regio voorgestelde methodiek. Hierbij is 

uitgegaan van een standaard verhouding 70% (loon) en 30% (prijs). 

Een GR mag met een onderbouwing afwijken van de 70-30 

verhouding. In de kaderbrief van de GR is dat toegelicht. 

 

6. Algemene uitkering 

Conform de huidige methodiek wordt de algemene uitkering van het 

Rijk doorgerekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat 

vanaf 2022 hetzelfde prijspeil wordt gehanteerd. In 

overeenstemming met het financieel toezichtskader van de 

provincie is meerjarig rekening gehouden met extra middelen voor 

jeugdhulp. In dit toezichtskader is bepaald dat vanaf 2023 rekening 

gehouden mag worden met 75% van de landelijk extra beschikbaar 

gestelde middelen. 

 

7. Indexering loonkosten 

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 3,0% 

loonkostenontwikkeling in 2022. 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 2022. 

 

8. Omslagrente 

We hanteren voor de investeringen een omslagrente van 2,5%.  
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PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 

 

1A. INWONERS EN BESTUUR 

 

Wat willen we bereiken  

 

Dienstverlening 

We zetten binnen onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal 

waar het kan, menselijk waar wenselijk (High Tech & High Touch). 

Het programma Top Dienstverlener, zoals vastgelegd in de notitie 

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. 

 

Gemeenteraad  

We willen met een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad “Met de 

raad op maandag” bereiken dat de raadsmaandag in Heiloo een 

herkenbaar moment in de lokale democratie wordt. We willen dat 

meer inwoners veel eerder en vaker dan nu, betrokken zijn bij de 

besluitvorming en dat zou onder meer moeten leiden tot breder 

gedragen besluiten en meer interactie. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

 

Dienstverlening 

Wat betreft onze dienstverlening staat het jaar 2022 voor verdere 

uitwerking van alle in 2021 opgestarte ontwikkelingen. Daarnaast 

werken we vanuit de bestuursopdracht (1 juni 2021) de visie op 

dienstverlening verder uit en vullen deze aan met realistische KPI’s. 

We gebruiken daarbij o.a. de input van de Burger- en 

Ondernemerspeiling.  

Het jaar 2022 wordt ook het jaar van consolidatie. Met de 

implementatie van de nieuwe contactkanalen live chat en de 

chatbot en met de doorontwikkeling van het zaaksysteem geven we 

verder handen en voeten aan de mogelijkheid tot laagdrempelig en 

veilig digitaal contact met de inwoner. Onze communicatie is 

begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We bouwen 

met onze communicatie met name aan de relatie tussen gemeente 

en inwoner en door gebruikmaking van storytelling stellen we de 

verhalen van de inwoner centraal. 

We hebben het online platform ikdenkmeeoverHeiloo.nl zo ingericht 

dat het ervoor zorgt dat meningen objectief gepeild worden. Zo ook 

volgen we vanuit de Nieuwskamer de ontwikkeling van 

betrokkenheid op de sociale media kanalen van de gemeente.  

 

Het team van data-analisten (datagroep) is gestart en zorgt voor 

een meer databewuste organisatie, zodat we op een veilige manier 

de juiste data verzamelen, deze analyseren, duiden en hierop 

acteren t.b.v. de dienstverlening. Bijvoorbeeld inzicht in het gebruik 

van de kanalen en in hoeverre we hier op kunnen /willen sturen. 

 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad startte op 1 april 2021 met een nieuw 

vergadermodel met meer aandacht voor participatie en interactie. Er 

is begonnen met raadsinformatieavonden die in het nieuwe systeem 

openbaar zijn. Op een later moment – als de situatie rond Corona 

het toelaat- komen er ook fysieke dialoogtafels en 

informatiemarkten. Ook vergadert de raad vanaf april twee keer per 

maand in plaats van een keer per maand waardoor de 

besluitvormingscyclus sneller verloopt. Alle raadsactiviteiten zijn 

vanaf april op maandag en niet meer verspreid over de hele week. 
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Eind 2021 wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd door de 

gemeenteraad.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

1. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering van 
onze dienstverlening. We toetsen dat op basis van vastgestelde 
KPI’s. En we monitoren continu de klanttevredenheid specifiek 
op de kanalen telefoon, website, de balie en zo mogelijk de 
nieuwe contactkanalen.  

2. De beschikbaarheid van data is uitgebreid t.o.v. 2021 en er zijn 
diverse organisatie- en maatschappelijke vraagstukken 
uitgewerkt. En wij garanderen als overheid de veiligheid van 
onze data richting onze inwoners, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers en andere stakeholders. 

3. We hebben meer bewoners die meedoen in het 
besluitvormingsproces en de raadsactiviteiten bezoeken.  

4. We hebben in de gemeenteraad breed gedragen besluiten, 
breder dan nu het geval is.  

5. Daarnaast hebben we een besluitvormingscyclus die sneller 
verloopt dan in het huidige systeem. 
 

 

Samenwerking Regio Alkmaar 

Wat willen we bereiken 

In het realiseren van onze ambities trekken wij op met de 
samenleving en met andere overheden. In de Focusagenda 2019-
2022 zijn de ambities en economische pijlers van de regio Alkmaar 
beschreven. Om de onderscheidende kwaliteiten van de regio te 
versterken is in 2019 geconcludeerd dat de randvoorwaarden op 
orde moeten zijn. Die randvoorwaarden (bereikbaarheid, wonen en 
energie-innovatie) zijn aangeduid als de focuspunten voor de 
periode 2019-2022. Door ons als Regio Alkmaar te richten op deze 
thema’s, versterken we ons economisch profiel, geven we invulling 
aan het Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ en versterken we 
onze positie naar externe partijen. De nabijheid van de MRA grijpen 

we als Regio aan als kans. We zorgen daarom voor een goede 
aansluiting op de MRA (bereikbaarheid), we bieden een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen) en we spelen op een 
slimme en innovatieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen (energie-
innovatie). 
 

Wat gaan we daarvoor doen 

Heiloo geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken als vastgelegd 

in de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. Nieuwe zaken 

worden alleen opgepakt als er goed onderbouwde 

uitvoeringsplannen aan ten grondslag liggen. Voor de verbinding 

tussen de focusagenda en de lokale ambities van Heiloo wordt 

verwezen naar de programma’s 2 en 3 van de begroting 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

De Focusagenda 2019-2022 is uitgevoerd en er is zicht op het 
vervolg na 2022. 
 

1B. SAMEN LEVEN 

 

Autonome ontwikkelingen 

 

Ontwikkelingen en beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO 

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft nog steeds te 

maken met stijgende uitgaven in het Sociaal Domein, zo ook Heiloo. 

De grootste stijging vindt plaats bij de Jeugdhulp. Ondanks dat 

binnen domein Samenleven ingezet wordt op beheersmaatregelen 

om deze stijgende trend te doorbreken is dat op dit moment nog 

niet het geval. Landelijk is duidelijk geworden dat gemeenten deze 

financiële situatie niet volledig zelf kunnen opvangen. De komende 

jaren ontvangen gemeenten dan ook extra middelen voor 

Jeugdhulp. Deze middelen worden jaarlijks afgebouwd. Gemeenten 

moeten ondanks deze extra middelen stevig blijven inzetten op 
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beheersmaatregelen en kwalitatieve verbetering van (de organisatie 

van) de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning. 

De implementatie van beheersmaatregelen is gestart in 2021. Op 

dit moment is de implementatie door diverse oorzaken niet volledig 

afgerond en loopt daardoor de implementatieplanning uit. Hierdoor 

is de kans reëel dat de beoogde besparingen als gevolg van de 

beheersmaatregelen niet volledig worden behaald. In het laatste 

kwartaal van 2021 ontvangt de gemeenteraad een eerste 

tussentijds evaluatierapport over de voortgang en de effecten van 

de beheersmaatregelen.  

 

Gevolgen sociaal domein Coronacrisis  

De coronapandemie heeft op veel vlakken voor onzekerheden 

gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 

2022 ondervinden wij nog de gevolgen/naweeën van de 

coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor.  

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 (sociale) beperkingen in de lockdown;  

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

 eenzaamheid ervaren door een lange periode van sociale 
beperkingen tijdens de lockdown;  

 problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het 
onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en 
de (sociale) beperkingen tijdens lockdown;  

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

De impact van de coronacrisis op jeugdigen is groot. Het Rijk heeft 
verschillende steunmaatregelen bedacht die ingaan op herstel, 
welzijn en welbevinden. Een hiervan is het Nationaal Programma 
Onderwijs.  

Een andere maatregel is het maatschappelijk steunpakket sociaal 

en mentaal welzijn en leefstijl. Het pakket richt zich specifiek op 

jeugdigen en andere kwetsbare groepen. Er wordt samengewerkt in 

een brede coalitie van Rijk, gemeenten, landelijk en lokale 

organisaties en vrijwilligers. 

 

Verwachte wetswijzigingen  

Van drie wetsvoorstellen is de definitieve ingangsdatum nog 

onzeker als gevolg van de kabinetsformatie. Het gaat om:  

 Wetsvoorstel Breed offensief: Het wetsvoorstel in bedoeld om 
de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
vergroten.  

 Wijziging van de Participatiewet, IOAW en IOAZ met betrekking 
tot fraudevorderingen: dit heeft als doel het wegnemen van de 
onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen 
bij toegang tot het recht op bijstand.  

 Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag: regelt verbeterde 
gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en 
verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan 
bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met 
schulden beter wordt geborgd.  

 

Lokale ontwikkelingen en trends 

 

Bouwen aan SORA (Regionaal participatiebedrijf) 

De regionale uitvoeringsorganisatie is met de installatie van een 

Algemeen en Dagelijks Bestuur per 1 januari 2022 formeel-juridisch 

een feit. De overgang van het personeel is (op z’n vroegst) voorzien 

op 1 april 2022. Het nieuwe Jongerenpunt Check-in wordt binnen de 

nieuwe organisatie gepositioneerd. 

Tot aan het moment dat de nieuwe organisatie daadwerkelijk 

operationeel is blijft de uitvoering van de Participatiewet en andere 
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gerelateerde regelingen zoals schuldhulpverlening, inburgering, 

bijzondere bijstand en armoedebeleid zoals die nu is georganiseerd.  

 
Inspectie gastouderopvang 

Wat willen we bereiken? 

Het toezicht op de gastouderopvang intensiveren. Op dit moment 

wordt jaarlijks 5% van alle geregistreerde gastouderopvanglocaties 

geïnspecteerd door de GGD. Dit betekent dat het in sommige 

gevallen jaren kan duren voordat een gastouder weer bezoek 

ontvangt. Onregelmatigheden komen hierdoor niet snel aan het 

licht.  

 

Ter illustratie: als een gemeente 40 gastouders heeft en jaarlijks 

wordt 5% bezocht. Dan komt dit neer op twee gastouders per jaar. 

Indien er geen signalen binnenkomen, kan het dus betekenen dat er 

eens in de 20 jaar een bezoek wordt gebracht aan een gastouder.  

 

Landelijk is er een intensivering inspectie gastouderopvang 

ingesteld. Dit gaat gepaard met extra middelen in het 

gemeentefonds (Jaarlijks landelijk 1,1 miljoen extra). Dit willen we 

inzetten om de steekproef te verhogen naar het landelijk 

gemiddelde van 19% of door te gaan werken met 

flitsbezoeken/quickscans om risicoprofielen te kunnen opstellen 

voor jaarlijkse bezoeken.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We onderzoeken eerst welke werkwijze voor intensivering het beste 

aansluit bij het doel dat we beogen. Hierbij wordt de GGD 

betrokken. Vervolgens kijken we hoe we onze ambities 

budgetneutraal kunnen organiseren binnen de middelen die voor de 

intensivering zijn vrijgekomen.  

 

 

Hoe zien we of we dat bereiken? 

De opdracht die we uiterlijk 1 december 2021 naar de GGD 

Hollands Noorden sturen voor toezicht in 2022 is aangepast aan 

een intensievere vorm van inspectie.  

 

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)   

Wat willen we bereiken? 

Het programma VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) beleid 

voor de jaren 2021-2022 uitvoeren: 

De subsidieregeling peuteropvang actualiseren. 

  

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. De samenwerking met de voorschoolse, schoolse partners 
en consultatiebureau wordt geïntensiveerd door het opzetten 
van een werkgroep VVE. 

2. De toeleiding van geïndiceerde peuters wordt versterkt door 
o.a. het opzetten van een nieuwe beslisboom / richtlijn 
indicatiestelling en monitor bereik. 

3. Zorgdragen voor een gemengd aanbod ( peuters met en 
zonder indicatie VVE) in alle kernen. 

4 Kwaliteitseisen m.b.t. ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn, 
resultaatsafspraken en kwaliteitszorg worden uitgewerkt.  

 

Een aantal voorbeelden van de aanscherpingen die vanuit de 

subsidieregeling peuteropvang doorgevoerd gaan worden zijn: 

- Pedagogisch medewerkers moeten een specifieke VE-  

           scholing hebben afgerond.  

- Er moet een jaarlijks scholingsplan aanwezig zijn; 

- Pedagogisch medewerkers beschikken over niveau 3F voor  

            mondelinge taalvaardigheid en lezen; 

Daar staat een financiële aanvulling voor houders tegenover om 

aan de kwaliteitseisen van de voorschoolse educatie (VE) te 

voldoen. Per VE-peuterplaats gaat het om een bedrag  € 2,04 per 

uur (tarief 2021). 
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Hoe zien we of we dat bereiken? 

Onderdeel van het nieuwe VVE beleid is het evalueren van het 

beleid door monitoring, bespreken in de werkgroep VVE. 

De GGD voert o.a. ook de controles uit of de huidige houders de 

kwaliteitsaanscherpingen 

 
Nationaal Programma Onderwijs 

Wat willen we bereiken? 

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om de 

onderwijsachterstanden en vertragingen vanwege de coronacrisis 

zoveel mogelijk in te lopen. Daarnaast ondersteund het Nationaal 

Programma Onderwijs leerlingen die het moeilijk hebben vanwege 

coronamaatregelen.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij spelen als gemeente een ondersteunende, coördinerende en 

faciliterende rol. We stellen in samenspraak met scholen een 

strategische uitvoeringsagenda en programma op. Scholen 

ontvangen het grootste deel van de rijksbijdrage voor het Nationaal 

Programma Onderwijs.  

 

Wij willen samen met het onderwijs bereiken dat leerlingen de 

achterstanden op het gebied van rekenen, taal en leesvaardigheid 

inlopen. Daarnaast willen we extra inzetten op ondersteuning voor 

kinderen die het vanwege de coronamaatregelen moeilijk hebben 

door middel van de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp te 

verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluiting van onderwijs met 

sport en culturele activiteiten en de aansluiting van onderwijs met 

de arbeidsmarkt. .  

 

 

 

 

Hoe zien we of we dat bereiken? 

Uit de monitoring vanuit het Ministerie van OCW blijkt dat er een 

afname is van leerlingen met een onderwijsachterstand. De 

gemeente legt verantwoording af via de jaarrekening. Het Nationaal 

Programma Onderwijs wordt na het schooljaar 2021-2022 

geëvalueerd.  

 

Leerlingenvervoer 

Wat willen we bereiken? 

In 2022 wordt het aangepaste vervoer (taxibusjes) van het 

Leerlingenvervoer aanbesteed. Daarbij is de inzet dat de 

klanttevredenheid op het zelfde hoge peil blijft als nu het geval is. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We werken regionaal samen om synergievoordelen te behalen op 

de organisatie en de aansturing van het vervoer. We gaan data 

inzamelen die meer en beter inzicht geven op de 

kostenontwikkeling en de kwaliteit van het vervoer. Daarnaast gaan 

we ook integraal naar de vervoersystemen kijken, inzet is om in de 

aanbesteding het vervoer in het kader van de jeugdwet en 

dagbesteding vervoer aan het Leerlingenvervoer toe te voegen. 

Er vinden regelmatig contractgesprekken plaats over de uitvoering 

van het vervoer 

 

Hoe zien we of we dat bereiken? 

Er is aanbesteed en de opdracht is aan een vervoersbedrijf gegund. 

Met het vervoersbedrijf worden er vervolgafspraken over de 

doorontwikkeling van het integraal vervoer gemaakt. 
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Onderwijshuisvesting 

Wat willen we bereiken? 

De realisatie van een kindcentrum (onderwijs en opvang) in de 

Zandzoom in relatie met een toekomstig bestendig 

scholengebouwbestand in geheel Heiloo. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Samen met de schoolbesturen bereiden we de besluitvorming voor 

om te komen tot de realisatie van de nieuwbouw van een 

kindcentrum in de Zandzoom. 

Tevens wordt, samen met de schoolbesturen, in het kader van 

toekomstbestendigheid, gewerkt aan de gewenste besluitvorming, 

zo nodig op termijn, voor de huidige basisscholen. 

 

Hoe zien we of we dat bereiken? 

Realisatie van de nieuwbouw in de Zandzoom (planning gereed 

medio 2024). Mogelijke herschikking van het huidig 

schoolgebouwenbestand op de langere termijn. 

 

Sport & Bewegen 

Wat willen we bereiken? 

Naar aanleiding van het amendement om een lange termijn 

beleidsvisie op het gebied sport en bewegen te realiseren, wordt er 

een bestuursopdracht opgesteld. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In samenwerking met de sportraad wordt de bestuursopdracht 

opgesteld. 

 

Hoe zien we of we dat bereiken? 

Voor de 2e helft van het jaar 2022 wordt de bestuursopdracht 

opgesteld. 

 

Openluchtzwembad Het Baafje & Sporthal Het Vennewater  

Wat willen we bereiken? 

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 binnensportvoorzieningen voorzien in de behoeften van de 

inwoners. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De waterinstallatie van zwembad Het Baafje wordt gerenoveerd. 

 

We geven uitvoering aan het raadbesluit om een 2e sporthal in 

Heiloo te bouwen. 

 

Hoe zien we of we dat bereiken? 

In het zwemseizoen 2022 kunnen de inwoners van een volledig 

gerenoveerd zwembad Het Baafje gebruik maken. 

 

In 2022 starten we met de bouw van een 2e sporthal. 
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1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND 

 

Wat willen we bereiken 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn als 

belanghebbenden betrokken bij voor hen belangrijke 

beleidsambities en projecten. Samen werken we aan nieuwe 

ontwikkelingen of zoeken we naar oplossingen voor de problemen 

waarmee we te maken hebben. Er is ruimte voor initiatieven van 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

 

Vastgesteld participatiebeleid geeft richting aan de wijze waarop we 

de omgeving betrekken bij initiatieven van de gemeente en van 

anderen. Het participatieloket is een belangrijk startpunt voor ieder 

initiatief. Voorafgaand aan elk ontwikkelingstraject is de wijze van 

samenwerking en de mate van invloed bekend. 

 

De jongeren in Heiloo zijn actief betrokken bij beleidsvoornemens. 

Door de jeugd op jonge leeftijd te betrekken bij lokale democratie en 

politiek, wordt de afstand verkleind en kunnen zij een klankbord zijn 

voor de gemeente. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

We blijven actief de samenwerking zoeken met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties. We leren en 

verbeteren mede op basis van de uitkomsten van de Burger- en 

ondernemerspeiling 2021 en de Quick Scan Lokale democratie. De 

gemeente verwelkomt initiatieven vanuit de samenleving en kijkt of 

het mogelijk is de realisatie ervan te ondersteunen en faciliteren. 

 

We werken conform het participatiebeleid en passen maatwerk toe 

in participatieprocessen. We maken voor een groter bereik van 

belanghebbenden vaker gebruik van digitale vormen van 

participatie (o.a. het platform “ikdenkmeeoverHeiloo”) en houden 

ook (digitale) live bijeenkomsten.   

 

We zetten de kinderburgemeester en de jongerenraad voort. Met de 

jongerenraad bepalen we bij welke onderwerpen zij worden 

betrokken. Met de burgemeester gaan we op zoek naar een 

opvolger voor de kinderburgemeester. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

1. Participatiebeleid in de praktijk: het participatieloket is het 
startpunt voor initiatieven en er wordt actief gebruik gemaakt 
van het participatiebeleidskader. 

2. Digitale vormen van participatie zijn ingezet als middel om 
met inwoners in gesprek te gaan over belangrijke 
ontwikkelingen in Heiloo.  

3. De jongerenraad is betrokken bij (voor hen) relevante 
onderwerpen. 

4. De kinderburgemeester van de gemeente is voortgezet. 
 

Wat gaat het programmaonderdeel kosten  
In de begroting 2022 zijn voor dit programmaonderdeel geen 

specifieke budgetten geraamd. We passen onze ambities toe 

binnen de bestaande budgetten. 
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1D EEN VEILIGE GEMEENTE 

 

Sociale veiligheid en woonoverlast 

Wat willen we bereiken 

Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante partners. 

Toepassen bevoegdheden Wet Woonoverlast. 

In 2021 wordt weer deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor (1 x 

per 2 jaar). De uitkomsten worden in 2022 verwacht.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor brengen o.a. het 

veiligheidsgevoel in de gemeente in kaart. Aan de hand van deze 

cijfers kan de gemeente zien of het gevoel verbeterd is, gelijk is 

gebleven of gedaald is ten opzichte van de laatste metingen. 

Woonoverlast is te meten ten opzichte van het aantal 

(buurt)bemiddelingen en inzet van de bevoegdheden van de Wet 

Woonoverlast in 2019, 2020 en 2021.  

 

Middelengebruik jeugd/jeugdoverlast 

Wat willen we bereiken 

Verminderen middelengebruik jeugd/jeugdoverlast 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Samen met partners de benodigde interventies realiseren voor 

jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband. 

Voortzetten integrale overleggen met (jeugd)partners. De 

interventies vanuit het regionale project Criminele Aanwas 

(voorheen Dealende Jeugd) worden halverwege 2021 verwacht. In 

het najaar 2021 wordt dit uitgerold maar zal zeker ook doorlopen in 

2022. Daarnaast participeert de gemeente ook in het project In 

Control of Alcohol & Drugs.  

 

Enkele jaren geleden zijn de teams OOV en Samenleven/sociaal 

teams gestart met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een 

aanpak met diverse veiligheidspartners onder regie van het 

Veiligheidshuis NHN. Tijdens dit overleg worden veelal 

geprioriteerde jongeren besproken die crimineel gedrag zijn gaan 

vertonen (of dreigen dit te gaan doen) en waar de politie veelvuldig 

mee te maken heeft. Met deze PGA aanpak wordt ernaar gestreefd 

deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen door ze (integraal) 

interventies aan te bieden. Vaak kunnen deze interventies 

budgettair gedekt worden uit de Jeugdwet, WMO of PGB maar dat 

lukt niet altijd. Daarom wordt budget gevraagd per jaar. Of dit 

voldoende is, zal de praktijk leren. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Elk kwartaal ontvangt de gemeente vanuit de GGD cijfers m.b.t. 

alcohol- en drugsverslaafden. Daarnaast levert de politie ook cijfers 

aan m.b.t. jeugdoverlast en uit onze eigen systeem Fixi zijn ook 

cijfers op te halen. Deze cijfers kunnen afgezet worden ten opzichte 

van voorgaande jaren.  

 

Wet Verplichte GGZ 

Wat willen we bereiken 

Uitvoering Wet Verplichte GGZ 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Samen met partners dragen wij bij aan het beperken van risico's 

van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving. 

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante (zorg- en 

veiligheids)partners en maatwerk toepassen daar waar mogelijk is.  
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Khonraad is het systeem dat door de gemeente wordt gebruikt voor 

aanvragen en verwerkingen van bestuursbesluiten in het kader van 

de Wet Verplichte GGZ. Uit dit systeem kunnen kengetallen 

gehaald worden en afgezet worden ten opzichte van voorgaande 

jaren. 

 

Ondermijning 

Wat willen we bereiken 

Aanpak ondermijning 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Vergroten bewustwording. Actualisering instrumentarium (Bibob). 

Vergroten weerbaarheid. Optreden tegen drugsproductie en -handel 

en uitbuiting. Bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel 

aandacht schenken aan de aanpak van mensenhandel. 

 

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante partners.  

In het najaar 2021 doet de gemeente mee aan een Intern 

Weerbaarheidsscan-onderzoek. De uitkomsten worden in 2022 

verwacht en aangepakt. In 2022 vinden de gemeenteraad-

verkiezingen plaats. Het huidige screeningsproces op het gebied 

van integriteit wordt hiervoor opnieuw getoetst. In 2022 is de 

uitbreiding van het bibob-beleid geïmplementeerd en vindt er een 

evaluatie plaats van het beleid.  

 

Bestuurlijk toezicht mensenhandel 

Op 3 december 2018 is in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie 

(LOVP) besloten om het bestuurlijk toezicht op de prostitutiesector 

te beleggen bij de gemeenten. In 2021 wordt hiertoe een 

inrichtingsplan geschreven. De verwachting is dat deze einde van 

dit jaar besproken gaat worden in de Driehoeken en de colleges.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

In 2022 wordt het bibob-beleid geëvalueerd. Medewerkers zijn meer 

bewust van de gevaren van ondermijning door trainingen en 

gesprekken. Dit zal leiden tot een toename van het aantal 

meldingen bij ons interne meldpunt.  

 

Verkeersveiligheid 

Wat willen we bereiken 

Vergroten verkeersveiligheid 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Voortzetten samenwerking politie en andere relevante 

(verkeers)partners. Adequaat reageren op klachten/signalen. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Via de rapportage Blinq is het inzichtelijk of de cijfers van 

ongevallen gestegen zijn of juist gedaald of gelijk zijn gebleven. 

 

Cyberveiligheid 

Wat willen we bereiken 

Vergroten bewustwording Cyberveiligheid 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen 

jeugd en ouderen.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

De politie registreert het aantal (digitale) fraudegevallen. Deze 

cijfers maken inzichtelijk of het aantal gevallen toegenomen is, gelijk 

is gebleven of verminderen ten opzichte van afgelopen jaren.  
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Brandveiligheid 

Wat willen we bereiken 

Vergroten bewustwording Brandveiligheid 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot door het 

opzetten van een project om de zelfredzaamheid van inwoners op 

het gebied van brandveiligheid te vergroten. De planning is dat dit 

eind 2021/begin 2022 plaats vindt. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Inwoners weten wat ze moeten doen bij (dreiging) van brand bij 

henzelf of de omgeving.  

 

Horeca-omgeving 

Wat willen we bereiken 

Veilige Horeca-omgeving 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Voortzetten samenwerking met relevante (horeca)partners.  

Samen met andere partners uitvoering geven aan het horecabeleid 

met als doel het realiseren van een prettige en veilige sfeer.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Inwoners voelen zich prettig en veilig in de horecagelegenheden. 

Op dit moment zijn er geen instrumenten beschikbaar om dit te 

meten.  

 

Woninginbraken en fietsdiefstallen 

Wat willen we bereiken 

Voorlichting, het organiseren van wijkschouwen, het faciliteren 

van inbraakpreventiescans, en ondersteuning van particuliere 

initiatieven, zoals buurtpreventie (WhatsApp-alarm) worden 

geïntensiveerd om het aantal woninginbraken en 

fietsdiefstallen aantoonbaar te verminderen (bron: 

Coalitiedocument 2021-2022 ‘Bouwen aan Heiloo’). 

 

Wat gaan we daardoor doen 

Voorlichting geven geschiedt themagericht (zie ook de 

bovenstaande punten) en wijkschouwen, of een variant ervan, 

kunnen georganiseerd worden indien er in een bepaalde wijk 

een toename is van woninginbraken. Particuliere initiatieven 

ondersteunt de gemeente indien mogelijk.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

De jaarlijkse politiecijfers maken inzichtelijk of het aantal 

woninginbraken gestegen of gedaald zijn. Adequaat reageren op 

particuliere initiatieven.  

 

Cameratoezicht 

Wat willen we bereiken 

De gemeente faciliteert waar nodig cameratoezicht om de 

veiligheid op met name het Stationsplein en op 

bedrijfsterreinen te vergroten (bron: Coalitiedocument 2021-

2022 ‘Bouwen aan Heiloo’). 

 

Wat gaan we daardoor doen 

Het team Openbare Orde en Veiligheid ondersteunt het team 

Economische Zaken om dit onderwerp verder vorm te geven. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Dat er een gedragen plan ligt om de veiligheid op deze terreinen te 

vergroten. 
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Verbonden partijen per programmaonderdeel 

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen 
 
PO Verbonden partij 

1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(RHCA) 

1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 

1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 
(WNK) *) 

1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs (ISOB) 

1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
(VRNHN) 

 
 
 
 
 
 
*) De oprichting van een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie 
voor de Participatiewet (SORA) is als ontwikkeling benoemd en 
hierover nemen de verschillende raden in oktober een besluit. In de 
paragraaf verbonden partijen wordt nog uitgegaan van de huidige 
situatie met het WNK als verbonden partij. 
 

 

 

Verplichte indicatoren per programmaonderdeel 

Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten 
worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking 
met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: 
 

      B  U C H  NL       

PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid bron 

1b 1 Absoluut verzuim 1,3 0 0 0 2,4 2019 per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 

1b 2 Relatief verzuim 20 27 30 28 26 2019 per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 

1b 3 Voortijdige schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) 

1,5 1 1 1,3 1,7 2020 % DUO/Ingrado 

1b 4 Niet-sporters 46,1 39,2 41,4 39,8 48,7 2016 % Gezondheidsmonitor volwassenen 
(en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM 

1b 5 Banen 654,5 439,9 496 515,6 795,9 2020 per 1.000 inwoners van 
15-64 jaar 

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - 
bewerking ABF Research 

1b 6 Jongeren met een delict voor de 
rechter 

1 1 1 1 1 2019 % CBS Jeugd 

1b 7 Netto arbeidsparticipatie 64 73,9 70,2 68,5 68,4 2020 % CBS - Arbeidsdeelname 
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      B  U C H  NL       

PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid bron 

1b 9 Achterstand onder jeugd - Kinderen in 
uitkeringsgezin 

3 3 3 2 6 2019 % CBS Jeugd 

1b 10 Achterstand onder jeugd - Werkloze 
jongeren 

1 2 1 1 2 2019 % CBS Jeugd 

1b 11 Personen met een bijstandsuitkering 234,2 229,7 204 237,1 459,7 2020 per 10.000 inwoners CBS - Participatiewet 

1b 12 Lopende re-integratievoorzieningen 138,6 111,9 82,6 142,2 202 2020 per 10.000 inwoners 
van 15-64 jaar 

CBS - Participatiewet 

1b 13 Jongeren met jeugdhulp 9,6 8,6 9 9,9 11,9 2020 % van alle jongeren tot 
18 jaar 

CBS Jeugd 

1b 14 Jongeren met jeugdbescherming 1,1 0,9 0,8 0,3 1,2 2020 % CBS Jeugd 

1b 15 Jongeren met jeugdreclassering 0,3 x x x 0,4 2020 % CBS Jeugd 

1b 16 Cliënten met een 
maatwerkarrangement Wmo 

650 400 520 520 700 2020 per 10.000 inwoners CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 

1d 17 Verwijzingen Halt 5 9 7 3 11 2020 per 1.000 jongeren Stichting Halt 

1d 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen x x x x x 2020 per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 

1d 19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven 2,3 1,5 2,4 2,7 4,6 2020 per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit 

1d 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning x x x x x 2020 per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 

1d 21 Misdrijven - Vernielingen en 
beschadigingen (in de openbare 
ruimte) 

6,2 5,9 5,3 6,3 6,2 2020 per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit 
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PROGRAMMA 1: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr x € 1.000 PO korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   I/S 

1 aut 1a Gemeenteraad verkiezingen 2022             15  N             -                  -                  -      I 

2 aut 1a Communicatiemiddelen nieuwe gemeenteraad               32  N             -                  -                  -      I 

3 aut 1a Actualisatie salarisbegroting raad, college en griffie             37  N             67  N             67  N             67  N S 

4 aut 1a Bijstelling leges burgerzaken               9  V               9  V               7  V               3  V S 

5 nb 1b Bijdrage Led verlichting armaturen verenigingen                3  N               3  N               3  N               3  N S 

6 aut 1b Subsidie Mantelzorgcentrum             17  V               6  N               6  N               6  N S 

7 nb 1b Evaluatie dienstverleningsmodel           175  N           175  N           175  N           175  N S 

8 nb 1b Lokaal gezondheidsbeleid             10  N             10  N             10  N             10  N S 

9 aut 1b WMO begeleiding           270  N           270  N           270  N           270  N S 

10 aut 1b Huishoudelijke hulp           353  N           353  N           353  N           353  N S 

11 aut 1b WMO vervoer en woningaanpassingen           100  N           100  N           100  N           100  N S 

12 aut 1b Jeugdhulp           333  N           277  N           277  N           277  N S 

13 nb 1b Corona steunpakket (septembercirculaire)             48  N             -                  -                  -      I 

14 aut 1b Mutatie kapitaallasten 1b             30  V             89  V             43  V             42  V S 

15 nb 1d PGA coaching               5  N               5  N               5  N               5  N S 

      Totaal alle mutaties        1.325  N        1.167  N        1.216  N        1.220  N   

 

1. Gemeenteraad verkiezingen 2022 

Als gevolg van de gemeenteraad verkiezingen in 2022 

moeten kosten worden gemaakt voor o.a. communicatie en 

politiek debat , trainingen en bijeenkomsten voor de nieuwe 

gemeenteraad en andere bijkomende facilitaire kosten 

(naamborden, foto's voor op de website, bloemen voor de 

installatie etc.).  

 

 

 

 

2. Communicatiemiddelen nieuwe gemeenteraad   

Dit betreft de aanschaf van nieuwe Ipads t.b.v. de nieuwe 

gemeenteraad en commissieleden (uitgaande van 3 per 

fractie), griffie en VZ. 

 

3. Actualisatie salarisbegroting raad, college en griffie 

De salarissen van het college stijgen als gevolg van het 

passeren van de grens van 24.000 inwoners. Boven deze 

grens hebben collegeleden recht op een hogere vergoeding. 

Daarnaast zijn de salarissen aangepast o.b.v. de actuele 

indexatiepercentages. 
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4. Bijstelling leges burgerzaken 

Ten opzichte van de kadernota heeft een kleine bijstelling 

plaatsgevonden op de leges van de rijbewijzen. Daarnaast 

zijn de inkomsten van de gehandicapten parkeerkaarten 

geactualiseerd. 

 

5. Bijdrage Led verlichting armaturen verenigingen  

De gemeente stelt jaarlijks € 3.000 beschikbaar zodat de 

verenigingen de lampen van de veldverlichting kunnen 

veranderen in duurzame Led verlichting. 

 

6. Subsidie Mantelzorgcentrum 

De afbouw van de subsidie voor het Mantelzorgcentrum was 

nog niet juist verwerkt in de meerjarenbegroting. In eerste 

instantie was dit stapsgewijs vanaf 2022 opgenomen, nu is 

de subsidie vanaf 2022 helemaal beëindigd. 

 

7. Evaluatie dienstverleningsmodel 

Op 12 juni 2019 heeft uw raad ingestemd met het 

raadsvoorstel evaluatie integraal dienstverleningsmodel 

Sociaal Domein inclusief een amendement. Dit besluit wijkt 

door het amendement af van de besluiten van de raden van 

de andere BUCH gemeenten. De raden van Bergen, 

Uitgeest en Castricum geven structurele dekking voor de 

formatie uitbreiding van de BUCH (sociale teams). De raad 

van Heiloo heeft alleen dekking ter beschikking gesteld voor 

drie jaar, namelijk van 2019 t/m 2021. Om de 

dienstverlening van de sociaal teams te handhaven en 

structureel te borgen aan de hand van het integraal 

dienstverleningsmodel is het nodig om hier structureel 

middelen beschikbaar voor te stellen. Uitgangspunten hierbij 

zijn een lokale toegang, regie houden op die toegang, inzet 

op preventie en vroegsignalering, integrale dienstverlening, 

en maatwerk. 

 

8. Lokaal gezondheidsbeleid 

De gemeente is wettelijk verplicht om lokaal 

gezondheidsbeleid op te stellen, maximaal 2 jaar na de 

publicatie Landelijk gezondheidsbeleid (2020). Heiloo richt 

zich met lokaal gezondheidsbeleid op 5 pijlers:  

- Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving  

- Gezondheidsachterstanden verkleinen  

- Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen  

- Vitaal ouder worden  

- Overgewicht, alcohol en drugs.  

Het budget wordt gebruikt voor activiteiten die voortvloeien 

uit het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. 

 

9. WMO begeleiding 

Bij de WMO begeleiding is sprake van een toename van het 

aantal cliënten. De verwachting is dat dit grotendeels een 

structureel karakter heeft. Daarom stellen wij voor de 

begroting bij te stellen naar de prognose van 2021. Waarbij 

de prognose 2021 gebaseerd is op de declaraties van het 

eerste halfjaar 2021. 

 

10. Huishoudelijke hulp 

We zien bij de huishoudelijke hulp en in het bijzonder bij de 

schoonmaakondersteuning een enorme stijging van het 

aantal cliënten. Vanwege de invoering van het 

abonnementstarief in 2019 en het vervolgens naar 

aanleiding daarvan afschaffen van het eigen aandeel in 

2020 is de schoonmaakondersteuning nog toegankelijker 

geworden. Mede de vergrijzing binnen de gemeente Heiloo 

speelt een rol in de toename van het aantal cliënten. De 
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bijraming is nu gebaseerd op de kosten van het eerste 

halfjaar 2021, echter de kans is groot dat de stijgende trend 

zich voortzet en de kosten nog hoger uitkomen. Echter leidt 

het aanbestedingstraject van de huishoudelijke hulp, dat 

begin 2022 van start gaat mogelijk nog tot lagere kosten. U 

wordt hierover nog nader geïnformeerd. 

 

11. WMO vervoer en woningaanpassingen 

We hebben met betrekking tot de individuele 

vervoersvoorzieningen en de woningaanpassingen reeds in 

2020 een toename geconstateerd specifiek voor het gebruik 

van scootmobielen en trapliften, inmiddels is in 2021 

gebleken dat dit een structureel karakter heeft gekregen. 

Hierdoor ramen wij de begroting bij naar de prognose van 

2021, gebaseerd op de declaraties van het eerste halfjaar. 

De incidentele dure woningaanpassingen nemen we hierin 

niet structureel mee. 

 

12. Jeugdhulp 

We zien dat we bij de jeugdhulp nog steeds te maken 

hebben met stijgende kosten, met name bij de ambulante 

jeugdhulp en het gedwongen kader. Deze stijgende kosten 

worden grotendeels verklaard door een aantal cliënten met 

zeer intensieve trajecten die voor 2021 erg kostbaar zijn, 

waarvan het structureel effect nog lastig in te schatten is. 

Daarnaast zien we dat de uitstroom achter blijft op de 

instroom, waardoor het aantal unieke cliënten toeneemt. Op 

dit moment is het effect van de beheersmaatregelen nog 

onvoldoende in beeld. We kiezen er daarom voor om een 

deel van de stijgende kosten in 2021 structureel te 

verwerken in de meerjarenraming. Daarnaast houden we 

voor 2022 rekening met incidenteel extra lasten als gevolg 

van prijsstijgingen (€ 56.000) bij de ambulante jeugdhulp. In 

2022 volgt voor dit onderdeel een nieuwe aanbesteding en 

zal duidelijk worden of dit ook structurele gevolgen heeft. 

 

13. Corona steunpakket (septembercirculaire) 

In de septembercirculaire zijn door het Rijk incidenteel extra 

middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk 

schuldenbeleid en de bijzondere bijstand (€ 36.000). Dit is 

bedoeld voor het bieden van snelle hulp en ondersteuning 

aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met 

(dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.  

Daarnaast is als onderdeel van het steun- en herstelpakket 

extra budget (€ 12.000) beschikbaar voor de re-integratie 

van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze 

extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil 

kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt en 

een tijdelijke impuls voor re-integratie, die gemeenten in 

staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als 

gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.  

 

14. Mutatie kapitaallasten 1b 

De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door het 

vervallen van de investeringen in de ventilatiesystemen van 

de scholen. De raad is hierover via een apart memo 

geïnformeerd. Vanaf 2024 is het totale voordeel op de 

kapitaallasten lager, omdat dan de kapitaallasten starten 

voor de nieuwe investering van de aanleg van een waterveld 

bij de Terriërs. 

 

15. PGA coaching 

Enkele jaren geleden zijn de teams Openbare Orde en 

Veiligheid en Samenleven gestart met de Persoonsgerichte 

Aanpak (PGA). Dit is een aanpak met diverse 

veiligheidspartners onder regie van het Veiligheidshuis NHN. 



Programmabegroting 2022 33    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

Tijdens dit overleg worden veelal geprioriteerde jongeren 

besproken die crimineel gedrag zijn gaan vertonen (of 

dreigen dit te gaan doen) en waar de politie veelvuldig mee 

te maken heeft. Met deze PGA aanpak wordt ernaar 

gestreefd deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen 

door ze (integraal) interventies aan te bieden. Vaak kunnen 

deze interventies budgettair gedekt worden uit de Jeugdwet, 

WMO of PGB maar dat lukt niet altijd. Daarom wordt er voor 

de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo een budget 

gevraagd van € 5.000 per jaar. 
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PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 

 

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 

 

Wat willen we bereiken 

 

Cultuur 

Voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur zijn 

belangrijk voor de vitaliteit en de levendigheid in het dorp. Daarom 

willen we een voorziening als de muziekschool in het dorp 

behouden. We zetten in op een optimale benutting van 

gemeentelijke accommodaties om het kostenniveau verantwoord te 

houden.  

 

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  

Marketing en gastheerschap richten zich op een goede ontvangst 

en verspreiding van heldere toeristisch informatie voor bezoekers 

en inwoners, in de regio en daarbuiten. Er is hierbij aandacht voor 

balans in recreatie en toerisme en meer spreiding van recreatieve 

en toeristische bezoekers over het jaar. 

 

 

 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

 

Cultuur 

Voor het behoud van de muziekschool is renovatie en verbouwing 

nodig van het gebouw. Hiervoor heeft de muziekschool een 

voorlopig ontwerp ingediend, waarbij de muziekschool een 

multifunctioneel centrum wordt voor de podiumkunsten, dat gebruikt 

kan worden door de verschillende muziekverenigingen, zangkoren, 

bands, theatergroepen en andere maatschappelijke organisaties. 

We gaan dit plan verder uitwerken met aandacht voor 

verduurzaming van het gebouw. Bij de planvorming wordt ook 

gekeken naar een mogelijke combinatie met een andere 

voorzieningen en naar mogelijkheden van subsidie bij de provincie 

voor de verduurzaming.  

 

Cultuurhistorie 

Wij gaan verder met het naar een hoger niveau tillen van de 

informatievoorziening over erfgoed. 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. 

 

Karakteristieke historische monumenten recreatief zien en beleven.  
 

Recreatie en Toerisme 

 Het aantrekkelijk recreatief en vrijetijdsaanbod onder de 
aandacht brengen bij verschillende doelgroepen. Er worden 
reclamecampagnes georganiseerd op basis van het jaarplan 
“Natuurlijk Heiloo”. 
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 Er wordt uitvoering gegeven aan het regionaal toeristisch 
recreatief actieplan, waarbij wordt ingezet op de volgende 
deelprojecten: 
1. De bekendste wandel, fiets en vaarroutes in 

natuurgebieden en langs historische plaatsen worden extra 
onder de aandacht gebracht.  

2. Gemeente Heiloo werkt als een van de zeventien 
regiogemeenten mee om de meest vitale verblijfsregio van 
Nederland te worden in 2030.  

3. Er wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan: 
“Toerisme in Balans Regio Alkmaar”. Dit met als doel om te 
komen tot recreatie en toerisme beleid die in balans is met 
de draagkracht van de omgeving.  

4. In het kader van het toeristisch netwerk worden 
netwerkbijeenkomsten van, voor en met toeristische 
ondernemers en organisaties georganiseerd.  

5. De (inter)nationale toeristische promotie wordt in opdracht 
van de zeventien gemeenten van Noord-Holland Noord 
(NHN) uitgevoerd door marketingorganisatie Holland 
boven Amsterdam (HbA) in samenwerking met het 
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). 
De zeven gemeenten van Regio Alkmaar werken aan 
het versterken van het toeristisch online regioprofiel.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 

Cultuur 

Oplevering van een gerenoveerd en verbouwd muziekschool, die 

optimaal benut wordt door zoveel mogelijk verenigingen en 

maatschappelijke organisaties.  

 

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 over erfgoed en archeologie op de website van de 

gemeente is up to date. De succesvolle erfgoedpublicatie Ode aan 

Heiloo van de gemeente grijpen we aan als kans om meer aandacht 

te vragen voor het bijzondere erfgoed van Heiloo en alle verhalen 

die hieraan te koppelen zijn. Een aantal bestaande 

informatieborden worden gemoderniseerd en kenmerkende locaties 

kunnen nieuwe informatieborden krijgen.  

 

Recreatie en toerisme 

Groei van het aantal recreatieve en toeristische bezoekers in het 

laagseizoen en tijdens daluren.  

  



Programmabegroting 2022 37    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

2B. ECONOMISCHE VITALITEIT 

 

Wat willen we bereiken 

Heropstart van de economie en voorkomen dat ondernemers 

(ZZP’ers en werkgevers) gebruik moeten gaan maken van de 

gemeentelijke schuldhulpverlening. Daardoor het verlies aan 

ondernemerschap en werkgelegenheid beperken. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Extra activiteiten vanuit een preventieve werking opzetten als 

voorziening waardoor ondernemers die geen hulp kan worden 

geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als 

TOZO, TONK en Bbz worden geholpen richting andere hulp buiten 

de (gemeentelijke) overheid. Deze activiteiten zijn zowel preventief 

en pro actief. Er wordt een luisterend oor geboden, maar ook 

diagnoses gesteld en er wordt doorverwezen naar het juiste loket 

voor de meest geëigende hulp voor de betreffende ondernemer. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

Ondernemers voelen zich beter geholpen. 

 

2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE 

 

Wat willen we bereiken 

 

Heiloo fietsdorp 

“Heiloo fietsdorp”, hiermee is de kern van het verkeersbeleidsplan 

verwoord, dat in samenspraak met het Verkeerspanel is opgezet en 

door de raad is vastgesteld. Maar met het vaststellen van het 

verkeersbeleidsplan zijn we er nog niet. In samenwerking met het 

Verkeerspanel wordt het Verkeersplan verder uitgewerkt en 

geïmplementeerd. Zo geven we gezamenlijk zorgvuldig invulling 

aan de keuzes voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de 

verkeersbewegingen in Heiloo, nu en in de toekomst, in goede 

banen te leiden. Daar plukken de inwoners van Heiloo de komende 

periode de vruchten van. 

 

“Heiloo fietsdorp”, betekent dat bij alle plannen voor ruimtelijke 

ontwikkeling de veiligheid van het fiets- en voetpadennetwerk en 

aspecten als aantrekkelijkheid, directheid, fijnmazigheid en het 

comfort van fietsenstallingen, meegenomen moet worden. 

 

Om Heiloo meer als fietsdorp te profileren is het van belang dat 

fietsers vrijwel ongehinderd door moeten kunnen fietsen. Nu worden 

zij veelal gehinderd door drempels, die voor auto’s bedoeld zijn. Bij 

het inrichten van wegen en kruispunten dient hier rekening mee 

gehouden te worden. Denk hierbij aan hoogte en steilheid. Dus daar 

waar het kan en veilig is geen drempels voor fietsers. 

 

Als we willen dat onze inwoners met de fiets naar de trein gaan, 

moeten er meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station komen. 

Meer treinreizigers uit Heiloo en de regio is de beste garantie voor 

het behouden van de intercitystatus. We vinden dat grote 

vrachtauto’s niet thuishoren op de wegen voor ons dorp. Slimmere 

bevoorrading met kleinere, mogelijk elektrische bestelauto’s 

verdient de voorkeur. 

 

Om veilig en prettig te kunnen fietsen en wandelen zijn goed 

onderhouden fiets- en voetpaden een belangrijke voorwaarde.  

 

Reconstructie Vennewatersweg 

Wij willen een goede en veilige doorstroming van verkeer.  

 

  



Programmabegroting 2022 38    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

Wat gaan we daarvoor doen 

 

1. Structureel betrekken inwoners bij monitoring en uitvoering van 
het verkeersplan 

Er is inmiddels een monitoringssysteem om de verkeershinder 

permanent in het vizier te houden. Er wordt met behulp van 

(permanente en tijdelijke) telpunten bijgehouden hoeveel 

vervoersbewegingen er zijn. De resultaten van de monitoring 

worden besproken met het Verkeerspanel. Het Verkeerspanel komt 

periodiek bijeen. De voorzitter van het Verkeerspanel sluit aan bij de 

verkeerscommissie (adviesorgaan van college). In het geval 

grenswaarden voor autoverkeer structureel worden overschreden 

nemen we in samenspraak met de inwoners tijdelijke dan wel 

definitieve maatregelen. 

 

2. Herinrichting Zevenhuizerlaan 
Voor de herinrichting van de Zevenhuizerlaan wordt een 

vergelijkbaar proces doorlopen als bij de herinrichting van de 

Kerkelaan-Belieslaan. Eerst worden met het Verkeerspanel de 

ontwerpuitgangspunten benoemd (op basis van vastgesteld beleid, 

landelijke normen en richtlijnen, etc.). Vervolgens worden deze 

vertaald naar ideeën voor de herinrichting. Deze ideeën worden met 

de bewoners van de straat verder besproken en afgestemd om 

uiteindelijk te komen tot een breed gedragen ontwerp. Voor wat 

betreft de planning moet rekening worden gehouden met een 

voorbereidingsperiode in 2021 met uitloop naar 2022 en een 

daadwerkelijke realisatie in 2022.  

 

3. Beperken van het grote en zware vrachtverkeer in het dorp 
In 2020 is een start gemaakt met handhaving op vrachtverkeer op 

erftoegangswegen in Heiloo. Uit de evaluatie hiervan zijn 

verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden verder 

uitgewerkt en de handhaving wordt gecontinueerd.  

 

Binnen het project “Herinrichting ’t Loo” werken we aan een 

oplossing om vrachtverkeer een rondje te laten rijden rondom het 

winkelcentrum. Op deze manier rijdt het vrachtverkeer nog maar in 

één richting door het gebied.  

 

Een distributieoverslagpunt is alleen kansrijk op het moment dat het 

regionaal of zelfs provinciaal omarmt wordt. Op dit moment is de 

provincie Noord-Holland bezig met het onderwerp “verduurzaming 

van de logistiek”. Daarbij is bevoorrading met kleinere voertuigen 

onder andere in Heiloo als denkrichting aangedragen. De 

ontwikkelingen op dit gebied blijven we op de voet volgen. Daarbij 

haken we aan bij regionale en provinciale initiatieven die op dit 

gebied worden genomen. 

 

4. Stationsomgeving 
Heiloo fungeert als station voor zowel Heiloo en de Egmonden. Het 

aantal passagiers zal in de toekomst groeien door de nieuwbouw in 

Heiloo, maar ook door het versterken van het vervoer over spoor 

(PHS). De oost- en westzijde van het station zijn verbonden met 

een gelijkvloerse overweg, die tussen de sporen de enige toegang 

tot het perron geeft. Deze overweg wordt door de gemeente Heiloo 

en ProRail als problematisch gezien. Momenteel zijn er ongeveer 

1.100 fietsparkeerplekken, terwijl er nu al minimaal 1.500 nodig zijn. 

Op de korte termijn wordt voorzien in de extra benodigde capaciteit 

door het bijplaatsen van rekken. Op de lange termijn (2040) moet 

de capaciteit voor fietsparkeren nog verder worden uitgebreid. Dit 

hangt nauw samen met de vraag over de toegang naar het station 

en het behoudt van de intercitystatus. Ook de aantrekkelijkheid van 

de stationsomgeving als winkelgebied speelt hierbij een belangrijke 

rol. In 2022 gaan we in samenspraak met stakeholders als de NS, 

ProRail en ondernemers een variantenstudie uitvoeren waarbij 

inzicht wordt geboden in de ruimtelijke en financiële consequenties.  



Programmabegroting 2022 39    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

5. Stimuleren fietsgebruik 
Om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken, wordt in 2022 

een fietsbeleidsplan met uitvoeringsparagraaf opgesteld. In het 

kader van de BUCH-samenwerking vindt harmonisatie plaats met 

de fietsbeleidsplannen van de andere gemeentes. 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 

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 heeft 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 2022 – 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;  

 

 

 

6. Reconstructie Vennewatersweg 

Er wordt ingezet op: 

- Goede verkeersontsluiting van bestaande en nieuwe 
woonwijken. 

- Snelle verkeersafwikkeling richting de aan sluiting A9. 
- Veilige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. 

De rotonde ter hoogte van de Kennemersstraatweg krijgt een extra 

rijstrook om autoverkeer vanuit het zuiden sneller naar het westen 

te laten rijden. Fietspaden worden opnieuw aangelegd en waar 

mogelijk verbreed en ook verhoogd op locaties waar fietsers 

voorrang hebben op het autoverkeer. Fietsers worden gestimuleerd 

om de Vennewatersweg over te steken ter hoogte van de fietsbrug 

over de spooronderdoorgang. De kruisingen met de Haagbeuk, 

Liguster, Westerweg en Lijnbaan worden als voorrangspleinen 

aangelegd. Hier wordt autoverkeer afgeremd en kunnen fietsers 

gefaseerd oversteken. Naar verwachting vinden de werkzaamheden 

in 2022 plaats.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

1. Het Verkeerspanel is middels rapportage en overleg 
geïnformeerd over en betrokken bij de verkeerssituatie in 
Heiloo.  

2. Herinrichting van de Zevenhuizerlaan is gerealiseerd. 
3. Heiloo is aangehaakt bij regionale en provinciale initiatieven met 

betrekking tot verduurzaming van de logistiek. Door handhaving 
van vrachtverkeer op erftoegangswegen is er minder hinder van 
vrachtverkeer in ons dorp.  

4. Met meer fietsparkeerplaatsen wordt het beeld rondom het 
station rustiger. Dit komt de uitstraling van de totale 
stationsomgeving ten goede. De afgeronde variantenstudie 
geeft ons inzicht over de technische, ruimtelijke en financiële 
mogelijkheden voor aanpassingen in de stationsomgeving voor 
de lange termijn. 
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5. Het fietsbeleidsplan met bijbehorende uitvoeringsparagraaf zijn 
vastgesteld. De ambities zijn vertaald in een realistische 
planning en budgettering.  

6. De verkeersontsluiting op de Vennewaterweg en de 
oversteekbaarheid zijn verbeterd. 

 

 

Verbonden partijen per programmaonderdeel 

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen. 
 

PO Verbonden partij 

2a Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM) 

2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN) 

 
 
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel 
Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten 

worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking 

met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: 
 

      B  U C H  NL       

PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid bron 

2b 22 Functiemenging * 41,4 40,8 40,2 40,2 53,2 2020 % CBS BAG/LISA - bewerking ABF 
Research 

2b 23 Vestigingen (van bedrijven) 212,1 119,8 152,3 160,7 158,4 2020 per 1.000 inw.15 t/m 
64jr 

LISA 

 

* Functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 

zijn er evenveel woningen als banen. 
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PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr x € 1.000 PO korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   I/S 

16 aut 2a Bijdrage RAUM               2  V               2  V               2  V               2  V S 

17 nb 2b Ondernemersloket opzetten             25  N             -                  -                  -      I 

18 nb 2b Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen             20  N             -                  -                  -      I 

19 nb 2b Bijdrage ROM MRA-NHN               3  N               3  N               3  N               3  N S 

      Totaal alle mutaties             47  N               2  N               2  N               2  N   

 

 

16. Bijdrage RAUM 

Conform de begroting 2022 van de RAUM is de bijdrage van 

Heiloo € 29.538. In de kadernota was rekening gehouden 

met een bijdrage van € 31.289, waardoor in deze begroting 

€ 1.781 kan vrijvallen. 

 

17. Ondernemersloket opzetten 

Na de heropstart van de economie na corona willen we 

voorkomen dat ondernemers (ZZP’ers en werkgevers) 

gebruik moeten gaan maken van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening en daarmee het verlies aan 

ondernemerschap en werkgelegenheid beperken. Hiertoe 

willen wij een ondernemersloket opzetten als voorliggende 

voorziening waar ondernemers die geen hulp kan worden 

geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen 

als TOZO, TONK en BBZ ondersteund kunnen worden. 

Ingeschat wordt dat hiervoor € 25.000 aan adviesbudget 

nodig is. 

18. Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen 

Voortvloeiend uit het Coalitiedocument 2021-2022 ‘Bouwen 

aan Heiloo’ wordt er een plan opgesteld om de veiligheid 

rondom het station en de bedrijfsterreinen te vergroten. 

Hiervoor is extra cameratoezicht nodig en hiermee is een 

budget nodig van € 20.000. Het plan is een gezamenlijke 

initiatief van Openbare Orde en Veiligheid en Economische 

Zaken. 

 

19. Bijdrage ROM MRA-NHN 

Jaarlijkse bijdrage (vanaf 2022) aan de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN. Deze maatschappij 

levert een positieve bijdrage aan de economische 

transformatie en de energietransitie. De raad is via een 

raadsinformatiebrief hierover nader geïnformeerd. 
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PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE 

 

3A. WONEN EN LEEFOMGEVING  

 
Ontwikkeling: Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging 
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(hierna: Wkb) treden naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. 
Ook al is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet 
zeker of de Omgevingswet en Wkb inderdaad op deze datum 
inwerking zullen treden, hebben we 1 juli 2022 voor deze begroting 
als uitgangspunt genomen.  
 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de 
Wkb vallen er taken weg, komen er nieuwe taken bij en voeren wij 
taken op een andere manier uit. Gemeenten verkrijgen met de 
Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. Zo kunnen in het 
omgevingsplan nu vergunningsplichtige activiteiten, straks 
meldingsplichtig of zelfs vergunningsvrij worden. 
Deze wijzigingen zullen structurele financiële effecten hebben, zoals 
bijvoorbeeld een daling in legesopbrengsten. Dit wordt onder meer 
veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de 
ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een deel van de huidige 
technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht als 
werkzaamheden voor de gemeentelijke organisatie vervallen. Een 
aantal wettelijke wijzigingen treedt direct in werking, maar een groot 
deel zal in de jaren daarna plaatsvinden. Dit vergt nadere 
strategische keuzes die onder andere in het omgevingsplan worden 
gemaakt.  
 
Voornoemde gevolgen en nog bestaande onzekerheden, zoals de 
te verwachten kosten, uitstel van inwerkingtreding van de wetten en 
onduidelijkheid of de extra kosten voldoende worden 
gecompenseerd door het Rijk, zorgen ervoor dat op dit moment het 
effect nog niet precies in te schatten is. Uit een eerste analyse van 

de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb 
blijkt dat vanaf medio 2022 de huidige werkzaamheden rondom de 
activiteit bouwen in mindere mate gedekt mogen worden vanuit de 
leges. De grondslag voor legesheffing vervalt voor de kleinere 
bouwwerken terwijl er nog wel werkzaamheden overblijven op basis 
van het overgangsrecht en als gevolg van piekdrukte. Daarbij komt 
dat er bij de start van het nieuwe wettelijke kader extra leertijd nodig 
is om te wennen aan de nieuwe procedures en systemen. De 
legesopbrengsten zullen vanaf de tweede helft van 2022 dalen 
terwijl de organisatiekosten gelijk zullen blijven. De analyse geeft 
echter ook aanleiding om leges nauwkeuriger toe te rekenen aan de 
uitgevoerde werkzaamheden. Deze procesverbeteringen worden bij 
de invoering direct meegenomen in de nieuwe werkwijze. 
 
De financiële gevolgen op de lange(re) termijn zijn sterk afhankelijk 
van de beleidskeuzes in de komende jaren en zullen bij deze 
beleidskeuzes inzichtelijk worden gemaakt. De structurele effecten 
van de Omgevingswet en de Wkb zullen we blijvend monitoren en 
eventuele financiële effecten verwerken in de volgende begrotingen. 
Landelijk is het uitgangspunt dat de Omgevingswet budgetneutraal 
kan worden ingevoerd in een periode van 10 jaar. Het is nog 
onzeker of dit uitgangspunt voor gemeenten reëel is. 
 

Wat willen we bereiken 

 
Omgevingswet  
Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. 
In deze wet is alle bestaande wetgeving over de fysieke 
leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet 
met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet 
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wordt de gemeente, samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest en 
Castricum, voorbereid op de invoering van deze wet.  
 
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.  

 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan 
centraal  

 Ruimte aan initiatieven  

 Vroegtijdige samenwerking  

 Integraal werken en maatwerk  
 
In het vierde kwartaal van 2022 wordt de omgevingsvisie voor de 
gemeente Heiloo vastgesteld. Daarmee is een integrale beleidsvisie 
voor de fysieke leefomgeving aanwezig met 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 de BUCH in 2026 al te 

bereiken. Landelijk is het uiterste moment op 2029 vastgesteld. 

 
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; 

 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;  
 

Zuiderloo  

In Zuiderloo worden woningen gebouwd die aansluiten bij de 

woonwens en de woningmarkt binnen Heiloo. Uitgangspunt is 

daarbij de realisatie van een evenwichtig volkshuisvestelijk 

programma volgens de oude verdeling 40-30-30 (40% cat.1/2 

(sociale huur en betaalbare koop), 30% cat. 3 (middensegment) en 

30% cat. 4 (duur)). Gestreefd wordt naar een snelle afronding van 

het projectmatige deel van het project. 

 

Boekelermeer 

Wij willen een aantrekkelijk bedrijventerrein.  

 

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 2022: 

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

 een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in 
uitvoering te brengen. Voorbereidend onderzoek naar de 
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geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn, kan 
plaatsvinden tijdens het opstellen van de omgevingsvisie;  

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

 
De overige activiteiten die we daarvoor in 2022 gaan doen, zijn 
onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn:  

 de processen optimaliseren en producten en diensten 
verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;  

 toewerken naar een volledig digitale ondersteuning van de 
Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en 
functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet 
landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het 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; 

 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
verder informeren over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden 
die de wet hen biedt;  

 de structurele financiële impact voor de gemeente en de 
Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden 
Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van 
(onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele 
financiële effecten verwerken; 

 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 Woningmakers. Overeenkomstig de Woonvisie Heiloo  

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.  
Daarnaast: 

 Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om 
invulling te geven aan de Prestatieafspraken; 

 Geven we uitvoering aan het in 2021 in samenwerking met 
de Woningmakers opgestelde regionaal woonakkoord 
tussen Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland;  

 Actualiseren we, overeenkomstig de regionale 
woningbouwafspraken, twee keer per jaar de regionale 
woningprogrammering naar realisatiecapaciteit. 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. 

 Sturen we actief op inbreilocaties op basis van de notitie 
inbreilocaties.  

 

Zandzoom 

Voor het project Zandzoom is begin 2020 het bestemmingsplan 

vastgesteld door de raad, wat de realisatie van in totaal 1.285 

woningen mogelijk zou maken. Tegen dit bestemmingsplan was 

beroep aangetekend bij de Raad van State en op 1 september jl. 

heeft de Raad van State uitspraak gedaan en is dit 

bestemmingsplan vernietigd. Dit moment is midden in het proces 
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van het opstellen van deze begroting. De consequenties en het plan 

van aanpak voor het vervolg worden op het moment van schrijven 

inzichtelijk gemaakt en om die reden kan daarover op dit moment 

niet veel meer worden vermeld. 

 

Zuiderloo 

Zuiderloo is een project in uitvoering. De programmering is in het 

verleden vastgelegd en is ongewijzigd. Stand van zaken met 

betrekking van realisatie wordt jaarlijks kenbaar gemaakt om te 

kunnen betrekken bij de actualisatie van de plancapaciteit binnen 

Heiloo.  

 

Boekelermeer 

We zetten in op: 

- Ruimte bieden aan ondernemers. 
- Goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. 
- Duurzaam energieverbruik. 
- Goede bereikbaarheid. 

 

De ecozones aan de oost- en westzijde zijn vooruitlopend op de 

komst van bedrijven aangelegd. Er wordt jaarlijks gemonitord of de 

ecozones goed functioneren en welke eventuele aanpassingen 

moeten worden gedaan. De ondergrondse infra, wegenstructuur en 

het groen zijn bijna volledig aangelegd. 

Fase A is grotendeels gevuld met bedrijven op kavels tussen de 

1.000 en 6.000 m2. Naar verwachting is fase A in 2022 gereed. 

Fase B is volop in ontwikkeling. Hier is de stedenbouwkundige 

opzet gewijzigd om ook de vestiging van grotere bedrijven mogelijk 

te maken. Fase C wordt naar verwachting in exploitatie genomen 

als fase A en B grotendeels verkocht zijn, de werkzaamheden aan 

de aansluiting A9 en Middenweg zijn begonnen en er meer 

duidelijkheid is naar de vraag vanuit de markt over de gewenste 

opzet en typen bedrijvigheid.  

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 

Omgevingswet 

Eind 2022 hebben we een vastgestelde omgevingsvisie en is de 
eerste fase van het omgevingsplan conform de bepalingen van de 
Omgevingswet gestart.  
 
2022 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  

Inwoners vinden een woning die bij hen past. Er worden jaarlijks 

ruim 200 woningen opgeleverd. Er zijn voldoende sociale 

huurwoningen om de doelgroep van een woning te voorzien. Twee 

keer per jaar wordt er een regionale woningprogrammering 

opgesteld. Er worden nieuwe inbreilocaties aan de 

woningprogrammering toegevoegd, waarin aandacht is voor sociale 

woningbouw. 

 

Zuiderloo 

In Zuiderloo wordt een aantrekkelijk woon- en leefmilieu 

gerealiseerd volgens vastgesteld stedenbouwkundig plan, 

beeldregieplan en inrichtingsplan openbare ruimte. Binnen de 

openbare ruimte is daarbij aandacht voor cultuurhistorie (behoud en 

versterking van de aanwezige houtwallen, hagen en greppels) en 

natuur (mitigerende en compenserende maatregelen ten behoeve 

van aanwezige flora en fauna w.o. de Rugstreeppad).  

 

Boekelermeer 

De Boekelermeer heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
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3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU 

 

Er zijn toenemende investeringen nodig in duurzame energie, 

energiebesparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de 

circulaire economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk 

bedrag - maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid 

zijn op termijn ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de 

juiste investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en 

leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid 

(Bron: Science).  

Gemeenten hebben financiële steun van het Rijk nodig om te 

versnellen en de doelen op tijd te bereiken, maar worden ook 

gevraagd om zelf te investeren in klimaatmaatregelen. In opdracht 

van de Raad Openbaar Bestuur heeft er een artikel 2 onderzoek 

plaatsgevonden. Dit advies “Uitvoeringslasten Klimaatakkoord 

decentrale overheden” concludeert dat er significante bedragen bij 

gemeenten nodig zijn om uitvoering te geven aan het 

Klimaatakkoord. Het advies wordt meegenomen in de 

formatieonderhandelingen en de tegemoetkoming voor de 

gemeente wordt bekend nadat het nieuwe kabinet hierover een 

besluit heeft genomen.  

 

Hierdoor zijn de benodigde budgetten voor de energietransitie en 

klimaat vooralsnog alleen incidenteel in 2022 en een klein deel in 

2023 geraamd. Onze financiële situatie op dit moment is er niet 

naar om deze opgaven op een verantwoorde manier structureel op 

te nemen in de begroting. De gemeenten zijn via de VNG nog in 

onderhandeling met het Rijk over de financiële vergoeding hiervoor. 

De inhoudelijke programma’s zijn grotendeels opgesteld en gereed 

om met de uitvoering te starten. Zodra het Rijk extra budget 

beschikbaar stelt, worden de meerjarige uitvoeringsplannen na 

2022 voor zover die passen binnen het door het Rijk beschikbaar 

gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd. 

 

Wat willen we bereiken 

 

Klimaat 

Het doel van het Programma Klimaat is om 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. Eind 2020 is de 

Europese doelstelling voor CO2 reductie opgeschroefd naar 55% 

reductie in 2030 en zal dit ook op nationaal niveau doorwerken. 

Samen met de gemeente Uitgeest, Castricum en Bergen wordt er in 

de periode 2021-2025 gewerkt aan de basisambitie van 

Ambitiedocument programma Klimaat. We werken aan 

bovenstaande pijlers vanuit een visie. De uitgangspunten van deze 

visie zijn: 1) versnellen om tijdig de Rijksdoelstellingen te bereiken, 

2) draagvlak in de samenleving is het belangrijkste, 3) aandacht 

voor haalbaarheid & betaalbaarheid, 4) lokale initiatieven stimuleren 

en 5) integrale aanpak van projecten. Deze uitgangspunten zijn alle 

vijf essentieel om de doelstellingen uit het ambitiedocument 

programma Klimaat te realiseren op een manier die past bij de 

lokale kleur. In 2022 ligt de focus op draagvlak onder inwoners en 

ondernemers en het inbedden van klimaat in de organisatie.  

 

Naast de Rijksopdrachten zijn er ook aanvullende gemeentelijke 

ambities op het gebied van klimaat zoals omschreven in het 

Coalitiedocument Heiloo 2021-2022. Om recht te doen aan deze 

ambities, is er een voorstel voor een plusambitie klimaat. Deze kan 

vanaf 2022 worden uitgevoerd indien de middelen in de begroting 

beschikbaar worden gesteld. 
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De projecten binnen het programma klimaat gaan over: 

Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, 

Klimaatadaptatie en Duurzame Bedrijfsvoering. Aan de hand van 

deze onderwerpen is onderstaande tekst opgebouwd. 

 
De gemeente Heiloo heeft tevens een plusambitie vastgesteld. 
 

Milieutaken 

We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en 

decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf het 

moment dat de wet in werking treedt. Ter bevordering van de 

gezondheid van onze inwoners wordt actief ingezet op beperking 

van vliegtuighinder.  

Wat gaan we daarvoor doen 

 

Klimaat 

1. Energietransitie: In aanvulling op het reguliere 
uitvoeringsprogramma, worden er drie projecten in gang gezet: 
Ten eerste zal het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma 
voor zonnepanelen op grote daken in het kader van de 
Regionale Energiestrategie (RES) een extra inspanning vergen 
in 2022. Ten tweede wordt het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij 
opgeleverd voor Ypestein en is de eerste fase van vergaande 
energiebesparing in deze wijk in gang gezet. Ten slotte wordt 
er aan draagvlak bij inwoners en ondernemers gewerkt door 
o.a. het faciliteren van lokale initiatieven en het oprichten van 
een ‘community platform’. Hierbij is het belangrijk dat de 
gemeente het goede voorbeeld geeft met het verduurzamen 
van haar eigen vastgoedportefeuille.  

2. Duurzame mobiliteit: In 2022 wordt de Nationale Agenda 
Laadinfrastructuur uitgevoerd. In goede afstemming met de 
omwonenden worden laadpalen op strategische punten 
geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar 
elektrisch rijden. Ook worden bewoners gestimuleerd om vaker 

de fiets te nemen door het uitvoeren van het Fietsbeleidsplan 
en het realiseren van een regionale doorfietsroute, inclusief 
aansluitingen op het bestaande fietsnetwerk. Daarnaast wordt 
er een integraal duurzaam mobiliteitsplan aangeboden aan de 
raad waarin staat welke maatregelen het beste bijdragen aan 
CO2 reductie in onze gemeente. Mogelijke aanvullende 
maatregelen zijn het stimuleren van voetgangers en OV gebruik 
door voorlichting over welk gedrag wanneer gewenst is. Dit 
wordt ondersteunt door de juiste keuzes in de 
omgevingsplanologie (bij herstructureringen en nieuwe 
projectontwikkelingen) en hierbij in te zetten op ketenmobiliteit, 
goede fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer. 

3. Circulaire Economie: In 2022 wordt een beleidsdocument 
circulaire economie voorgelegd aan het college en de raad. Dit 
gaat in op wat er voor nodig is om ons grondstoffen gebruik 
drastisch te verminderen zodat we binnen de grenzen van onze 
aarde kunnen leven. In het beleid wordt aandacht besteed aan 
waardeketens die voor een gemeente effectief zijn om op in te 
zetten en dus de grootste klimaatimpact hebben. Bijvoorbeeld 
voedsel & organische reststromen, consumptie goederen, 
gebouwde omgeving en de focus op een aantal branches zoals 
retail, toerisme en landbouw. Een ander proces is het Circulair 
Centrum in de regio. Afhankelijk van de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek zullen ook hier vervolgstappen 
worden genomen. Tevens passen we de principes van 
circulaire economie zo veel als mogelijk toe in de 
bedrijfsvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het inkopen 
van goederen en diensten en in het Handboek Inrichting 
Openbare Ruimte (HIOR). Ten slotte is draagvlak voor een 
duurzame systeemverandering is noodzakelijk om stappen te 
kunnen maken. We geven daarom lokale 
(ondernemers)initiatieven ruim baan en zetten in op circulair 
(maak)onderwijs op alle basisscholen. Jong geleerd is immers 
oud gedaan.  
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4. Klimaatadaptatie: Op basis van de klimaatadaptatie 
‘stresstesten’ is een regionaal en lokaal uitvoeringsprogramma 
opgesteld. Hieruit blijkt welke gebieden verhoogde risico’s 
vormen voor wateroverlast, droogte of hitte. In deze gebieden 
wordt er bij natuurlijke momenten van herstructurering in de 
openbare ruimte sterk ingezet op het toevoegen van 
maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Daarnaast worden 
in ieder project klimaatstresstesten voor nieuwe 
gebiedsontwikkelingen in de omgevingsplanologie 
meegenomen. Hier is ook aandacht voor natuurinclusief 
bouwen en biodiversiteit. Een ander project gaat over 
klimaatadaptieve tuinen. Tweederde van de ruimte is namelijk 
in eigendom van particulieren, daarom gaat de gemeente 
samen met inwoners en ondernemers de particuliere ruimte 
klimaatadaptief maken (indien mogelijk integraal met andere 
klimaatopgaves). We beginnen bij de gebieden waar al iets 
gebeurt in de wijk en waar de hitte/droogte/wateroverlast het 
grootst is.  

5. Duurzame Bedrijfsvoering: Door middel van verschillende 
maatregelen zoals de CO2 prestatieladder zal de gemeente 
een klimaatneutrale en circulaire opdrachtgever worden voor 
lokale ondernemers. Ook zal de gemeente het goede voorbeeld 
geven als het gaat om het verduurzamen van haar eigen 
vastgoed. Alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 
5 jaar terugverdienen zijn uitgevoerd waardoor er minder CO2 
wordt uitgestoten en de gemeentelijke lasten lager worden. Bij 
het maatschappelijk vastgoed worden ook de 
ventilatiesystemen (i.v.m. corona) op een logische manier 
verbonden aan verduurzaming van de panden. Deze 
maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen 
beschikbaar worden gesteld. De gemeente koopt groene 
elektriciteit in van Nederlandse bodem en zorgt dat de eigen 
klimaatambities worden vertaald in vergunningsprocedures en 
omgevingsplanologie. Ten slotte zal er in dit jaar een 

fietsenplan voor medewerkers van de werkorganisatie gereed 
zijn zodat de CO2 uitstoot door mobiliteit verminderd.  

 

Tevens wordt in de regio Alkmaar samengewerkt in de 
Focusagenda Regio Alkmaar op het focuspunt Energie-
innovatie. 
 

6. Plusambitie klimaat 
a. Vergroening particuliere tuinen, inhuur Stichting 

Steenbreek  
Twee derde van het grondbezit in de gebouwde omgeving is in 
eigendom van particulieren. Het is daarom noodzakelijk dat 
deze groep ook de eigen ruimte klimaatadaptief gaat inrichten. 
Een maatregelenpakket voor inwoners is een eerste stap. Dit 
wordt verzorgd in samenwerking met de stichting ‘Steenbreek’, 
hier zijn reeds goede ervaringen mee in o.a. Uitgeest en Heiloo. 
Op basis van een versteningskaart wordt aangegeven op welke 
wijken de focus moet liggen en welke maatregelen daar het 
meest passend zijn. Gedacht kan worden aan steen eruit, plant 
erin, regentonnen, groene daken, bomen. Daarnaast komt er 
een stimulans om het particulier terrein in de nieuwbouwwijk 
Zandzoom te vergroenen door middel van bioborders en 
bijeenkomsten (gezamenlijke plantdag).  
 

b. Vergroening gemeentelijk vastgoed – sportpark de Dors 
Op basis van de klimaatstresstesten komt naar voren dat de 

kunstgrasvelden bij De Dors en Het Malevoort aan de 

Vennewatersweg kampen met het probleem van hitte (in 

combinatie met gezond sporten). Het planten van bomen zorgt 

voor schaduw, het vasthouden van water in de bodem, CO2 

opslag en schone lucht. Op de stroken tussen de sportvelden in 

zullen tussen de 10 en 20 bomen geplant worden.  
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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 2021 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 2021 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. In het bijzonder worden hier 
de ontwikkelingen rondom het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, 
het besluit Luchtruimherziening en de Initiatiefwet nachtvluchten 
genoemd.  
 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 

Klimaat 

De ambities worden zo goed mogelijk gevat in meetbare 

doelstellingen en prestatieafspraken, waarbij rekening wordt 

gehouden met het beïnvloedingspotentieel van de gemeente. Deze 

prestatieafspraken en de bijbehorende monitoringscyclus (Plan-Do-

Check-Act) worden door het college en de raad vastgesteld is in 

gebruik genomen in 2022.  

 

In 2022 wordt aan deze nieuwe ontwikkeling gewerkt en hier kan op 

getoetst worden of de voortgang behaald is: 

1. Energietransitie  
a. Implementatie regionale Energiestrategie 1.0. Opschalen 

zon op grote daken. 
b. Uitvoering van het wijkuitvoeringsplan voor verregaande 

energiebesparing in wijk Ypestein. 
2. Duurzame mobiliteit 

a. Agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het 
deel 2022.  

b. Fietsbeleidsplan en uitvoeringsagenda wordt aangeboden 
aan college/raad. 

c. Aanbieden integraal duurzaam mobiliteitsplan aan 
college/raad. 

d. Nadere concretisering van de doorfietsroute in regionaal 
verband.  

3. Circulaire Economie 
a. Opleveren beleid circulaire economie & start 

implementatie. 
b. Onderwijsproject circulaire economie op alle basisscholen.  
c. Lokaal circulair ondernemerschap en business 

development stimuleren voor hergebruik en reparatie in 
verschillende branches zoals retail, toerisme, kleine 
ondernemers, kringloopwinkels en zorginstellingen.  

4. Klimaatadaptatie 
a. Opleveren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 
b. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast, 

hittestress en droogte in omgevingsplannen en projecten.  
c. Voorlichting en bewustwording particuliere tuinen, zowel 

voor bestaande wijken als nieuwbouwwijken.  
5. Duurzame bedrijfsvoering 
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a. Duurzaamheid is geïnternaliseerd in een groot aantal 
facetten van de bedrijfsvoering. Het gaat om de zaken 
waar de gemeente direct invloed kan uitoefenen en het 
goede voorbeeld gaat geven aan de samenleving. 

b. Het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd tot aan het 
niveau wat wettelijk verplicht is in 2023. Dit houdt in dat alle 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd 
van <5 jaar worden toegepast voor 2023. In aansluiting 
hierop is de ventilatie van het maatschappelijk vastgoed 
i.v.m. corona meegenomen. 

c. Sturingsinstrument voor colleges en raden inzake het 
Programma Klimaat operationeel. 

6. Plusambitie: 
a. Maatregelenpakket voor particuliere tuinen is ontwikkeld, 

zowel voor bestaande wijk als nieuwbouwwijk.  
b. Op de stroken tussen de sportvelden van De 

Dors/Malevoort in zullen tussen de 10 en 20 bomen 
geplant worden. 

 

 

 

Milieutaken 

Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet in 

2022 zal ingevolge deze wet in samenwerking met de 

Omgevingsdienst uitvoering worden gegeven aan de milieutaken. 

Hierbij zal duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt 

in de dienstverlening en de financiële positie.  

Er wordt actief ingezet op betrokkenheid bij de beperking van 

vliegtuighinder. 
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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. Groenbeleidsplan 
Er wordt een nieuw groenbeleidsplan opgesteld. Afgelopen jaren 

zijn er veranderingen geweest die van invloed zijn op het beheer en 

beleid van groen en bomen. Er zijn aanpassingen geweest in de 

wetgeving en de overlast van de eikenprocessierups en invasieve 

exoten is toegenomen. We kennen langere perioden van hitte en 

droogte. In de zoektocht naar duurzame vormen van energie zijn er 

steeds meer particulieren die zonnepanelen plaatsen om energie op 

te wekken. Ook is de betrokkenheid en mondigheid van burgers 

toegenomen. Het vastleggen van de waarde en kwaliteiten van 

groen wordt dan ook steeds belangrijker. 

In het nieuwe beleid wordt ingegaan op actuele 

beleidsontwikkelingen zoals: klimaatadaptatie, hittestress en 

koeltegebieden, steenbreek, bomen in relatie tot zonnepanelen (en 

andere duurzame groene investeringen) en meer 

infiltratiemogelijkheden zodat de vochtopname bij bomen wordt 

vergroot. In het nieuwe beleidsplan moeten ook de gewijzigde 

groenarealen worden opgenomen. Na vaststelling van het 

beleidsplan vindt een herijking van het groenbeheerplan plaats. 

 

3. Beleidsplan wegbeheer 
In 2022 wordt een beleidsplan wegbeheer opgesteld. Belangrijke 

basis voor dit plan zijn de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 

van het areaal. Om hier inzicht in te verkrijgen wordt er in 2022 

gestart met het uitvoeren van een globale visuele weginspectie. Dit 

geeft ons uiteindelijk inzicht in de kwaliteit van het areaal en de 

ontwikkeling daarvan. In dit beleidsplan wordt nadrukkelijk aandacht 

besteed aan de prioritering binnen wegbeheer. De ambitie om veilig 

en prettig te kunnen fietsen en wandelen in Heiloo moet zich 

vertalen in een hoog onderhoudsniveau van onze fiets- en 

voetpaden.  

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 

1. De onderhoudsprogramma’s zijn uitgevoerd. 
2. Het groenbeleidsplan is vastgesteld. 
3. Het beleidsplan wegbeheer is vastgesteld. 
 
Verbonden partijen per programmaonderdeel 
Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen 
 

PO Verbonden partij 

3b Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD) 

3b Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) 

3b Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar 
(DECRA) 
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Verplichte indicatoren per programmaonderdeel 
Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten 

worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking 

met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: 

 

      B  U C H  NL       

PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid bron 

3a 24 Gemiddelde WOZ waarde 439 313 343 364 270 2020 x €1.000 CBS - Statistiek Waarde Onroerende 
Zaken 

3a 25 Nieuw gebouwde woningen 1,5 0,7 10 14,8 8,9 2020 per 1.000 woningen Basisregistraties adressen en 
gebouwen - bewerking ABF 
Research 

3a 26 Demografische druk  102,3 70 85 91,8 70,1 2021 % CBS - Bevolkingsstatistiek 

3b 27 Omvang huishoudelijk restafval 199 193 187 172 161 2019 kg per inwoner CBS statistiek Huishoudelijk afval 

3b 28 Percentage bekende hernieuwbare 
elektriciteit * 

9,9 7,6 10,5 9,4 20,1 2019 % berekening 

 

* Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit afkomstig van natuurlijke bronnen (o.a. wind, waterkracht, zon en biomassa) die constant worden aangevuld.  
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PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr x € 1.000 PO korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   I/S 

20 aut 3a Licentiekosten applicatie kostendekkendheid leges               5  N               5  N               5  N               5  N S 

21 aut 3a Leges omgevingsvergunningen           771  N           297  V           465  V             67  N S 

22 nb 3b Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie              20  N             -                  -                  -      I 

23 nb 3b Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan             10  N               2  N             -                  -      I 

24 nb 3b Uitvoeringskosten Circulaire economie             22  N               4  N             -                  -      I 

25 nb 3b Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling  & particuliere 
tuinen 

            20  N             -                  -                  -      I 

26 nb 3b Duurzame bedrijfsvoering             22  N             -                  -                  -      I 

27 nb 3b Verduurzaming gemeentelijk vastgoed             12  N             -                  -                  -      I 

28 nb 3b Onvoorzien basisambitie klimaat             14  N             -                  -                  -      I 

29 nb 3b Plusambitie klimaat             50  N             50  N             -                  -      I 

30 aut 3b Mutatie kapitaallasten 3b               1  N               3  V             13  V             49  V S 

31 aut 3b Doorrekening riool           122  N             20  N             33  N             17  N S 

32 aut 3b Doorrekening afval             96  V             88  V             89  V             89  V S 

33 nb 3c Laadpalen actief plaatsen               9  N             -                  -                  -      I 

34 aut 3c Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (boekwinst)             -                237  V             -                  -      I 

35 aut 3c Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (storting in 
reserve) 

            -                237  N             -                  -      I 

36 aut 3c Degeneratievergoeding wegen / kabel en leidingen             31  V             31  V             31  V             31  V S 

37 aut 3c Mutatie kapitaallasten 3c             57  V             13  N             12  N             27  N S 

      Totaal alle mutaties           895  N           325  V           547  V             52  V   

 

 

20. Licentiekosten applicatie kostendekkendheid leges 

De gemeente Heiloo maakt samen met de andere BUCH 

gemeenten gebruik van een applicatie om de 

kostendekkendheid van de leges te berekenen. De jaarlijkse 

licentiekosten van deze applicatie bedragen € 5.000. 

 

21. Leges omgevingsvergunningen 

De vernietiging van het bestemmingsplan Zandzoom 

betekent dat de legesinkomsten niet zoals begroot in 2021 

binnenkomen. Uitgaande van een onherroepelijk 

bestemmingsplan in 2023 schuiven de legesinkomsten 

vanuit Zandzoom 2 jaar door. Het wegvallen van de 
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legesinkomsten Zandzoom van € 1,4 mln in 2022 wordt 

enigszins gedempt doordat vanuit de overige projecten (met 

name Zuiderloo) legesinkomsten worden verwacht die nog 

niet eerder in de begroting waren opgenomen (ca 

€ 550.000). Daarnaast worden de kosten voor het 

vergunningenproces in 2022 incidenteel met € 100.000 

verlaagd. 

 

22. Uitvoeringskosten en subsidieregeling Energietransitie  

Intensivering van het uitvoeringsprogramma en de 

vergunningverlening zon op grote daken in het kader van de 

Regionale Energie Strategie 1.0 € 7.500 (N). Verder is een 

bijdrage aan grootschalige energiebesparing in de wijk 

Ypestein € 7.500 (N) benodigd. Verder is € 5.000 nodig voor 

de website oprichting community platform. Op dit platform 

kunnen mensen elkaar ontmoeten en zo wordt het draagvlak 

vergroot voor de energietransitie  € 5.000 (N). 

 

23. Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan 

Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de 

verplichting om aan te sluiten op het Regionaal 

Mobiliteitsplan (RMP). Dit plan is van de provincie Noord 

Holland en Flevoland en wordt naar verwachting ter 

besluitvorming aan het bestuur aangeboden in juni. Na dit 

plan heeft de gemeente de verplichting om zelf een 

duurzaam integraal mobiliteitsplan samen te stellen en door 

te rekenen in aansluiting op het Regionaal Mobiliteitsplan 

(RMP). 

 

24. Uitvoeringskosten Circulaire economie 

Dit nieuwe beleid wordt vormgegeven in samenwerking met 

ondernemerstafels, participatie met inwoners, 

kennisplatforms, ondernemersverenigingen in verschillende 

branches o.a. toerisme, horeca, retail, landbouw. Hiervoor is 

een projectleider nodig € 10.000 (N) in 2022. In de loop van 

2022 wordt dit nieuwe beleid circulaire economie aan u 

aangeboden. Na goedkeuring zal de communicatie over 

nieuw circulair beleid in 2022 en 2023 worden ingezet om 

hier ook breder draagvlak voor te krijgen € 4.000 (N). Vanaf 

2022 wordt voorgesteld om het project circulair 

(maak)onderwijs op alle basisscholen in Heiloo te starten en 

daar jaarlijks  € 8.000 voor beschikbaar te stellen. 

 

25. Klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling  & particuliere tuinen 

In 2022 is budget nodig voor stresstesten en studie naar 

effectiviteit/kosten klimaat adaptieve maatregelen bij iedere 

nieuwe gebiedsontwikkeling. In 2022 is dit er één binnen de 

gemeente (Noord-West fase 2). Door middel van een 

stresstest kan berekend worden waar de gevoelige plekke 

voor hitte, droogte en wateroverlast zich bevinden. De 

kosten zijn € 5.000 (N) voor 1 project (N). Vanaf 2023 wordt 

dit in de raming van de projecten opgenomen. Daarnaast 

wordt er projectmatig ingezet op voorlichting en 

bewustwording particulier terrein om verstening van tuinen 

tegen te gaan (2/3 van dit oppervlak is van particulieren). Dit 

gebeurt bij zowel bij nieuwbouw ontwikkelingen als in 

bestaande  wijken. Hier is structureel € 15.000 nodig. 

 

26. Duurzame bedrijfsvoering 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door zich in 2022 te 

laten certificering op de CO2 prestatieladder niveau 3 € 

9.000 (N). Hiervoor zijn vanaf 2023 structureel audit en 

licentiekosten van € 7.000 per jaar benodigd. Daarnaast 

kopen we vanaf 2022 uitsluitend nog groene elektriciteit in 

d.m.v. Nederlandse Garanties van Oorsprong € 4.000,- (N). 

Medewerkers van de BUCH werkorganisatie worden in 2022 
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gestimuleerd om op de fiets naar het werk te gaan door een 

fietsenplan in het leven te roepen € 2.000 (N). Op termijn zal 

dit tot een kostenbesparing leiden i.v.m. de lagere 

kilometervergoeding. Ten slotte zullen alle klimaatthema's 

een vast onderdeel worden van de omgevingsplanologie en 

de vergunningsprocedures. Hiervoor is in 2022 extra inzet 

nodig bij het team vergunningen € 7.000 (N).  

De vraag is of de groene certificaten ook voor 1 jaar kunnen 

worden ingekocht. 

 

27. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

Voor het uitvoeren van energie verplichte maatregelen bij de 

Abraham du Boishof (ouderencentrum op bgg), Het 

Zevenhuizen (sporthal), westerweg (bibliotheek) en de Dans 

en muziekschool is € 7.000 (N) nodig. Daarnaast zal in het 

kader van de verplichte routekaart maatschappelijk vastgoed 

een tweetal maatwerkrapporten voor gemeentelijke 

gebouwen gemaakt worden € 5.000 (N). De 

uitvoeringskosten voor de gehele routekaart komen terug in 

de kadernota van 2023. 

 

28. Onvoorzien basisambitie klimaat 

Dit budget wordt opgenomen om onvoorziene zaken te 

bekostigen dat volgt uit nieuw beleid dat vastgesteld wordt in 

2021 (bijv. draagvlak/lokaal initiatief, vergroening, 

fietsbeleid, projectondersteuning). 

 

29. Plusambitie klimaat 

In de zomer van 2021 neemt de raad een besluit over de 

plusambitie klimaat. De raad heeft de keuze uit twee 

varianten voor de plusambitie. Als stelpost wordt een bedrag 

van € 50.000 opgenomen. Dit budget is bedoeld voor  

energiecoaches en vergroening van de particuliere tuinen en 

sportvelden. 

 

30. Mutatie kapitaallasten 3b 

Het voordeel op de kapitaallasten komt door de lagere 

boekwaarden op de rioolinvesteringen. Voor Heiloo wordt 

gewerkt met een zogenaamde spaarvoorziening ter dekking 

van de toekomstige rioolinvesteringen. In 2024 en 2025 kan 

een hoger bedrag worden onttrokken uit deze 

spaarvoorziening met lagere rentelasten als gevolg. 

 

31. Doorrekening riool 

De inkomsten uit de rioolheffing stijgen ten opzichte van de 

berekening in de begroting 2021 door het hogere aantal 

woonhuisaansluitingen en een kleine stijging van het tarief. 

De tariefstijging is conform het GRP noodzakelijk om de 

spaarvoorziening op peil te brengen, zodat de 

rioolinvesteringen ten laste van deze voorziening kunnen 

worden gebracht. In de begroting 2022 wordt in de 

geactualiseerde berekening een hoger bedrag in de 

spaarvoorziening gestort dan in de vorige doorrekening. Dit 

is het gevolg van het gewijzigde investeringsschema en is 

de belangrijkste verklaring voor het nadelig effect op het 

begrotingssaldo. 

 

32. Doorrekening afval 

In de actualisatie van de kostendekkendheidsberekening 

van afval is de totale opbrengst van de heffing met € 

123.000 verhoogd (V). Dit wordt veroorzaakt door extra 

woonhuisaansluitingen  t.o.v. de inschatting van 2021. Er 

zijn 150 extra aansluitingen bijgekomen t.o.v. de prognose 

van 2021. Verder was in 2022 rekening gehouden met een 

indexatie van 0,5%. Op basis van de huidige kostenraming 
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is een indexatie van 3% nodig. Onderdeel van deze 

kostenraming is de toerekening vanuit de BUCH. Er vindt 

een hogere toerekening plaats vanuit de BUCH die wordt 

onder andere veroorzaakt door de hogere indexatie op de 

loonkosten en overhead als gevolg van de af te sluiten CAO 

voor het personeel van ruim 3%. Verder is de inzet over de 

taakvelden opnieuw bekeken. Uiteindelijk worden in de 

nieuwe kostenberekening meer loonkosten en overhead 

toegerekend. Deze kosten zitten al in de BUCH begroting, 

maar belasten we nu door in het tarief. Dit levert een 

voordeel op voor het begrotingssaldo van circa € 96.000. 

 

33. Laadpalen actief plaatsen 

Het actief plaatsen van laadpalen zorgt voor een incidentele 

last. Het collegevoorstel en raadsvoorstel worden in mei 

behandeld. Vanaf 2023 wordt er wederom aanbesteed. De 

verwachting is dat de bijdrage aan actief laadpalen plaatsen 

wederom naar beneden zal worden bijgesteld. Om deze 

reden wordt alleen voor 2022 budget opgenomen. 

 

34. Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (boekwinst) 

Het grootste deel van de grondverkopen Zandzoom is 

gerealiseerd in 2020. In 2021 waren nog verkopen van 

percelen in de Oostflank en Centrale Kamer Oost begroot. 

De verkoop van de percelen Centrale Kamer Oost is in 2021 

gerealiseerd, maar de verkoop van de percelen in de 

Oostflank was gekoppeld aan het onherroepelijk worden van 

het bestemmingsplan. Door de vernietiging van het 

bestemmingsplan door de Raad van State schuift deze 

boekwinst door naar 2023. 

 

35. Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom (storting in 

reserve) 

De boekwinst van de grondverkopen wordt gestort in de 

bestemmingsreserve grote projecten en schuift ook door 

naar 2023. 

 

36. Degeneratievergoeding wegen / leges kabels en leidingen 

Regelmatig voeren bedrijven werkzaamheden uit aan kabels 

of leidingen in de grond. Hiervoor moeten ze straten 

openbreken of graven in een berm of plantsoen. De 

inkomsten die de gemeente Heiloo hiervoor ontvangt, ligt de 

afgelopen jaren op een hoger niveau dan in de begroting is 

opgenomen. De inkomsten worden met € 31.000 naar boven 

bijgesteld. 

 

37. Mutatie kapitaallasten 3c 

In 2022 ontstaat een voordeel op de kapitaallasten door de 

latere realisatie van de fietsparkeervoorziening op het 

station. Vanaf 2023 nemen de kapitaallasten toe door de 

investeringen in wegen (Oosterzijweg en Blockhovenpark). 
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PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

 

4A. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

 

Ontwikkelingen 

 

Herijking algemene uitkering 

Op 2 februari jl. heeft de minister de adviesaanvraag herijking 

gemeentefonds verstuurd aan de Raad voor Openbaar Bestuur 

(ROB) voor consultatie. Onderdeel van deze adviesaanvraag is het 

inzichtelijk maken van de consequenties van de herijking voor 

individuele gemeenten. De voorgestelde nieuwe verdeling leidt, op 

basis van de in de adviesaanvraag gebruikte cijfers over 2017, tot 

voor- en nadeelgemeenten. De ROB heeft daarop een 

tussenbericht gestuurd waarin zij aangeeft eerst antwoorden op de 

vragen nodig te hebben voordat zij met een advies kan komen. In 

reactie daarop heeft de minister aangegeven om de voorstellen 

voor herverdeling nader te analyseren en te wijzigen.  

Begin juli is dit gewijzigde voorstel ontvangen. Voor Heiloo zijn de 

doorgevoerde wijzigingen nadelig. Van voordeelgemeente is zij nu 

opeens nadeelgemeente geworden. De (voorlopige) cijfers op basis 

van het jaar 2019 laten voor Heiloo een nadeel zien van € 30 per 

inwoner. Over de redelijkheid van de aanpassingen ten opzichte 

van het eerdere model is door het college een brief gestuurd aan de 

ROB. 

 

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  de jaren 2022 t/m 2024 de 

structurele lasten gedekt door de structurele baten.  

2. We houden de woonlasten voor onze inwoners op een 

verantwoord niveau. We indexeren de OZB-inkomsten met de 

verwachte indexatie van 1,5%. 

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. 

 

Onderdelen ‘Een financieel gezonde gemeente’ 

Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen de algemene 

dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien, de 

vennootschapsbelasting en overige. In onderstaande tabel is dit 

cijfermatig weergegeven, waarna per onderdeel een toelichting 

volgt.  

 

 
Bedragen x 1.000 

Baten 
2022 

Lasten 
2022 

Saldo 
2022 

Algemene 
dekkingsmiddelen 

37.384 147 37.238 

Overhead 21 7.665 -7.644 

Onvoorzien 0 10 -10 

Vpb 0 139 -139 

Overige 408 -0 408 

Totaal 37.814 7.961 29.853 
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Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten van een gemeente 

waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald in wet of regelgeving. In 

tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de 

afvalstoffen- en rioolheffing en de leges, kan een gemeente 

algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.  

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit algemene uitkering uit 

het gemeentefonds, lokale heffingen waarvan de besteding niet 

gebonden is (zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelastingen), 

dividend en het saldo van de financieringsfunctie (verschil tussen 

rentelasten en baten). Een specificatie van de algemene 

dekkingsmiddelen is opgenomen in bijlage 4.  

 

Overhead 

De definitie van overhead volgt uit de notitie overhead van de 

commissie BBV en betreft alle kosten die samenhangen met de 

sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire 

proces. Het BBV verplicht gemeenten om deze kosten apart 

inzichtelijk te maken. Het programma onderdeel “overhead” bestaat 

uit de overhead die vanuit de werkorganisatie BUCH wordt 

doorberekend (aandeel Heiloo in kosten van het domein 

Bedrijfsvoering) en uit de overhead die is opgenomen in de 

gemeentebegroting van Heiloo zelf (o.a. kosten voor het 

gemeentehuis, bestuursondersteuning en voorlichting).  

 

Overhead 
Bedragen x 1.000 

Baten 
2022 

Lasten 
2022 

Saldo 
2022 

Aandeel overhead in bijdrage 
BUCH 

0 6.634 -6.634 

Wet open overheid 0 101 -101 

Bijdrage Regionaal archief 0 112 -112 

Gemeentehuis 5 246 -241 

Overhead 
Bedragen x 1.000 

Baten 
2022 

Lasten 
2022 

Saldo 
2022 

Onderkomen BOR 1 109 -108 

Bestuursonderst. college van B&W 0 242 -242 

Voorlichting 0 108 -108 

Overige 14 114 -100 

Totaal 21 7.665 -7.644 

 

Onvoorzien 

In artikel 4 lid 2 van de Financiële verordening 2017 is bepaald dat 

de (op grond van het BBV verplichte) post onvoorzien in de 

begroting € 10.000 bedraagt.  

 

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2016 kunnen ook overheidslichamen belastingplichtig 

worden voor de vennootschapsbelasting. Voor de gemeente Heiloo 

is dit van toepassing voor de grondexploitaties. Na analyse van de 

eventuele belastingplicht voor de grondexploitaties bleek hiervan 

sprake. Inmiddels is voor de jaren 2016 tot en met 2019 een 

aangifte ingediend in lijn met de landelijke kaders. Hieruit blijkt dat 

over deze jaren een beperkte VPB last is ontstaan. Inmiddels wordt 

gewerkt aan de berekeningen over 2020 waaruit een 

geactualiseerde prognose van de verwachte VPB voor 2021 en 

verder volgt. Deze prognose zal muteren op basis van de actuele 

grondexploitaties en kan qua uitkomsten veranderen als er winst 

wordt gemaakt, de prognoses afwijken van de realisatie of nieuwe 

grondexploitaties worden geopend. De gemeente maakt in dit kader 

kosten in verband met ambtelijke inzet op dit gebied. 
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Overige 

Dit betreft de ontvangsten voor de bovenwijkse voorzieningen, die 

via de algemene baten en lasten worden gestort in de 

bestemmingsreserve bovenwijks. 

 

Verbonden partijen per programmaonderdeel 

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen 
 
PO Verbonden partij 

4a Werkorganisatie BUCH (BUCH) 

4a N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
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Verplichte indicatoren per programmaonderdeel 
Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten 

worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking 

met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: 
 

      B  U C H  NL       

PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid bron 

4a 29 Gemeentelijke woonlasten 
éénpersoonshuishouden 

938 747 743 730 733 2021 € COELO, Groningen 

4a 30 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

1031 856 838 868 810 2021 € COELO, Groningen 

4b 31 Formatie / Fte per 1.000 inwoners n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.   aantal per 1.000 inw. Gemeente 

4b 32 Bezetting / Fte per 1.000 inwoners n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.   aantal per 1.000 inw. Gemeente 

4b 33 Apparaatskosten / Kosten per inwoner n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.   euro Gemeente 

4b 34 Totale kosten inhuur externen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.091 n.b. 2022  x €1.000 Gemeente 

4b 35 Overhead in % van totale lasten  n.b. n.b. n.b. 13,2 n.b. 2022 % Gemeente 

 

Ad 31 t/m 33 : Omdat het ambtelijk apparaat van de gemeente Heiloo – op de griffie en de gemeentesecretaris na - is ondergebracht in de 

werkorganisatie BUCH zijn de indicatoren 31 t/m 33 niet van toepassing. 

Ad 34  : De externe inhuur betreft alleen de inhuur die via de begroting van de gemeente Heiloo loopt. Voor de kosten van externe 

inhuur van de gemeenschappelijke regelingen (waaronder de BUCH), verwijzen we naar de betreffende begroting van die GR 

Het gaat om de volgende componenten: 

 

  

Onderdeel Bedrag

Beheer openbare ruimte 113.018

Buurtsportcoach 112.000

Klimaat 22.000

Aansluiting A9 191.000

Handhaving 25.000

Grondbedrijf 627.776

Totaal 1.090.794
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PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN 

 

Nr x € 1.000 PO korte omschrijving 2022   2023   2024   2025   I/S 

38 aut 4 Algemene uitkering (septembercirculaire)        1.919  V           483  V           481  V           551  V S 

39 aut 4 Algemene uitkering (stelpost jeugd)             -                685  V           627  V           557  V S 

40 aut 4 Bijdrage waarderingskamer               5  N               5  N               5  N               5  N S 

41 aut 4 Actualisatie salarisbegroting gemeentesecretaris               9  V               4  V               4  V               4  V S 

42 aut 4 Bijdrage BUCH (begroting 2022)             95  V             95  V             95  V             95  V S 

43 aut 4 Bijdrage BUCH (1e Firap 2021)             16  N             16  N             16  N             16  N S 

44 aut 4 Tegenboeking omslag rente              43  N             20  N             20  N             40  N S 

      Totaal alle mutaties        1.959  V        1.226  V        1.166  V        1.146  V   

 

38. Algemene uitkering (septembercirculaire) 

De uitkomst van de septembercirculaire is dat de algemene 

uitkering voor alle begrotingsjaren toeneemt. In 2022 is het 

extra bedrag voor de tekorten op de jeugdhulp van € 1,1 mln 

verwerkt. De overige toename komt door het hogere accres. 

Dit en de overige mutaties zijn verder toegelicht bij de 

‘Financiële positie’.  

 

39. Algemene uitkering (stelpost jeugd) 

Bij de behandeling van de kadernota is de raad 

geïnformeerd over de hogere algemene uitkering als gevolg 

van de tekorten bij de gemeenten op het gebied van 

jeugdhulp. Inmiddels zijn door het rijk voor het jaar 2022 de 

precieze bedragen per gemeente bekend gemaakt. Voor 

2023 en verder is de richtlijn vanuit de Provincie als 

toezichthouder gepubliceerd dat meerjarig uitgegaan mag 

worden van 75% van de landelijke cijfers. In de begroting 

van Heiloo was al een stelpost van € 268.000 opgenomen. 

De bedragen in de tabel komen daar bovenop. 

 

40. Bijdrage waarderingskamer 

De waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van 

de Wet waardering onroerende zaken. De gemeentelijke 

bijdrage hiervoor werd betaald uit het gemeentefonds. 

Voortaan worden de gemeenten hiervoor apart gefactureerd 

en voor Heiloo komt dat neer op € 5.000. 

 

41. Actualisatie salarisbegroting gemeentesecretaris 

De actualisatie van de salarissen zorgt op dit onderdeel voor 

een klein voordeel in alle begrotingsjaren. 

 

42. Bijdrage BUCH (begroting 2022) 

In de begroting 2022 van de BUCH zijn voor verschillende 

harmonisatievoorstellen al een bedrag in de vorm van een 

besparingsvoordeel gekoppeld. Als resultaat hiervan kan de 

gemeentelijke bijdrage aan de BUCH structureel met 

€ 440.000 naar beneden worden bijgesteld. Voor Heiloo is 

dat € 95.000. Deze stap is nadrukkelijk niet het sluitstuk, 

maar eerder het startschot van de uitwerking van de 

harmonisatievoorstellen. De voorstellen moeten nu verder 
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uitgewerkt en geeffectueerd worden om het financiële 

voordeel daarvan te realiseren in 2022. 

 

43. Bijdrage BUCH (1e Firap 2021) 

In de 1e Firap van de BUCH is toegelicht dat de kosten 

stijgen door diverse autonome ontwikkelingen. Volgens de 

verdeelsleutel neemt de bijdrage van Heiloo hierdoor toe. 

 

44. Tegenboeking omslag rente  

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. 
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PARAGRAAF A: LOKALE HEFFINGEN 

 

1 Inleiding 
De lokale heffingen vormen een belangrijk bron van inkomsten en 
zijn onderdeel van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in heffingen waarbij de besteding van de 
opbrengsten vrij is (de zogenaamde belastingen) en heffingen 
waarvan de opbrengst gebonden is (zogenaamde heffingen, leges 
en retributies). Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de 
gemeentelijke heffingen voor 2022 en wordt een raming afgegeven 
van de verwachte opbrengsten aan belastingen en heffingen. Deze 
is berekend op basis van de in de kadernota 2022 opgenomen 
uitgangspunten. De definitieve vaststelling van de tarieven gebeurt 
niet bij de begroting, maar separaat bij de vaststelling van de 
belastingverordeningen 2022.  
 
1.1 Tarievenbeleid 
Afvalstoffen- en rioolheffing 
Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de 
heffingen kostendekkend zijn ten aanzien van de toegerekende 
kosten zonder dat de voorziening negatief wordt.  
Mocht er in een jaar minder uitgegeven zijn dan dat er aan 
heffingen binnen is gekomen dan wordt het teveel ontvangen 
bedrag gestort in de voorziening afval c.q. riool. Als er meer is 
uitgegeven dan begroot dan wordt het tekort zoveel mogelijk uit de 
voorziening onttrokken. De voorziening mag niet negatief komen te 
staan 
 
De kosten voor het kwijtschelden van afvalstoffenheffing en 
rioolheffing worden gedekt vanuit de voorzieningen afval en 
riolering. 
 
 
 
 

 
Onroerende zaakbelasting 
Voorgesteld wordt om bij de berekening van de OZB inkomsten te 
indexeren met 1,5%. Dit is gebaseerd op de nationale 
consumentenprijsindex (cpi) conform de verwachting van het 
Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 
(maart 2021). Hierbij is nog geen rekening gehouden met extra 
OZB inkomsten als gevolg van areaaluitbreiding door het 
gereedkomen van woningbouw. Op basis van de 
meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) wordt uitgegaan van 
100 extra woningen. Omdat deze extra OZB opbrengsten 
gerelateerd zijn aan de toename van het aantal WOZ objecten heeft 
dit geen invloed op de OZB tarieven. 
 

Toeristenbelasting en lijkbezorgingsrechten 

De overige lokale heffingen binnen de gemeente Heiloo zijn de 
toeristenbelasting en de lijkbezorgingsrechten. Voor 
lijkbezorgingsrechten geldt dat we streven naar maximaal  
kostendekkende tarieven. De opbrengst van de toeristenbelasting 
wordt sterk beïnvloed door de macro-economische conjunctuur en 
de beschikbaarheid van toeristische voorzieningen in de regio. De 
tarieven voor de lijkbezorgingsrechten worden geïndexeerd met het 
algemene index percentage (cpi) van 1,5%. Het tarief voor de 
toeristenbelasting wordt gehandhaafd op het in 2021 naar € 2 
verhoogde tarief. 
 

Tarieven 

Alle belastingtarieven worden bij het vaststellen van de 
belastingverordeningen 2022 aan de raad voorgelegd. 
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2 Hoofdlijnen per belastingsoort 
 

2.1 Afvalstoffenheffing  

Het ophalen van huishoudelijk afval is een taak die de Gemeente 
Heiloo kostendekkend wil uitvoeren. Vertrekpunt is dat de kosten 
die toegerekend kunnen worden, ook daadwerkelijk onderdeel van 
het tarief uitmaken Tot de kosten voor het inzamelen en verwerken 
van de afvalstoffen behoren de directe kosten inclusief fte en 
overhead en tevens een aandeel in de kosten van de BTW. Dit, 
omdat het niet doorrekenen van BTW sinds de invoering van het 
BTW compensatiefonds namelijk leidt tot een extra nadeel in de 
vorm van een korting op de algemene uitkering. 
 
Vanaf 2021 wordt de opbrengst van de afvalstoffenheffing 
gebaseerd op een vaste en een variabele component. De hoogte 
van de vaste heffing is afhankelijk van de omvang van het 
huishouden en de hoogte van de variabele heffing is afhankelijk van 
het aantal malen dat er restafval wordt aangeboden.  
 

De afvalstoffenheffing kent, buiten de tarieven voor het afhalen van 

grofvuil aan huis, een vaste tweetal tarieven, een tarief voor: 

 éénpersoonshuishoudens;  

 twee- of meerpersoonshuishoudens. 
Daarnaast is er sprake van een variabele component in de 
afvalstoffenheffing in de vorm van een tarief per containerlediging of 
inworp per afvalzak in een verzamelcontainer. 
 
Kerncijfers 

In de berekening van de opbrengst in relatie tot de 
kostendekkendheid wordt uitgegaan van 3.618 eenpersoons- en 
7.234 twee- of meerpersoonshuishoudens. In deze aantallen wordt 
de komende jaren een lichte groei verwacht.  
 
 

 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2022 

Kosten taakveld afval, incl. (omslag)rente 2.592.000 

Inkomsten, excl. heffingen 386.000 

Netto kosten 2.206.000 

    

Toe te rekenen kosten:   

Overhead incl. (omslag)rente 630.000 

Aandeel straatreiniging 91.000 

BTW 296.000 

Totale kosten  3.223.000 

    

Opbrengst heffingen 3.274.000 

Kwijtschelding -68.000 

Totale opbrengsten 3.206.000 

    

Verschil -17.000 

Dekkingspercentage 99% 

 

Opbrengsten 
De opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd: 
 

 2022 2023 2024 2025 

Afvalstoffenheffing  3.274.000 3.274.000 3.274.000 3.274.000 

 

Tarieven 

Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente 
een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen. Er wordt 
85% als vaste heffing gehanteerd en 15% wordt bepaald door de 
variabele heffing. Met een relatief hoog basistarief en een laag 
variabel tarief is er voldoende financiële prikkel tot afvalscheiding 
aanwezig en loopt de gemeente minder risico. 
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De laagbouw heeft een PMD minicontainer aan huis. Omdat de 
hoogbouw dit niet heeft en daardoor PMD met het restafval wordt 
aangeboden, is dit in het tarief per inworp gecorrigeerd. 
Om de geraamde opbrengsten te realiseren worden de tarieven als 

volgt voorgesteld: 

 
 

Vaste heffing (85%) 2022 

Eenpersoonshuishouden € 187,45 

Meerpersoonshuishouden € 295,40 

 

Variabele heffing (15%) 2022 

Per lediging container 240 liter 

140 liter 

 

€ 6,00 

Per lediging container 140 liter € 3,50 

Per inworp trommel 60 liter € 1,00 

Per inworp trommel 30 liter € 0,50 

 

2.2 Leges 

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag 
Leges kunnen worden geheven voor van gemeentewege verleende 

diensten. De diverse diensten waarvoor leges zijn verschuldigd 

worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de 

legesverordening. Leges kunnen worden geheven voor van 

gemeentewege verleende diensten. Landelijk zijn de leges verdeeld 

in 3 titels en iedere titel is onderverdeeld in verschillende 

hoofdstukken. Alle titels tezamen mogen uiteindelijk maximaal 

100% kostendekkend zijn. De onderstaande tabel geeft de 

kostendekkendheid van de leges weer in Heiloo: 

 

 
 

De opbrengsten betreffen de verwachte inkomsten in 2022, zoals 

die in het financieel systeem zijn opgenomen. De kosten bestaan 

uit verschillende componenten: 

- de directe kosten die aan het product zijn te relateren 

(bijvoorbeeld afdracht aan Rijk voor een geleverd paspoort); 

- de directe apparaatskosten (de salarislasten van het personeel 

dat direct aan het product werkt); 

- de toegerekende overhead per direct toegerekende fte. 

 

Omschrijving Kosten Opbr. Dekking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Burgerlijke stand 132.298 15.700 11,87%

Reisdocumenten en 

Nederlandse id.kaart
151.194 77.000 50,93%

Rijbewijzen 158.598 83.300 52,52%

Verstrekkingen uit de 

Basisregistratie personen
24.860 19.100 31,87%

Overige publiekszaken 18.856 9.700 51,44%

Kabels en leidingen 47.921 19.000 39,65%

Verkeer en vervoer 26.547 7.000 26,37%

Kostendekking Titel 1 560.273 230.800 41,19%

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Kostendekking Titel 2 1.213.224 826.658 68,14%

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Kostendekking Titel 3 281.542 4.000 1,42%

Totaal Titel 1 t/m 3 2.055.039 1.061.458 51,65%
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Door aldus de berekende kosten af te zetten tegen de begrote 

opbrengsten, kan de kostendekkendheid worden bepaald. In 2022 

komt de kostendekkendheid voor alle titels samen uit op 52%. 

 

2.3 Lijkbezorgingrechten 

De lijkbezorgingrechten worden geheven voor onder meer het 

begraven van personen en voor het onderhoud van de 

begraafplaatsen. De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten 

zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening 

lijkbezorgingrechten. 

Het uitgangspunt voor de tarieven van de lijkbezorgingrechten is 

volledige kostendekking op alle tarieven die betrekking hebben op: 

 De uitgifte van graven (inclusief grafonderhoud); 

 Het begraven; 

 De algemene kosten voor het in stand houden 
(groenbeheer) van de gemeentelijke begraafplaatsen. 

 

Kerncijfers en areaal 

De kerncijfers bestaan hoofdzakelijk uit het aantal (meerjarige) 
rechten op graven en dergelijke en het aantal begravingen en 
bijzettingen per jaar en het aantal onderhoudsrechten op graven. 
 

Grafrechten 2022 

Kosten, incl. (omslag)rente 176.000 

    

Toe te rekenen kosten   

Overhead incl. (omslag)rente 177.000 

Bijdrage aan voorziening  17.000 

Totale kosten incl toev aan vrz 370.000 

    

Opbrengsten heffingen 151.000 

Onttrekking uit voorziening  35.000 

Grafrechten 2022 

Totale opbrengsten na ontr vrz 186.000 

    

Dekkingspercentage 50% 

 
Opbrengsten 
Rekening houdend met het uitgangspunt van 1,5% stijging van de 

opbrengsten worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd: 
 

  2022 2023 2024 2025 

Lijkbezorgingrechten 151.000 151.000 151.000 151.000 

 

2.4 Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

De onroerende zaakbelastingen betreffen een drietal belastingen, 

te weten: 

 een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van 
woningen; 

 een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van niet-
woningen; 

 een onroerende zaakbelasting voor gebruikers van niet-
woningen. 

 

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag 

De onroerende zaakbelastingen voor het eigendom van woningen 
en niet-woningen worden geheven van degene die op 1 januari van 
het belastingjaar in het Kadaster bekend staat als de zakelijk 
gerechtigde van de onroerende zaak. In navolging van de begroting 
2021 wordt de heffing van OZB van gebruikers van niet-woningen 
per 2022 afgeschaft onder gelijktijdige evenredige verhoging van 
het tarief voor eigenaren van niet-woningen.  
 
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het 
economisch verkeer van de onroerende zaak, de WOZ waarde. 
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Deze wordt vastgesteld onder het regime van de Wet WOZ. De 
belasting wordt geheven als percentage van de WOZ waarde.  
 
Vanaf 2022 wordt de WOZ waarde van woningen berekend naar de 
oppervlakte in plaats van de inhoud. Deze gewijzigde WOZ waarde 
berekeningsmethodiek sluit daarmee beter aan bij publicaties op de 
diverse woningaanbod-websites waar de grootte van woningen 
doorgaans in vierkante meters wordt uitgedrukt. Tevens wordt 
hiermee een hogere acceptatiegraad van de WOZ waarde beoogd. 
 
Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal 
De kerncijfers voor de bepaling van de te verwachten opbrengst 
van de onroerende zaakbelastingen betreffen het aantal woningen, 
het aantal niet-woningen, de totaalwaarde van de woningen, de 
totaalwaarde van de niet-woningen, de vrijstellingen en het 
percentage van de leegstand van niet-woningen op 1 januari van 
het belastingjaar. 
Bij de programmabegroting 2021 is door de raad besloten om de 
heffing van OZB van gebruikers van niet-woningen per 2022 af te 
schaffen onder gelijktijdige evenredige verhoging van het tarief voor 
eigenaren van niet-woningen. Hierdoor zijn 2 kerncijfers niet meer 
van invloed op de tariefstelling. Dit betreft het percentage leegstand 
en de omvang van de vrijstelling op woondelen bij niet-woningen. 
Beide factoren zijn van belang voor het tarief waarmee de begrote 
opbrengst van de OZB voor gebruikers wordt gegenereerd. Voor de 
OZB-eigenaren opbrengst zijn beide factoren echter niet relevant. 
 

Opbrengsten 

De begrote opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 exclusief 
areaaluitbreiding als volgt geraamd: 
 
 
 
 
 

  2022 2023 2024 2025 

Gebruikers niet-woningen 0 0 0 0 

Eigenaren niet-woningen 1.044.000 1.104.000 1.166.000 1.166.000 

Eigenaren woningen 3.994.000 3.994.000 3.994.000 3.994.000 

Totaal opbrengst OZB 5.038.000 5.098.000 5.160.00 5.160.000 

 

2.5 Rioolheffing 

Rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een object van 
waaruit direct of indirect water wordt afgevoerd op de gemeentelijke 
riolering. Doel van de rioolheffing is om de kosten te dekken met 
betrekking tot de afvoer van afvalwater, hemelwater en het beheer 
van het grondwaterpeil. De heffingsgrondslag voor de rioolheffing 
heeft een relatie met het afgevoerde water dat vanuit het object 
wordt afgevoerd. Er is sprake van een gedifferentieerd 
tarievenstelsel waarbij 300 m3 waterverbruik het uitgangspunt 
vormt voor het basistarief. Veruit de meeste woningen vallen onder 
deze eerste eenheid. Verder is er sprake van een tarief voor 
afgevoerd afvalwater van: 

- 300 tot 500 kubieke meters; 
- 500 tot 1000 kubieke meters; 
- 1000 tot 2000 kubieke meters; 
- meer dan 2000 kubieke meters; 
- elke extra 1000 kubieke meters of gedeelte daarvan boven 

de 2000 kubieke meters. 
 

Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer 
werkelijke opbrengsten dan toegerekende kosten) wordt het 
meerdere in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij 
een onderdekking (meer toegerekende kosten dan werkelijke 
opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken. 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP 2019-2023) is besloten om over te stappen op 
de zogenaamde spaarmethodiek. De vervangingsinvesteringen 
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worden hierbij ten laste van de spaarvoorziening gebracht. Bij het 
GRP is gekozen voor een geleidelijke stijging van het tarief, zodat 
op termijn voldoende in de voorziening is gespaard. 
 
Kerncijfers (kosten en opbrengsten) 
In de berekening van de opbrengst wordt uitgegaan van 11.418 
eenheden. Net als bij de afvalstoffenheffing wordt ook in rioolheffing 
BTW doorberekend. Uitgangspunt is dat alle kosten die 
toegerekend kunnen worden, onderdeel van het tarief uitmaken. 
 

 Kostendekkendheid rioolheffing 2022 

Kosten taakveld afval, incl. (omslag)rente 1.304.000 

Inkomsten, excl. heffingen 5.000 

Netto kosten 1.299.000 

    

Toe te rekenen kosten:   

Overhead incl. (omslag)rente 231.000 

Doorberekening baggerkosten 15.000 

Extra rente (1,0%) 146.000 

BTW 158.000 

Totale kosten  1.849.000 

    

Opbrengst heffingen 2.135.000 

Kwijtschelding 50.000 

Totale opbrengsten 2.085.000 

    

Storting in voorziening 236.000 

Dekkingspercentage 100% 

 
 
 
 

Opbrengsten 
Rekening houdend met een gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij 
de kerncijfers en een positief blijvende voorziening worden de 
opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd: 
 

  2022 2023 2024 2025 

Rioolheffing 2.135.000 2.181.000 2.227.000 2.272.000 

 

Tarieven 
Conform het GRP 2019-2023 stijgt het tarief enkele euro’s per jaar 
om voldoende te kunnen sparen om de (toekomstige) 
vervangingsinvesteringen te kunnen financieren. Het basistarief 
wordt als volgt voorgesteld: 
 

  2022 2023 2024 2025 

Riooltarief 187 191 195 199 

 

2.6 Toeristenbelasting 
Belastingplichtigen en heffingsgrondslag 
De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling 
overnachten in de gemeente door personen die geen inwoner van 
de gemeente zijn. De belasting wordt geheven van degene die 
gelegenheid tot nachtverblijf biedt. De aanslagoplegging voor de 
toeristenbelasting vindt na afloop van het belastingjaar plaats, op 
basis van de ingediende aangiften.  
 
Kerncijfers en areaal 
Sinds een aantal jaren is het aanbieden van verblijf via internet 
aanzienlijk toegenomen. In de uitvoering van de toeristenbelasting 
wordt periodiek gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van 
de gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf.  
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Opbrengsten 
Rekening houdend met het bovengenoemde worden de begrote 
opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd: 
 

  2022 2023 2024 2025 

Toeristenbelasting 79.600 79.600 79.600 79.600 

 
Tarief 
Aan de raad wordt net als voorgaande jaren een apart besluit 
voorgelegd om de verordening en daarmee het tarief 
toeristenbelasting 2022 vast te stellen. Voorgesteld wordt om het 
tarief per overnachting te handhaven op € 2,00. 
 
2.6 Bedrijven investeringszone (BIZ) 
In 2021 is op initiatief van de ondernemers in het stationscentrum in 
Heiloo een bedrijveninvesteringszone ingevoerd. De gemeente 
faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen. Door 
de invoering van de BIZ-belasting met een tarief van € 420,00 per 
jaar worden belastingopbrengsten gegenereerd met een omvang 
van € 19.000. Deze opbrengst wordt, na aftrek van de 
perceptiekosten, in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de 
BIZ vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 
De ondernemers bepalen zelf de activiteiten. De gemeenteraad 
moet wel instemmen en toetsen op het algemeen belang in de 
openbare ruimte. 
 
3 Kwijtscheldingsbeleid 
Voor de afvalstoffen- en rioolheffing bestaat de mogelijkheid om op 
basis van het “Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Heiloo 2022” een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. In Heiloo 
wordt bij de kwijtschelding afgeweken van de normen zoals deze 
zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 

Hierin zijn in artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, de kosten 
van bestaan gesteld op 90% van de bijstandsnorm. Heiloo gaat 
echter uit van de meest ruime, de zogenaamde 100% norm. Dit 
houdt in, dat kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen 
die een inkomen hebben dat op of onder 100 procent van de 
landelijk geldende bijstandsnorm ligt. De kwijtschelding wordt 
opgevangen binnen de kostendekking van met name afvalstoffen- 
en rioolheffing. 
 
Kwijtschelding wordt zoveel mogelijk automatisch verleend. Dit 
gebeurt middels een automatische koppeling met landelijke 
inkomens- en vermogensgegevens door het Inlichtingenbureau met 
belastingplichtigen die hiervoor toestemming hebben gegeven.  
 
Kerncijfers 
Naast de toegekende gehele kwijtschelding bestaat er een variatie 

in gedeeltelijk toegekende verzoeken waarbij een percentage van 

de aanslag wordt kwijtgescholden. Om deze reden wordt niet 

uitgegaan van het totale aantal toekenningen maar van de 

bedragen kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing. 

 
Rekening houdend met een gelijkblijvend aantal toekenningen 
worden de uitgaven voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd: 
 

  2022 2023 2024 2025 

Kwijtschelding riool  50.000 50.000 50.000 50.000 

Kwijtschelding afval 68.000 68.000 68.000 68.000 
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4 Lokale lastendruk 
De hoogte van de OZB (woningen), de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing tezamen, wordt geduid met het begrip “lokale 
lastendruk”. De lokale lastendruk wordt in Nederland door het 
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden (COELO) bijgehouden.  
 
De lokale lastendruk in Heiloo bedraagt gemiddeld: 
- Voor een éénpersoonshuishouden met eigen woning € 730,  

in 2020 was dat € 698.  
- Voor een meerpersoonshuishouden met eigen woning € 868,  

in 2020 was dat € 820.   
- Voor een éénpersoonshuishouden met een huurwoning € 396, 

in 2020 was dat € 364.  
- Voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning € 526, 

in 2020 was dat € 486.  
 
Heiloo bezet daarmee in de landelijke ranglijst van de gemeenten 
met de laagste woonlasten in 2021 de volgende plaatsen: 
- meerpersoonshuishouden met een eigen woning plaats 233, 

 in 2020 was dat plaats 232;  
- meerpersoonshuishouden met een huurwoning plaats 293,  

in 2020 was dat plaats 280.  
De gemeente op nummer 1 van de ranglijst heeft de laagste 
woonlasten, de gemeente op nummer 377 de hoogste.  
 
Coelo heeft in de berekening van de lokale lastendruk de variabele 
afvalstoffenheffing buiten beschouwing gelaten. In bovenstaande 
cijfers en posities is wel rekening gehouden met de variabele 
afvalstoffenheffing en resulteert daarmee in een realistische 
weergave van de lokale lastendruk. Dit geldt tevens voor de 
hiernaast opgenomen tabellen. Wat de plaatsen op de landelijke 
ranglijst worden in 2022, hangt naast de hoogte van de tarieven in 
Heiloo, mede af van de ontwikkelingen elders in Nederland. 
 

Benchmark woonlasten Noord-Holland 2021 
De benchmark beoogt door middel van vergelijking van de tarieven 
en de gemeentelijke woonlasten op provinciaal niveau, de 
informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te 
bevorderen. De benchmark vergelijkt binnen een provincie de 
hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een 
koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde 
ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele 
heffingskorting. In de ‘benchmark woonlasten Noord-Holland 2021’ 
zijn 47 gemeenten betrokken. Heiloo neemt op basis van een 
lastendruk van € 868 plaats 31 in. In 2020 was dat plaats 28 waarbij 
de gemeente op plaats 1 de laagste gemiddelde woonlasten kent en 
de gemeente op plaats 47 de hoogste. 
 
Onderstaande tabel bevat de tarieven van de belasting en heffingen 
waarop de lokale lastendruk is gebaseerd in BUCH verband. 
 

 Ontwikkeling tarieven Heiloo 2019 Heiloo 2020 Heiloo 2021 NL-gem. 2021 

OZB (woningen) 0,0894% 0,0907% 0,0907%  0,1043% 

Afval (meerpers.huish.)           € 289,00 € 312,00 € 334,00  € 305,00 

Riool (huishouden) € 168,00 € 174,00 € 181,00  € 201,00 

Ranglijst 195  232 233   

 
 

2021 Gemeente Tarief OZB 
Afvalstoffenheffing 
1 pers huishouden 

Afvalstoffenheffing 
meerpers huish. Rioolheffing 

Heiloo 0,09070%  € 211,00* € 334,00* € 181,00 

Bergen 0,09540%               € 278,00                   € 371,00 € 215,00 

Uitgeest   0,11950%  € 218,00* € 330,00* € 161,50 

Castricum 0,08214% € 240,14* € 267,67* / € 316,94* € 201,84 

Landelijk 0,10430%               € 249,00                  € 305,00 € 201,00 

* betreft 85% basistarief en 15% variabel deel voor lediging container of inworp verzamelcontainer. 
 

Ontwikkeling van de tarieven 2019 - 2021 in Heiloo van de belasting en 
heffingen waarop de lokale lastendruk is gebaseerd. 
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PARAGRAAF B: WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT 

 

1. Aanleiding en achtergrond  

Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in 

kaart gebracht. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in 

staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat 

de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige 

ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de 

organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het 

weerstandsvermogen berekend. 

Daarnaast zijn in deze paragraaf de vijf verplichte BBV (Besluit 

Verantwoording Begroting) financiële kengetallen opgenomen. 

Doelstelling is dat de kengetallen en de beoordeling gezamenlijk op 

eenvoudige wijze inzicht geven aan de raad over de financiële 

positie van de gemeente.  

 

2. Risicoprofiel  

Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een 

risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de domeinen 

de risico's in beeld gebracht met een mogelijk financieel gevolg. In 

het volgende overzicht worden de top 10 risico's gepresenteerd met 

de meeste invloed op de hoogte van de benodigde 

weerstandscapaciteit. 
 

Tabel 1: top 10 risico's Max. fin. 
gevolg 

  

Risico Kans Invloed 

Minder omgevingsvergunningen 
worden verleend 

60% 1.400.000 10% 

Zandzoom faciliterend: toename 
van kosten die niet via de 
anterieure overeenkomsten 
kunnen worden verhaald  

60% 1.000.000 8% 

Herijking gemeentefonds 60% 1.440.000 7% 

De korte termijn 
beheersmaatregelen sociaal 
domein worden niet volledig 
gerealiseerd 

70% 600.000 5% 

Als gevolg van schaarste in 
grondstoffen wordt het risico 
gelopen dat projecten uitlopen of 
duurder worden. 

70% 500.000 4% 

Aanpassing van de 
ventilatiesystemen van de 
gemeentelijke accommodaties 

50% 500.000 4% 

Tegenvallende algemene 
uitkering 

50% 600.000 4% 

Doorwerking effect Covid-19 
maatregelen 

60% 500.000 4% 

Jeugd/Wmo: Toename zorgvraag 
en zorgzwaarte 

70% 400.000 3% 

Hogere kosten bij het opstarten 
van de Sociale Onderneming 
Regio Alkmaar 

70% 400.000 3% 

 

De top 10 van risico’s vertegenwoordigen 53% van de totale risico-

impact (kans x risicobedrag). Het risicoprofiel is verslechterd in 

vergelijking met de actualisatie bij de jaarrekening 2020.  
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Verdeling per programmaonderdeel 

Onderstaand wordt een verdeling gegeven van alle risico’s over de 

programmaonderdelen: 

 

 
 

- Het hoogste aandeel in het risicoprofiel is het programma 

‘Wonen en leefomgeving’ (31%). Hierin zitten de risico’s van het 

grondbedrijf en de leges omgevingsvergunningen. 

- De tweede plaats wordt ingenomen door ‘Financieel gezond’ 

(24%) met hierin onder andere de risico’s op een lagere 

algemene uitkering, verleende garanties en het niet kunnen 

toepassen van de koepelvrijstelling vanuit de BUCH. 

- Samenleven neemt 21% van de totale risico’s voor haar 

rekening. Dit bestaat met name uit het niet volledig realiseren 

van de beheersmaatregelen in combinatie met een toename van 

de zorgvraag en -zwaarte bij de jeugdhulp en Wmo.  

- De andere programmaonderdelen vertegenwoordigen 24% van 

het risicoprofiel. 

 

Onderstaand een korte toelichting op de belangrijkste gewijzigde 

risico’s: 

Toename risico : 

- Herijking gemeentefonds: de meest recente doorrekening 

van de herverdeling van het gemeentefonds laten voor 

Heiloo een nadeel van € 30 per inwoner zien. Dit zijn 

voorlopige cijfers op basis van 2019. In eerdere 

berekeningen van februari 2021 kon Heiloo nog rekenen op 

een voordeel van € 8 per inwoner. De grote fluctuaties in 

een relatief kort tijdsbestek geven aan dat het uiteindelijke 

effect voor Heiloo nog verder kan verslechteren. Het nadeel 

van de herijking van het gemeentefonds is voor een 

individuele gemeente wel gemaximeerd op € 60 per 

inwoner. Op basis van de voorlopige cijfers zitten de BUC-

gemeenten al op dit maximale nadeel. 

- Sociale Onderneming Regio Alkmaar: voor de 

implementatie- en vervolgens de opstartfase van het nieuwe 

Participatiebedrijf is een transitiebudget beschikbaar gesteld. 

Het risico bestaat dat dit budget niet toereikend is om de 

risico’s te beheersen en de daarvoor noodzakelijke kosten te 

financieren. 

- Beheersmaatregelen sociaal domein: De implementatie van 

de beheersmaatregelen is gestart in 2021. Op dit moment is 
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de implementatie door diverse oorzaken niet volledig 

afgerond en loopt daardoor de implementatieplanning uit. 

Hierdoor is de kans reëel dat de beoogde besparingen als 

gevolg van de beheersmaatregelen niet volledig worden 

behaald. 

- Zandzoom faciliterend: Na de vernietiging van het 

bestemmingsplan bestaat het risico dat partijen de 

anterieure overeenkomsten ontbinden. Op dit moment zijn er 

geen signalen dat dit gaat gebeuren, dus de kans hierop 

wordt relatief klein ingeschat. Temeer omdat dit ook voor de 

grondeigenaren tot extra vertraging en dus extra kosten zou 

leiden. De gemeente moet in dat geval een deel van de 

ontvangen exploitatiebijdrage terugbetalen. 

- Toename aantal cliënten sociaal domein: de trend van 

stijging van het aantal cliënten die gebruik maken van de 

diverse WMO voorzieningen lijkt sinds de invoering van de 

abonnementsgelden nog niet ten einde. Het risico is dat in 

2022 deze stijging verder doorzet. 

- Stijging grondstofprijzen: als gevolg van schaarste in 

grondstoffen wordt het risico gelopen dat projecten uitlopen 

of duurder worden. 

 

Afname risico : 

- Het risico op extra kosten voor bijzondere bijstand is naar 

beneden bijgesteld. De gevolgen van de corona pandemie 

voor de economie en daardoor inkomens van inwoners lijken 

nu minder ernstig dan in het voorjaar was voorspeld 

- Zuiderloo archeologisch onderzoek: het risico op extra 

kosten voor archeologisch onderzoek is afgenomen door de 

voortgang van het project. 

 

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel 

Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie 

wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag 

aan risico’s van € 32.868.000 ongewenst is. De risico's zullen 

immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 

Figuur 1 toont de resultaten van de risicosimulatie. De horizontale 

as bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico’s, de 

verticale as geeft weer hoe groot de kans is dat de op de 

horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier om 

percentages). De rode lijn in de grafiek geeft de daadwerkelijke 

uitkomsten aan van de Monte Carlo simulatie. De blauwe lijn is de  

trendlijn die de extreme pieken uit de rode lijn haalt. 

 

Figuur 1 
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Uit de volgende tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle 

risico's kunnen worden afgedekt met een afgerond bedrag van 

€ 5.413.000 (benodigde weerstandscapaciteit). 

 
Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit  

Zekerheidsperc. Bedrag in € 

50%  3.902.000 

55%  4.037.000 

60%  4.174.000 

65%  4.319.000 

70%  4.474.000 

75%  4.644.000 

80%  4.841.000 

85%  5.085.000 

90%  5.413.000 

95%  5.954.000 

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de risico’s die door 

de verschillende gemeenschappelijke regelingen in hun eigen P&C 

documenten in beeld zijn gebracht. Het gaat om de volgende GR-en 

en risicobedragen: 

 

Tabel 3: Risico's GR-en 

GR Risicobedrag 

Werkorganisatie de BUCH 436.000 

WNK 29.000 

Totale weerstandscapaciteit 465.000 

 

De overige gemeenschappelijke regelingen hebben becijferd dat 

hun beschikbare weerstandscapaciteit hoger is dan de benodigde 

weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit inclusief 

de GR-en bedraagt: € 5.878.000. 

3. Beschikbare weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende 

componenten: 

I. Reserves 

II. Onbenutte belastingcapaciteit 

III. Post onvoorzien 

 

Ad. I Reserves 

De reserves zijn in twee typen onder te verdelen: de algemene 

reserve en de bestemmingsreserves. 

 

Algemene reserve 

Van de reserves vormt de algemene reserve het deel dat kan 

worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. 

 

Bestemmingsreserves 

Alleen de bestemmingsreserve grote projecten wordt bij Heiloo 

meegenomen in de berekening van de beschikbare 

weerstandscapaciteit. 

 

Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit 

 In het toezichtskader van de provincie is een nadere duiding 

gegeven hoe de onbenutte OZB berekend wordt. Volgens dit 

toezichtskader is de nog onbenutte OZB gelijk aan de 

belastingheffing die nog kan plaatsvinden tot het niveau dat 

een gemeente moet heffen om voor toelating van een 

zogenoemde artikel 12 aanvraag in aanmerking te kunnen 

komen. Voor 2021 is dit 0,1800% (bron meicirculaire 2021). 

Het gewogen gemiddeld OZB percentage (woningen en niet-

woningen) bedraagt 0,0984% (peiljaar 2021) en dus veel 

lager. Het verschil tussen het gewogen gemiddeld 

percentage van Heiloo en het percentage artikel 12 is de 
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onbenutte belastingcapaciteit. Per saldo is sprake van een 

onbenutte belastingcapaciteit van € 4.070.000. 

 Voor riool en afval is een kostendekkendheid van 100% en 

levert geen verdere onbenutte belastingcapaciteit op. 

 

Ad. III Post onvoorzien 

Deze post kan via een raadsbegrotingswijziging incidenteel worden 

ingezet als dekking. 

 

Het totaal per 1 januari 2022 van de hiervoor genoemde, in te 

zetten opties ter afdekking van incidentele risico’s blijkt uit de 

volgende tabel:  

 

Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit in € 

Algemene reserve 8.244.000 

Reserve grote projecten 2.380.000 

Onbenutte belastingcapaciteit *) 4.070.000 

Post onvoorzien 10.000 

Totale weerstandscapaciteit 14.704.000 

 

*) In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit heeft 

Heiloo een behoudend uitgangspunt door de onbenutte 

belastingcapaciteit niet mee te nemen. Exclusief de onbenutte 

belastingcapaciteit bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit 

€ 10.634.000. 

 

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de 

relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde 

risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de 

beschikbare weerstandscapaciteit. In de berekening van de 

beschikbare weerstandscapaciteit heeft Heiloo een behoudend 

uitgangspunt door de onbenutte belastingcapaciteit  niet mee te 

nemen. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsratio. 

 

Ratio = Beschikbare weerstandscap =  € 10,634 mln = 1,81 

  Benodigde weerstandscap.   €   5,878 mln 

 

De onderstaande normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de 

Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende 

ratio. 

 

Tabel 5: Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2,0 Uitstekend 

B 1,4-2,0 ruim voldoende 

C 1,0-1,4 Voldoende 

D 0,8-1,0 Matig 

E 0,6-0,8 onvoldoende  

F <0,6 ruim onvoldoende 

 

Het ratio valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende 

weerstandsvermogen. De ratio is gedaald ten opzichte van de 

jaarrekening 2020 (2,24). Dit komt enerzijds door een hoger 

risicoprofiel en anderzijds door de lagere verwachte reserve grote 

projecten per 1-1-2022. Het hogere risicoprofiel is toegelicht bij de 

toename van diverse risico’s. De lagere verwachte reserve grote 

projecten komt doordat uit deze reserve dekking nodig is voor het 

tekort in Zandzoom faciliterend en door de latere realisatie van de 

boekwinst op de grondverkoop van percelen in Zandzoom 

(Oostflank).  

De kwalificatie van de weerstandsratio moet in samenhang worden 

beoordeeld met de kengetallen hieronder.  
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5. Kengetallen 

Doelstelling van deze kengetallen en bijbehorende beoordeling is 

om op eenvoudige wijze inzicht geven over de financiële positie van 

de gemeente. Het gaat om de volgende kengetallen: 

1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast 

van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. 

2. Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in 

staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

3. Structurele exploitatieruimte 

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een 

gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de 

structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele) 

tegenvallers op te vangen. 

4. Grondexploitatie  

In dit kengetal wordt de waarde van de bouwgrond 

gerelateerd aan de totale baten. 

5. Belastingcapaciteit 

Deze indicator geeft aan hoe de belastingdruk zich verhoudt 

tot het landelijk gemiddelde. 

De provincie als financieel toezichthouder heeft zogenaamde 

signaleringswaarden gedefinieerd. Deze signaleringswaarden 

moeten worden gezien als een hulpmiddel om het risico per 

kengetal in te schatten en is hiermee geen norm. De provincie 

onderscheidt drie categorieën: A: minst risicovol, B: gemiddeld 

risico en C: meest risicovol. In de onderstaande tabel worden de 

kengetallen met signaleringswaarden getoond: 

 
 

Signaleringswaarde A B C 

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

1b. Netto schuldquote 
gecorr. voor alle 
verstrekte len. 

< 90% 90 - 130% > 130% 

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

3. Structurele exploitatier. > 0% 0% < 0% 

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

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

 

Hieronder worden de uitkomsten van de kengetallen gepresenteerd: 

 

 
 

 
 

 De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld te 

delen door de totale baten (exclusief mutaties reserves). De 

1a. Netto schuldquote 50% A 60% A 70% A

1b. Netto schuldquote gecorr. 

voor alle verstrekte len.

50% A 59% A 69% A

2. Solvabiliteitsratio 28% B 27% B 28% B

3. Structurele exploitatier. 3% A 2% A 1% A

4. Grondexploitatie 16% A 10% A 1% A

5. Belastingcapaciteit 106% C 112% C 110% C

Verloop kengetallen Jrk. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022

1a. Netto schuldquote 73% A 85% A 78% A

1b. Netto schuldquote gecorr. 

voor alle verstrekte len.

72% A 84% A 77% A

2. Solvabiliteitsratio 31% B 28% B 29% B

3. Structurele exploitatier. 1% A 1% A -0,5% C

4. Grondexploitatie 0% A 0% A 0% A

5. Belastingcapaciteit 110% C 111% C 111% C

Verloop kengetallen Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025
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netto schuld neemt vanaf 2020 met € 11 mln toe. Dit wordt 

veroorzaakt door het relatief hoge investeringsvolume, 

waardoor het positieve rekening-courant saldo bij de BNG de 

komende begrotingsperiode daalt, maar naar verwachting t/m 

2025 nog wel positief blijft. De netto schuldquote neemt toe van 

50% in 2020 naar 78% in 2025.  

 De solvabiliteitsratio schommelt tussen de 27% en 31%. De 

totale reservepositie fluctueert door met name de stortingen en 

onttrekkingen voor de bovenwijkse voorzieningen en grote 

projecten. Dit kengetal krijgt hiermee het predicaat ‘gemiddeld 

risico’. 

 De structurele exploitatieruimte neemt de komende periode af 

en wordt vanaf 2025 negatief. Dit wordt veroorzaakt door het 

nadelige begrotingssaldo in dat jaar. 

 De boekwaarde van de grondexploitaties (Zuiderloo en 

Boekelermeer) ontwikkelt zich positief. De huidige verwachting 

is dat de grondverkopen in 2023 grotendeels zijn afgerond. 

 De (gemiddelde) woonlasten in Heiloo nemen toe van € 868 in 

2021 naar € 889 in 2022. Dit is een stijging van € 21 oftewel 

2,5%. Deze stijging bestaat uit OZB (€ 5), afval (€ 10) en riool 

(€ 6). De woonlasten liggen hiermee ruim 10% boven het 

landelijk gemiddelde.  
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PARAGRAAF C: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

 

In onze gemeente maken de inrichting en het beheer van de 

openbare ruimte met alles wat daarin en daarop ligt, ook wel de 

kapitaalgoederen genoemd, een belangrijk onderdeel uit van onze 

taken. Dit legt dan ook een aanzienlijk beslag op de financiële 

middelen. Deze paragraaf geeft inzicht in het (beleid met betrekking 

tot het) onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente. 

 

a. Wegen 

Aan het wegbeheer wordt inhoud gegeven door regulier onderhoud 

en de reconstructies vanuit het vastgestelde Beleidsplan 

wegbeheer. Reconstructies van wegen vinden, voor zover mogelijk, 

zoveel mogelijk plaats gelijktijdig met rioolvervanging en 

verkeersreconstructies. Daarnaast wordt bij de programmering 

rekening gehouden met grote infrastructurele projecten binnen de 

gemeente Heiloo. Voor de periode 2018-2022 is het 

Wegenbeleidsplan opgesteld. Binnen dit beleidsplan heeft een 

evaluatie plaatsgevonden van de afgelopen planperiode. Daarnaast 

is aan de hand van de meest recente kwaliteitsopname van ons 

areaal wegen een inschatting gemaakt van de onderhoudsbehoefte 

in de toekomst.  

 

Binnen wegbeheer is er altijd sprake van een bepaalde mate van 

areaal dat de classificatie ‘onvoldoende’ krijgt. Het CROW adviseert 

een bandbreedte van 4 tot 9% onvoldoende. Heiloo zat op het 

moment van opstellen van het wegenbeleidsplan met 11% iets 

buiten deze bandbreedte en heeft dan ook de doelstelling om 

binnen de planperiode 2018-2022 het percentage onvoldoende te 

laten dalen. Met het geprogrammeerde onderhoud en de 

grootschalige investeringen (Kerkelaan-Belieslaan, 

Vennewatersweg, omvorming asfaltfietspaden naar beton) is de 

verwachting dat deze bandbreedte snel wordt bereikt.  

 

Het wegenbeleidsplan in Heiloo is er daarnaast op gericht om 

achterstallig onderhoud dat leidt tot kapitaalvernietiging en/of 

onveilige situaties direct op te pakken dan wel niet te laten optreden 

door hier tijdig op te acteren. Om deze reden wordt er in 2021 geen 

voorziening gevormd op basis van art 44 lid1a BBV. 

 

b. Kunstwerken 

Onderhoud aan civieltechnische kunstwerken wordt niet tot 

wegonderhoud gerekend. Voor dit onderdeel is een apart jaarlijks 

investeringsbudget beschikbaar en dit wordt ingezet naar aanleiding 

van behoefte die blijkt uit meldingen en inspecties. In 2019 heeft 

een inspectie van de kunstwerken plaats gevonden. Op basis van 

deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de 

planperiode 2020-2024. In dit meerjarenonderhoudsplan is een 

geactualiseerde beheerplanning vastgesteld waarin voor een aantal 

kunstwerken ook investeringen voor vervanging zijn opgenomen.  

 

c. Riolering 

In 2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geactualiseerd. 

Dit heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023 binnen de kaders 

van de Leidraad Riolering (Stichting Rioned), wetgeving op het 

gebied van de Wet milieubeheer en aan de hand van uitgevoerde 

inspecties. Het GRP omvat onder meer het overzicht van 

onderhoudswerkzaamheden, onderzoeken en aanleg van nieuwe 

riolering voor de looptijd van het plan. Een onderdeel van het plan is 

toetsing op kostendekkendheid over een periode van 60 jaar.  
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Binnen dit GRP is nadrukkelijk aandacht besteed aan belangrijke 

nieuwe beleidsontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, de invoering 

van de omgevingswet en de overstap naar risico gestuurd beheer.  

 

Naast het reguliere rioolbeheer zijn we met de andere 

waterkwaliteit- en kwantiteitbeheerders (regiogemeenten en 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op zoek naar 

financiële en technische optimalisatie van het rioolbeheer en 

daaraan rakende beleidsvelden zoals water.  

Dit doen we door gemeenschappelijke studies binnen het 

samenwerkingsverband.  

 

d. Water 

Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn 

afspraken gemaakt en vastgelegd in het kader van het Regionaal 

Waterplan. De hoofdthema’s waar het waterplan zich op richt zijn: 

veiligheid; Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21e eeuw 

(WB21); grondwaterbeheer; herinrichting en uitbreiding stedelijk 

gebied; recreatie; en duurzaamheid en verbetering van de 

belevingswaarde van water. De relatie tussen water en ruimtelijke 

ordening zal bij deze thema’s aan de orde komen. Het Waterplan 

vormt een beleidsmatig kader voor diverse onderliggende plannen 

zoals het Baggerplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan en bevat 

een pakket aan maatregelen. 

 

De afgelopen jaren is circa 4 km natuurvriendelijke oevers 

aangelegd. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers bijdraagt aan de visstand en de 

biodiversiteit van het stedelijk water.  

 

 

 

 

e. Groen en spelen 

Net als bij de onderdelen wegen en riolering, wordt ook aan het 

groenbeheer door middel van een beheerprogramma inhoud 

gegeven. Dit groenbeheerprogramma wordt gevoed met de 

uitgangspunten uit het Groenbeleidsplan Heiloo. Hierin zijn 

opgenomen de met de raad gemaakte afspraken over (ecologisch) 

beheer en de nota Bomenbeleid. Recent is een nieuw 

groenbeheerplan vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van het bomenbeleid werken we jaarlijks de lijst 

met te beschermen monumentale en beeldbepalende bomen op 

openbaar en particulier terrein bij. Risico- en attentiebomen worden 

1 keer per jaar gecontroleerd. Met het vaststellen van het nieuwe 

groenbeheerplan wordt conform het Handboek bomen voor laan- en 

straatbomen 1 keer per 3 jaar BVC uitgevoerd. 

 

Voor de speelruimtes in Heiloo is in juni 2020 het uitvoeringsplan 

speelruimtes 2020-2024 door het college vastgesteld. Hierin is 

gekozen voor instandhouding van de huidige speelplekken. 

 

f. Accommodaties  

In 2019 is een actualisatie uitgevoerd. De geactualiseerde MJOP’s 

(meerjarenonderhoudsplannen) zijn geïmplementeerd in één 

uniform beheersysteem, te weten O-Prognose. Met dit 

beheersysteem kunnen we de jaarlijks benodigde middelen voor het 

beheer en onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen berekenen. 

Aan de hand van de opgestelde meerjarenonderhoudsplannen voor 

onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn rapporten 

uitgedraaid met de totalen per jaar per gebouw voor de komende 10 

jaren. 
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g. Openbare verlichting 

In 2015 is een nieuw meerjarenvervangingsplan voor de openbare 

verlichting gemaakt. Bij alle grootschalige vervangingen van 

lichtmasten worden LED-armaturen en dimmers aangebracht. 

Hierdoor besparen we op de energiekosten. Op deze manier 

dragen wij bij aan de doelstelling uit het Energieakkoord.  

 

Samen met een nog op te stellen beleidsplan openbare verlichting 

wordt ook een nieuw beheerplan voor de komende planperiode 

opgesteld. Binnen dit beheerplan wordt aan de hand van de 

areaalgegevens (kwantiteit en kwaliteit) een inschatting gemaakt 

van de onderhoudsbehoefte voor de komende planperiode.  

 

In de tabel op de volgende pagina staat een overzicht van alle 

beleidsvelden en belangrijkste aandachtpunten.   
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Tabel onderhoud kapitaalgoederen Heiloo

Categorie* Beleidskaders
Gewenst 

kwaliteitsniveau 

Beheers- en 

onderhoudsplannen / 

Looptijd plannen

Financiële 

consequenties 

conform plannen

Ramingen t.l.v. 

exploitatie / 

voorzieningen**

Ramingen volledig 

en reëel in 

begroting?**

Is sprake van 

achterstallig 

onderhoud 

(AOH)?***

Zo ja, zijn er 

toereikende 

voorzieningen/reserves 

voor AOH?***

Wegen (incl. 

kunstwerken en 

verlichting)

Beleidsplan 

wegbeheer 2018-

2022

basis 2018-2022 ja exploitatie ja
ja, maar wordt 

ingelopen
ja

Meerjarenprogramma 

kunstwerken 2020 - 

2024 

basis 2020-2024 ja exploitatie ja nee n.v.t.

Meerjarenvervangings

plan OV 2015 e.v. 
n.t.b. 2015-e.v. n.t.b. exploitatie n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Riolering

GRP 2019-2023  'Streefbeelden 

kwaliteit 

vrijvervalriolen'

2019-2023 ja
exploitatie en 

voorziening
ja nee n.v.t.

Water

Regionaal Waterplan 

Bergen, Castricum en 

Heiloo
basis 2012-2017 ja exploitatie ja nee n.v.t.

Groen (incl. 

sportfaciliteiten)

Groenbeleidsplan 

Heiloo 2012 - 2022 en 

Nota bomenbeleid 

2008. 

Groenbeheerplan 

2021-2023.

basis 2021-2023 ja exploitatie ja nee n.v.t.

Spelen

Uitvoeringsplan 

speelruimte 2020-

2024

basis 2020-2024 ja exploitatie ja nee n.v.t.

Gebouwen (incl. 

onderwijs)
MJOP 2020-2030 basis 2020-2030 ja

exploitatie en 

voorziening
ja nee n.v.t.

* De genoemde categorieën zijn de kapitaalgoederen welke conform artikel 12 lid 1 van de Besluit begroting en verantwoording (BBV) minimaal dienen te worden opgenomen in de paragraaf onderhoud 

kapitaalgoederen. De gemeente kan naar haar eigen inzicht / wens een verdere onderverdeling maken naar meerdere categorieën.

** Indien de ramingen in de exploitatie conform plannen zijn en volledig en reëel zijn opgenomen in de begroting, is het voldoende om onder het algemene deel van de paragraaf dit in één zin te 

vermelden. Deze twee kolommen kunnen dan achterwege blijven.

*** Wanneer sprake is van achterstallig onderhoud, dient dit in de paragraaf vermeld te worden (inclusief in hoeverre er toereikende voorzieningen / reserves aanwezig zijn om deze achterstand weg te 

werken). Als er geen achterstallig onderhoud is, kunnen de laatste twee kolommen ook achterwege blijven.
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PARAGRAAF D: FINANCIERING 

 

 

1. Inleiding 

In deze paragraaf staat de gemeentelijke financieringsfunctie 

centraal en de beheersing van bijbehorende risico’s. De 

gemeentelijke treasuryfunctie voert financiële taken uit binnen de 

kaders van de Wet financiering decentrale overheden (fido) en het 

treasurystatuut. Allereerst wordt in deze paragraaf ingegaan op de 

toekomstige financieringsbehoefte en komt de bijbehorende 

renteverwachting aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de 

balansprognose en het verwachte EMU-saldo. Ten slotte worden de 

verschillende risico’s en de beheersing hiervan behandeld. 

 

2. Financiering 

 

2.1 Marktontwikkelingen en rentevisie 

De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de rentevisie van 

de Bank Nederlandse Gemeenten: De ECB blijft vooralsnog een 

ruim monetair beleid voeren. De leningen in het kader van de derde 

‘targeted longer-term refinancing operations’ (TLTRO III) aan 

banken lopen door tot juni 2022. Voorts blijft de centrale bank tot 

maart 2022 effecten aankopen onder het ‘pandemic emergency 

purchase programme’ (PEPP). De recente toename van de inflatie 

is volgens de ECB van tijdelijke aard. Mede gelet op de onzekerheid 

over het verloop van de pandemie zal de centrale bank 

waarschijnlijk ook na maart volgend jaar effecten blijven aankopen. 

(d.d. 13 september 2021). 

 

2.2 Renteschema 

De aanbeveling van de BBV is om via het zogenaamde 

renteschema het renteresultaat op het taakveld treasury inzichtelijk 

te maken. Voor Heiloo geldt een omslagrente van 2,5%. Dit 

resulteert in het volgende schema:  

 

  Renteschema conform Notitie Rente       2022 

  (bedragen x € 1.000)         

a 
De externe rentelasten over de korte en lange 
financiering       1.539 

b De externe rentebaten (idem)     -/- 1 

  Saldo rentelasten en rentebaten       1.562 

            

c1 De rente die aan de grondexploitatie         

  moet worden doorberekend -/- 89     

c2 De rente van project-financiering die aan het         

  
betreffende taakveld moet worden 
toegerekend -/- 0     

c3 
De rentebaat van doorverstrekte leningen 
indien         

  
daar een specifieke lening voor is 
aangetrokken (= projectfinanciering) + 0     

        -/- 89 

  Aan taakvelden toe te rekenen externe rente       1.449 

d1 Rente over eigen vermogen       0 

d2 Rente over voorzieningen       0 

  Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente       1.449 

            

e 
De aan taakvelden toegerekende rente 
(renteomslag)   -/- 1.605 

            

f Renteresultaat op het taakveld Treasury       -156 
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Volgens de notitie rente van de BBV mag het verschil tussen de 

renteomslag en werkelijke rente niet groter zijn dan 25%. Voor 2022 

is dit verschil 11% en valt dus binnen deze marge. 

 

2.3 Financieringspositie  

Voor de financiering van de investeringen passen wij 

totaalfinanciering toe. Dit betekent dat niet voor iedere investering 

1-op-1 een lening wordt aangetrokken. Voor de investeringen 

maken wij gebruik van meerdere financieringsbronnen. Deze 

bronnen zijn primair het eigen vermogen en de langlopende 

schulden. Voor de programmabegroting is een liquiditeitsprognose 

opgesteld. Het uitgangspunt voor deze prognose zijn de bedragen 

(exploitatie en investeringen) die zijn opgenomen in deze begroting. 

Op basis hiervan is bepaald of extra leningen moeten worden 

aangetrokken en welke gevolgen dit heeft voor de rentekosten. Dit 

resulteert in onderstaande prognose: 

 

  Liquiditeitsprognose  
(x € 1.000) 

2022 2023 2024 2025 

(1) Kasstroom operationele 
activiteiten 

2.672  3.779  3.348  2.995  

(2) Kasstroom 
investeringsactiviteiten 

-8.941  -4.559  -6.848  -403  

(3) Kasstroom 
financieringsactiviteiten 

-1.531  -856  -481  -481  

(4) Netto kasstroom =  
(1) + (2) + (3) 

-7.800  -1.636  -3.981  2.111  

            
(5) Beginsaldo rekening-

courant 
17.426  9.626  7.990  4.009  

(4) Netto Kasstroom -7.800  -1.636  -3.981  2.111  

(6) Eindsaldo (5) + (4) 9.626  7.990  4.009  6.120  

 

 De liquiditeitsprognose laat zien dat er voor alle jaren een 

positief eindsaldo is. Wel nemen de liquide middelen na 

2022 af € 17,4 mln (ultimo 2021) naar € 6,1 mln (ultimo 

2025) vanwege een aantal grote investeringen waaronder 

aansluiting A9, verkeersstudie Vennewatersweg en IKC 

Zandzoom. In deze prognose is het actuele 

investeringsschema met daarin het netto investeringskrediet 

aansluiting A9 van ruim € 13 mln verwerkt. 

 Het grondbedrijf met de projecten Zuiderloo, Boekelermeer 

en Zandzoom faciliterend blijft deze begrotingsperiode naar 

verwachting positieve kasstromen genereren. Voornamelijk 

vanuit Zandzoom worden de komende jaren bijdragen 

ontvangen voor het groenfonds. Deze bijdragen worden 

gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Hier 

komen op een later moment uitgaande kasstromen uit voort 

als investeringskredieten, die nog separaat aan de raad 

worden voorgelegd. Het gaat om circa € 4,5 mln, die nog 

niet in deze prognose is verwerkt. 

 De voorgestelde converteerbare obligatielening aan 

Alliander (€ 0,7 mln) en de te verstrekken 

duurzaamheidsleningen (€ 0,75 mln) zijn in de uitgaande 

kasstromen bij de financieringsactiviteiten meegenomen. 

 De ambities die spelen tot verlevendiging van ’t Loo (na 

besluitvorming raad) leiden tot uitgaande kasstromen in de 

vorm van investeringskredieten. Hiermee is in deze 

prognose geen rekening gehouden. 
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2.4 Balansprognose 

De geprognosticeerde balans is bedoeld om meer inzicht te geven 

in de financieringspositie en de ontwikkeling van het EMU-saldo. Dit 

levert het volgende beeld op: 

 

Geprognosticeerde 
balans (x € 1 mln) 

2022 2023 2024 2025 

Activa         

(Im)materiële vaste activa 62.700 69.476 70.598 69.777 

Financiële vaste activa 1.464 1.820 1.801 1.782 

Vlottende activa 23.071 18.144 13.098 12.103 

Totaal 87.235 89.440 85.497 83.662 

          

Passiva         

Eigen vermogen 24.532 27.411 24.118 24.818 

Voorzieningen 1.548 1.447 1.255 982 

Vaste schulden 50.817 50.317 49.817 49.317 

Vlottende passiva 10.338 10.265 10.307 8.545 

Totaal 87.235 89.440 85.497 83.662 

 

 De vaste activa nemen toe vanwege de investeringsvolumes de 

komende jaren.  

 De boekwaarden van de grondexploitaties (vlottende activa) 

nemen geleidelijk af, doordat in deze begrotingsperiode meer 

inkomsten dan uitgaven worden verwacht. Ook de liquide 

middelen nemen dus af, zoals vermeld bij de 

liquiditeitsprognose. 

 Het eigen vermogen is inclusief de verwachte begrotingssaldi. 

 De vaste schuld bestaat uit 2 leningen bij de BNG, waarvan op 

1 lening jaarlijks € 0,5 mln wordt afgelost. De andere lening 

(hoofdsom € 49,2 mln) start met aflossen in 2027 (jaarlijks € 1,4 

mln). 

 

2.5 EMU-saldo 

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (hof) bevat de bepaling dat 

het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en 

gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese 

begrotingseisen te respecteren (maximaal 3% tekort van bruto 

binnenlands product). Dit wordt gemonitord via het zogenaamde 

EMU-saldo. Dit is gebaseerd op werkelijke kasstromen en niet op 

baten en lasten. Zie onderstaande tabel: 

 

 
 

Zoals bij de liquiditeitsprognose is geconstateerd neemt het saldo 

op de rekening-courant vanaf 2022 af door de uitgaande 

kasstromen voor de investeringsactiviteiten de komende 

begrotingsperiode.  

  

EMU-saldo 

(x € 1.000)

2022 2023 2024 2025

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves

731 2.879 -3.293 699 

2 Mutatie (im)materiële vaste activa 10.757 6.776 1.222 -821 

3 Mutatie voorzieningen -251 -101 -192 -273 

4 Mutatie voorraden (inc bouwgronden in exploitatie) -6.011 -402 -19 0 

5 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en 

aandelen

0 0 0 0 

Berekend EMU-saldo -4.266 -3.596 -4.688 1.247 
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3. Risicobeheer 

 

3.1 Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet) 

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van 

grote fluctuaties in de rentelasten. Teneinde een grens te stellen 

aan de korte financiering (rentetypische looptijd tot één jaar) is in de 

Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt 

berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de begroting 

van de gemeente bij aanvang van het jaar. In onderstaande tabel 

volgt de ontwikkeling van de kasgeldlimiet  

 

 
 

De gemeente Heiloo blijft alle jaren ruim binnen de kasgeldlimiet. 

 

3.2 Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)  

De renterisiconorm is ingesteld om de rentegevoeligheid van de 

leningportefeuille met een rentetypische looptijd van langer dan een 

jaar te beperken. De renterisiconorm wordt berekend door een 

vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met het 

begrotingstotaal. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld 

en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de 

renteherzieningen zijn hiervoor ook de herfinancieringen van 

belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de 

tijd te spreiden. In onderstaande tabel wordt de renterisiconorm 

vergeleken met het renterisico: 
 

 
 

De gemeente Heiloo blijft ruim binnen de gestelde renterisiconorm. 

 

3.3 Kredietrisico  

Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet aan haar 

contractuele verplichtingen kan voldoen en dus aan de gemeente 

zijn verstrekte lening niet terugbetaalt. De gemeente Heiloo heeft 

Toets kasgeldlimiet (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

1. Toegestane kasgeldlimiet

Begrotingstotaal lasten 57.148 53.773 56.088 53.385

In procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

In bedrag 4.858 4.571 4.768 4.538

2. Vlottende korte schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar

Schuld in rekening courant

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

Totaal -       -       -       -       

3. Vlottende middelen

Contante gelden in kas

Tegoeden in rekening-courant 9.682 8.083 4.139 6.306

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

Totaal 9.682 8.083 4.139 6.306

4. Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) -9.682 -8.083 -4.139 -6.306

Toegestane kasgeldlimiet (1) 4.858 4.571 4.768 4.538

Ruimte (+) Overschrijding (-) = (1) - (4) 14.540 12.654 8.907 10.844

Renterisiconorm (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0

1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0

1.
Netto renteherziening op vaste schuld 

(1a - 1b)
0 0 0 0

2. Te betalen aflossingen 500 500 500 500

3. Renterisico (1 + 2) 500 500 500 500

4a Begrotingstotaal lasten 57.148 53.773 56.088 53.385

4b
Het bij ministeriële regeling 

vastgestelde % van de tot. begroting
20% 20% 20% 20%

4. Renterisiconorm 11.430 10.755 11.218 10.677

5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) 10.930 10.255 10.718 10.177

5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4) 0 0 0 0



Programmabegroting 2022 88    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

een uitstaande lening op de bibliotheek. Hierop wordt € 19.000 

afgelost per jaar. 
 

Verstrekte leningen 2022 2023 2024 2025 

x (€ 1.000) 

Bibliotheek 77 58 39 19 

 

Waarborgen en garanties 

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen: 

1. Directe borgstelling 

2. Achtervang 

 

Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg 

voor de betaling van rente en aflossing op langlopende 

geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of 

verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen 

welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. 

Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het 

Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een 

waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die 

bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente 

lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke 

toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een veel lager 

risico dan bij directe borgstellingen. 

 

Waarborgen en garanties 
x (€ 1.000) 

2022 2023 2024 2025 

Instellingen / verenigingen         204        170        136          102  

WSW leningen 50%      4.500     2.000     2.000       2.000  

HVC      7.750     7.750     7.750       7.750  

Hypotheken      1.783     1.622     1.486       1.375  

Totaal    14.237   11.542   11.372     11.228  

 

Als het misgaat met een woningcorporatie (bijvoorbeeld rente en 

aflossing worden niet meer betaald en de borg dreigt te worden 

aangesproken), zijn er verschillende vangnetten en buffers in het 

garantiestelsel: 

- Primaire zekerheid: De financiële middelen van de 
corporatie 

- Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

- Tertiaire zekerheid: de achtervangpositie van Rijk en 
gemeenten. Alleen indien voorgaande zekerheden 
ontoereikend zijn, moeten Rijk en gemeenten op verzoek 
van WSW renteloze leningen aan WSW verstrekken 

 

De kans dat onze gemeente als achtervang wordt aangesproken is 

bijzonder klein.
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PARAGRAAF E: GRONDBELEID 

 

Wat is grondbeleid?  

Grondbeleid is het samenhangende geheel van handelingen 

betreffende grondtransacties en -ontwikkeling. Het geeft aan welke 

mogelijkheden er zijn om een gebied tot ontwikkeling te brengen en 

welke rol de gemeente (actief/ faciliterend) hierin kan vervullen.  

 

Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond; 

De aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de 

uitgifte/verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de 

gemeente gronden voor eigen rekening en risico. De gemeente legt 

bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en kan in 

beginsel alle productiekosten doorberekenen in de 

gronduitgifteprijzen, mits de marktprijs niet wordt overschreden. Bij 

een actief grondbeleid wordt een gemeentelijke grondexploitatie 

opgesteld.  

 

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren 

mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten 

verbonden aan de desbetreffende ontwikkelingen moet de 

gemeente verhalen op de particuliere exploitant. De gemeente 

koopt zelf geen grond aan en beperkt zich tot de wettelijke publieke 

taak. Deze taak bestaat vooral uit het toetsen van de plannen aan 

vastgestelde beleidskaders, inspraakprocedures, het vaststellen 

van het bestemmingsplan en zo nodig het exploitatieplan. Bij 

faciliterend grondbeleid wordt geen gemeentelijke grondexploitatie 

opgesteld.  

 

Grondbeleid in Heiloo  

Het grondbeleid van de gemeente Heiloo is vastgelegd in de Nota 

Grondbeleid (vastgesteld door de raad in december 2017) en wordt 

gebruikt als sturingsinstrument om gemeentelijke doelstellingen te 

realiseren op verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke 

ordening, wonen, economische ontwikkeling, energietransitie, 

infrastructuur, duurzame leefomgeving en voorzieningen. 

Door de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met de 

afdeling Grondexploitatie in 2008 en door effecten van de crisis 

hebben veel gemeenten hun ontwikkelingsstrategieën 

heroverwogen en de te voeren grondpolitiek aangepast. Dit heeft er 

in 2011 toe geleid dat de raad heeft besloten steeds meer af te 

stappen van actief grondbeleid en meer in te zetten op faciliterend 

grondbeleid. 

 

De gemeente Heiloo kent nog twee projecten waarvoor een 

gemeentelijke grondexploitatie is opgesteld, te weten Zuiderloo en 

Boekelermeer. Een reden om te kiezen voor actief grondbeleid kan 

liggen in de grondposities in het gebied. Voor beide gebieden geldt 

dat de gemeente een grote grondpositie heeft. Om de 

gemeenteraad in staat te stellen haar controlerende rol adequaat te 

kunnen uitvoeren, is een transparant inzicht in de grondexploitaties 

en de geprognotiseerde resultaten noodzakelijk. 

 

Grondexploitatie  

Om de financiële gegevens van de grondexploitaties inzichtelijker 

en transparanter te maken wordt in de gemeente Heiloo in 

samenhang met de begroting 2022 het Meerjarenperspectief 

Grondexploitaties opgesteld. Hierin worden de grondexploitaties 

geactualiseerd aan de hand van de vastgestelde ruimtelijke kaders, 

uitgangspunten en planning. Eventuele afwijkingen in programma, 

fasering en resultaat inzichtelijk gemaakt.  
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De grondkosten, plankosten, uitvoeringskosten en bijkomende 

kosten (rente) worden ten laste van de grondexploitatie gebracht. 

De opbrengsten uit grondverkoop en overige baten worden ten 

gunste van de grondexploitatie gebracht. 

 

Naast het actualiseren van de grondexploitaties wordt in het 

Meerjarenperspectief Grondexploitaties gerapporteerd over de 

winstneming van de projecten, Bestemmingsreserve Bovenwijkse 

Voorzieningen en de Bestemmingsreserve Grote Projecten. 

Daarnaast wordt de risicoanalyse behorend bij de projecten 

geactualiseerd. 

 

Actuele prognose van de grondexploitaties  

De gemeente Heiloo heeft de afgelopen jaren voorspoedig aan de 

grondexploitatieprojecten kunnen werken. Het project Zuiderloo is 

inmiddels in een vergevorderd stadium en ook de gronduitgifte in 

Boekelermeer heeft laten zien dat hier een duidelijke markt voor 

bestaat.  

De gevolgen van de corona pandemie heeft effect op de 

economische omstandigheden in Nederland. De veranderende 

marktomstandigheid kan invloed hebben op de vraag naar 

woningen en bedrijventerreinen. Voor woningbouwprojecten bestaat 

het risico dat als de coronacrisis langere tijd aanhoudt de vraag 

afneemt. Echter op de korte termijn zorgt het samenspel van de 

lage rente en het grote tekort aan woningen, dat de projecten in de 

gemeente Heiloo vooralsnog daar geen hinder van ondervindt. 

Voor de bedrijventerreinen ligt dit iets anders. Bedrijven opereren 

voorzichtiger wanneer de onzekerheid in de markt toeneemt. Dit is 

momenteel echter niet merkbaar bij Boekelermeer  omdat er  

verschillende gegadigden zijn om grond af te nemen in 2021 en 

2022. 

 

Voor Zandzoom geldt dat de gemeente inmiddels geen 

grondeigenaar meer is in het ontwikkelgebied. Daarmee loopt zij 

nog beperkt risico dat samenhangt met (extra) kosten die niet in de 

overeenkomsten zijn opgenomen. In september 2021 heeft de Raad 

van State het bestemmingsplan van Zandzoom vernietigd, dit heeft 

uiteraard consequenties voor zowel ontwikkelende partijen als de 

gemeente. De komende maanden zal blijken hoe partijen hiermee 

om zullen moeten gaan. 

 

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties gaat verder in op de 

details omtrent de ontwikkeling van de grondexploitatieprojecten en 

licht ook de ontwikkelingen rondom het faciliterende project 

Zandzoom toe. 

 

Onderstaand het financiële (verwachte) resultaat van de grexen 

Zuiderloo en Boekelermeer: 
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Vastgestelde grondexploitaties 
 

Zuiderloo - Heiloo BIE Programma 3: Een leefbare 
gemeente 

   

Ontwikkelingen 

Voor het gebied Zuiderloo is gekozen om naast actief grondbeleid, 
ook een deel van het gebied via faciliterend grondbeleid te 
realiseren. Initiatieven van grondeigenaren worden daarbij 
afgewacht. In 2020 heeft de gemeente in het kader van het 
faciliterend grondbeleid met verschillende eigenaren posterieure 
overeenkomsten gesloten. Onderstaand schema laat zien dat het 
resultaat van de grondexploitatie nagenoeg gelijkt blijft.  
Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties gaat hier dieper op in. 
Kengetallen Jaarschijf 

2021 
Volgens NAG 

2020 

Jaarschijf 
2021 
Volgens MPG 

2021 

Jaarschijf 
2022 
Volgens MPG 
2021 

Nominaal jaarsaldo € - 341.613 € 1.181.379 € 2.361.212 

Boekwaarde 31-12 €  - 2.944.272 € -1.421.280 € 939.933 

Voorziening 31-12 € 0 € 0 € 0 

Exploitatieresultaat 
CW 

€ 809.545 € 812.222 € 812.222 

Het saldo van de grondexploitatie Zuiderloo is na de actualisatie nagenoeg 
gelijk gebleven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekelermeer -Heiloo BIE Programma 2: Een 
aantrekkelijke gemeente 

Ontwikkelingen 

Voor het gebied Boekelermeer is gekozen actief grondbeleid te 
voeren, met de daarbij behorende financiële risico’s voor de 
gemeente. In 2018 zijn de gronden van Boekelermeer Fase B 
geactiveerd en toegevoegd aan de grondexploitatie van Fase A. 
Boekelermeer is zo goed als bouwrijp. De focus ligt op grondverkopen 
en bijbehorende woonrijp werkzaamheden. 
Onderstaand schema laat een lager resultaat van de grondexploitatie 
zien. Dit is het gevolg van de winstneming van € 180.000, deze is in 
navolging van de BBV regels doorgevoerd. Afgesproken is de 
winstnemingen af te dragen aan de bestemmingsreserve grote 
projecten. Inclusief de winstneming laat het project een hoger 
resultaat zien. Dit als gevolg van meer uitgeefbare grond in Fase B. 
Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties gaat hier dieper op in. 
Kengetallen Jaarschijf 

2021 
Volgens 

NAG 2020 

Jaarschijf 
2021 
Volgens MPG 

2021 

Jaarschijf 
2022 
Volgens MPG 
2021 

Nominaal jaarsaldo € 3.318.017 € 3.206.180 € 3.650.072 

Boekwaarde 31-12 € - 3.866.779 € - 3.978.616 € - 328.543 

Voorziening 31-12 € 0 € 0 € 0 

Exploitatieresultaat CW € 108.608 € 144.380 € 144.380 

De netto contante waarde van de grondexploitatie Boekelermeer is na de 
actualisatie verbeterd met € 36.000. 
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Zandzoom 

In maart 2020 is het bestemmingsplan Zandzoom vastgesteld door 

de Raad. Tegen dit bestemmingsplan zijn 12 beroepsschriften 

behandeld. De Raad van State heeft op woensdag 1 september 

2021 het bestemmingsplan Zandzoom 2019 vernietigd  

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de gemeente de 

exacte consequenties van de uitspraak in beeld aan het brengen. 

Op basis daarvan zal een plan van aanpak voor het vervolg worden 

opgesteld. Daarbij zal de gemeente Heiloo ook in gesprek gaan met 

de ontwikkelende partijen in het gebied. Het is op het moment van 

opstellen van het MPG nog niet duidelijk hoe veel tijd dit in beslag 

neemt en wat daarvan exact de (financiële) consequenties zijn. In 

het MPG wordt wel al een grove analyse van de nieuwe situatie 

beschreven en een inschatting gemaakt van de financiële impact 

voor de gemeente. Het project Zandzoom Heiloo wordt door deze 

uitspraak vertraagd. Zoals het er nu naar uitziet zal de gemeente 

per saldo circa € 375.000,- aan extra, niet-verhaalbare, kosten 

moeten maken. 
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PARAGRAAF F: VERBONDEN PARTIJEN 

 
Algemeen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 

organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang 

heeft. Wanneer een verbonden partij een publiekrechtelijke 

rechtsvorm heeft, is er sprake van een gemeenschappelijke 

regeling. Privaatrechtelijke organisaties kunnen stichtingen, 

verenigingen en vennootschappen zijn.  

De gemeente heeft een bestuurlijk belang wanneer zij zeggenschap 

heeft, door vertegenwoordiging in het bestuur of stemrecht. Zij heeft 

een financieel belang wanneer zij een bedrag ter beschikking heeft 

gesteld, dat niet verhaalbaar is wanneer de verbonden partij failliet 

gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Organisaties waarmee een 

subsidierelatie is aangegaan zonder dat het hiervoor beschreven 

bestuurlijk en financieel belang aanwezig is, vallen buiten de 

definitie van verbonden partij.  

 

Visie en kaders 

Op 3 maart 2014 is de nota Verbonden Partijen door uw raad 

vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten opgenomen voor 

sturing, beheersing en evaluatie van de verbonden partijen. Ook zijn 

de rollen en verantwoordelijkheden van de raad en het college 

benoemd. Begin 2018 hebben de vier gemeenteraden ingestemd 

met de herziene versie van de financiële uitgangspunten voor de 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

Belangrijkste punten uit het in procedure gebrachte wetsvoorstel 

wijziging Wet gemeenschappelijke Regelingen: 

 Formaliseren van de actieve informatieplicht van het bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling, vergelijkbaar met de  

 

informatieplicht van het college aan de gemeenteraad, zoals 

vastgelegd in artikel 169 van de Gemeentewet;   

 Een gemeenschappelijke adviescommissie: een commissie 

bestaande uit raadsleden die het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling van advies kan voorzien, de 

besluitvorming van de raden van de deelnemende 

gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke 

regeling kan voorbereiden of de raden van advies kan 

voorzien; 

 Verruiming van de zienswijzeprocedure. Zienswijzen kunnen 

behalve in de begrotingscyclus, ook worden ingediend bij 

het treffen van de regeling en bij voorgenomen besluiten 

voordat die besluiten zijn genomen; 

 Gemeenschappelijke regelingen moeten hun 

ontwerpbegroting 4 weken eerder gereed hebben; 

 Meer mogelijkheden voor de deelnemende gemeenten om 

per regeling keuzes te maken over de governance en 

legitimatie.  

 

Op 1 juni 2021 is de wijziging van de wet in de Tweede Kamer 

aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. In het 

wetsvoorstel is nog geen ingangsdatum genoemd.  
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Verbonden partijen gemeente Heiloo 

In deze paragraaf wordt conform artikel 15 van het ‘Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) 
informatie verstrekt over alle verbonden partijen.  
In 2022 neemt Heiloo deel in 13 verbonden partijen. Hieronder een 
overzicht van het beslag van de verbonden partijen op de 
gemeentelijke begroting 2022. 
 

Verbonden 
partij 

Eigen 

vermogen 

31-12-2020 

Vreemd vermogen 

31-12-2020 

Exploitatie-

resultaat 

2020 

BUCH € 0 € 11.492.000 € 0 

GGD NHN € 1.877.000 € 14.998.000 € 221.000 

VRNHN € 8.228.000 € 48.257.000 €3.425.000 

ODNHN € 5.766.000 € 9.443.000 € 1.689.000 

RHCA € 439.000 € 958.000 € 134.000 

WNK € 831.000* € 4.457.000 € 831.000 

RAUM € 1.407.137  € 876.568 € 53.786 

VVI € 24.000 € 1.378.000 € 0 

Cocensus € 250.000 € 11.609.614 € 227.051 

DECRA € 421.431 € 14.003 -/- € 12.069 

ONHN € 1.168.629 € 2.616.648 € 291.472 

BNG € 5.097.000.000 € 155.262.000.000 € 221.000.000 

Alliander € 4.328.000.000 € 2.487.000.000 € 224.000.000 

*jaarresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers, dus per 01-01-2021 € 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbonden 
partij 

Aandelenka

pitaal/leden 

bewijzen 

Exploitatiebij

drage 

2022 

Betrokken bestuurders, 

lid AB 

BUCH € 0 € 16.455.000 M. ten Bruggencate. 

M.R. Opdam 

GGD NHN € 0 € 887.000 E. Beens 

M.R. Opdam (plv) 

VRNHN € 0 € 1.358.000 M. ten Bruggencate. 

M.R. Opdam (plv) 

ODNHN € 0 € 345.000 P.J.M. van Diepen 

M.R. Opdam (plv) 

RHCA € 0 € 112.000 M. ten Bruggencate. 

P.J.M. van Diepen (plv) 

WNK € 0 € 33.000 E. Beens  

M. ten Bruggencate(plv) 

RAUM € 0 € 30.000 M.R. Opdam  

M. ten Bruggencate(plv) 

VVI € 0 € 0 P.J.M. van Diepen M.R. 
Opdam (plv) 

Cocensus € 0 € 339.000 P.J.M. van Diepen 

M. ten Bruggencate (plv) 

DECRA € 0 € 0 P.J.M. van Diepen M.R. 
Opdam (plv) 

ONHN € 1.000 € 51.000 M.R. Opdam 
P.J.M. van Diepen(plv) 

BNG € 90.000 € 0 P.J.M. van Diepen 
M. ten Bruggencate (plv) 

Alliander € 770.000 € 0 P.J.M. van Diepen 
M.R. Obdam (plv) 
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Publiekrechtelijke verbonden partijen: de 

gemeenschappelijke regelingen 
 

1. Werkorganisatie BUCH (BUCH)  
De werkorganisatie BUCH is opgericht voor een krachtige en 
professionele uitvoering van de door de gemeente opgedragen 
taken.  
Momenteel buigen de gemeenten zich gezamenlijk over de 
uitkomsten van de Evaluatie BUCH. Bovendien lopen de bij de start 
geformuleerde missie, visie en organisatiedoelstellingen van de 
werkorganisatie in 2021 af. De bestuurlijke uitkomsten van de 
evaluatie worden betrokken bij de herijking van het huidige 
bedrijfsplan en concernplan. Dat moet leiden tot het nieuwe 
ontwikkelplan BUCH 2022-2025.  
Nieuwe ontwikkelingen in 2022 waarvan de (financiële) gevolgen 
nog niet volledig in beeld zijn komen op de organisatie af zoals een 
nieuwe regionale GR voor uitvoering van de participatiewet, wet 
open overheid, nieuwe wet inburgering en wijziging in het 
beschermd wonen. 
Veel onzekerheid bestaat nog over de gevolgen van Covid-19 voor 
zowel de werkorganisatie als de gemeenten. 
Dit alles heeft de werkorganisatie doen besluiten tot het opstellen 
van een beleidsarme begroting 2022.  
 

2. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)  
De GGD voert de taken uit de Wet Publieke Gezondheid uit. De 

GGD gaat in 2022 inzetten op de doorontwikkeling van de 

Jeugdgezondheidszorg, informatiebeveiliging en 

privacybescherming en gaat proactief inzetten op preventie en 

bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.  

De voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage voor 

maatregelen informatiebeveiliging en privacy, wordt niet 

doorgevoerd.   

De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 

734.000 te hebben opgebouwd. Dat is 1,6% van de totale lasten. 

Hoewel dit niet geheel conform het financieel herstelplan uit 2018 is, 

is het wel voldoende om de risico’s die nu in beeld zijn af te dekken.  

Daarnaast is het toevoegen van Veilig Thuis aan de GR van de 

GGD mogelijk een financieel risico.  

De extra kosten die de GGD heeft aan de bestrijding van Covid-19 

worden geheel vergoed door het Rijk en hebben geen financiële 

gevolgen. 

 

3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 
De VRNHN voert taken uit de Wet Veiligheidsregio's uit door het 

organiseren en operationeel houden van de brandweer- en 

ambulancezorg, de GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de rampenbestrijding, de 

meldkamer en het zorg- en veiligheidshuis. 

 

De VRNHN heeft tot een sobere koers besloten. Onderdeel van de 

sobere koers is een structurele bezuiniging voor 2022 en 2023 van 

in totaal drie procent (€ 1.360.000). Deze bezuiniging heeft impact 

op het werk van de VRNHN; de VRNHN gaat daarom in kaart 

brengen welke ambities uit het beleidsplan deels of niet kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

De VRNHN bereidt zich, conform haar beleidsplan, samen met de 

ketenpartners voor op de komst van de Omgevingswet, de 

doorontwikkeling van Brandweer 360 (de ‘toekomst’ van de 

brandweer), de aanpak van complexe vraagstukken op het snijvlak 

van zorg en veiligheid en richt zich op nieuwe crisistypen zoals 

klimaatverandering, energietransitie en cybersafety waarbij 

behoefte is aan een meer flexibele crisisorganisatie die ongeacht 

het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden. De 

focus bij deze thema’s ligt op preventie, ook in het kader van het 
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thema Veilig Leven (zoals het project ‘laat ouderen niet vallen en 

stikken’). 

 

Risico’s zijn materiële- en personele schade bij omvangrijke 

incidenten, tekort aan ambulanceverpleegkundigen en IT-dreigingen 

(zoals virus, cyberaanval enz.). Mogelijk moeten 

brandweervrijwilligers overgaan naar een arbeidsovereenkomst 

door invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(WNRA). 

 

4. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) 
De ODNHN ondersteunt de deelnemende gemeenten bij 

vergunnings-verlening, toezicht en handhaving (landelijke milieu- en 

Wabotaken), duurzaamheid en de invoering van de Omgevingswet. 

Doel is het voorkomen dan wel beperken van milieueffecten van 

bedrijfsactiviteiten.  

De ODNHN bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet 

waarbij nog veel onzekerheden bestaan omtrent de gevolgen 

hiervan. 

Een ander risico is het vergrijzende personeelsbestand van de OD 

waardoor de bestaande kennis en ervaring op termijn kan 

verdwijnen. De OD heeft een op verjonging gericht 

personeelsbeleid waarin o.a. wordt gewerkt met trainees. 

 

5. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
Het RHCA is een regionaal kennis- en informatiecentrum met een 

zo breed mogelijke collectie die actief aan een breed publiek 

beschikbaar wordt gesteld. Het RHCA beheert ook de oudere 

archieven van de aangesloten gemeenten en houdt toezicht op en 

adviseert voor de uitvoering van taken in het kader van de 

Archiefwet (analoog en digitaal informatiebeheer). In 2022 

investeert de RHCA verder in kennis, expertise en de digitalisering 

van de collectie en het beheer van digitale archieven en publiceert 

waar mogelijk. De belangrijkste tactische doelstelling is dat de 

integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de 

collectie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. 

 

6. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) 
De WNK voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Zij neemt 

personen met een arbeidsbeperking in dienst en zorgt voor 

uitstroom naar reguliere werkgevers. In de afgelopen periode 

hebben de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest besluiten genomen 

met betrekking tot de procesgang en ambitie om te komen tot een 

nieuwe uitvoeringsstructuur Participatiewet in de regio Alkmaar en 

daarmee ook de herpositionering van WNK Personeelsdiensten in 

de regionale keten van Werk en Inkomen (Sociaal 

Ontwikkelingsbedrijf Regio Alkmaar). Deze samenwerking is gericht 

op meer ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners. Er is voorzien in 

de oprichting van een projectorganisatie om te komen tot een 

succesvolle implementatie in de loop van 2022. 

Voor 2022 wordt een negatief bedrijfsresultaat voorzien met een 

omvang van € 350.000. De gemeentelijke bijdrage in het begrote 

tekort voor 2022 is € 33.000, dat binnen de begroting van Heiloo 

opgevangen kan worden.  

Risico’s zijn een tegenvallende uitstroom en de afbouw van de 

rijksbijdrage, die niet gelijk loopt met de afbouw van de WSW 

populatie en de ontwikkelingen rondom het Sociaal 

Ontwikkelingsbedrijf regio Alkmaar (SORA). 
 

7. Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) 
De VVI verwerkt de door de deelnemende gemeenten 

aangeleverde afvalstoffen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 

gemeentelijke taken uit de Afvalstoffenwet. De VVI heeft als 

speerpunten onder andere meer bronscheiding met een verlaging 

van de hoeveelheid restafval en de optimalisatie van de benutting 
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van de energie (elektriciteit en warmte) die vrijkomt bij het 

verbranden van restafval. Zij besteedt ook in 2022 aandacht aan de 

productie van duurzame energie (Klimaatakkoord) en de afzet van 

secundaire grondstoffen (circulaire economie). 

 

8. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM) 
Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt in 

opdracht van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 

beheerd door Recreatie Noord-Holland NV. Het recreatieschap is 

een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de 

gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, 

Uitgeest en Zaanstad. 

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied 

om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke 

recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende 

gemeenten en de regio. 

 

9. Cocensus 
Cocensus voert voor Heiloo belastingtaken uit, waaronder alle 
werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende 
Zaken (Wet WOZ) en de heffing en inning van onroerende-
zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, 
toeristenbelasting, grafrechten, (WABO) leges. Tevens handelt 
Cocensus bezwaar- en beroepschriften af en de 
kwijtscheldingsverzoeken voor riool- en afvalstoffenheffing. 
Cocensus heeft per 2020 een KCC ingericht waarmee voor Heiloo 
de klantcontacten met betrekking tot gemeentelijke belastingen 
worden verzorgd. 
In verband met Covid-19 worden de gevolgen voor de financiële 
prestaties voortdurend gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen. 
 
Bijdrage beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen: De GR Cocensus 
is opgericht als een uitvoeringsorganisatie en formuleert geen eigen 

beleid. De begroting van de GR Cocensus 2022 is sluitend. Per 18 
oktober 2019 is Cocensus eigenaar geworden van het pand ‘De 
Trompet 2700’ in Heemskerk. Het pand is omgebouwd tot 
duurzaam kantoorpand zonder gasaansluiting en is daarbij voorzien 
van interne klimaatbeheersing, een dak vol zonnepanelen, een 
tweetal groene buitenwanden, in de centrale hal een mos wand en 
op de parkeerplaats oplaadpalen voor elektrische auto’s. Het 
nieuwe kantoorpand is per 1 mei 2021 in gebruik genomen. 
Vanwege het wegvallen van de huur van de 2 voormalige locaties 
kan de herhuisvesting binnen de begroting gerealiseerd worden. De 
verwachting is daarbij bijgesteld van budgetneutraal naar een 
structurele kostenbesparing van 2%. Voor de voormalige gehuurde 
vestiging Hoofdorp worden de kosten afgewikkeld in de begroting 
2021. Voor de (afkoop van de) kosten van huur van het pand in 
Alkmaar wordt overleg gevoerd met de eigenaar 
 

Privaatrechtelijke verbonden partijen 

 
10. Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) 
Het stimuleringsfonds werkt ook in 2022 aan haar doelstellingen op 

het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt bij de financiering van 

en participatie in projecten een ruime definitie van het begrip 

duurzaamheid gehanteerd. Aspecten zoals regionale 

werkgelegenheid en innovatie worden nadrukkelijk in de afweging 

meegenomen. Hierdoor kan een diversiteit aan duurzame projecten 

worden ontwikkeld.  

Het fonds is een revolverend fonds en houdt zich na de eerste 

storting in stand met de winsten uit duurzame energieprojecten. 

Door deze wijze van financiering behoudt het kapitaal van de 

coöperatie over een langere termijn zijn waarde. 
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11. Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN) 
Doel van het ONHN is een versterking van de regionale economie 
en welvaart en de nationale en internationale positionering van 
Noord-Holland Noord. In nauwe samenwerking met overheden, 
marktpartijen, ondernemers, onderwijs-, en kennisinstellingen en 
non-profitorganisaties wordt vormgegeven aan de (economische) 
toekomst van de regio Noord-Holland Noord, zodat de regio 
effectief kan handelen bij samenwerkingsmogelijkheden met andere 
regio’s in Nederland of daarbuiten. Met als resultaat een 
economisch vitale regio. Holland boven Amsterdam is tijdelijk 
ondergebracht bij het ONHN. 
 

12. BNG Bank N.V. (BNG) 
De BNG werkt voor decentrale overheden als centrale 

inkooporganisatie op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor ontstaat 

een groter inkoopvolume wat scherpere (rente)tarieven oplevert 

voor financiering van (semi)publieke instellingen. De BNG investeert 

in digitalisering, risicobeheersing en het voldoen aan toezicht en 

regelgeving. De verwachting is dat de lange rentetarieven in de 

komende twaalf maanden wat op zullen lopen. 

13. Alliander 
Alliander zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare 
energievoorziening in een groot deel van Nederland. Door Corona 
zijn veel werkzaamheden de afgelopen maanden vertraagd, met 
name de werkzaamheden achter de voordeur. Ook zijn inkomsten 
gedaald door minder stroomverbruik van grootzakelijke klanten. 
Daar komt in 2022 hopelijk verandering in. Het investeringsniveau is 
gestegen i.v.m. de uitbreiding en verzwaring van het 
elektriciteitsnetwerk in reactie op het klimaatakkoord. Alliander is als 
netbeheerder betrokken bij de totstandkoming van de Regionale 
Energiestrategie. Alliander heeft plannen voor een nieuwe plattere 
organisatie inrichting. 
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PARAGRAAF G: BEDRIJFSVOERING 

 

Het algemeen bestuur heeft de begroting 2022 op 22 juli 2021 

vastgesteld. In de begroting 2022 is ingegaan op datgene wat de 

BUCH werkorganisatie in 2022 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat 

doen en hoeveel dat gaat kosten. De doelstellingen voor 2022 die in 

de begroting 2022 zijn opgenomen gelden ook voor de gemeente. 

Ook zijn de op grond van het BBV verplicht gestelde 

beleidsindicatoren bedrijfsvoering in dat document opgenomen. 

Bij de begroting 2022 heeft uw raad een positieve zienswijze 

afgegeven. In de door het BUCH bestuur vastgestelde begroting 

2022 is aanvullend een structurele besparing opgenomen van  

€ 440.000. 
 

Vanuit de werkorganisatie vindt een doorbelasting plaats van de 

financiële bijdrage aan de gemeenten voor de uitvoering. De 

financiële bijdrage 2022 volgt uit de begroting 2022 en de 1e 

financiële rapportage 2021 van de werkorganisatie BUCH.  

Voor Heiloo bedraagt de reguliere bijdrage, uitgaande van de 

verdeelsleutel van 21,57%, € 16.099.000. Daarnaast bedraagt de 

bijdrage voor de plustaken: € 356.000. Dit betreft o.a. versnellen 

woningbouw, Nieuw Tij en beheersmaatregelen sociaal domein. 
 

In de paragraaf verbonden partijen van deze begroting is per 

verbonden partij, dus ook voor de werkorganisatie BUCH ingegaan 

op het openbaar belang, de belangrijkste ontwikkelingen, de risico’s 

en de financiële positie van de werkorganisatie voor de begroting 

2022. 
 

Rechtmatigheidsverantwoording 

Het college gaat verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. 

Nu doet de accountant dat nog. Vanaf het moment van wijziging 

controleert de accountant deze verantwoording nog wel.  

Afgelopen zomer is door de minister voorgesteld om in tegenstelling 

tot de eerdere planning de invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording door het college met een jaar uit te 

stellen tot het verslagjaar 2022 (was 2021). De verwachting is dat 

het parlement met dit voorstel akkoord zal gaan. 
 

Doel van de verandering ten opzichte van de huidige 

verantwoordingswijze is om de verantwoordelijkheid van het college 

voor de rechtmatigheid beter te duiden en de controlerende rol van 

de raad hierin te versterken. De verantwoordelijkheid van het 

college voor de rechtmatigheid verandert hiermee niet.  

Daarbij dient het college te kunnen steunen op een adequaat 

functionerend systeem van interne beheersing en controle, om te 

waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheers-

handelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. 

De rechtmatigheidsverantwoording door het college maakt vanaf 

2022 deel uit van deze paragraaf. 
 

Onderzoeken 213a gemeentewet 

In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 

van de gemeente (ex. 213a gemeentewet) is bepaald dat het 

college jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid 

onderzoekt en over de uitkomsten daarvan rapporteert in de 

paragraaf bedrijfsvoering.  

In het meerjarenjarenonderzoeksplan 2021 – 2025 zijn voor 2022 

de volgende projecten opgenomen: 

- Inkoop- en aanbestedingsbeleid (0-meting) i.c.m. SROI 

- Verkennen en beheersen van ontvangen subsidies 
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BIJLAGE 1: INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025 

 

Onderstaand het meerjareninvesteringsplan (MJIP) per cluster: 
 

 

Investeringscluster 2022 2023 2024 2025 

          

Riolering         610.000          460.000          350.000       1.100.000  

          

Afval                   -                      -                      -                      -    

          

Wegen      3.566.000          754.000       1.304.000          254.000  

Vervanging lichtmasten         212.000          212.000          212.000          212.000  

Oeverbeheerplan           85.000            85.000            85.000            85.000  

Vervanging speeltoestellen           66.000            66.000            54.000          149.000  

Geluidsschermen spoorbaan           435.000      

Openbare ruimte      3.929.000       1.552.000       1.655.000          700.000  

          

Recreatie en sport      2.655.600          563.000            25.000          346.000  

Overige investeringen         387.000            65.000       5.847.000            75.000  

          

Totaal      7.581.600       2.640.000       7.877.000       2.221.000  

 

 

 

*) Overige betreffen de investeringen conform het meerjarenonderhoudsplan gebouwen, zonnepanelen voor diverse gemeentelijke gebouwen en IKC 

Zandzoom. 

 

  



Programmabegroting 2022 101    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

Ten opzichte van het MJIP bij de kadernota 2022 zijn de volgende wijzigingen verwerkt: 

 

Cluster Mutaties netto investering 2021 2022 2023 2024 2025 Toelichting 

Riolering GRP 2019 - 2023     182.000               -                 -                 -                 -    Het investeringskrediet wordt voor de jaarschijf 
2021 bijgesteld naar € 460.000. Hiervan betreft € 
257.000 Kerkelaan; € 70.000 ringweg; € 75.000 
moestuin; € 30.000 Westerweg en € 30.000 
gemaalrenovaties. 

Riolering GRP 2019 - 2023              -       -630.000               -                 -                 -    Deel van het budget overhevelen naar nieuw 
investnr zevenhuizerlaan riool; oosterzijweg naar 
2023. Naast het rioolbudget, wordt ook 
wegenbudget aangevraagd. Dit om het project 
integraal op te pakken. Voorbereidingsbudget 
Oosterzijweg van € 80.000 

Riolering GRP 2019 - 2023              -                 -       -215.000               -                 -    De rioolinvestering voor het jaar 2023 wordt met € 
215.000 afgeraamd naar € 460.000, waarvan 
Oosterzijweg € 110.000 en noord west € 350.000. 

Riolering GRP 2019-2023              -                 -                 -    -1.295.300               -    De rioolinvestering in 2024 betreft Noord west voor 
een bedrag van € 350.000. 

Riolering GRP 2019-2023 jaarschijf 2025              -                 -                 -                 -        572.319  Blockhovenpark met betere raming 1.700.000 
(waarvan 1.100.000 wordt toegerekend aan 
riolering) 

Riolering Zevenhuizerlaan riool 2022              -        530.000               -                 -                 -    Betreft herverdeling van het totale 
rioolinvesteringskrediet in een aparte investering. 

Openbare 
ruimte 

Blockhovenpark wegen 2025              -                 -                 -    600.000               -    Het project Blockhovenpark bevat zowel verbetering 
aan de weg als aanpassing riool. Er wordt zoveel 
mogelijk geprobeerd om projecten integraal op te 
pakken.  

Openbare 
ruimte 

Oosterzijweg wegen 2023              -    240.000               -                 -                 -    Het project Oosterzijweg bevat zowel verbetering 
aan de weg als aanpassing riool. Er wordt zoveel 
mogelijk geprobeerd om projecten integraal op te 
pakken.  
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Cluster Mutaties netto investering 2021 2022 2023 2024 2025 Toelichting 

Openbare 
ruimte 

Uitbreiden 
fietsparkeervoorziening station 

-420.000  420.000               -                 -                 -    Voordat het schetsontwerp kan worden omgezet 
naar een definitief ontwerp en een 
uitvoeringsontwerp moet er gelegenheid tot 
inspraak komen en moeten verschillende 
onderzoeken worden uitgevoerd. Het opstellen van 
een bestuursopdracht moet daarnaast meer 
duidelijkheid geven over planning en samenhang 
met andere omgevingsfactoren binnen dit gebied en 
de relatie van dit specifieke onderdeel tot de visie 
voor de toekomst. 

Recreatie 
en sport 

Installaties tweede sporthal 
Heiloo 

-200.000  200.000               -                 -                 -    De voorbereiding van de tweede sporthal is gestart 
in 2021, maar de uitvoering zal in 2022 
plaatsvinden. 

Recreatie 
en sport 

Bouw tweede sporthal Heiloo -1.149.600  1.149.600               -                 -                 -    De voorbereiding van de tweede sporthal is gestart 
in 2021, maar de uitvoering zal in 2022 
plaatsvinden. 

Recreatie 
en sport 

Gezamenlijke toegang Foresters 
/ Tennis 

-30.000  30.000               -                 -                 -    Deze aanpassing wordt in 2022 uitgevoerd. De 
voorbereidende werkzaamheden en gesprekken 
nemen meer tijd in beslag dan voorzien om in 2021 
tot de daadwerkelijke uitvoering over te kunnen 
gaan. 

Recreatie 
en sport 

Aanleg waterveld 1 hockey 
Terriërs 

             -                 -    360.000               -                 -    De vervanging veld 1 van hockeyvereniging Terriërs 
stond voor 2026 in de planning, ervan uitgaande dat 
het veld in 2016 was aangelegd. Het jaar van 
aanleg blijkt 2013 te zijn. De afschrijftermijn van een 
waterveld is 10 jaar. Vervanging volgens 
economische levensduur is nu gepland in 2023. 

Recreatie 
en sport 

Vervangen toplaag kunstgrasveld 
2 Terriers 

             -    5.000               -                 -                 -    Als gevolg van prijsstijgingen dient het krediet voor 
het kunstgrasveld van de terriërs met € 5.000,- 
verhoogd te worden.  
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Cluster Mutaties netto investering 2021 2022 2023 2024 2025 Toelichting 

Overige Ventilatieaanpassingen De hoedt              -    -567.660               -                 -                 -    Conform de memo van 30 juni 2021 over de 
ventilatie van gemeentelijk vastgoed worden de 
kredieten van de schoolgebouwen die de gemeente 
in eigendom heeft afgeraamd. Het college wilt eerst 
de huidige situatie handhaven en verdere 
aanpassingen aan de schoolgebouwen in eigendom 
integraal te bezien met de verduurzaming van de 
gemeentelijke vastgoed portefeuille. 
Verder worden er additionele onderzoeken gedaan 
in  de ruimtes, waarvan de ventilatie capaciteit niet 
goed vastgesteld kon worden. 

Overige Ventilatieaanpassingen De Kring              -    -467.544               -                 -                 -    Zie toelichting hierboven. 

  Totaal -1.617.600  909.396  145.000  -695.300  572.319    
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BIJLAGE 2: RESERVES EN VOORZIENINGEN 

 

 
 

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

Toe-

voeging 

2025

Ont-

trekking 

2025

Boekw. 

31-12-2025

Algemene reserve 8.574.443 0 330.000 8.244.443 0 0 8.244.443 0 0 8.244.443 0 0 8.244.443 0 0 8.244.443

Totaal algemene reserve   8.574.443                -      330.000   8.244.443             -               -     8.244.443             -                     -     8.244.443             -                -     8.244.443             -               -     8.244.443 

Afschrijvingslasten:

Gebouw bibliotheek 1.510.422 0 68.509 1.441.913 0 68.509 1.373.404 0 68.509 1.304.895 0 68.509 1.236.386 0 68.509 1.167.877

Gebouw muziekschool 79.764 0 12.677 67.087 0 12.677 54.410 0 12.677 41.733 0 12.677 29.056 0 12.677 16.379

Trekkenwand De Beun 180.017 0 9.991 170.026 0 9.991 160.035 0 9.991 150.044 0 9.991 140.053 0 9.991 130.062

Ondertunneling Vennewatersweg 1.016.000 0 16.934 999.066 0 16.934 982.132 0 16.934 965.198 0 16.934 948.264 0 16.934 931.330

Hockeyveld de Terriers 88.212 0 16.744 71.468 0 16.744 54.724 0 16.744 37.980 0 16.744 21.236 0 16.744 4.492

Voorzieningen huisvesting onderwijs 132.662 0 8.454 124.208 0 8.454 115.754 0 8.454 107.300 0 8.454 98.846 0 8.454 90.392

A9 6.102.000 1.752.788 0 7.854.788 0 1 7.854.787 0 0 7.854.787 0 4.115.124 3.739.663 0 128.871 3.610.792

Overige:

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

Duurzaamheidsmaatregelen 386.506 0 117.500 269.006 0 0 269.006 0 0 269.006 0 0 269.006 0 0 269.006

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

Grote projecten 2.868.435 310.348 798.909 2.379.874 330.000 115.341 2.594.533 610.532 0 3.205.065 199.175 0 3.404.240 0 0 3.404.240

Bovenwijkse voorzieningen 3.151.117 309.593 1.815.465 1.645.245 408.282 0 2.053.527 2.199.489 0 4.253.016 697.859 0 4.950.875 1.464.725 0 6.415.600

Transitie sociaal domein 172.266 0 172.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participatie en integratie vergunningh. 65.916 0 12.500 53.416 0 0 53.416 0 0 53.416 0 0 53.416 0 0 53.416

Herstelfonds coronamaatregelen 281.476 0 281.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 16.478.503 2.372.729 3.643.635 15.207.597 738.282 248.651 15.697.228 2.810.021 133.309 18.373.940 897.034 4.248.433 15.022.541 1.464.725 262.180 16.225.086

Totaal reserves 25.052.946 2.372.729 3.973.635 23.452.040 738.282 248.651 23.941.671 2.810.021 133.309 26.618.383 897.034 4.248.433 23.266.984 1.464.725 262.180 24.469.529
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Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en 

risico’s

Wrm Rehoboth 18.450 0 0 18.450 0 0 18.450 0 0 18.450 0 0 18.450 0 0 18.450

Voorzieningen bijdragen aan toekomstige 

vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 

geheven

Riolering 1.174.921 85.000 462.000 797.921 236.000 530.000 503.921 227.000 300.000 430.921 307.000 240.000 497.921 336.000 350.000 483.921

Voorziening ter egalisering van kosten

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 0 820.413 299.000 521.413 365.000 304.000 582.413 400.000 410.000 572.413 400.000 641.000 331.413 400.000 641.000 90.413

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed 

moeten worden

Afkoopsommen altijddurend onderhoud graven 384.276 17.000 35.000 366.276 17.000 35.000 348.276 17.000 35.000 330.276 17.000 35.000 312.276 17.000 35.000 294.276

Voorziening afvalstoffenheffing 0 80.909 0 80.909 0 0 80.909 0 0 80.909 0 0 80.909 0 0 80.909

Parkeerfonds 14.393 0 0 14.393 0 0 14.393 0 0 14.393 0 0 14.393 0 0 14.393

Subtotaal 541.872 97.909 178.203 461.578 17.000 35.000 443.578 17.000 35.000 425.578 17.000 35.000 407.578 17.000 35.000 389.578

Totaal 1.735.242 1.003.322 939.203 1.799.361 618.000 869.000 1.548.361 644.000 745.000 1.447.361 724.000 916.000 1.255.361 753.000 1.026.000 982.361

Toe-voeging 

2023

Onttrek-

king 2023

Boekwaarde 

31-12-2023

Toe-voeging 

2024

Onttrek-

king 2024

Boekwaarde 

31-12-2024

Toe-voeging 

2025

Onttrek-

king 2025

Boekwaarde 

31-12-2025

Boekwaarde 

31-12-2022

Boekwaarde 

31-12-2020

Toe-voeging 

2021

Onttrek-

king 2021

Boekwaarde 

31-12-2021

Toe-voeging 

2022

Onttrek-

king 2022



Programmabegroting 2022 106    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

BIJLAGE 3: SUBSIDIEPLAFOND 

 

Hieronder volgt het verloop van het subsidieplafond 2021 naar 2022: 
 

Nr Programma-onderdeel Subsidie-
plafonds 2021 

Indexatie 1) Looncompens. 2) Mutatie 3) Subsidie-
plafonds 2022 

1b & 1d Een sociale en vitale gemeente 1.625.605  24.385  10.003  -80.990  1.579.003  

2a Cultuur, recreatie en toerisme 386.907  5.804  6.774    399.485  

  Totaal 2.012.512  30.189  16.777  -80.990  1.978.488  

              

 

Het subsidieplafond in 2022 bedraagt € 1.978.488 

 

1) De subsidies worden geïndexeerd met 1,5%. 

2) Betreft inschatting van de looncompensatie in 2021. 

3) De verlaging van het plafond betreft de beëindiging van de subsidie aan het Mantelzorgcentrum (Programmabegroting 2021) en de bijstelling van 

de subsidie van de pilot dagbesteding / GGZ inloop (Kadernota 2022). 
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BIJLAGE 4: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

 

Algemene dekkingsmiddelen 
Bedragen x 1.000 

Baten 
2022 

Lasten 
2022 

Saldo 
2022 

Baten 
2023 

Lasten 
2023 

Saldo 
2023 

Baten 
2024 

Lasten 
2024 

Saldo 
2024 

Baten 
2025 

Lasten 
2025 

Saldo 
2025 

A. lokale heffingen, besteding niet 
gebonden 

                        

Baten OZB woningen 3.994 0 3.994 3.994 0 3.994 3.994 0 3.994 3.994 0 3.994 

Baten OZB bedrijven 1.044 0 1.044 1.104 0 1.104 1.166 0 1.166 1.166 0 1.166 

Toeristenbelasting 80 1 79 80 1 79 80 1 79 80 1 79 

A. lokale heffingen, besteding niet 
gebonden 

5.118 1 5.117 5.178 1 5.177 5.240 1 5.239 5.240 1 5.239 

B. algemene uitkeringen                         

Algemene uitkering gemeentefonds 32.021 10 32.011 30.999 10 30.989 30.837 10 30.827 31.014 10 31.004 

B. algemene uitkeringen 32.021 10 32.011 30.999 10 30.989 30.837 10 30.827 31.014 10 31.004 

C. dividend                         

Beleggingen 150 9 141 150 9 141 150 9 141 150 9 141 

C. dividend 150 9 141 150 9 141 150 9 141 150 9 141 

D. saldo van de financieringsfunctie                         

Geldleningen 0 -161 161 0 -116 116 0 -91 91 0 -74 74 

Overige financieringsmiddelen 79 10 70 79 10 70 79 10 70 79 10 70 

Geldleningen 79 -151 230 79 -106 185 79 -81 160 79 -65 144 

D. saldo van de financieringsfunctie 79 -151 230 79 -106 185 79 -81 160 79 -65 144 

E. Overige algemene dekkingsmid.                         

Uitg. woningen uitvoering Wet WOZ 0 197 -197 0 197 -197 0 197 -197 0 197 -197 

Uitgaven belasting. eigend en gebr. bedrijven 
OZB 

0 42 -42 0 42 -42 0 42 -42 0 42 -42 

Uitgaven overige belastingen 18 40 -23 18 40 -23 18 40 -23 18 40 -23 

E. Overige algemene dekkingsmid. 18 279 -261 18 279 -261 18 279 -261 18 279 -261 

Totaal 37.384 147 37.238 36.422 192 36.231 36.322 217 36.106 36.499 233 36.266 

 

  



Programmabegroting 2022 108    Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021 
… 

BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL) 
 

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond: jaarrekening 2020, (gewijzigde) begroting 2021, begroting 2022 en de 

meerjarenraming 2023 t/m 2025. 

 
Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                                     

Bestuur 10 1.726 -1.716 0 1.684 -1.684 0 1.781 -1.781 0 1.736 -1.736 0 1.736 -1.736 0 1.735 -1.735 

Burgerzaken 235 1.006 -771 255 620 -365 222 582 -360 181 565 -384 408 699 -291 412 702 -290 

Media 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 

Totaal 1a 245 2.751 -2.507 255 2.324 -2.069 222 2.382 -2.160 181 2.320 -2.139 408 2.454 -2.046 412 2.457 -2.045 

1b Samen leven                                     

Openbaar basisonderwijs 76 176 -100 129 189 -60 130 190 -59 130 192 -62 130 192 -62 130 192 -62 

Onderwijshuisvesting 420 1.364 -944 362 1.421 -1.059 363 1.443 -1.081 363 1.416 -1.054 363 1.406 -1.043 363 1.704 -1.341 

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

63 387 -324 83 417 -334 85 417 -332 85 417 -332 85 418 -332 85 417 -332 

Sportbeleid en activering 35 207 -172 60 221 -161 0 162 -162 0 162 -162 0 162 -162 0 162 -162 

Sportaccommodaties 370 1.063 -693 375 1.080 -705 378 1.173 -796 378 1.427 -1.049 378 1.463 -1.085 378 1.453 -1.076 

Media 83 665 -583 84 641 -556 85 658 -573 85 656 -571 85 655 -569 85 653 -568 

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

98 1.176 -1.078 95 1.274 -1.179 64 1.164 -1.101 64 1.139 -1.076 64 1.120 -1.057 64 1.120 -1.056 

Wijkteams 0 1.366 -1.366 0 2.002 -2.002 0 2.122 -2.122 0 2.109 -2.109 0 2.112 -2.112 0 2.114 -2.114 

Inkomensregelingen 6.943 7.641 -698 5.603 6.923 -1.320 3.977 5.270 -1.293 3.977 5.245 -1.268 3.977 5.245 -1.268 3.977 5.245 -1.267 

Begeleide participatie 1 1.049 -1.048 0 1.096 -1.096 0 1.050 -1.050 0 965 -965 0 943 -943 0 943 -943 

Arbeidsparticipatie 0 400 -400 0 356 -356 0 665 -665 0 522 -522 0 543 -543 0 543 -543 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 691 -683 0 409 -409 7 477 -470 7 472 -465 7 470 -463 7 468 -461 

Maatwerkdienstverlening 18+ 53 3.073 -3.020 50 2.965 -2.915 50 3.543 -3.493 50 3.501 -3.451 50 3.483 -3.433 50 3.477 -3.427 

Maatwerkdienstverlening 18- 0 4.287 -4.287 0 3.701 -3.701 0 3.501 -3.501 0 3.334 -3.334 0 3.293 -3.293 0 3.285 -3.285 

Geëscaleerde zorg 18+ 0 1 -1 0 20 -20 0 23 -23 0 23 -23 0 23 -23 0 23 -23 

Geëscaleerde zorg 18- 32 438 -407 25 621 -596 25 608 -583 25 606 -580 25 604 -578 25 603 -578 

Volksgezondheid 2 1.057 -1.054 0 1.079 -1.079 0 1.120 -1.120 0 1.122 -1.122 0 1.122 -1.122 0 1.122 -1.122 

Totaal 1b 8.184 25.040 -16.856 6.868 24.415 -17.547 5.165 23.587 -18.423 5.165 23.309 -18.145 5.165 23.254 -18.090 5.165 23.527 -18.362 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1d Een veilige gemeente                                     

Crisisbeheersing en brandweer 0 1.335 -1.335 0 1.315 -1.315 0 1.424 -1.424 0 1.394 -1.394 0 1.395 -1.395 0 1.395 -1.395 

Openbare orde en veiligheid 0 166 -165 0 366 -366 0 483 -483 0 484 -484 0 485 -485 0 484 -484 

Totaal 1d 0 1.501 -1.500 0 1.681 -1.681 0 1.907 -1.907 0 1.878 -1.878 0 1.880 -1.880 0 1.879 -1.879 

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                                    

Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

84 584 -499 85 548 -462 86 568 -481 86 584 -498 86 583 -497 86 592 -506 

Musea 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 

Cultureel erfgoed 0 165 -165 0 154 -154 0 147 -147 0 147 -147 0 147 -147 0 147 -147 

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

9 198 -189 3 99 -96 3 90 -87 3 90 -87 3 90 -87 3 90 -87 

Totaal 2a 93 964 -871 88 817 -729 89 822 -733 89 838 -749 89 837 -748 89 846 -757 

2b Economische vitaliteit                                     

Economische ontwikkeling 0 164 -164 0 917 -917 19 205 -186 19 161 -142 19 161 -142 19 161 -142 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 430 431 -1 753 754 -1 712 713 -1 580 428 152 0 1 -1 0 1 -1 

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

45 24 21 37 27 10 37 24 13 37 24 13 37 24 13 37 24 13 

Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2b 475 619 -144 790 1.698 -908 768 943 -174 636 612 24 56 185 -129 56 185 -129 

2c Een bereikbare gemeente                                     

Verkeer en vervoer 3 142 -140 1 147 -147 1 134 -133 1 127 -127 1 127 -126 1 127 -126 

Parkeren 0 49 -49 0 48 -48 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 

Openbaar vervoer 0 42 -42 0 62 -62 0 62 -62 0 62 -62 0 62 -62 0 62 -62 

Totaal 2c 3 233 -231 1 256 -256 1 220 -219 1 214 -213 1 214 -213 1 213 -212 

3a Wonen en leefomgeving                                     

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

0 83 -83 0 89 -89 0 95 -95 0 99 -99 0 103 -103 0 99 -99 

Milieubeheer 0 0 0 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 

Ruimtelijke ordening 751 1.384 -633 937 2.244 -1.307 2.272 2.837 -565 2.710 3.152 -442 1.769 2.212 -443 2.777 3.219 -442 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

2.084 2.185 -101 2.705 2.639 65 4.215 3.952 263 753 600 153 180 48 132 0 67 -67 

Wonen en bouwen 328 1.355 -1.026 1.348 1.460 -111 843 1.147 -305 1.584 1.362 222 1.751 1.428 323 1.219 1.406 -187 

Totaal 3a 3.163 5.007 -1.843 4.990 6.435 -1.445 7.330 8.035 -705 5.047 5.216 -169 3.700 3.794 -94 3.996 4.793 -797 

3b Duurzaamheid en milieu     0     0     0     0     0     0 

Riolering 2.139 1.358 781 2.048 1.379 669 2.140 1.530 610 2.186 1.540 646 2.232 1.591 641 2.277 1.614 663 

Afval 3.214 2.240 974 3.531 2.343 1.187 3.660 2.366 1.294 3.662 2.364 1.298 3.664 2.360 1.304 3.664 2.355 1.309 

Milieubeheer 46 836 -790 21 952 -931 250 1.235 -985 0 867 -867 0 830 -830 0 830 -830 

Totaal 3b 5.399 4.434 965 5.600 4.675 925 6.050 5.132 918 5.848 4.771 1.077 5.896 4.781 1.115 5.941 4.800 1.142 

3c Beheer en onderhoud                                     

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

10.585 8.416 2.170 657 920 -263 94 231 -136 697 596 101 94 231 -137 94 231 -137 

Verkeer en vervoer 155 2.789 -2.634 126 2.787 -2.661 157 3.291 -3.135 157 3.464 -3.307 157 7.764 -7.607 157 3.705 -3.548 

Economische havens en 
waterwegen 

0 299 -299 0 330 -330 0 345 -345 0 356 -356 0 365 -365 0 373 -373 

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

8 1.841 -1.833 3 2.046 -2.043 3 2.089 -2.087 3 2.121 -2.118 3 2.147 -2.144 3 2.173 -2.170 

Begraafplaatsen en crematoria 146 178 -32 186 193 -7 186 203 -17 186 204 -18 186 203 -17 186 203 -16 

Totaal 3c 10.895 13.522 -2.628 972 6.277 -5.305 440 6.160 -5.719 1.043 6.741 -5.698 440 10.710 -
10.269 

440 6.685 -6.244 

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                                    

Treasury 323 397 -74 229 183 46 229 -142 371 229 -98 326 229 -73 301 229 -56 285 

OZB woningen 3.532 199 3.333 3.901 198 3.702 3.994 197 3.798 3.994 197 3.797 3.994 197 3.797 3.994 197 3.797 

OZB niet-woningen 983 54 929 903 47 855 1.044 42 1.002 1.104 42 1.062 1.166 42 1.124 1.166 42 1.124 

Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belastingen overig 23 27 -5 18 39 -22 18 40 -23 18 40 -23 18 40 -23 18 40 -23 

Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

29.141 9 29.132 30.599 9 30.590 32.021 10 32.011 30.999 10 30.989 30.837 10 30.827 31.014 10 31.004 

Economische promotie 39 1 38 40 1 39 80 1 79 80 1 79 80 1 79 80 1 79 

Totaal 4a 34.040 686 33.354 35.688 478 35.210 37.384 147 37.238 36.422 192 36.231 36.322 217 36.106 36.499 233 36.266 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

4b Overhead 12 6.450 -6.438 21 7.495 -7.474 21 7.665 -7.644 21 7.647 -7.626 21 7.729 -7.708 21 7.735 -7.714 

4c Overig 174 -5 179 310 0 310 408 0 408 2.199 0 2.199 698 0 698 1.465 0 1.465 

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

4e Vpb 0 35 -35 0 78 -78 0 139 -139 0 24 -24 0 24 -24 0 23 -23 

Totaal 4 34.227 7.166 27.061 36.019 8.062 27.957 37.814 7.961 29.853 38.643 7.872 30.771 37.041 7.979 29.062 37.985 8.002 29.984 

                                      

Totaal baten en lasten 62.682 61.236 1.446 55.584 56.640 -1.056 57.878 57.148 731 56.652 53.773 2.879 52.796 56.088 -3.293 54.085 53.385 699 

                                      

Mutaties reserves                                     

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

1b Samen leven 607 0 607 189 0 189 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2b Economische vitaliteit 219 500 -281 281 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2c Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3a Wonen en leefomgeving 102 173 -71 862 440 422 115 738 -623 0 2.573 -2.573 0 897 -897 0 1.465 -1.465 

3b Duurzaamheid en milieu 18 218 -200 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3c Beheer en onderhoud 37 2.204 -2.167 2.082 1.933 149 17 0 17 17 237 -220 4.132 0 4.132 146 0 146 

4 Financieel gezonde 
gemeente 

1.401 1.059 342 330 196 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal reserves 2.513 4.155 -1.642 3.974 2.569 1.405 249 738 -490 133 2.810 -2.677 4.248 897 3.351 262 1.465 -1.203 

                                      

Totaal 65.195 65.391 -196 59.557 59.208 349 58.127 57.886 241 56.785 56.583 202 57.044 56.985 59 54.347 54.850 -503 
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BIJLAGE 6: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BUCH) 
 

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond: jaarrekening 2020, (gewijzigde) begroting 2021, begroting 2022 en de 

meerjarenraming 2023 t/m 2025. Onderstaand de baten en lasten exclusief de reguliere bijdrage aan de BUCH en de plustaken. 
 

Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                                     

Bestuur 10 1.461 -1.452 0 1.326 -1.326 0 1.416 -1.416 0 1.371 -1.371 0 1.371 -1.371 0 1.370 -1.370 

Burgerzaken 235 114 121 255 198 58 222 142 80 181 124 57 408 258 150 412 262 150 

Media 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 

Totaal 1a 245 1.594 -1.350 255 1.543 -1.287 222 1.578 -1.356 181 1.514 -1.333 408 1.648 -1.240 412 1.651 -1.240 

1b Samen leven                                     

Openbaar basisonderwijs 76 152 -76 129 182 -53 130 182 -52 130 185 -55 130 185 -54 130 185 -54 

Onderwijshuisvesting 420 1.275 -855 362 1.327 -965 363 1.346 -983 363 1.319 -956 363 1.308 -945 363 1.606 -1.243 

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

63 301 -238 83 365 -282 85 365 -280 85 365 -280 85 365 -280 85 365 -280 

Sportbeleid en activering 35 164 -129 60 187 -127 0 127 -127 0 127 -127 0 127 -127 0 127 -127 

Sportaccommodaties 370 993 -624 375 972 -597 378 1.062 -684 378 1.315 -937 378 1.351 -973 378 1.342 -964 

Media 83 665 -583 84 641 -556 85 658 -573 85 656 -571 85 655 -569 85 653 -568 

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

98 1.118 -1.020 95 1.165 -1.070 64 1.053 -990 64 1.047 -984 64 1.029 -965 64 1.028 -965 

Wijkteams 0 448 -448 0 873 -873 0 851 -851 0 840 -840 0 840 -840 0 840 -840 

Inkomensregelingen 6.943 7.369 -427 5.603 6.658 -1.055 3.977 4.988 -1.011 3.977 4.962 -985 3.977 4.962 -985 3.977 4.962 -985 

Begeleide participatie 1 1.012 -1.011 0 1.054 -1.054 0 1.002 -1.002 0 916 -916 0 894 -894 0 894 -894 

Arbeidsparticipatie 0 287 -287 0 260 -260 0 566 -566 0 422 -422 0 444 -444 0 444 -444 

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

8 457 -449 0 282 -282 7 345 -338 7 340 -333 7 338 -331 7 336 -329 

Maatwerkdienstverlening 18+ 53 2.965 -2.912 50 2.773 -2.723 50 3.351 -3.301 50 3.309 -3.259 50 3.291 -3.241 50 3.285 -3.235 

Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.957 -3.957 0 3.362 -3.362 0 3.185 -3.185 0 3.017 -3.017 0 2.976 -2.976 0 2.969 -2.969 

Geëscaleerde zorg 18+ 0 1 -1 0 20 -20 0 23 -23 0 23 -23 0 23 -23 0 23 -23 

Geëscaleerde zorg 18- 32 356 -324 25 423 -397 25 415 -389 25 412 -386 25 410 -384 25 410 -384 

Volksgezondheid 2 1.054 -1.052 0 1.050 -1.050 0 1.091 -1.091 0 1.092 -1.092 0 1.092 -1.092 0 1.092 -1.092 

Totaal 1b 8.184 22.576 -14.392 6.868 21.593 -14.726 5.165 20.609 -15.445 5.165 20.347 -15.182 5.165 20.288 -15.123 5.165 20.559 -15.394 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1d Een veilige gemeente                                     

Crisisbeheersing en brandweer 0 1.335 -1.335 0 1.315 -1.315 0 1.424 -1.424 0 1.394 -1.394 0 1.395 -1.395 0 1.395 -1.395 

Openbare orde en veiligheid 0 132 -131 0 119 -119 0 130 -130 0 130 -130 0 130 -130 0 130 -130 

Totaal 1d 0 1.466 -1.466 0 1.434 -1.434 0 1.554 -1.554 0 1.524 -1.524 0 1.525 -1.525 0 1.525 -1.525 

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                                    

Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

84 532 -447 85 505 -419 86 524 -437 86 540 -454 86 539 -453 86 548 -462 

Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cultureel erfgoed 0 61 -61 0 77 -77 0 58 -58 0 58 -58 0 58 -58 0 58 -58 

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

9 96 -87 3 99 -96 3 90 -87 3 90 -87 3 90 -87 3 90 -87 

Totaal 2a 93 689 -596 88 680 -592 89 672 -583 89 688 -599 89 687 -598 89 696 -607 

2b Economische vitaliteit                                     

Economische ontwikkeling 0 101 -101 0 848 -848 19 134 -115 19 89 -70 19 89 -70 19 89 -70 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 430 343 86 753 621 132 712 580 132 580 354 226 0 0 0 0 0 0 

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

45 5 40 37 14 23 37 10 27 37 10 27 37 10 27 37 10 27 

Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2b 475 450 25 790 1.482 -692 768 724 45 636 452 184 56 98 -42 56 98 -42 

2c Een bereikbare gemeente                                     

Verkeer en vervoer 3 132 -130 1 147 -147 1 134 -133 1 127 -127 1 127 -126 1 127 -126 

Parkeren 0 0 0 0 25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Openbaar vervoer 0 19 -19 0 47 -47 0 47 -47 0 47 -47 0 47 -47 0 47 -47 

Totaal 2c 3 152 -149 1 219 -218 1 180 -179 1 174 -173 1 174 -173 1 173 -173 

3a Wonen en leefomgeving                                     

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

0 83 -83 0 89 -89 0 95 -95 0 99 -99 0 103 -103 0 99 -99 

Milieubeheer 0 0 0 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 

Ruimtelijke ordening 751 978 -227 937 1.810 -873 2.272 2.437 -165 2.710 2.716 -6 1.769 1.800 -31 2.777 2.808 -31 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

2.084 1.978 106 2.705 2.438 267 4.215 3.809 406 753 498 255 180 -15 195 0 4 -4 

Wonen en bouwen 328 147 182 1.348 341 1.008 843 198 645 1.584 198 1.386 1.751 196 1.555 1.219 171 1.048 

Totaal 3a 3.163 3.186 -23 4.990 4.680 310 7.330 6.541 789 5.047 3.513 1.535 3.700 2.086 1.614 3.996 3.083 912 

3b Duurzaamheid en milieu     0     0     0     0     0     0 

Riolering 2.139 1.109 1.030 2.048 1.135 913 2.140 1.273 867 2.186 1.283 903 2.232 1.333 899 2.277 1.357 920 

Afval 3.214 1.829 1.384 3.531 1.703 1.828 3.660 1.726 1.934 3.662 1.722 1.940 3.664 1.718 1.946 3.664 1.714 1.951 

Milieubeheer 46 733 -688 21 784 -762 250 1.070 -820 0 701 -701 0 664 -664 0 664 -664 

Totaal 3b 5.399 3.672 1.727 5.600 3.622 1.979 6.050 4.069 1.981 5.848 3.705 2.143 5.896 3.715 2.181 5.941 3.735 2.207 

3c Beheer en onderhoud                                     

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

10.585 8.240 2.346 657 818 -161 94 124 -29 697 488 208 94 124 -29 94 124 -29 

Verkeer en vervoer 155 1.849 -1.694 126 1.887 -1.761 157 2.400 -2.243 157 2.570 -2.413 157 6.870 -6.713 157 2.812 -2.655 

Economische havens en 
waterwegen 

0 284 -284 0 330 -330 0 345 -345 0 356 -356 0 365 -365 0 373 -373 

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

8 651 -643 3 494 -491 3 617 -615 3 645 -642 3 671 -668 3 698 -695 

Begraafplaatsen en crematoria 146 36 110 186 42 144 186 42 145 186 42 145 186 41 146 186 41 146 

Totaal 3c 10.895 11.059 -165 972 3.571 -2.599 440 3.528 -3.087 1.043 4.101 -3.059 440 8.070 -7.629 440 4.047 -3.607 

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                                    

Treasury 323 364 -41 229 160 69 229 -166 395 229 -122 350 229 -97 325 229 -80 308 

OZB woningen 3.532 193 3.339 3.901 193 3.707 3.994 191 3.803 3.994 191 3.803 3.994 191 3.803 3.994 191 3.803 

OZB niet-woningen 983 50 933 903 44 859 1.044 38 1.005 1.104 38 1.065 1.166 38 1.127 1.166 38 1.127 

Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belastingen overig 23 5 18 18 16 2 18 16 2 18 16 2 18 16 2 18 16 2 

Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

29.141 0 29.141 30.599 0 30.599 32.021 0 32.021 30.999 0 30.999 30.837 0 30.837 31.014 0 31.014 

Economische promotie 39 1 38 40 1 39 80 1 79 80 1 79 80 1 79 80 1 79 

Totaal 4a 34.040 613 33.427 35.688 414 35.274 37.384 80 37.304 36.422 125 36.297 36.322 150 36.172 36.499 167 36.332 

                                      

4b Overhead 12 862 -850 21 965 -944 21 1.032 -1.011 21 1.041 -1.020 21 1.053 -1.032 21 1.068 -1.047 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

4c Overig 174 -5 179 310 0 310 408 0 408 2.199 0 2.199 698 0 698 1.465 0 1.465 

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

4e Vpb 0 13 -13 0 56 -56 0 115 -115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 4 34.227 1.483 32.744 36.019 1.446 34.573 37.814 1.237 36.577 38.643 1.176 37.467 37.041 1.213 35.829 37.985 1.245 36.740 

                                      

Totaal baten en lasten 62.682 46.327 16.355 55.584 40.270 15.314 57.878 40.692 17.186 56.652 37.195 19.457 52.796 39.503 13.292 54.085 36.812 17.272 

                                      

Mutaties reserves                                     

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

1b Samen leven 607 0 607 189 0 189 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2b Economische vitaliteit 219 500 -281 281 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2c Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3a Wonen en leefomgeving 102 173 -71 862 440 422 115 738 -623 0 2.573 -2.573 0 897 -897 0 1.465 -1.465 

3b Duurzaamheid en milieu 18 218 -200 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3c Beheer en onderhoud 37 2.204 -2.167 2.082 1.933 149 17 0 17 17 237 -220 4.132 0 4.132 146 0 146 

4 Financieel gezonde 
gemeente 

1.401 1.059 342 330 196 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal reserves 2.513 4.155 -1.642 3.974 2.569 1.405 249 738 -490 133 2.810 -2.677 4.248 897 3.351 262 1.465 -1.203 

                                      

Totaal 65.195 50.482 14.714 59.557 42.839 16.719 58.127 41.431 16.697 56.785 40.005 16.780 57.044 40.400 16.644 54.347 38.277 16.070 
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BIJLAGE 7: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH) 

 

Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten 

per taakveld getoond: jaarrekening 2020, (gewijzigde) begroting 2021, begroting 

2021 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025. De bijdrage BUCH voor de jaarschijf 

2021 (inclusief plus-taken) sluit aan op de begroting BUCH 2022 en 1e Firap 2021. 

Vanaf 2023 is de bijdrage BUCH weergegeven in constante prijzen zoals de hele 

meerjarenraming van Heiloo in constante prijzen wordt gepresenteerd. In de 

begroting BUCH is de meerjarenraming geïndexeerd weergegeven..

 
Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1a Inwoners en bestuur                                     

Bestuur 0 264 -264 0 358 -358 0 364 -364 0 365 -365 0 365 -365 0 365 -365 

Burgerzaken 0 892 -892 0 423 -423 0 440 -440 0 441 -441 0 441 -441 0 440 -440 

Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 1a 0 1.157 -1.157 0 781 -781 0 804 -804 0 806 -806 0 806 -806 0 805 -805 

1b Samen leven                                     

Openbaar basisonderwijs 0 24 -24 0 7 -7 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 

Onderwijshuisvesting 0 88 -88 0 94 -94 0 98 -98 0 98 -98 0 98 -98 0 98 -98 

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

0 85 -85 0 52 -52 0 52 -52 0 52 -52 0 53 -53 0 52 -52 

Sportbeleid en activering 0 44 -44 0 34 -34 0 35 -35 0 35 -35 0 35 -35 0 35 -35 

Sportaccommodaties 0 69 -69 0 108 -108 0 112 -112 0 112 -112 0 112 -112 0 112 -112 

Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

0 58 -58 0 109 -109 0 111 -111 0 92 -92 0 92 -92 0 92 -92 

Wijkteams 0 918 -918 0 1.129 -1.129 0 1.271 -1.271 0 1.269 -1.269 0 1.273 -1.273 0 1.275 -1.275 

Inkomensregelingen 0 272 -272 0 265 -265 0 282 -282 0 283 -283 0 283 -283 0 283 -283 

Begeleide participatie 0 37 -37 0 42 -42 0 48 -48 0 49 -49 0 49 -49 0 50 -50 

Arbeidsparticipatie 0 113 -113 0 96 -96 0 99 -99 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 

Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

0 234 -234 0 127 -127 0 132 -132 0 133 -133 0 133 -133 0 132 -132 

Maatwerkdienstverlening 18+ 0 108 -108 0 192 -192 0 192 -192 0 192 -192 0 193 -193 0 192 -192 

Maatwerkdienstverlening 18- 0 329 -329 0 339 -339 0 316 -316 0 317 -317 0 317 -317 0 317 -317 

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Geëscaleerde zorg 18- 0 83 -83 0 198 -198 0 193 -193 0 194 -194 0 194 -194 0 194 -194 

Volksgezondheid 0 2 -2 0 29 -29 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 0 30 -30 

Totaal 1b 0 2.464 -2.464 0 2.821 -2.821 0 2.978 -2.978 0 2.962 -2.962 0 2.967 -2.967 0 2.968 -2.968 

1d Een veilige gemeente                                     

Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Openbare orde en veiligheid 0 34 -34 0 247 -247 0 353 -353 0 354 -354 0 354 -354 0 354 -354 

Totaal 1d 0 34 -34 0 247 -247 0 353 -353 0 354 -354 0 354 -354 0 354 -354 

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

                                    

Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

0 52 -52 0 43 -43 0 44 -44 0 44 -44 0 44 -44 0 44 -44 

Musea 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 

Cultureel erfgoed 0 104 -104 0 77 -77 0 89 -89 0 89 -89 0 89 -89 0 89 -89 

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

0 102 -102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2a 0 275 -275 0 137 -137 0 150 -150 0 150 -150 0 151 -151 0 150 -150 

2b Economische vitaliteit                                     

Economische ontwikkeling 0 63 -63 0 69 -69 0 72 -72 0 72 -72 0 72 -72 0 72 -72 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 87 -87 0 133 -133 0 133 -133 0 74 -74 0 1 -1 0 1 -1 

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

0 18 -18 0 14 -14 0 14 -14 0 14 -14 0 14 -14 0 14 -14 

Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2b 0 169 -169 0 216 -216 0 219 -219 0 160 -160 0 87 -87 0 87 -87 

2c Een bereikbare gemeente                                     

Verkeer en vervoer 0 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parkeren 0 49 -49 0 23 -23 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 

Openbaar vervoer 0 23 -23 0 15 -15 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16 

Totaal 2c 0 82 -82 0 38 -38 0 40 -40 0 40 -40 0 40 -40 0 40 -40 

3a Wonen en leefomgeving                                     
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruimtelijke ordening 0 406 -406 0 434 -434 0 401 -401 0 437 -437 0 412 -412 0 412 -412 

Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

0 207 -207 0 202 -202 0 143 -143 0 102 -102 0 63 -63 0 63 -63 

Wonen en bouwen 0 1.208 -1.208 0 1.119 -1.119 0 949 -949 0 1.165 -1.165 0 1.232 -1.232 0 1.235 -1.235 

Totaal 3a 0 1.821 -1.821 0 1.755 -1.755 0 1.493 -1.493 0 1.704 -1.704 0 1.708 -1.708 0 1.710 -1.710 

3b Duurzaamheid en milieu     0     0     0     0     0     0 

Riolering 0 249 -249 0 244 -244 0 257 -257 0 258 -258 0 258 -258 0 257 -257 

Afval 0 411 -411 0 641 -641 0 641 -641 0 642 -642 0 642 -642 0 642 -642 

Milieubeheer 0 103 -103 0 169 -169 0 166 -166 0 166 -166 0 166 -166 0 166 -166 

Totaal 3b 0 762 -762 0 1.053 -1.053 0 1.063 -1.063 0 1.066 -1.066 0 1.066 -1.066 0 1.065 -1.065 

3c Beheer en onderhoud                                     

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

0 176 -176 0 102 -102 0 107 -107 0 108 -108 0 108 -108 0 108 -108 

Verkeer en vervoer 0 940 -940 0 900 -900 0 891 -891 0 894 -894 0 894 -894 0 893 -893 

Economische havens en 
waterwegen 

0 15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

0 1.190 -1.190 0 1.552 -1.552 0 1.472 -1.472 0 1.476 -1.476 0 1.476 -1.476 0 1.475 -1.475 

Begraafplaatsen en crematoria 0 142 -142 0 151 -151 0 162 -162 0 162 -162 0 162 -162 0 162 -162 

Totaal 3c 0 2.463 -2.463 0 2.706 -2.706 0 2.632 -2.632 0 2.640 -2.640 0 2.640 -2.640 0 2.638 -2.638 

4a Algemene 
dekkingsmiddelen 

                                    

Treasury 0 32 -32 0 23 -23 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 

OZB woningen 0 6 -6 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 

OZB niet-woningen 0 4 -4 0 3 -3 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 

Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belastingen overig 0 22 -22 0 23 -23 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 0 24 -24 

Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

0 9 -9 0 9 -9 0 10 -10 0 10 -10 0 10 -10 0 10 -10 
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Taakveld BBV 
(x € 1.000,-) 

Realisatie 
2020 

  Begroot  
2021 

  Begroot  
2022 

  Begroot  
2023 

  Begroot  
2024 

  Begroot  
2025 

  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 4a 0 73 -73 0 64 -64 0 66 -66 0 67 -67 0 67 -67 0 66 -66 

                                      

4b Overhead 0 5.587 -5.587 0 6.530 -6.530 0 6.634 -6.634 0 6.606 -6.606 0 6.676 -6.676 0 6.667 -6.667 

4c Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4d Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4e Vpb 0 22 -22 0 23 -23 0 23 -23 0 24 -24 0 24 -24 0 23 -23 

Totaal 4 0 5.683 -5.683 0 6.616 -6.616 0 6.723 -6.723 0 6.696 -6.696 0 6.766 -6.766 0 6.757 -6.757 

                                      

Totaal baten en lasten 0 14.910 -14.910 0 16.370 -16.370 0 16.455 -16.455 0 16.578 -16.578 0 16.585 -16.585 0 16.573 -16.573 

                                      

Mutaties reserves                                     

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

1b Samen leven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a Cultuur, recreatie en 
toerisme 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

2c Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3a Wonen en leefomgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3b Duurzaamheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3c Beheer en onderhoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Financieel gezonde 
gemeente 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

Totaal 0 14.910 -14.910 0 16.370 -16.370 0 16.455 -16.455 0 16.578 -16.578 0 16.585 -16.585 0 16.573 -16.573 

 

 

 


