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Inleiding 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken met onze verantwoording van het gevoerde bestuur in het jaar 2019 
aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Het jaarverslag 
bevat de beleidsinhoudelijke verantwoording. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording. De 
jaarrekening is in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften opgesteld. 

De jaarrekening sluit dit jaar met een voordelig resultaat van € 6.593.000 Het resultaat is als volgt 
opgebouwd: 

  

Financieel beeld jaarrekening 2019 

  Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 incl. wijz. Jaarrekening 2019 

Totaal resultaat voor mutaties reserves          -462.000     -229.000     -7.114.000       -1.717.000 

Mutaties reserves        2.947.000      229.000      8.429.000        8.310.000 

Totaal resultaat na mutaties reserves        2.485.000                -        1.315.000        6.593.000 

          

Splitsing structureel / incidenteel:         

Structureel resultaat       -2.948.000      184.000     -4.777.000       -6.303.000 

Incidenteel resultaat        5.433.000     -184.000      6.092.000      12.896.000 

Totaal resultaat        2.485.000                -        1.315.000        6.593.000 

Het in de begroting, inclusief wijzigingen, verwachte resultaat was € 1,3 miljoen voordelig. Het voordeliger 
resultaat van € 5.278.000 ten opzichte van begroting is voor € 6.804.000 voordelig veroorzaakt door 
incidentele baten en lasten. 
Het structurele resultaat was € 1.526.000 nadeliger dan verwacht. Dit nadeel is in belangrijke mate 
veroorzaakt door tekorten op Jeugd en WMO. Deze tekorten blijken moeilijk te beheersen, niet alle kosten 
blijken makkelijk door de gemeente te beïnvloeden. Ook is de transformatieopgave nog volop in 
beweging. Wel is het de bedoeling om in 2020 en verder de tekorten te beperken op die onderdelen waar 
wel invloed op kan worden uitgeoefend. De grootste incidentele meevaller was de vrijval van de 
voorziening precariobelasting € 7,4 miljoen.  In 2019 werd conform de begroting € 5,4 miljoen aan de 
algemene reserve onttrokken voor het sluitend maken van de begroting. 

  

Per programma vindt u de nadere toelichting voor zowel in de structurele als incidentele baten en lasten. 

Toelichting gerealiseerd beleid 
De jaarstukken 2019 zijn de eerste jaarstukken over de uitvoering van het beleid dat is gebaseerd op 
visiedocumenten zoals “Romte en ferskaat 2013” en het “Coalitieakkoord 2018 – 2022”, aangevuld met de 
specifieke beleidskaders die de raad in het recente verleden heeft vastgesteld. Er zijn drie grote ambities 
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voor Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving. Hiervoor zijn ontwikkelagenda's opgesteld. 
Daarnaast is er een overkoepelend thema met betrekking tot Modern Besturen. 

Dit zijn de tweede jaarstukken die met het online presenteren als uitgangspunt zijn opgesteld. Een direct 
zichtbaar effect van deze aanpak is dat de begroting eenvoudiger is te doorzoeken en de informatie 
compacter is gepresenteerd. Elk programma is voorzien van een korte inleiding en een overzicht van de 
kaderstellende beleidsdocumenten. Deze documenten zijn via een link in de begrotingsapp te bekijken. 
Vervolgens worden de thema's gepresenteerd die elk weer zijn onderverdeeld in doelen. Vervolgens is elk 
doel nader uitgewerkt in de belangrijkste activiteiten nodig om het doel te realiseren. 

Per programma is de koppeling gelegd met de van toepassing zijnde (wettelijke) taakvelden. Door deze 
opbouw is een beter inzicht in de eerste twee zogenaamde Wat-vragen: “Hebben we bereikt wat wilden 
we bereiken?“ en “Hebben we gedaan we er voor wilden doen?” Daarnaast zijn de relevante 
beleidsindicatoren en actieve verbonden partijen genoemd. Deze indicatoren zijn van belang om het effect 
van het beleid op de samenleving te meten. 

Uiteindelijk sluit elk programma af met de derde Wat-vraag “Wat heeft het gekost?” gevolgd door een 
toelichting hierop. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante 
beheersmatige aspecten, evenals de lokale heffingen en de overhead. 

Deze jaarstukken zijn onder bijzondere omstandigheden als gevolg van de Corona-crisis opgesteld. 

Toelichting resultaat 
De toelichting op het resultaat en een volledig overzicht van de incidentele baten en lasten staat in de 
toelichting op het overzicht van baten en lasten. 

De controleverklaring 
De jaarstukken 2019 zijn door de accountant gecontroleerd. Deze heeft zowel voor de getrouwheid als de 
rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wij verwachten dat wij met de 
beleidsmatige en financiële inhoud van dit document opnieuw een transparante verantwoording hebben 
afgelegd. 

  

Beetsterzwaag, 29 juni 2020. 

  

  

de  secretaris                                                                         de burgemeester 

  

Marjan van der Weij                                                          Ellen van Selm 
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Programma 0 | Bestuur en ondersteuning 
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning 
In 2018 is de nieuwe coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het 
coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente 
staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan 
verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op 
kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we 
door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn 
transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. 

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De 
gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere 
gemeenten zoals bijvoorbeeld met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit 
van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 22 grote 
plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht 
van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG. 

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zijn 
steeds meer producten digitaal beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en 
andere onderwerpen communiceren we actief en professioneel. We zijn een professionele organisatie, 
met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning 
(juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we 
onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantoorruimte en de (digitale) werkprocessen te 
verbeteren. Daarnaast hebben we een start gemaakt met programmasturing, zodat we beter in staat zijn 
om te sturen op resultaat. 

Kaderstellende documenten 
Coalitieakkoord 2018-2022 - Brêge nei de takomst 
Informatiebeleidsplan OWO-gemeenten 2017-2020 
Raadsbesluit samenwerken met andere gemeenten 
Procesplan samenwerking in OWO-verband (2012) 
Standpuntbepaling voortgang OWO-samenwerking (2016) 
Romte en ferskaat 2013 

Thema Bestuur 
Thema Bestuur 

Doelstellingen 
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de 
samenleving 

 

Maatregelen 
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming 

De krêft fan de mienskip blijft belangrijk. Wij zoeken actief de samenwerking met inwoners, ondernemers, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties. Bij de voorbereiding van nieuw beleid en besluitvorming 
delen wij dilemma’s met de samenleving.  

  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=9d78df65-4511-4431-8577-66ad8f97db07&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=91eaab59-f368-4d53-b42a-526a9d59dfe9&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=b3483147-a675-4a77-8222-95e7a1ded1dd&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=1d487229-db5f-426b-8f5c-33c30cb42d09&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=b60cd3c5-5170-46ee-9e42-c0e60f9ea19f&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=328cd69f-d599-4b06-bd24-b0e00966fb81&type=org
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Kwaliteit 

Wij zijn in 2019 begonnen met de zogenaamde Doordenktank. Dit is een groep inwoners, die zich 
richt op hoe inwoners, overheid en andere partners samen initiatieven aanpakken. Enkele thema's 
die aan de orde zijn gekomen zijn duurzaamheid en gezondheid.  

Daarnaast werken wij in een aantal projecten samen met de mienskip. Dit geldt voor MFA Tijnje, 
Kansen voor Beetsterzwaag en het nieuwe initiatief voor een MFA in Gorredijk. Deze projecten zijn 
met de raad en betrokken inwoners en medewerkers geëvalueerd in november 2019. 

Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement 

De verkiezingen voor Provinciale Staten worden gehouden op 20 maart 2019. De verkiezingen van de 
verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vinden dan ook plaats. De 
verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op 23 mei 2019.  

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 zijn twee verkiezingen georganiseerd:  

 Op 20 maart de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen; 

 Op 23 mei de verkiezing van het Europees Parlement. 

 

De verkiezingen zijn goed verlopen. Bij deze verkiezingen hebben we meegedaan aan het 
experiment "Centraal tellen van stemmen". Op de stembureaus is ’s avonds alleen op partijniveau 
geteld.  Daags na de verkiezingen zijn de stemmen op kandidaat niveau geteld op een centrale 
locatie. Het telproces verliep hierdoor transparanter en efficiënter. 

Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt 

Criminelen verplaatsen hun activiteiten steeds vaker naar het platteland. Georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit mag in Opsterland geen voet aan de grond krijgen. Wij willen voorkomen dat er in onze 
gemeente gelegenheid is voor ondermijnende activiteiten en zijn alert op verdachte signalen. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Eén van de prioriteiten is 
ondermijning. In 2020 wordt een plan van aanpak ondermijning opgesteld.  

Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is 

 

Maatregelen 
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee 
we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens 
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De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen aan organisaties die 
persoonsgegevens verwerken. Om aan te tonen in hoeverre de organisatie in control is (accountable is 
voor de staat van de gegevensbescherming) voert Opsterland een 7-stappenplan uit. Via dit stappenplan 
kan het college van B&W verantwoording afleggen aan inwoners en maatschappelijke organisaties over 
de staat van de gegevensbescherming en de stappen die zijn gezet.  

De zeven stappen zijn: 

1. Inzicht en plan van aanpak: er ontstaat inzicht en overzicht binnen de organisatie. 

2. Basiskennis en kunde: er is een besef en basiskennis omtrent gegevensbescherming en privacy. 

3. Overzicht en inzicht: binnen de organisatie bestaat een intern/extern privacybeleid en 
informatiebeveiligingsbeleid. 

4. Ketenmanagement: inzicht en overzicht in de (verwerkings)overeenkomsten binnen de keten van 
aansprakelijkheden en kosten risico's. 

5. Bewustwording en rechten van betrokkenen: actieve en passieve rechten van de betrokkene 
(klant, medewerker, etc.) staan centraal en de vernietigingstermijnen van persoonsgegevens 
worden gehandhaafd. 

6. Transparantie: de organisatie is transparant naar betrokkenen en werknemers over verwerkingen 
van persoonsgegevens. 

7. Verankering en voldoen aan wetgeving: de eisen aan gegevensbescherming en privacy vanuit 
wetgeving en normen zijn verankerd in de organisatie. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Deze stappen worden niet chronologisch doorlopen. Daar waar het nodig is worden acties in alle 
zeven stappen ondernomen om aan de eisen van de AVG te voldoen. We gaan daarbij risico-
gestuurd te werk. Hierbij worden de richtlijnen van BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) 
van de Informatiebeveiligingsdienst gevolgd. 

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in 
samenwerking met (keten)partners 

 

Maatregelen 
De raad houdt sturing op verbonden partijen 

Raadsleden hebben in de besturen van de meeste verbonden partijen (zoals FUMO of Caparis) geen 
zitting, maar willen wel grip houden op wat verbonden partijen doen en wat dat kost. In 2019 wordt de 
raad actief geïnformeerd over wat er speelt bij verbonden partijen. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De raad is geïnformeerd over begrotingen en jaarstukken van de verbonden partijen. Daarnaast 
zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd door de Veiligheidsregio en de FUMO om 
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raadsleden extra te informeren over de activiteiten van deze verbonden partijen. De raad is 
daarnaast actief geïinformeerd over actuele kwesties bij verbonden partijen, bijvoorbeeld over de 
situatie rond de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân en Caparis. 

In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale 
verbanden 

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland voeren een aantal taken gezamenlijk uit, 
bijvoorbeeld taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In 2019 gaan wij met 
deze samenwerking door en bekijken we waar meer afstemming op het gebied van beleid of in regionale 
samenwerkingsverbanden mogelijk is. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De OWO-samenwerking is in 2019 voortgezet. Naast de gezamenlijke afdelingen is er ook 
afstemming over beleid en voorbereiding van bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen van FUMO.  

In november 2018 heeft de raad een motie aangenomen over het verkennen van een gezamenlijke 
visie op de OWO-samenwerking. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2019 gestart. In 2020 wordt 
hiervoor een bijeenkomst met de raden van de drie OWO-gemeenten georganiseerd. 

Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de 
streekagenda Zuidoost-Fryslân uit 

Met de streekagenda werken de provincie, het waterschap en de gemeenten Heerenveen, 
Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland samen aan de duurzame ontwikkeling 
van de regio Zuidoost-Fryslân. In 2017 zijn de vijf belangrijkste thema's benoemd: energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulaire energie, transformatie bedrijventerreinen en leefbaarheid op het platteland. In 
2019 werken de partners verder aan deze thema's. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De Streekagenda Zuidoost-Friesland is per 31 december 2019 beëindigd. Enkele projecten worden 
in 2020 nog afgerond. De bovengenoemde samenwerkingspartners hebben in 2019 een aanvraag 
Regiodeal (3e tranche) uitgewerkt en ingediend. Deze vormt de basis voor het voortzetten van de 
regionale samenwerking op gezamenlijk geformuleerde thema's.  

Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het 
platteland 

De gemeente Opsterland is voorzitter van P10, het netwerk van zeventien grote plattelandsgemeenten. 
De P10 werkt vanuit verschillende thema's aan de verbetering van de leefbaarheid van het platteland. P10 
lobbyt bijvoorbeeld voor meer aandacht van het Rijk voor de specifieke problemen van 
plattelandsgemeenten, maar laat ook zien dat het platteland ruimte biedt voor oplossingen voor 
problemen die in heel Nederland spelen. Dit biedt ook kansen en voordelen aan Opsterland. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

De P10 had eind 2019 twintig deelnemende gemeenten, ondertussen zijn er tweeëntwintig 
deelnemende gemeenten. In 2019 heeft de P10 voor meerdere thema's gelobbyd. Het 
belangrijkste thema was het tekort op de middelen die gemeenten van het Rijk krijgen voor de 
uitvoering van Wmo en Jeugdzorg.  

Wij ontwikkelen een visie op samenwerking 

De gemeente werkt op veel gebieden samen met andere gemeenten of organisaties, bijvoorbeeld in 
OWO-verband of met de provincie. Wij zijn van mening dat er over samenwerking nagedacht moet 
worden, met als uitgangspunt de opgaven die dit gebied heeft.  

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van een herijkte visie op de samenwerking. In 
maart 2019 is er een radenconferentie geweest die input heeft opgeleverd voor de op te stellen 
herijkte visie op het vervolg met de OWO-samenwerking. Er is veel aandacht besteed aan de 
samenwerking met andere gemeenten of organisaties. Zo is de samenwerking met de gemeenten 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland, het Wetterskip en de Provincie in 
de streekagenda Zuidoost-Friesland voortgezet door gezamenlijk een aanvraag in te dienen per 1-
12-2019 bij het ministerie van LNV voor een Regiodeal Zuidoost-Friesland. De periode waarin de 
Regiodeal geldt is 2020 - 2023. De samenwerking krijgt dus vorm aan de hand van de aanvraag en 
de afgesloten deal met het Rijk.  

De visie op samenwerking komt bovendien terug in het traject voor het opstellen van een visie op 
de OWO-samenwerking in 2020. 

Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en 
resultaatgerichtheid 

 

Maatregelen 
Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf 

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we in 2035 energieneutraal willen zijn. Het is daarom van belang 
dat we zicht hebben op de effecten die de beslissingen van de raad op duurzaamheid hebben. In de 
raadsvoorstellen wordt daarom een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De Duurzaamheidsparagraaf is een standaard onderdeel geworden van zowel de raadsvoorstellen 
als de collegevoorstellen. 

Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker 
op te lossen via bemiddeling 
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In plaats van formele procedures toe te passen kiest de gemeente vaker voor bemiddeling. Hierbij staat 
het directe persoonlijke contact met de teleurgestelde inwoner, die een bezwaarschrift of klacht wil 
indienen of heeft ingediend, centraal. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat een bezwaarmaker of 
klager zich beter kan vinden in deze aanpak. Daarbij komt dat dure en tijdrovende procedures zo kunnen 
worden voorkomen. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Deze beleidsuitgangspunten zijn in 2019 steeds gehanteerd. 

Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces 

Wij gaan in 2019 verder met het werken met startnotities en gaan meer op basis van scenario's in gesprek 
met de gemeenteraad. Op deze manier kan de gemeenteraad eerder richting geven aan de toekomstige 
koers van de gemeente.  

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Wij hebben in 2019 voor het Uitvoeringsplan energietransitie een startnotitie voorgelegd aan uw 
gemeenteraad.  

Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid 

Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid. Dat doen we door in gesprek te gaan en te 
luisteren, want de relatie en het gesprek staan steeds meer centraal. Zo halen we beter op wat er leeft in 
de samenleving, waarbij we reageren en communiceren vanuit deze context met inwoners, organisaties 
en andere belanghebbenden. Dit doen we door een open, transparante en betrouwbare gesprekspartner 
te zijn, die op tijd de juiste en benodigde informatie laagdrempelig en begrijpelijk ter beschikking stelt. Dat 
doen we ook richting de pers, die we actief benaderen. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Deze beleidsuitgangspunten zijn in 2019 steeds gehanteerd. 

Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk 

 

Maatregelen 
Wij geven de inwoners het "right to challenge" 

'Right to challenge' is voor Opsterland een nieuwe vorm van samenwerking tussen de gemeente en de 
gemeenschap/de dorpen. Het dorp kan de gemeente uitdagen om taken over te nemen en met slimmere 
oplossingen te komen. Wij faciliteren die goede plannen, dit kan zijn met geld, met kennis en zeker met 
trots op de inzet van onze gemeenschap. In 2019 stellen we hiervoor spelregels op. 
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Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In Opsterland nemen inwoners in enkele dorpen al taken van de gemeente over. Zo wordt in Nij 
Beets bijvoorbeeld een deel van de bermen onderhouden door inwoners. De bedoeling is hiervoor 
eenduidige spelregels op te stellen. In 2020 worden de spelregels voor Opsterland vastgesteld. 

Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen 

Plaatselijke Belangen zijn de oren en ogen van een dorp. Initiatieven zullen we, waar mogelijk, 
ondersteunen en faciliteren. Omgekeerd betrekken wij de Plaatselijke Belangen bij de beleidsontwikkeling. 
De samenwerking sluit aan bij de identiteit van het dorp en is maatwerk.  

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester, A. Postma Wethouder, L. de Vries Wethouder, R. 
Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Afgelopen jaar is met alle plaatselijk belangen minimaal een keer bestuurlijk overleg gevoerd. Daar 
waar nodig is vaker contact geweest. Ambtelijke contacten vinden frequenter plaats. 

Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken 

De gemeente faciliteert goede plannen vanuit de samenleving, soms met geld, soms met kennis. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Wij hebben in 2019 geprobeerd plannen uit de samenleving in plaats van te regisseren zo goed 
mogelijk te faciliteren. Dit betekent de ene keer dat de gemeente nauw betrokken is, zoals bij 
Kansen voor Beetsterzwaag, en andere keren dat de gemeente meer op afstand staat. Tot die 
laatste categorie behoort het initiatief van de mienskip van Gorredijk om een nieuw plan te 
bedenken voor het MFA Gorredijk. Hierbij was de rol van de gemeente in 2019 beperkt. Op 18 
november is er een raadsbijeenkomst geweest met initiatiefnemers om gekanteld werken te 
evalueren aan de hand van een aantal concrete projecten. 

Thema Dienstverlening en Organisatie 
Inleiding 

Doelstellingen 
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde 

 

Maatregelen 
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken 
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We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken (Personeel, Informatie, 
Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting). Zie tevens paragraaf 
Bedrijfsvoering.  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 17-05-2017  

0% 

 
Kwaliteit 

Alle basistaken zijn binnen de afgesproken termijnen en budgetten uitgevoerd. Er zijn geen grote 
verstoringen geweest die een ontwrichtend effect op de dienstverlening hebben gegeven. 

Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap 

Sturen op resultaat in plaats van op inspanning betekent dat we onze rol als opdrachtgever willen 
versterken. Als we als gemeente niet tevreden zijn over geleverde diensten in het verleden, gaan we op 
zoek naar andere aanbieders of oplossingen. Het gaat zowel om het versterken van intern 
opdrachtgeverschap via programmagestuurd werken, als om de manier waarop we omgaan met onze 
partners buiten het gemeentehuis. We tonen daarbij eigenaarschap om tot optimale resultaten te komen.  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 19-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Deze aanpak is onderdeel van het contracteringsproces. Tijdens de verschillende fasen in het 
proces wordt telkens volgens deze richtlijn gewerkt. 

Dienstverlening is adequaat en persoonlijk 

 

Maatregelen 
De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes 

Wij maken organisatiebrede afspraken over de dienstverlening, bijvoorbeeld over de manier waarop wij 
inwoners en organisaties te woord staan. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Ons team dienstverlening (publiekscentrum) werkt volgens een aantal dienstverleningsprincipes. 
Wij zijn in 2019 een traject gestart om voor de hele organisatie afspraken over dienstverlening te 
maken. Dit wordt in 2020 afgerond.  

In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 

We ontwikkelen het digitale kanaal verder zodat we in 2020 voldoen aan de Digitale Agenda 2020. 

 
We vergroten ons bereik via Mijnoverheid.nl en communiceren meer via dit kanaal als de burger dit wil. 
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We ontsluiten via onze Persoonlijke Internet Pagina digitaal beschikbare producten. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Opsterland ligt op schema om eind 2020 de Digitale Agenda succesvol te 
hebben geïmplementeerd.  

Begin 2019 is de Burgerview van iBurgerzaken (nieuwe PinkRoccade applicatie t.b.v. 
burgerzakenproducten) online gekomen. Hiermee is het voor inwoners mogelijk om online een 
voorgenomen huwelijk te melden, verhuizingen door te geven en diverse uittreksels op te 
vragen. Tevens is de applicatie iVerkiezingen in gebruik genomen, waardoor inwoners online een 
kiezerspas en volmachtbewijs kunnen aanvragen.  

Aanvullend zijn er nog diverse producten beschikbaar gekomen, zoals het online aanvragen van 
een subsidie voor cultuurpromotie, doorgeven van een wijziging in de gemeentetoeslag 
peuteropvang en het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats. Het aantal online 
beschikbare producten via onze website komt hiermee op 28.  
 
Het percentage inwoners, dat gebruikmaakt van Mijnoverheid.nl is in 2019 gestegen van 24,5% 
naar 35,2%.   

In 2019 is Opsterland gestart met een chatfunctie op de website, waardoor bezoekers van de 
website snel vragen kunnen stellen. 

Wij zetten communicatie in die past bij het doel 

We zetten onze online (website / social media) en offline (o.a. gemeentepagina) communicatiekanalen in 
om bij te dragen aan het te behalen doel. We doen dat op professionele wijze en passen de boodschap 
aan de doelgroep aan. 

We onderhouden en bewaken de herkenbaarheid van de gemeentelijke huisstijl. 

We voeren campagnes die bijdragen aan het te behalen doel. Hierbij valt ook te denken aan het 
stimuleren van het digitale kanaal (Digitale agenda 2020) of het bekend maken van nieuwe 
dienstverleningsmogelijkheden. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Per boodschap wordt bekeken wat de juiste middelenmix is om de doelgroep te bereiken. De 
meest gebruikte offline middelen zijn de gemeentepagina in de Sa!, de gemeentegids, 
advertenties/redactionele pagina’s in de krant, flyers en posters. Online wordt naast de website 
veel gebruikgemaakt van Facebook en Twitter. Eind 2019 had de gemeente op Twitter 3620 
volgers. Het aantal volgers op de Facebookpagina is in 2019 gegroeid naar 1410. Facebook 
advertising  werd dit jaar ingezet voor de campagne ‘Wandelgemeente van het jaar’ en had 30.635 
weergaven. Daarnaast werden er wekelijks berichten geplaatst om inwoners te informeren of te 
enthousiasmeren. Ook worden er via de socialemediakanalen veel vragen van inwoners 
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beantwoord. Dat gebeurt ook via Whatsapp en de chatfunctie op de website die in 2019 is 
gelanceerd.  

De gemeentelijke huisstijl is vastgelegd in een huisstijlhandboek. Aan de hand daarvan worden de 
communicatie-uitingen vormgegeven. Zo waarborgen we een herkenbare en eenduidige stijl. 
Iedere uiting bevat de basiselementen van de huisstijl: kleuren, lettertypes, het gemeentelijke logo, 
enzovoorts. Passend binnen de huisstijl worden voor bijvoorbeeld campagnes soms wat extra 
elementen toegevoegd. Aan het einde van 2019 is voor het bedrijfswagenpark een nieuw 
stijlelement voor de huisstijl ontwikkeld. Dit zal in de loop van 2020 verder worden uitgerold.  

Om nieuwe dienstverleningsmogelijkheden onder de aandacht te brengen, zet de gemeente 
Opsterland communicatiecampagnes in. In 2019 is er een uitgebreide campagne geweest voor de 
MijnGemeente App waarmee inwoners eenvoudig meldingen over de openbare ruimte kunnen 
doen. De campagne bestond uit een brede mix van online en offline middelen: de website, 
Facebook, Twitter, driehoeksborden langs de weg, narrowcasting in de publiekshal,  een 
promotiefilmpje en de gemeentepagina in de Sa! Het resultaat van de campagne is positief: het 
totaal aantal doorgegeven meldingen is toegenomen van 1403 meldingen in 2018 naar 2600 
meldingen in 2019. Hiervan zijn 622 meldingen via de website doorgegeven en 449 via de 
MijnGemeente-app. Het  aantal telefoontjes met meldingen openbare ruimte is gedaald van 86% 
naar 52% (1177 gesprekken). De campagne heeft dus bijgedragen aan kanaalsturing richting het 
digitale kanaal. 

Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen 

 

Maatregelen 
Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-
to-date te maken en starten wij een pilot 

We richten de beschikbare kantoorruimte beter in zodat bij elke type werkzaamheden een passende 
ruimte is, bijvoorbeeld ontmoetingsplekken, flexplekken, stilte-werkplekken, telefoonplekken e.d.  

We onderzoeken welke digitale hulpmiddelen het beste passen bij papierloos, tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken.  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 hebben we een pilot uitgevoerd met 30 medewerkers om ervaring op te doen met 
flexplekken en het gebruik van mobiele hulpmiddelen. Uit de evaluatie blijkt dat de pilot een succes 
was, maar dat er ook aandachtspunten zijn, waarbij de kantoorinrichting de belangrijkste is 
(scheiding van groepswerkplekken en stiltewerkplekken) 
In 2020 gaan we hiermee aan de slag en gaan we stapsgewijs verder om de werkplekken en de 
werkwijzen up-to-date te maken. 

We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in 
(strategische personeelsplanning) 

We zorgen dat onze medewerkers flexibel en duurzaam inzetbaar zijn, zowel intern áls extern op de 
arbeidsmarkt, waarbij talentontwikkeling centraal staat. 
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Dit doen we door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen, de medewerkers vertrouwen te 
geven en op een gekantelde wijze te werken vanuit de bedoeling. We streven naar een goed, gezond en 
gemotiveerd werkklimaat voor onze medewerkers. 

We verwachten dat medewerkers zelf de regie nemen over de eigen persoonlijke ontwikkeling en 
loopbaan, werkfitheid, werkplezier en eigen gezondheid. Waar mogelijk ondersteunen en faciliteren we 
onze medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door een gerichte opleiding of training. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

 We hebben het thema duurzame inzetbaarheid verder inhoud gegeven door  een aantal zaken. Zo 
is uitvoering gegeven aan het welzijnsonderzoek. De personele jaarcyclusgesprekken zijn anders 
vormgegeven. De nieuwe vorm, 'Het gesprek' genaamd, doet meer recht aan de persoonlijke 
ontwikkeling en loopbaan.  Er zijn trainingen gegeven die aansluiten bij 'Koers 2022" (onder andere 
overheidsparticipatie en programmasturing). Daarnaast is de digiscan afgenomen, waarbij de 
digivaardigheden van iedere medewerker zijn getoetst.  Diverse trainingen zijn gegeven op het 
gebied van loopbaanontwikkeling. Een preventieprogramma bij team uitvoering gericht op het 
gezond en langer doorwerken is uitgevoerd.  Medewerkers is de gelegenheid geboden online e-
learning trainingen te volgen.  
Via het opleidingsplan 2019 hebben medewerkers individuele trainingen gevolgd die hen 
ondersteunen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Als voorliggende voorzieningen 
niet of onvoldoende oplossingen bieden voor het duurzaam inzetbaar houden van een 
medewerker, wordt een maatwerkregeling toegepast.    

Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following) 

In 2019 stellen we een digitaliseringsagenda op. Ons uitgangspunt hierbij is dat we niet achter willen 
lopen in toepassingen van nieuwe technologieën, maar op een slimme manier willen volgen. Zo 
voorkomen we dat we afbreukrisico’s lopen en fors bijdragen aan het overwinnen van kinderziekten van 
nieuwe technologieën. Ons digitaliserings-en dienstverleningsbeleid is dus gebaseerd op het principe: : 
“we doen wat we moeten doen, op basis van “smart following”. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het opstellen van een digitaliseringsagenda loopt door in 2020.  De opstelling van deze agenda 
dient aan te sluiten bij het in 2020 op te stellen nieuwe informatiseringsbeleidsplan OWO 2021-
2023. Concrete stappen zijn gezet op het gebied van Digitale Agenda 2020 en het plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken. 

Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in 

Bij de financiering van projecten gaan we standaard op zoek naar (Europese) subsidiemogelijkheden. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

Wij werken volgens de principes van programmasturing 
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Door de invoering van programmasturing zijn we in staat om beter te sturen op resultaat. We houden 
beter zicht op de doelen die moeten worden gerealiseerd en koppelen hieraan direct de bijbehorende 
inspanningen. We monitoren daarbij de voortgang en zijn daardoor in staat om de uitvoering tijdig bij te 
stellen of de doelstelling bij te stellen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Sinds begin 2019 werkt de organisatie volgens de principes van programmasturing. 

Beleidsindicatoren 
  

Opsterland: Formatie 

(De toegestane formatie in fte van het ambtelijk 
apparaat, in fte per 1.000 inwoners) Realisatie: 7,3 (begroot 

7,3) 

Bron: Eigen gegevens  peildatum 1 januari 2019 

  

Opsterland: Bezetting 

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 

inwoners) Realisatie: 7,1 (begroot 7,3) 

Bron: Eigen gegevens  Peildatum 1 januari 2019 

  

Opsterland: Apparaatskosten 

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel 

(salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering 

van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die 

verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.) 

Realisatie:  € 692 (begroot € 702) 

Bron: Eigen gegevens  gegevensperiode: 2019 

  

Opsterland: Externe inhuur 

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) 

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of via detacherings-

overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de 

hiërarchie van de organisatie.) 

Realisatie: 11% 

Bron: Eigen gegevens  gegevensperiode: 2019 
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Opsterland: Overhead 

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 

medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten) Realisatie 9% 

Bron: Eigen gegevens  gegevensperiode: 2019 

  

Verbonden partijen 
 Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk Publiek Belang 

Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam B.V. 
(voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.). 

 NV Bank Nederlandse Gemeenten. 

Vennootschapsbelasting 
De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 bedroeg € 10.000. We zijn nog in gesprek met de 
belastingdienst over de definitieve aangifte. 

Onvoorzien 
Voor onvoorziene uitgaven is voor 2019 € 37.500 beschikbaar (€ 1,25 per inwoner).  In 2019 is geen 
gebruik gemaakt van deze post. 



 

21 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 17.103 12.871 16.555 17.011 -456 

Baten 58.493 54.122 55.344 64.118 -8.775 

Saldo voor 
bestemming 

41.390 41.252 38.789 47.108 -8.318 

Onttrekkingen 4.822 3.678 9.249 9.335 -86 

Stortingen 4.361 301 820 1.025 -205 

Mutaties 
reserves 

462 3.377 8.429 8.310 119 

Saldo na 
bestemming 

41.851 44.629 47.218 55.417 -8.200 

Toelichting op de financiën 
Bedragen € 1.000 Begroting  Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

  na wijzigingen     jaarrekening  

Resultaat progr. 0 incl. alle mutaties in de reserves            47.218            55.417              8.199 

Af: resultaat verantwoord op programma 0             -1.314                           -                1.314 

Af: totaal mutaties in reserves (zie staat reserves)              8.428              8.309                -119 

Saldo programma 0 voor bestemming            40.104            47.108              7.004 

  

  Begroting  Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

  na wijzigingen     jaarrekening  

Saldo programma 0 voor bestemming            40.104            47.108               7.004 

Mutaties reserves:       

Lasten                           -                     38                   38 

Baten                5.665              5.455                -210 

Saldo na bestemming            45.769            52.525               6.756 

        

Specificatie mutaties reserves         
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  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

  na wijzigingen     jaarrekening  

Organisatie doelstellingsfonds                           -                       38                   38 

Totaal lasten                           -                       38                   38 

AR vrije deel resultaat begroting en perspectiefbrief              5.427              5.427                           -   

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. informatiebeveiliging/privacy                     56                     28                  -28 

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. Anders werken                 101                           -                  -101 

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. OWO bedrijfsvoering                   43                           -                    -43 

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. asbestsanering Bûtewei-Ureterp                   38                           -                    -38 

Totaal baten              5.665              5.455                -210 

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2019 € 6.756.000 voordeliger dan geraamd. 

Per 31 december 2019 kon de voorziening precariobelasting vrijvallen. In verband met lopende 
rechtszaken was voor de ontvangen baten precariobelasting over de afgelopen jaren een voorziening 
getroffen. Inmiddels heeft de rechtbank officieel bericht dat alle rechtszaken hierover zijn ingetrokken. 
Daarom kan de voorziening nu vrijvallen. Dit geeft in dit programma een incidentele bate van € 
7.441.000.  

Hiertegenover staat dat er in 2019 een storting van € 1.022.000 noodzakelijk was in de voorziening 
wethouderspensioenen. Per balansdatum 31 december 2019 zijn de actuariële berekeningen van 
toekomstige pensioenverplichtingen voor wethouderspensioenen geactualiseerd. Door een scherpe daling 
van de wettelijk verplichte rekenrente (van 1,7 % naar 0,2%) was deze storting wettelijk verplicht om 
ervoor te zorgen dat de voorziening wethouderspensioenen per balansdatum toereikend is. 

De uitkering uit het gemeentefonds was per saldo € 31.000 voordeliger dan begroot. Over 2019 werd € 
96.000 meer ontvangen dan geraamd, hier staat een nadelige afrekening over voorgaande jaren ad € 
65.000 tegenover. In de uitkering va het gemeentefonds over 2019 zijn ook bedragen opgenomen voor 
transitievisie warmte (€ 202.000); voor het energieloket (€ 25.000) en voor wijkaanpak (€10.000). deze 
bedragen zijn in 2019 nog niet besteed. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld deze 
bedragen 2020 incidenteel beschikbaar te stellen.  

Het totaal van de personeelskosten gaf op dit programma een voordeel van € 155.000. Dit is ca. 1% van 
het totale budget. Daarnaast was er storting van € 376.000 noodzakelijk om de voorziening voor 
strategische personeelsplanning op peil te houden. De overige bedrijfsvoeringskosten gaven per saldo 
een voordeel van € 200.000. Voor de aanpassing van het gebouw Koaibosk was in 2019 een incidenteel 
budget beschikbaar van € 30.000. Deze aanpassing was in 2019 nog niet volledig afgerond. Daarom 
wordt bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld om in 2020 nog incidenteel € 15.000 hiervoor 
beschikbaar te stellen. 

Verder was er in 2019 sprake van een voordeel op de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen 
van € 86.000. Er zijn in 2019 incidentele middelen beschikbaar gesteld die deels voor projecten waren die 
nog niet zijn afgerond. Bij de resultaatbestemming 2019 zal daarom voorgesteld worden hiervoor nog € 
76.000 in 2020 incidenteel beschikbaar te stellen.   

Er was ook een incidentele bate van € 200.000 als gevolg van afrekening BTW voorgaande jaren. 
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Tenslotte was er sprake van incidentele baten vanwege verkoop van gronden (niet bouwgrondexploitatie) 
aan particulieren en de verkoop van een voormalig dorpshuis. Daarnaast waren de beheerskosten van de 
gebouwen (niet voor openbare dienst) hoger. Per saldo geeft dit in dit programma een voordeel van € 
150.000. Voor asbestsanering Butewei Ureterp was in 2019 een incidenteel budget beschikbaar van € 
38.000. Deze sanering heeft in 2019 nog niet plaatsgevonden. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 
2019 voorgesteld om dit budget in 2020 incidenteel weer beschikbaar te stellen. 
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Programma 1 | Veiligheid 
Programma 1 | Veiligheid 
Doel 

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen 

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met 
verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt 
zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en nazorg), 
benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse 
beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, 
maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren 
die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken. 

Kaderstellende documenten 
Integraal veiligheidsbeleid Opsterland 2019-2022 
Beleidsplan OWO VTH 2020-2024 

Thema Openbare orde en veiligheid 
Thema Openbare orde en veiligheid 
Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Doelstellingen 
Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers 

 

Maatregelen 
Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten 

Opstellen van evenementenbeleid, waarbij ingezet wordt op het faciliteren van initiatieven en 
evenementen waar dat kan. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is gestart met het opstellen van het evenementenbeleid. Het beleid wordt in 2020 
vastgesteld.  

Buurtbemiddeling 

Escalatie voorkomen en bij (dreigende) escalatie zo spoedig mogelijk de-escaleren. 

Ruzies in de kiem smoren door inzet van buurtbemiddeling en een preventieve aanpak.  

Personen met verward en/of overlastgevend gedrag worden vroegtijdig gesignaleerd zodat escalatie kan 
worden voorkomen.  

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=0fbf85a3-a2bc-4d3d-aa3a-b9d1252a627f&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=e3ee276b-81e4-4a97-93a4-cc2276a1d9a5&type=org
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Kwaliteit 

Escalaties zijn zo veel als mogelijk voorkomen en bij dreigende escalaties is gedeëscaleerd.  

In 2019 hebben we buurtbemiddeling ingezet bij verschillende burenruzies.  

Geen leges kleinschalige evenementen 

In de APV is een vergunningplicht opgenomen voor evenementen. Hiervoor zijn leges verschuldigd. Voor 
kleine evenementen (minder dan 500 mensen o.a.) is alleen een melding nodig en hiervoor hoeven geen 
leges betaald te worden.  

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Evenementen waarvoor een melding noodzakelijk is, kennen een minder groot veiligheidsrisico. De 
toetsing van deze evenementen is dan ook relatief eenvoudiger dan bij grotere evenementen 
waarvoor een vergunning noodzakelijk is. 

Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers 
vergroten 

We betrekken onze inwoners, ondernemers en bezoekers bij de aanpak van diverse 
veiligheidsvraagstukken. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 zijn inwoners, ondernemers en 
bezoekers actief betrokken. Zij zijn op verschillende manieren en op verschillende locaties 
bevraagd over wat zij belangrijk vinden op het gebied van openbare orde en veiligheid.  

Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan 

Er wordt een evenementenbeleid opgesteld waarbij ingezet wordt op het zo goed mogelijk faciliteren van 
initiatieven daar waar dat kan. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

Opstellen integraal veiligheidsplan 

We stellen een nieuw integraal veiligheidsbeleid op. Hierin worden de prioriteiten gesteld voor de periode 
2019 tot en met 2022. 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

In juli 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Hierin 
staan de prioriteiten voor de jaren 2019-2022. De vier prioriteiten zijn ondermijning, 
woninginbraken, verkeersveiligheid en aanpak van overlast.  

Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen 

Escalatie voorkomen en bij (dreigende) escalatie zo spoedig mogelijk de-escaleren. Hierbij werken we 
samen met ketenpartners en maken we gebruik van de methodiek Aanpak ter Voorkoming van Escalatie 
(AVE). 

Portefeuillehouder: E. van Selm Burgemeester 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Escalatie wordt zoveel als mogelijk voorkomen en bij escalaties gedeëscaleerd. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de methodiek Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) en wordt integraal 
samengewerkt met de verschillende partners.  

Beleidsindicatoren 

Opsterland: Fryslân: Nederland: 
Winkeldiefstallen 

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.) 
Realisatie: 0,3 1,6 2,2 

Bron: CBS    Gegevensperiode: 2018 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Diefstallen uit woningen 

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.) Realisatie: 1,8 2,0 2,5 

Bron: CBS    Gegevensperiode: 2018 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: 
Geweldsmisdrijven 

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.) 
Realisatie: 3,0 4,3 4,8 

Bron: CBS    Gegevensperiode: 2018 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.) Realisatie: 2,9 5,4 5,4 
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Bron: CBS    Gegevensperiode: 2018 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Verwijzingen Halt 

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd 

van 12-17 jaar.) Realisatie: 20 86 119 

Bron: Bureau Halt   Gegevensperiode: 2018 

Verbonden partijen 
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de 
publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de 
Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening. 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 1.997 1.926 1.892 1.881 11 

Baten 25 45 45 22 23 

Saldo voor 
bestemming 

-1.972 -1.882 -1.847 -1.859 12 

Saldo na 
bestemming 

-1.972 -1.882 -1.847 -1.859 12 

Toelichting op de financiën 

bedragen x € 1.000 Begroting Jaarrekening Verschil 

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              1.892              1.881                  -11 

Baten                    45                   22                  -23 

Saldo voor bestemming             -1.847             -1.859                  -12 

Mutaties reserves:       

Lasten                           -                             -                             -   

Baten                            -                             -                             -   

Saldo na bestemming             -1.847             -1.859                  -12 

Het saldo op dit programma is in 2019 € 12.000 nadeliger dan geraamd. De werkelijke cijfers komen 
nagenoeg overeen met de verwachting. 
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Programma 2 | Verkeer en vervoer 
Programma 2 | Verkeer en vervoer 
Door de ligging aan verkeersaders (A7 en diverse provinciale wegen) is Opsterland een goed bereikbare 
gemeente waardoor de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld wordt met het omliggende stedelijke 
gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van 
onze gemeente. Het in stand houden van het (water)wegennet vraagt om aandacht. De verschillende 
arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades e.a. worden onderhouden zoals vastgesteld in het 
beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de 
kwaliteitsniveaus van de kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal. Gelet op de 
leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze 
inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal onder meer de vraag naar (passend) openbaar vervoer 
vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te 
laten sluiten op de vraag. 

Kaderstellende documenten 
Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP) 
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011) 
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2014-2018 (2013) 
Aanpassing beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2014-2018 (2015) 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014 

Thema Verkeer, vervoer en wegen 
Thema Verkeer, vervoer en wegen 
Het wegennetwerk in Opsterland verbindt de gemeente voor alle vervoersvormen veilig met haar 
omgeving. 

Doelstellingen 
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. 

 

Maatregelen 
Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar 

De provincie vernieuwt haar beleid, waardoor na 2022 bij een aantal dorpen in Opsterland voortaan de 
grote bus nog meer als nu, aan de rand van het dorp zal stoppen, in plaats van in de kern. Bij de dorpen 
Jonkerslân, Luxwoude, en Hemrik is dit nu al de situatie. In Hemrik kunnen reizigers met de Buurtbus 
mee. Bij andere dorpen kan dit ook gaan spelen. Wij zullen bij de provincie aandringen op een goed 
overleg met de betrokken dorpen en maatwerkoplossingen, zoals de Buurtbus, om het bedieningsniveau 
in alle dorpen acceptabel te houden. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De Provincie heeft gesprekken gevoerd met alle dorpen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken 
hoe er na 2022 met het openbaar vervoer in de dorpen wordt omgegaan. De kleine dorpen worden 
gestimuleerd om alvast na te denken hoe zij zelf invulling gaan geven aan het toekomstige 
openbaar vervoer. 

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=43eeb2e2-aa70-4326-86c7-589f9b5ff664&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=93b42922-afc2-4d49-80c4-f933feaa54dd&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=477ab462-e6bc-44a9-9343-d9f77c3b79e0&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=14d9fb24-e962-4df1-a301-082f5e7340d5&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=579ae3eb-8d82-4c36-9621-e0143246de4d&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=f5de540f-c96c-4124-b880-0592174ecab6&type=org
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We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat 

In 2019 voeren we een Gerichte Technische Inspectie (GTI) uit voor de beweegbare bruggen. Doel van 
de inspectie is inzicht te verkrijgen in de technische staat van de objecten. De inspecties worden 
uitgevoerd op de staat van: constructie van de brug (beton, staal); bewegingsinrichting 
(mechanisch/hydraulisch); elektrotechnische installatie (indien van toepassing). Ook worden de objecten 
getoetst aan het wettelijk kader ten aanzien van Veiligheid. De GTI geeft inzicht in de beheerkosten 
(meerjaren onderhoudsbegroting) en vervangingskosten van de beweegbare bruggen. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De Gerichte Technische Inspecties zijn uitgevoerd. De uitkomsten worden geanalyseerd en verder 
verwerkt. 

Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte 

In 2019 wordt een vernieuwd Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte opgesteld. Hierin worden de 
ervaringen en actualisatie van het huidige Beeldkwaliteitsplan (2014-2018) meegenomen. In het 
beeldkwaliteitsplan staan de kaders voor het gedifferentieerd onderhoud van de verschillende arealen in 
de openbare ruimte. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 kreeg de gemeente te maken met een bezuinigingsopgaaf en is het proces om tot een 
nieuw Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (BKP), in afwachting van de 
bezuinigingsresultaten, getemporiseerd. Het procesvoorstel waarbij een volledig vernieuwd plan 
zou worden opgesteld, past met de financiële druk op de begroting van 2020 niet meer in de 
huidige tijdsgeest. De wens om een geactualiseerd BKP op te stellen blijft. In 2020 wordt er een 
vervolg aan gegeven. 

Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit 

In 2019 uit te voeren projecten zijn: 

- herinrichting deel Sinnebloemstrjitte/ Sjoelstrjitte/ Nijlân; 

- 60 km-gebieden bij groot onderhoud voorzien van snelheidsremmende maatregelen; 

- uitvoeren van 60 km-gebied rond kruispunt Van Harinxmaweg/ Aldhof. 

Bij de vaststelling van het plan in 2010 is een taakstelling gegeven. In 2014 is het uitvoeringsplan 
geëvalueerd. Er zijn geen extra middelen in de begroting opgenomen. Door mee te liften met projecten als 
de opwaardering van de N381 zijn toch een deel van de knelpunten verbeterd. Om het resterende 
programma uit te voeren is per jaar € 400.000,- nodig. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

Voor de herinrichting van de Sinneblomstrjitte / Sjoelstrjitte en het Nijlân zijn de voorbereidingen 
getroffen. Dit heeft geresulteerd in een door de omgeving gedragen ontwerp. Daarnaast zijn de 
Lukster Heawei in Luxwoude, de Swynswei in Nijbeets en de Van Harinxmawei / Aldhof in 
Olterterp voorzien van snelheidsremmende maatregelen die horen bij de ingestelde 
maximumsnelheid van 60km/uur. 

Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt 

 

Maatregelen 
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen 

De gemeente heeft een belangrijk voorbeeldfunctie. In de openbare ruimte kiezen we daarom voor 
duurzame oplossingen. Duurzaamheid kan ook betekenen een degelijke (hufter-proof) inrichting waardoor 
de onderhoudskosten in de toekomst lager zijn. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Bij vervanging en nieuwe realisatie wordt gebruik gemaakt van onderhoudsarme kapitaalgoederen. 
Voorbeelden vanuit 2019 zijn het voorbereiden van de ombouw van circa 300 armaturen naar 
LED-verlichting. Bij het vervangen van de verkeers- en straatnaamborden is standaard de ‘ultimate 
signing’ toegepast. Voor het nieuwe fietspad langs ’t Goarrefean is duurzaam beton toegepast. 

Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 

 

Maatregelen 
Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht 

Bij het oplossen van verkeerstechnische knelpunten hanteren we daar waar mogelijk de Shared Space 
benadering. Volgens dit concept komt het (auto)verkeer dan op een meer gelijke voet te staan met de 
overige gebruikers en functies in de openbare ruimte.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Voorafgaand aan 2019 zijn meerdere shared space projecten afgerond. In 2019 is een 
partnerovereenkomst gesloten met het Shared Space Instituut. Het instituut helpt bij onderzoek en 
advisering bij nieuwe en bestaande shared space inrichtingen. 

Wij zorgen voor verkeerseducatie 

We zetten het bestaand beleid van 2018 voort. Gericht op reguliere acties met de basisscholen en 
Burgemeester Harmsma School en meer aandacht voor educatie van ouderen en fietsers in de komende 
jaren. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 
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Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In samenwerking met het ROF (Provinsje Fryslân), Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Veilig 
Verkeer Nederland en enkele commerciële partijen zijn diverse educatieve maatregelen 
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de fietscontrole, verkeersexamens, meedoen met de 
landelijke campagnes en de inzet van de digitale snelheidsmatrix. 

Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer 

 

Maatregelen 
We gaan de bermen ecologisch beheren 

We gaan het beheersgebied aanpassen op 100% ecologisch beheer (in 2018 werd 2/3 gemaaid en 
afgevoerd en 1/3 geklepeld) . Hiervoor komt een voorstel om dit beheer op het areaal af te stemmen. 

Uitzichthoeken, kruisingen en moeilijk te beheren (te smalle) bermen worden geklepeld. Onder andere om 
de verkeersveiligheid te waarborgen. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is bij de perspectiefbrief besloten het bermmaaien niet te wijzigen. Net als voorgaande 
jaren is 2/3 deel gemaaid en afgevoerd en 1/3 deel is geklepeld. 

Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt 

 

Maatregelen 
We reduceren de parkeeroverlast in wijken 

In het coalitieakkoord wordt gesproken over de keuze om prioriteit te geven aan het parkeren van 
winkelend publiek in centrumgebieden (overdag). Wanneer hierdoor in de wijken parkeeroverlast ontstaat, 
is er vaak geen openbare ruimte beschikbaar om als parkeergelegenheid in te richten.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De parkeeroverlast in de wijken is geïnventariseerd. Veel wijken kennen een stedenbouwkundige 
inrichting die niet aansluit bij het huidige mobiliteitsgebruik. Enige effectieve maatregel is het 
uitbreiden van de parkeercapaciteit. Dit is vanwege de inrichting van de wijken een kostbare 
oplossing waarvoor in 2019 geen middelen beschikbaar waren. 

Verbonden partijen 
 Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN. 
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Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese 
gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & 
Energie Fryslân U.A. (voormalig: Stichting Openbare Verlichting Fryslân). Formeel is dit geen verbonden 
partij. 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 2.740 3.927 3.893 3.798 95 

Baten 598 128 168 191 -22 

Saldo voor 
bestemming 

-2.142 -3.800 -3.725 -3.607 -118 

Saldo na 
bestemming 

-2.142 -3.800 -3.725 -3.607 -118 

Toelichting op de financiën 
bedragen x  € 1.000   Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              3.893              3.798                  -95 

Baten                  168                 191                   23 

Saldo voor bestemming             -3.725             -3.607                 118 

Mutaties reserves:       

Lasten                 247                 247                           -   

Baten               1.194              1.194                           -   

Saldo na bestemming             -2.778             -2.660                 118 

        

Specificatie mutaties reserves         

  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Reserve onderhoud verharding BKP                 247                 247                           -   

Totaal lasten                 247                 247                           -   

Reserve onderhoud verharding BKP                 495                 495                           -   

Reserve ontsluitingsweg Loevestein                 518                 518                           -   

Reserve GVVP                 181                 181                           -   

Totaal baten              1.194              1.194                           -   
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Het saldo van dit programma is in 2019 € 118.000 voordeliger dan geraamd. 

De kosten van openbare verlichting zijn € 54.000 lager dan geraamd. Dit komt enerzijds door lagere 
afschrijvingen op investeringen. Ook de onderhoudskosten waren lager dan geraamd. Verder waren de 
kosten voor publieke heffingen (waterschapslasten, WOZ) € 26.000 lager dan geraamd. Ook de kosten 
voor verkeer, bebakening en zwerfvuil vielen mee (€ 25.000).  
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Programma 3 | Economie 
Programma 3 | Economie 
Doelstelling 

Opsterland heeft een gezonde lokale economie. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen 

Ons economisch beleid heeft als doel het stimuleren van de werkgelegenheid. Een duurzame en 
evenwichtige groei van de Opsterlandse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid. De agrarische sector, het MKB, de zorgsector en Recreatie en 
toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook 
voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De 
Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel 
overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse 
economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers 
in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en 
het bevorderen daarvan.  

Kaderstellende documenten 
Regio Zuidoost Friesland Volop in Bedrijf (afspraken bedrijventerreinen regio ZO Frieslân 2019 - 2026) 
Detailhandelsvisie 2015 
Beleidsnota economische zaken 2013-2014 

Thema Werken 
Thema Werken 
De huidige lokale en regionale werkgelegenheid blijft stabiel. 

In Friesland is de werkgelegenheid het afgelopen jaar gestegen met 1,2%; in Zuidoost Friesland was dat 
zelfs 2,2%. 

In Opsterland steeg de werkgelegenheid met 1,1% (217 banen). 

Doelstellingen 
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde 

 

Maatregelen 
De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers 

Door het organiseren van diverse evenementen en via ondersteunende diensten zijn wij zichtbaar voor 
het bedrijfsleven. Via individuele contacten en ondernemersnetwerken ontplooien we initiatieven die van 
belang zijn voor versterking van het economisch klimaat.  

We organiseren bijvoorbeeld een event op de "Dag van de Ondernemer", hebben een voucherregeling 
voor diverse thema's, organiseren bijeenkomsten rond de circulaire economie en de energietransitie. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=ade45032-f18b-4925-878d-bb1098db5ec6&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=ea3a0d2e-2e02-4e64-a36f-1d870010456b&type=org
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Kwaliteit 

Uit het MKB rapport naar de "Ondernemersvriendelijkste gemeente" is naar voren gekomen dat de 
gemeente Opsterland fors is gedaald in de ranking. Met een extern bureau wordt, op basis van een 
ingediende motie, gewerkt aan een verbeterplan.  

De formatie EZ is vanwege bezuinigingen gehalveerd en het budget van EZ sterk teruggebracht. 
Hierdoor worden minder activiteiten uitgevoerd die betrekking hebben op de zichtbaarheid richting 
ondernemers. Zo stellen we geen nieuwsbrief meer op, is het aantal bijeenkomsten voor de 
ambassadeursgroep verminderd en is het aantal werkbezoeken afgenomen. Hierdoor neemt onze 
actieve rol richting ondernemers af. 

Wij dringen regelgeving terug 

In het te formuleren economisch beleid wordt aandacht besteed aan het terugdringen van de 
regelgeving.    

Dit laat onverlet dat de regelgeving op andere overheidsniveau's toeneemt. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er is in 2019 geen directe aanleiding geweest om hierop te acteren.  

Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie 

Samen met winkeliersverenigingen en centrummanagers wordt regelmatig beoordeeld welke 
ontwikkelingen en activiteiten in de 3 grootste winkelgebieden prioriteit hebben.  

Wij leggen het accent op de doorstroming van het verkeer in het winkelgebied van Gorredijk, het parkeren 
in Beetsterzwaag en de aanpak van de winkelleegstand in Ureterp. de herbestemming van leegstaande 
winkels heeft in alle dorpen onze aandacht. 

Verder spelen de ontwikkeling van Aldi en de rijrichting van de Hoofdstraat in Gorredijk, de 
(her)ontwikkeling van het Lijteplein in Ureterp en de invulling van het nieuwe beeldkwaliteitsplan in 
Beetsterzwaag een belangrijke rol. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het detailhandelsbeleid en het functioneren van de centrummanagers is geëvalueerd. De update 
van het detailhandelsbeleid en de concretisering in acties voor Gorredijk, Beetsterzwaag en 
Ureterp vindt in 2020 plaats. 

Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers 

Wij zijn continue op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening aan ondernemers verder te 
verbeteren. We maken hierbij gebruik van communicatietechnieken zoals bijvoorbeeld LinkedIn en 
Whatsapp. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

Vanuit Economische Zaken werken we in de communicatie met ondernemers steeds meer met 
social media tools. Vanwege een daling op de ranking van MKB-vriendelijkste gemeenten heeft de 
gemeenteraad een motie ingediend om in 2021 tot de top 5 van Friese gemeenten te eindigen. In 
2019 is een start gemaakt met een verbeterplan. Zie ook 'de gemeente speelt een zichtbare en 
actieve rol richting ondernemers'. 

Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet 

Wij faciliteren initiatieven tot het aanleggen van glasvezel. Door een intensieve lobby zal Kabelnoord bij 
voldoende belangstelling (60%) al in 2019 overgaan tot de aanleg van breedband in de buitengebieden 
(zogenaamd wit gebied). Breedband is van groot belang voor de economische en sociale infrastructuur. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In het buitengebied van Opsterland was ruim voldoende belangstelling om glasvezel aan te leggen. 
Kabelnoord heeft het grootste deel van de infrastructuur inmiddels aangelegd. De 
huisaansluitingen vinden plaats in 2020.  

  

Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt 

 

Maatregelen 
Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen 

Door de samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en overheid wordt geprobeerd de 
jeugd op te leiden tot vakmensen waar behoefte aan bestaat.  

Tussen Economische Zaken en het sociaal domein is regelmatig contact over de invulling van vacatures 
bij bedrijven. (ook reïntegratietrajecten). 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Twee MBO/VMBO clusters in Zuidoost Friesland hebben een subsidieaanvraag ingediend voor de 
landelijke regeling "Sterk techniek onderwijs" om zodoende de kwaliteit van technische opleidingen 
en de samenwerking met technische bedrijven te verbeteren. Wij hebben onze medewerking 
hieraan toegezegd en verleend.  

Tijdens bedrijfsbezoeken (door het college, de wethouder EZ, adviseur EZ en de Jobhunter van de 
gemeente), wordt actief aandacht besteed aan de invulling van vacatures bij bedrijven. 

Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente 
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De bestaande samenwerking tussen de Burgemeester Harmsmaschool en ondernemers uit techniek 
(TechnetKring Gorredijk) en de zorg wordt gecontinueerd. De mogelijkheden van leer/werkplekken wordt 
verder verkend.  

Daarnaast wordt dit jaar verkend of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met MBO- en/of HBO-
instellingen. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Aan de Burgemeester Harmsmaschool en de TechnetKring Gorredijk is een subsidie verleend voor 
het organiseren van activiteiten (open dagen) waarbij de school en een groep ondernemers 
samenwerken. Het gemeentebedrijf heeft ook deelgenomen aan deze open dagen. De directie van 
de BHS maakt deel uit van de Ambassadeursgroep (16 representatieve ondernemers uit 
Opsterland).  

Naar de mogelijkheden van leer/werkplekken bij ondernemers wordt gevraagd tijdens 
bedrijfsbezoeken.  

De samenwerking met het MBO heeft vorm gekregen bij de subsidieaanvraag voor "Sterk 
Techniek Onderwijs". 

Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie 

 

Maatregelen 
Transformatie bedrijventerreinen 

Voor een aantal leegstaande en verouderde bedrijvenlocaties wordt onderzocht in hoeverre ze 
getransformeerd kunnen worden naar een duurzame passende invulling.  

Deels vindt dit plaats in samenwerking met de regio (Streekagenda) en de provincie Fryslân. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In de Zuidoost regio wordt samengewerkt met een extern bureau om enkele verouderde 
bedrijfslocaties te transformeren naar andere functies. In Opsterland gaat het om de tankstations 
aan de Opperhaudmare in Wijnjewoude en de Beusenlocatie aan de Warrewei in Tijnje. In 2019 
zijn factsheets gemaakt en is er overleg geweest met de betreffende eigenaren om gezamenlijk tot 
een alternatieve invulling te komen. 

Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een 
circulaire economie 

We ondersteunen initiatieven met kennisdeling, verbindingen leggen, met andere organisaties en 
overheden, procedurele en vergunningsaspecten, communicatie naar inwoners en bedrijven e.d. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

 

Het Energietransitieteam en Economische Zaken werken samen om het MKB verder te 
verduurzamen. Onder meer door bedrijven een duurzaamheidsscan aan te bieden.  

Ook is in 2019 gestart met het provinciale project "Toekomstbestendige bedrijventerreinen". De 
thema's duurzaamheid en circulariteit maken daarvan onderdeel uit.  

In 2019 is de voucherregeling, waarmee ondernemers een bijdrage ontvingen voor verduurzaming 
en innovatie, gestopt wegens gebrek aan belangstelling.  

 

Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen 

Op basis van het project "Ondernemend Opsterland 3.0" zijn vouchers beschikbaar voor ondernemers die 
duurzame maatregelen willen nemen. 

De gemeente draagt bij in de onderzoekskosten. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2018 is te weinig gebruik gemaakt van de voucherregeling. Daarom is dit project in 2019 
voortijdig beëindigd.   

  

Verbonden partijen 
Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente 
Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten.  

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen 
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen 
In 2019 was er in de gemeente nog voldoende aanbod van bedrijventerreinen. In Gorredijk zijn op 
Overtoom nog 8 kavels (26.684 m2) en op Tolbaas nog 12 kavels (28.488 m2 wonen-werken) 
beschikbaar.  

Doelstellingen 
Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde 

 

Maatregelen 
Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties 

De verkopen en reserveringen van de bedrijvenkavels trekken significant aan. Met de provincie Fryslân en 
de regiogemeenten wordt een nieuw convenant afgesloten. Het prognoserapport van bureau Louter is 
hierbij leidend voor de provincie. Hieruit komt voor Opsterland naar voren dat er een tekort aan 
bedrijfskavels wordt verwacht van ca. 15 ha. (tot 2030). Hierdoor ontstaat de vraag naar uitbreiding van 
vestigingslocaties. In regionaal verband (Zuidoost Friesland) worden in 2019 hiervoor voorstellen gedaan. 



 

41 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Bijna alle kavels op de laatste uitbreiding van Overtoom in Gorredijk zijn verkocht. De laatste 
kavels zijn in optie. Op het bedrijventerrein Drachten-Azeven is nog 1 kavel beschikbaar.  

Zowel voor Gorredijk als voor Drachten-Azeven (via de Exploitatiemaatschappij) zijn 
voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden. 

Beleidsindicatoren 
  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Functiemenging 

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen 

banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 

(alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen 

als banen.)  

Realisatie: 45,4% 49,4% 52,4% 

Bron: LISA   Gegevensperiode: 2017 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Vestigingen (van bedrijven) 

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de 

leeftijd van 15-64 jaar.) Realisatie: 151,5 146,3 139,7 

Bron: LISA   Gegevensperiode: 2017 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 734 1.364 1.248 705 543 

Baten 329 886 886 563 324 

Saldo voor 
bestemming 

-405 -478 -362 -143 -220 

Saldo na 
bestemming 

-405 -478 -362 -143 -220 

Toelichting op de financiën 
bedragen x  € 1.000 Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              1.248                 705                -543 

Baten                  886                 562                -324 

Saldo voor bestemming                -362                -143                 219 

Mutaties reserves:       

Lasten                 125                 173                   48 

Baten                  148                 148                           -   

Saldo na bestemming                -339                -168                 171 

        

Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Reserve recreatie en toerisme                 125                 173                   48.578 

Totaal lasten                 125                 173                   48.578 

Reserve Breedband internet                 148                 148                           -   

Totaal baten                 148                 148                           -   

Het saldo op dit programma is in 2019 € 171.000 voordeliger dan geraamd.  

De grondexploitatie bedrijventerreinen geeft een voordeel van € 131.000. Dit voordeel wordt in de 
paragraaf Grondbeleid verder toegelicht. 
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Verder zijn er in 2019 een drietal incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor transformatie 
bedrijventerreinen, de samenwerking met het onderwijs & bedrijfsleven en de verbetering van de 
dienstverlening aan ondernemers. Van deze budgetten is € 40.000 nog niet besteed. Deze projecten 
worden in 2020 afgerond. Bij de resultaatbestemming 2019 zal worden voorgesteld om het restant van 
deze budgetten (in totaal € 40.000) voor 2020 incidenteel weer beschikbaar te stellen.  
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Programma 4 | Onderwijs 
Programma 4 | Onderwijs 
Doelstelling 

Elk kind ontwikkelt zich optimaal. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen 

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is 
onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en 
kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere 
prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. 
Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, te komen tot brede scholen waarin zoveel mogelijk 
kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht.  

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten 
worden voorkomen. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, 
bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt efficiënt georganiseerd, 
waarbij door combinatievervoer en het wijzigen van de vergoedingensystematiek getracht wordt de kosten 
zo laag mogelijk te houden. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. 

Kaderstellende documenten 
Ontwikkelagenda Inclusieve Samenleving 

Kadernotitie Onderwijsbeleid 2004 - 2020 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030 

Thema Onderwijs 
Thema Onderwijs 
In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, 
gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen. 

Doelstellingen 
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen 

 

Maatregelen 
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen 

Om het gebruik van voorschoolse voorzieningen te stimuleren is het van belang dat er voldoende locaties 
zijn, verspreid over de gemeente. Het VVE aanbod vindt plaats op locaties voor peuteropvang.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er zijn in Opsterland voldoende locaties met voorschoolse voorzieningen. Momenteel zijn er 14 
locaties voor peuteropvang met een VVE aanbod. Deze locaties liggen verspreid over de 
gemeente.  

Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties 

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=54512cf3-c70c-49e9-a4b4-f9c392e47b9b&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=f23984f2-108c-409d-a52d-8aaedbd7d59a&type=org


 

45 

Door VVE op alle locaties voor peuteropvang aan te bieden kunnen kinderen die op het consultatiebureau 
een indicatie voor VVE krijgen, daarvoor dichtbij huis terecht. Dit vergroot de kans dat kinderen met een 
VVE-indicatie ook daadwerkelijk deelnemen aan VVE.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Kinderen met een VVE indicatie kunnen op 14 locaties binnen Opsterland terecht. Hierdoor is er 
binnen het eigen dorp of daar dichtbij een VVE aanbod te volgen.  

Evaluatie IHP 

De evaluatie van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 wordt versneld gerealiseerd. In 
samenwerking met de schoolbesturen wordt ingezet op flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik van de 
bestaande en nieuw te bouwen gebouwen. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan de effecten van 
duurzaamheid. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is het IHP geevalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn afspraken gemaakt tussen de 
gemeente en de schoolbesturen. Deze zijn vastgelegd in het programmaboek. Om de kwaliteit te 
kunnen borgen zijn ook de normeringsvergoedingen per m2 volgens de VNG richtlijnen aangepast 
en tevens opgeplust met de componenten voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en Energie 
Neutrale Gebouwen.  

 
Tijd 

Jaarlijks worden de normvergoedingen aangepast op voorstel indexatie van de VNG 

 
Geld 

 

Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan 

Het huidige Integrale Huisvestingsplan (IHP) is in 2016 vastgesteld en geldt voor de periode 2015-2030. 
Door landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zal er in 2019 een nieuw IHP worden 
opgesteld. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is het IHP geëvalueerd. Op grond van deze uitkomsten en in verband met een aantal 
ontwikkelingen, wordt bekeken wat een handige vervolgstap is, en of dat een nieuw IHP moet zijn. 
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Tijd 

Bij het uitvoeren van het bouwproject wordt er een planning opgesteld en nagestreefd.  De duur is 
meestal enkele jaren. 

 
Geld 

De gelden komen uit het Integraal Huisvestingsplan.  Projectspecifiek kosten ( feitelijke kosten) die 
niet in de normvergoeding (m2 prijs)  thuishoren bedragen ongeveer 10 % bovenop het IHP 
bedrag.  

Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan 

Het doel van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de 
stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting van het basis- en voortgezet 
onderwijs in Opsterland. Gemeente en schoolbesturen in de gemeente Opsterland spannen zich 
gezamenlijk in om een aantrekkelijk en betaalbaar leerklimaat te bieden. Dit betekent kwalitatief, 
uitdagend en vernieuwend onderwijs met huisvesting die daarbij past. Er wordt momenteel uitvoering 
gegeven aan diverse projecten zoals "Kansen voor Beetsterzwaag" en diverse projecten Gorredijk zoals 
Nieuwbouw  MFA voor o.b.s. Trimbeets/ Flambou,  gedeeltelijke vernieuwbouw Burgemeester 
Harmsmaschool en nieuwbouw van De Skans. 

  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is er aan de genoemde projecten gewerkt. Dit zijn nog lopende projecten. Om de kwaliteit 
te kunnen waarborgen voor de diverse projecten wordt rekening gehouden met de geldende 
programma's van eisen , het bouwbesluit en de te stellen eisen aan duurzaamheid. 

 
Tijd 

De projecten bestrijken een periode van enkele jaren. 

 
Geld 

De te hanteren budgetten voor de uitvoering van diverse projecten zijn naar de huidige maatstaven 
aangepast en  neergelegd in het evaluatierapport IHP.   Als uitgangspunt geldt de normvergoeding 
per m2. De normvergoedingen worden elk jaar opnieuw volgens de VNG systematiek 
geindexeerd.  Projectspecifieke kosten ( feitelijke kosten) die niet in de normvergoeding ( m2 prijs) 
thuishoren bedragen ongeveer 10% bovenop het IHP bedrag. 

We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit 

In het actieplan laaggeletterdheid staat beschreven hoe er binnen Opsterland aan de doelstelling uit het 
aanvalsplan laaggeletterdheid gewerkt wordt. Dit gebeurt enerzijds door het vergroten van het bewustzijn 
over laaggeletterdheid en beter kunnen signaleren, anderzijds door laaggeletterden te motiveren om mee 
te doen aan het taalaanbod onder het motto 'Wat wil jij leren?' Hiervoor worden intern en extern 
bijeenkomsten georganiseerd voor mogelijke vindplaatsen van laaggeletterden. Daarbij wordt de kennis 
van ervaringsdeskundigen gebruikt om een beter beeld te krijgen van de doelgroep, maar vooral ook 
ingezet op individuele vragen van laaggeletterden. Door bijvoorbeeld te werken aan een praktische vraag 
als het leren versturen van een Whats-app-bericht, wordt tegelijkertijd aan een aantal verschillende 
vaardigheden gewerkt.  
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Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd die bijdragen aan het bewustzijn rondom 
laaggeletterdheid. Intern zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de buitendienst waarbij 
ze leerden werken met een nieuwe app en tegelijkertijd de taalvaardigheid werd bevorderd. Extern 
werd een activiteitenmarkt georganiseerd in de bibliotheek te Gorredijk, waar leuke activiteiten 
speels werden gecombineerd met het aanbod tegen laaggeletterdheid. Met de Taalcoaches is een 
brainstorm geweest over de invulling van het Taalplein, dat zich in de bibliotheek bevindt.  

Voor een bijeenkomst die gericht was op werkgevers was helaas weinig belangstelling. In 2020 
wordt onderzocht hoe we de werkgevers actief kunnen betrekken bij het onderwerp. 

We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te 
vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 17-05-2017  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is de samenwerking binnen de RMC Regio vastgelegd met een 
samenwerkingsovereenkomst. Dit biedt een juridische basis voor alle werkzaamheden die 
gezamenlijk worden uitgevoerd om schoolverzuim en schoolverlaten te verminderen.  

Beleidsindicatoren 
  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Absoluut verzuim 

(het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een 

school, per 1.000 leerlingen.) Realisatie: 0 1,5 1,9 

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs   Gegevensperiode: 2018 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Relatief verzuim 

(het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een 

school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.) Realisatie: 8 19 23 

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs   Gegevensperiode: 2018 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 

(het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat 

voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs 
Realisatie: 1,3% 1,6% 1,9% 
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verlaat.) 

Bron:  DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs   Gegevensperiode: 2018 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 2.660 3.276 3.164 3.526 -362 

Baten 154 334 334 346 -12 

Saldo voor 
bestemming 

-2.506 -2.942 -2.830 -3.180 350 

Saldo na 
bestemming 

-2.506 -2.942 -2.830 -3.180 350 

Toelichting op de financiën 
bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              3.164              3.526                 362 

Baten                  334                 346                   12 

Saldo voor bestemming             -2.830             -3.180                -350 

Mutaties reserves:       

Lasten                 317                 286                  -31 

Baten               1.270              1.651                 381 

Saldo na bestemming             -1.877             -1.815                   62 

        

Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Reserve De Treffer                 263                 263                           -   

Reserve huisvesting speciaal onderwijs                   54                   23                  -31 

Totaal lasten                 317                 286                  -31 

Opheffen reserve MFA Gorredijk              1.082              1.082                           -   

Reserve huisvesting basisonderwijs                 188                 569                 381 

Totaal baten              1.270              1.651                 381 

Het saldo op dit programma is in 2019 € 62.000 voordeliger dan geraamd. 
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De kosten van leerlingenvervoer zijn met € 144.000 overschreden. De reden hiervoor is dat de tarieven 
fors gestegen zijn en dat het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer ook een stijging 
laat zien. Hiertegenover staat dat de kosten van onderwijsbeleid in 2019 € 185.000 voordeliger waren dan 
geraamd. Zo zijn de rijksinkomsten voor verbreding VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) in 2019 
gestegen, maar de intensivering van het beleid treed in de loop van 2020 in werking. Ook hebben op het 
gebied van LOAB (lokaal onderwijs en achterstandenbeleid)en enkele andere beleidsvoornemens niet 
geleid tot uitgaven die hiervoor begroot waren.  
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Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie 
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie 
Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, door inwoners en recreanten. We richten ons op een goede 
culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid 
van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in 
verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor het gemeentelijk beleid. Het accent ligt op 
gezondheid, sociale cohesie en participatie . 

Kaderstellende documenten 
Ontwikkelagenda Inclusieve samenleving 

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022 
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022 
Aktualisaasje Frysk Taalbelied – Frysk en Fierder 2014-2018 
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016 
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021 
Nota Kansen Benutten 2016-2020 

Thema Cultuur 
Thema Cultuur 
Er is een toegankelijk cultuuraanbod voor volwassenen en kinderen.  

Doelstellingen 
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven 

 

Maatregelen 
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie 

Voor het bibliotheekwerk geen wijziging. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

We hebben de bibliotheek ondersteund en geadviseerd bij het opstellen van een nieuw 
meerjarenbeleidsplan waarin zij de programmalijnen voor de komende vier jaar hebben uitwerkt en 
plannen maken voor verdere uitbreiding van haar activiteiten.  

Zorgwekkend is de toename van taalachterstand onder jeugdigen, steeds meer jongeren komen 
met een taalachterstand van school. Dit is overeenkomstig met de landelijke trend. Naast de 
middelen die wij regulier aan de bibliotheek verstrekken, hebben wij aanvullend de bibliotheek 
gefaciliteerd bij het aanstellen van een leescoach. De leescoach legt verbindingen tussen de 
bibliotheek, kinderopvang, primair onderwijs en de ouders.  

We denken echter dat onze inzet onvoldoende is om de bibliotheek in staat te stellen de trend met 
betrekking tot taalvaardigheid te keren.  

  

Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen 

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=7a5363ae-c7c9-478d-ba1c-a8a99259b081&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=6aac802f-e637-4cdd-8a1a-f6b081bc808f&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=0726c409-eaa3-4a49-827f-42338c39720e&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=e91f3404-3596-47cb-b07b-7485a3ff469f&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=abbc5c99-b2d3-45ba-8b79-77e0233095f5&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=065668b4-9137-48f0-9841-820abc346e57&type=org
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Het gaat om kinderen in het basisonderwijs. In 2019 worden de middelen voor cultuureducatie aan het 
primair onderwijs ter beschikking gesteld. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 zijn we van start gegaan met de nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie voor het primair 
onderwijs. De subsidie voor de uitvoering van de culturele en muzikale vorming van kinderen, en 
daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, is overgegaan naar de scholen zelf. Een 
van de doelen voor het basisonderwijs is om voor culturele vorming en muziekonderwijs meer 
samen te werken met de lokale (muziek)verenigingen. Dit ingezette beleid heeft al mooie 
samenwerkingsvormen opgeleverd. Voorbeeld hiervan is het scholenconcert in Ureterp, samen 
met meerdere lokale verenigingen. 
We hebben de aanstelling van een cultuurcoach voor het basisonderwijs via Keunstwurk 
gefaciliteerd. 

Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal 

It brûken fan de Fryske taal wurdt stipe, benammen de meartalichheid by kulturele aktiviteiten en yn it 
ûnderwiis. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Mei de subsydzjeregeling Kultuerpromoasje binne in tal aktiviteiten subsidiearre wêr't Fryske taal 
en/of Kultuer in wichtich plak yn nimme. Fryske taal en kultuer is dan ek in toetsingskritearium by it 
al of net tawizen fan in subsydzje. 

Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen 

Een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen vinden wij belangrijk. Wij stimuleren 
het cultureel aanbod met subsidiemogelijkheden in het kader van de cultuurpromotie. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is het rapport van de Rekenkamercommissie over de Subsidieverordening Cultuurpromotie 
aan de gemeenteraad aangeboden. Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie kwam naar 
voren dat de overgang van structurele subsidies naar eenmalige projectsubsidies goed is verlopen. 
Het doel van de aanpassing van de regeling was méér subsidies te verlenen en méér activiteiten te 
ondersteunen. Dat doel is bereikt. Ook in 2019 zijn weer een veertigtal subsidies verleend tot 
maximaal 2.500,-. De projecten waren heel verschillend van aard en omvang. Hoewel er veel 
toneelvoorstellingen en concerten zijn gesubsidieerd, is er ook een aantal subsidies verleend voor 
beeldende kunstprojecten (exposities, atelierroute, Kunstweekend) en erfgoed (Open 
Monumentendag). 
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Thema Toerisme en recreatie 
Thema Toerisme en recreatie 
Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed vertoeven is. Toerisme en recreatie is 
een belangrijke economische factor voor Opsterland. Daarom blijven we Opsterland als aantrekkelijke 
groene gemeente verder ontwikkelen. we willen het economisch recreatief potentieel van ons landschap 
optimaal benutten. Hierbij gaan we samen met de grondeigenaren het recreatief netwerk verbeteren, 
zoals fiets-, wandel- en ruiterpaden. 

Doelstellingen 
Kansen Benutten 

 

Maatregelen 
De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud 

De gemeente wil samen met ondernemers en de overige instanties de kansen benutten en deze 
samenwerking moet leiden tot een gezonde en bloeiende toeristische sector. Het gemeentelijk beleid is 
hiervoor voorwaardenscheppend.  

Voor een groei van recreatie en toerisme liggen er volop kansen. Steeds meer mensen kiezen voor 
actieve vormen van recreatie en dat is wat Opsterland in ruime mate kan bieden. Voor de 
werkgelegenheid is de toeristische sector van belang. Toerisme en recreatie vormen in Opsterland dan 
ook een belangrijke en kansrijke economische sector. 

  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Gezamenlijk met gemeenten in zuidoost Friesland project Ervaren en Turf voortgezet, met als 
resultaat in 2019 de realisatie van meer dan dertig Rustpunten, de start van de ontwikkeling van 
een regionaal ondernemersplatform op het gebied van gastheerschap en informatievoorziening, en 
de inventarisatie van atb-routes en men- en ruiterroutes.  

Het structurele overleg in het Toeristisch Platform Opsterland krijgt steeds meer een inhoudelijk 
karakter en is meer gericht op de onderlinge samenwerking.  

Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen 

Er loopt een onderzoek naar de toekomst van het openluchtzwembad Dúndelle in Bakkeveen. Wij willen 
extra investeren in dit zwembad om het aantrekkelijker te maken. Deze eenmalige extra investering wordt 
betaald uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Uitkomst van het onderzoek: Met een deskundige en enthousiaste exploitant, klantgericht 
personeel, een goed onderhouden accommodatie (waar de gemeente altijd een 
verantwoordelijkheid in zal moeten nemen) en enkele gerichte aanpassingen kan recreatiecentrum 
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Dundelle nog lange tijd een belangrijke rol blijven spelen voor inwoners en ondernemers van 
Bakkeveen en de vele bezoekers van het dorp en de omliggende regio.  

In 2020 wordt in overleg met de nieuwe exploitant invulling gegeven aan de noodzakelijke 
aanpassingen. 

Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze 
gemeente 

In de voorwaardenscheppende sfeer actief bijdragen aan het optimaliseren van de toeristische 
mogelijkheden binnen Opsterland. 

Richten op  het optimaliseren van de bestaande infrastructuur.  Stimuleren van de organisatie van 
evenementen die de naamsbekendheid van Opsterland en de dorpen vergroten.  Ontwikkelen van de 
toeristische identiteit van Opsterland en de Friese Wouden. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden is gestart met het project Gastheerschap en 
Informatievoorziening met twee workshops voor ondernemers en de aankondiging van 
vervolgworkshops in 2020. Deze hebben bijgedragen aan de ondernemerssamenwerking en het 
ontwikkelen van het gastheerschap. Tevens is is er begonnen met de bouw van een nieuwe 
website voor de regio zuidoost Friesland. Deze website heeft tot doel om de marketing en 
promotie, onder leiding van Merk Fryslan, en de onderlinge samenwerking te versterken. De 
website wordt begin 2020 gelanceerd. 

Verbeteren van de staat van de recreatieve paden 

Voor inwoners en toeristen moet het aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van wegen, fiets-, men- en 
ruiterpaden. De relatie met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea wordt geïntensiveerd 
om onder andere de staat van de fietspaden te verbeteren. Daardoor zullen gezamenlijk duurzame 
oplossingen gevonden worden voor vele de fiets-, wandel- en ruiterpaden in Opsterland. Hiermee 
benutten we het economisch recreatief potentieel van ons landschap optimaal. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

We zijn in nauw overleg met beheersorganisatie en Plaatselijk Belang over de staat van onderhoud 
van de fietspaden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Over ATB-routenetwerk en men- en ruiterroutes 
is gerapporteerd bij 'de recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud'. 

Verbonden partijen 
 Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap De Marrekrite voert diverse taken uit op het gebied 

van watersport, waterrecreatie en landrecreatie 

Naast deze verbonden partij intensiveren wij de relatie met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It 
Fryske Gea en de landgoedeigenaren en wij werken intensief samen met de Stichting Toeristisch Netwerk 
Friese Wouden, samen met buurgemeenten. 
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Thema Openbaar groen 
Thema Openbaar groen 
In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en 
cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige 
generaties. 

De openbare ruimte is netjes en uitnodigend. 

Er wordt ingezet op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. 

Doelstellingen 
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend 

 

Maatregelen 
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken 

De begraafplaatsen worden conform het beeldkwaliteitsplan op een hoog kwaliteitsniveau onderhouden. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De vijf gemeentelijke begraafplaatsen zijn in verschillende periodes aangelegd en hebben door de 
diverse aanlegstijlen een eigen identiteit. De sfeer die op begraafplaatsen heerst wordt gekenmerkt 
door rust, ingetogenheid, respect en piëteit. Het groen levert daar een belangrijke bijdrage aan. De 
begraafplaatsen worden daarom conform het beeldkwaliteitsplan op kwaliteitsniveau hoog 
onderhouden. 

De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan 

Het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte wordt door de raad opnieuw vastgesteld. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is de groene openbare ruimte onderhouden volgens het vastgestelde beeldkwaliteitsplan 
2014-2018. Dit blijkt uit de in 2019 gehouden kwaliteitsmeeting door een extern adviesbureau. 

Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen 

Jaarlijks worden de watergangen en vijvers binnen de bebouwde kom gehekkeld. Buiten de bebouwde 
kom worden alleen de schouwplichtige watergangen gehekkeld. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

De werkzaamheden zijn conform de omschrijving uitgevoerd  

In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties 

 

Maatregelen 
Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden 

Opsterland kent veel oude cultuurhistorische lanen, die de identiteit van Opsterland in sterke mate 
bepalen. Om deze lanen voor toekomstige generaties te waarborgen, heeft de gemeente het initiatief 
genomen om in overleg met  de plaatselijke belangen en natuurverenigingen tot een duurzaam 
onderhoud en daarmee behoud van de lanen te komen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De overleggen met de plaatselijke belangen en natuurverenigingen zijn gehouden. Voor de 
Tolheksleane in Frieschepalen zijn er bomen gekapt en nieuwe bomen aangeplant om de laan 
weer vitaal te krijgen. Voor de Gerdyksterwei/Sweachsterwei is bij de begrotingsbehandeling van 
2020 een motie aangenomen om in 2020 vanuit verkeersoogpunt vervolgmaatregelen te nemen. 
Dit betekent dat groot onderhoud aan deze lanen volgend is op de mogelijk te nemen 
verkeersmaatregelen. Dit laatste geldt ook voor de Duerswâldmerwei/Duerswâld. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren 

De beschikbare informatie uit de landschapsvisie, luchtfoto’s, archeologische gegevens, rapportage 
cultuurhistorie, te verzamelen wordt verzameld op een kaart. Deze overzichtskaart met gegevens van de 
verschillende groene en cultuurhistorische elementen en structuren wordt bij ontwikkelingsinitiatieven en 
aanvragen omgevingsvergunning geraadpleegd. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is gestart met het overleg met de betrokken vrijwilligersorganisaties.  

Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde 
taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge) 

Afhankelijk van wat er door de dorpen/wijken/straten wordt ingebracht, anticiperen wij hierop. Verwacht 
wordt dat er kansen liggen voor kleinschalig onderhoud in de openbare ruimte. 
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Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In Opsterland nemen inwoners in enkele dorpen al taken van de gemeente over. Zo wordt in Nij 
Beets bijvoorbeeld een deel van de bermen onderhouden door inwoners. De bedoeling is hiervoor 
eenduidige spelregels op te stellen. We hebben in 2019 hiervoor ook bij andere 
gemeenten kennis opgehaald. In 2020 worden de spelregels voor Opsterland 
vastgesteld.  

We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit 

 

Maatregelen 
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug 

Wanneer de boven- en ondergrondse ruimte voor het planten van nieuwe bomen in voldoende mate 
aanwezig is, worden bij een noodzakelijk kap een of meer nieuwe bomen terug geplant. Dit betekent niet, 
dat er altijd 1-op-1 wordt terug geplant, het kan ook minder of meer zijn. Daarbij wordt gekeken naar 
ziekte resistente soorten en soorten die de biodiversiteit bevorderen. 

Hierbij wordt ook de opgave voor boscompensatie van 5,3 ha meegenomen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 conform omschrijving uitgevoerd. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt 

Er wordt geïnventariseerd waar kansen zijn voor het vergroten van de biodiversiteit. Hierbij wordt gekeken 
naar een meer gefaseerd beheer en onderhoud van het openbaar groen en mogelijk andere wijze van 
onderhoud om de biodiversiteit toe te laten nemen. Bijvoorbeeld het laten liggen van snoeihout (op rillen 
leggen) in bredere groenstroken en houtsingels, en het ecologisch beheren (minder vaak maaien) van 
gazons. Ook wordt het areaal van de bermen voor een groter gedeelte ecologisch beheerd. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is geïnventariseerd en zijn voorbereidingen getroffen om de integrale visie op te stellen. 
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Tijd 

 

 
Geld 

 

Verbonden partijen 
 Een deel van het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd door medewerkers van de 

verbonden partij NV Caparis. 

Thema Sport 
Thema Sport 
Sportief bewegen draagt bij aan een vitale samenleving. 

Doelstellingen 
Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen 

 

Maatregelen 
Inzet buurtsportcoaches 

De buurtsportcoaches worden ingezet als versterking/ondersteuning van de vakleerkrachten op het 
basisonderwijs of als vakleerkracht. De buursportcoaches organiseren daarnaast sportweken in de 
dorpen, sportdagen voor basisscholen, ontplooien activiteiten in de buurt en werken mee aan landelijke 
dagen, zoals de nationale buitenspeeldagen. Daarnaast ondersteunen de buurtsportcoaches de 
sportverenigingen en worden ze ingezet op doelgroepen vanuit het sociaal domein. Dit vanuit het 
gedachtegoed: iedereen doet mee. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

De activiteiten van de buurtsportcoaches zijn beschreven in het uitvoeringsplan 2019. De 
activiteiten zijn volgens het uitvoeringsplan uitgevoerd. De kwaliteit en het effect van de 
buurtsportcoaches is voor 2019 positief geëvalueerd en in de stuurgroep wordt de voortgang 
bewaakt.  

 
Tijd 

 

 
Geld 

De financiering van de buurtsportcoaches is gebaseerd op de regeling Brede Impuls 
Combinatiefunctionarissen. Financiering: 60% gemeente (op basis van co-financiering) en 40% 
door het Rijk. De gemeente draagt zelf € 135.000,-- bij. Zij ontvangt een bedrag van € 127.000,-- 
van het Rijk en ontvangt daarnaast van het primair onderwijs € 55.000,-- voor het inzetten van een 
vakleerkracht. 

Stimuleren breedtesport 
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Sport moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen doet mee. We investeren de komende 
jaren verder in preventieve programma's voor sport en bewegen, en gezondheidsbevordering voor jong 
en oud.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De buurtsportcoaches ondersteunen sportverenigingen bij vraagstukken waar zij tegenaan lopen. 
Hierbij is ook aandacht voor sporten met een beperking. We bevorderen de gezondheid van jong 
en oud door de inzet van Sun Opsterlan op scholen, in de dorpen en door in te zetten op gezonde 
kantines.  

Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport 

In 2019 wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Gorredijk als voorkeurslocatie aan te 
merken voor topsport, waar ook de breedtesport van kan profiteren. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er is positief besloten over de renovatie en uitbreiding van het sportcomplex Kortezwaag. Op 3 juni 
2019 is de realisatie van de MFA in Gorredijk stopgezet en het initiatief hiervoor teruggelegd in het 
dorp. Omdat er een relatie is tussen De Skâns en het sportcomplex, nemen de initiatiefnemers in 
Gorredijk nu ook de mogelijkheden van het sportcomplex mee. Voordat verder kan worden gewerkt 
aan de eventuele uitbreiding en upgrading van het gebouw moet eerst meer duidelijkheid komen 
over de plannen van de initiatiefnemers.  

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 06-09-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het accommodatiebeleid rond sportaccommodaties wordt meegenomen in een breder 
vastgoedbeleid. Dit vastgoedbeleid zal volgens de planning in najaar 2020 worden behandeld door 
de gemeenteraad.  

Beleidsindicatoren 
  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Niet-sporters 

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van 

het totaal aantal inwoners.) Realisatie: 50,9% 53,5% 48,7% 

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)   Gegevensperiode: 2016 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 6.168 6.793 6.767 6.695 72 

Baten 522 197 197 469 -272 

Saldo voor 
bestemming 

-5.646 -6.597 -6.570 -6.227 -344 

Saldo na 
bestemming 

-5.646 -6.597 -6.570 -6.227 -344 

Toelichting op de financiën 

bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              6.767              6.695                  -72 

Baten                  197                 469                 272 

Saldo voor bestemming             -6.570             -6.226                 344 

Mutaties reserves:       

Lasten                           -                             -                             -   

Baten                  371                 186                -185 

Saldo na bestemming             -6.199             -6.040                 159 

        

Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Totaal lasten                           -                             -                             -   

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. kappen essen en herplant                 146                           -                  -146 
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Onttrekking AR vrije deel t.b.v. asbestsanering                           -                     33                   33 

Reserve recreatie en toerisme                 225                 153                  -72 

Totaal baten                 371                 186                -185 

Het saldo op dit programma is in 2019 € 159.000 voordeliger dan geraamd. 

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten op onderhoud groen en 
waterwatergangen € 129.000. Binnen het onderhoud heeft een efficiencyslag plaatsgevonden door 
gebruik te maken van betere machines, kaartmateriaal en "mijn gemeente" app. In 2020 wordt bekeken of 
we deze efficiencyslag kunnen vasthouden.  

De onderhoudskosten van de kunstwerken (bruggen) zijn overschreden met € 66.000. De extra kosten 
worden voornamelijk veroorzaakt door de inzet van brugwachters bij de brug Prikkewei Nij Beets en 
storingen aan sluizen. 

Om de gymmaterialen aan de wettelijke eisen te laten voldoen is € 40.000 meer uitgegeven dan geraamd. 

Voor de impuls voor het zwembad Dundelle Bakkeveen was in 2019 € 100.000 incidenteel beschikbaar. 
De werkelijke kosten in 2019 waren € 26.000. De rest wordt in 2020 besteed. Op dit programma geeft dit 
een voordeel van € 74.000. De kosten worden gedekt uit de reserve zwembad Bakkeveen. Deze reserve 
is verantwoord in programma 6. Daar geeft dit een nadeel van € 74.000. Zie ook de toelichting bij 
programma 6. 

Per saldo geven de verkopen van kleine groenstroken een voordeel van € 20.000. 
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Programma 6 | Sociaal domein 
Programma 6 | Sociaal domein 
Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen 

Onder de noemer ‘de drie decentralisaties’ zijn gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugdzorg en Wmo. Een omvangrijke klus, omdat nieuwe taken 
ingeregeld moesten worden terwijl de kwaliteit van hulp, zorg en dienstverlening moest verbeteren en de 
kosten omlaag moesten. In Opsterland is de invoering van de nieuwe wetten goed gelukt , maar we 
hebben in de evaluatie van de drie decentralisaties ook geconstateerd dat we nog lang niet klaar zijn. Om 
de daadwerkelijke transformatie te bewerkstelligen, moeten we meer inzetten op het in beeld brengen van 
de werkelijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt en zijn omgeving, meer samenwerken met andere 
partijen, snel(ler) en adequaat hulp verlenen en meer preventief werken. Ook moeten we inspelen op de 
demografische ontwikkelingen die ingrijpend zullen zijn voor Opsterland. 

De transformatie vraagt een nieuwe manier van werken van professionals uit het hele veld: gemeenten, 
zorg- en welzijnsinstellingen. Een manier van werken waarin eigenaarschap en zelfredzaamheid van 
inwoners en cliënten en hun nabije omgeving centraal staan. ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’, is de 
kern van de transformatie. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat het goed leven blijft in Opsterland en 
aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Er is een ontwikkelagenda 
inclusieve samenleving worden opgesteld die aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden is.In deze 
ontwikkelagenda wordt ook ingegaan op het beheersbaar houden van de kosten.   

Kaderstellende documenten 
Ontwikkelagenda Inclusieve Samenleving 

Notitie “Heroverweging gemeentelijk minimabeleid, op weg naar toekomstbestendig beleid” (2014) 
Beleidsnotitie gekantelde schuldhulpverlening 2012–2016 
Reintegratieplan "Meteen in beweging" 2017 
Beleid jongerencaravans in Opsterland 2015 

Thema Uitvoering sociale wetgeving 
Thema Uitvoering sociale wetgeving 
De inwoners van Opsterland kunnen zo veel mogelijk zelf voorzien in hun eigen levensonderhoud en 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Doelstellingen 
Iedereen doet mee. 

 

Maatregelen 
Doeltreffende handhaving 

Consequent handhaven is, samen met streng aan poort zijn, een van de instrumenten die gebruikt worden 
om de instroom in de uitkering te beperken en de uitstroom te bevorderen. 

In 2018 hebben wij een aantal activiteiten voorbereid die in 2019 o.a. moeten leiden tot het (nog) eerder 
opsporen van fraude. Een belangrijke doelstelling is fraude zo snel mogelijk op te sporen om te 
voorkomen dat de fraude een zodanige omvang krijgt dat er geen reëel aflossings- en 
toekomstperspectief meer is.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=6586d16b-5bef-445c-8976-381155ba2557&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=3ccf6eeb-087c-488f-9e2c-68afb4e2d3e7&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=d31ae791-e6a4-4523-8b68-9c949700e712&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=01c6ea15-715e-45d5-9d33-54326fbbd737&type=org
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Kwaliteit 

De werkwijze om fraude zo snel mogelijk op te sporen is in 2019 voortgezet. Daarnaast zijn in 
2019 de eerste stappen gezet om een handhavingsplan voor het gehele sociaal domein op te 
stellen. 

Evaluatie AV Friso 

De collectieve ziektekostenverzekering AV Friso is een belangrijk instrument binnen het armoedebeleid. In 
2019 wordt er een evaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit van deze regeling. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De evaluatie is nog niet uitgevoerd. De evaluatie heeft belangrijke raakvlakken met de verdere 
ontwikkeling van het armoedebeleid. Er is binnen het sociaal domein een forse 
bezuinigingsopgaaf, waardoor de verdere ontwikkeling van het armoedebeleid ook in dat licht 
bekeken moet worden.  

De evaluatie wordt in 2020 uitgevoerd. 

Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst 

In het landelijk Sociaal Akkoord staat dat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In Opsterland vinden wij dit ook, en momenteel geven wij hier 
zelf invulling aan binnen de eigen organisatie. Het betreft de doelgroep met of zonder uitkering die niet 
zelfstandig het minimumloon kan verdienen, maar wel kan werken. We gaan in  2019 voortvarend verder 
met deze aanpak. 

  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In Opsterland hebben wij ons aandeel voor arbeidsgehandicapten gehaald. Wij zetten 
medewerkers van Caparis in bij team Uitvoering en bij de schoonmaak van gemeentelijke 
gebouwen. 

Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners 

Opsterland wil niet dat kinderen opgroeien in armoede en zet hiervoor het kindpakket in. Niet iedereen is 
hier nog voldoende mee bekend. In 2019 gaan we het bereik vergroten. Tevens wordt actief ingezet  op 
andere wijzen van armoedebestrijding. 

  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

In 2019 is vanuit de schuldhulpverlening extra ingezet op vroegsignalering van schulden. We zijn 
onder andere een samenwerking aangegaan met Amargi. Hierin hebben we afspraken gemaakt 
over de manier waarop wij van bepaalde partijen, zoals de zorgverzekeraar en de verhuurders, 
vroegtijdig signalen van betalingsachterstanden ontvangen. In het kader van preventie geven we 
gerichter informatie en hebben we voorlichting ontwikkeld die meer gericht is op zogenaamde life 
events.  

Het plan van aanpak om het bereik te vergroten heeft belangrijke raakvlakken met de verdere 
ontwikkeling van het armoedebeleid. Er is binnen het sociaal domein een forse bezuinigingsopgaaf 
, waardoor de verdere ontwikkeling van het armoedebeleid ook in dit licht bekeken moet worden. 

Instroom beperken 

Een succesvolle strategie om de bijstandskosten meer beheersbaar te maken is het beperken van de 
instroom. Hierin zijn stappen gezet, zoals bijvoorbeeld het inrichten van twee poortwachtersfuncties en het 
regelmatig uitvoeren van heronderzoeken, om vast te stellen of iemand nog recht heeft op een 
uitkering.  Daarnaast zijn wij gestart met het re-integratieplan Meteen in Beweging, waarin 
uitkeringsgerechtigden snel gaan participeren in re-integratieactiviteiten. In 2019 gaan wij de werkwijze 
evalueren en onderzoeken of wij de aanpak kunnen verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van de 
tegenprestatie.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De instroom is in 2019 gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Het aantal uitkeringen is wel verder 
gedaald. In 2019 is de aanpak met betrekking tot het beperken van de instroom voortgezet. 
Daarnaast zijn wij een nauwere samenwerking aangegaan met Caparis op het gebied van 
diagnose en een vervolgaanpak gericht op snel aan de slag in een werksetting.  

Meteen in beweging 

Bij re-integratie is het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden meteen in beweging komen. Re-integratie 
moet zo vroeg mogelijk beginnen. Daarom hebben wij het re-integratieplan Meteen in Beweging 
opgesteld. Van hieruit activeren wij uitkeringsgerechtigden zo spoedig mogelijk via workshops, 
speeddates, bemiddeling, re-integratietrajecten, eigen begeleiding, werkervaringsplekken etc.  Dit doen 
wij vanuit de aanpakken Werkplein, Participatieplein en Taalplein. Afhankelijk van iemands positie ten 
opzichte van de arbeidsmarkt wordt ondersteuning op maat geboden. In 2019 gaan we deze werkwijze 
evalueren en waar nodig verbeteren.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Wij hebben de Meteen in Beweging aanpak in 2019 voortgezet. Ook hebben wij profijt gehad van 
de economische situatie in 2019. Mede hierdoor is in 2019 het uitkeringsbestand met 5% 
afgenomen ten opzichte van 2018. 

Onderzoek leer/werkbedrijf 
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We gaan onderzoeken of we, in samenhang met de mogelijkheden die een vernieuwd Caparis te bieden 
heeft, een eigen werkbedrijf kunnen starten om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het college is van mening dat we met een vernieuwd Caparis al de beschikking hebben over een 
goed leer-werkbedrijf waar veel ontwikkelpotentie in zit. Een gemeentelijk initiatief daarnaast heeft 
geen toegevoegde waarde. 

Participatie in gebiedsteam 

In 2018 wordt onderzocht hoe we de uitvoering van de participatiewet beter kunnen verbinden met de 
gebiedsteams sociaal domein. In 2019 gaan we over tot uitvoering. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2018 heeft BMC onderzoek gedaan naar de manier waarop er meer integraal gewerkt kan 
worden. In 2019 is een project gestart, gericht op het als gebiedsteam en Team Werk & inkomen 
werken als zijnde 1 team, waar inwoners met hulpvragen voor werk, inkomen en zorg terecht 
kunnen. In 2019 is de 'integrale samenwerking' versterkt, vooral door processen op elkaar af te 
stemmen en door meer samen te doen. In 2020 wordt dit verder doorontwikkeld. Alleen wanneer 
dat nodig blijkt, wordt de organisatiestructuur aangepast.  

Streng aan de poort 

Streng aan de poort is een van de instrumenten om de instroom te beperken en de uitstroom te 
bevorderen. De doorontwikkeling van deze werkwijze is een continu proces. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 hebben we deze werkwijze voortgezet.  

Uitbreiden tegenprestatie 

In 2019 gaan we een plan van aanpak opstellen hoe we het aantal uren van de te verlenen tegenprestatie 
kunnen uitbreiden. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 hebben we een analyse uitgevoerd binnen de bestaande doelgroep. Deze analyse had tot 
doel een beeld te krijgen van het aantal personen wat reeds een tegenprestatie levert. Aan de 
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hand van deze analyse wordt verder bepaald bij welke doelgroepen nog (extra) stappen gezet 
kunnen worden.  

Daarnaast hebben wij een definitie van de tegenprestatie beschreven, waarin we de tegenprestatie 
als breed activeringsinstrument zien. Naast het doen van vrijwilligerswerk, zijn dit ook andere 
activiteiten die actief bijdragen aan het meedoen aan de samenleving, zoals parttime werk of het 
volgen van activeringstraject. 

Verbonden partijen 
Voor de lopende afspraken ten aanzien van de sociale werkvoorziening werken we samen in de 
gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân. De gemeenschappelijke regeling heeft dit 
werk uitbesteed aan de NV Caparis. Daar zijn wij aandeelhouder van. 

Thema Maatschappelijke ondersteuning 
Thema Maatschappelijke ondersteuning 
Inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam, wonen waar het kan zelfstandig en kunnen meedoen in de 
maatschappij. 

Doelstellingen 
Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig 

 

Maatregelen 
Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid 

De signalering en aanpak van eenzaamheid wordt bij het Gebiedsteam belegd. In 2019 zal een plan van 
aanpak worden opgesteld hoe eenzaamheid kan worden tegengegaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
goede voorbeelden elders in het land.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De signalering en aanpak van eenzaamheid is belegd binnen het gebiedsteam.  

Er is een plan van aanpak gemaakt waarbij de focus is gelegd op zingeving. Ervaring bij de 
uitvoering leert dat voor de Gebiedsteam medewerkers aanvullende scholing nodig is, wat in 2020 
wordt belegd. 

Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein 

Het Rijk stelt onvoldoende middelen beschikbaar aan de gemeente voor de uitvoering van de zorgtaken. 
Bij de toenemende vraag van vooral complexe en dure jeugdzorg zal het Rijk meer moeten bijdragen. Wij 
zullen alles in het werk stellen om via bij voorbeeld de VFG en de VNG een effectieve lobby op gang te 
brengen.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

Binnen de P10 wordt een actieve lobby gevoerd voor meer middelen binnen het sociaal 
domein. Ingezet wordt op:  

 rechtvaardige herverdeling gemeentefonds 

 vergroting omvang gemeentefonds 

 structureel maken van de incidentele budgetten voor jeugdzorg 

 compensatie invoering abonnementstarief WMO 

 Afschaffen opschalingskorting 

 alleen nieuwe taken als er budget bij zit 

 

Daar waar mogelijk wordt ook aangesloten bij andere netwerken als de VNG, G40 en M50.  

Daarnaast is ook door wethouder Rob Jonkman een petitie gestart om de problematiek in het 
Parlement onder de aandacht te brengen.  

De lobby komt goed op stoom maar voortdurende aandacht blijft geboden. 

Gerichte afspraken met zorgaanbieders 

In 2019 worden voorbereiding getroffen voor de inkoop van Wmo ondersteuning per 1 januari 2020. Over 
speerpunten van beleid, zoals aanpak eenzaamheid, ondersteuning mantelzorg en stimuleren 
zelfredzaamheid, worden indien nodig contractueel afspraken vastgelegd met zorgaanbieders. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De Wmo producten dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp zijn opnieuw ingekocht. Alle 
gecontracteerde partijen hebben een plan van aanpak moeten indienen, waarin ze aangeven op 
welke manier ze bijdragen aan de speerpunten. De samenwerking tussen huisartsen, 
thuiszorgorganisaties, lokale initiatieven en gebiedsteam is essentieel. In 2020 wordt gestart met 
de uitvoering van deze plannen  

Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn 

We ondersteunen mensen, die het (tijdelijk) even niet zelf redden. Eerst wordt nagegaan wat mensen zelf 
kunnen en wat de mogelijkheden van hun netwerk zijn. Daarna wordt ingezet op de meest efficiënte 
ondersteuningsmogelijkheden om zelfredzaamheid te bevorderen en escalatie van problemen te 
voorkomen.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het aantal inwoners dat het tijdelijk even niet red is in 2019 gestegen van 1550 naar 1660. Deze 
stijging is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief en de demografische 
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ontwikkeling. Uit ervaringsonderzoek blijkt dat voor 75% van de cliënten de ondersteuning bijdraagt 
aan hun zelfredzaamheid. 

Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen 
worden verstrekt (waaronder ouderenwerk) 

We stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van voorzieningen, waar mensen zonder tussenkomst 
(indicatie) van de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning. In 2019 gaan we dit verder uitwerken in 
een plan van aanpak. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het ontwikkelen van voorzieningen, waar mensen terecht kunnen zonder tussenkomst van de 
gemeente is onderwerp geweest bij de inkoop van de Wmo voorzieningen.  

De plannen van aanpak worden in 2020 uitgewerkt. 

Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam 

Het Gebiedsteam en de samenwerkingspartners ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. Op dit 
moment kunnen vrijwilligers gebruik maken van verschillende vormen van ondersteuning zoals 
bijvoorbeeld vrijwilligersverzekering, vrijwilligersvacaturebank etc.(Overbelaste) mantelzorgers kunnen 
lotgenoten treffen bij het mantelzorgcafé, maar ook gebruik maken van respijtzorg en huishoudelijk hulp 
(op indicatiebasis). 

In 2019 gaan we mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning verder versterken. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Mantelzorg:  

De mantelzorgondersteuning is belegd binnen het gebiedsteam. Bij iedere ondersteuningsvraag is 
aandacht voor de positie van de mantelzorger en zijn behoefte aan individuele ondersteuning. Het 
aantal mantelzorgers dat wij in beeld hebben is in gestegen van 160 naar 193. Er zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te informeren en ontmoeting met lotgenoten te 
faciliteren. Hiernaast is er een pilot gestart waarin we mantelzorgers kennis laten maken met 
professionele mantelzorgvervanging.  

Vrijwilligers:  

De vrijwilligersondersteuning is een samenwerking van Timpaan Welzijn, Code Hans en het 
Gebiedsteam. In 2019 zijn we met Code Hans gestart met een vernieuwende aanpak om onze 
inwoners te stimuleren vrijwilligerswerk te doen, nieuwe projecten op te starten en inwoners te 
inspireren tot ondernemerschap. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe website voor 
vrijwilligersbemiddeling, "Romte foar Talint". 

We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein 

In de ontwikkelagenda wordt ingegaan op het terugdringen van de kosten in het sociaal domein. De 
kosten moeten binnen de beschikbare rijksmiddelen blijven.  
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Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 zijn veel maatregelen genomen om de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar te 
maken. Zowel op lokaal, regionaal als provinciaal niveau. Deze maatregelen hebben nog niet 
geleid tot het gewenste resultaat. In 2020 gaan we verder met het uitvoeren van deze 
maatregelen. 

We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben 

Bij het verstrekken van voorzieningen wordt ingezet op de meest efficiënte voorzieningen die passen bij 
de hulpvrager. Voorzieningen zijn gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van mensen. 

  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De inzet van huishoudelijke hulp is teruggebracht van gemiddeld 3,1 naar 2,8 uur per week per 
cliënt.  

Tot verhoging van de eigen bijdrage voor de taxikosten is besloten bij het vaststellen van de 
begroting 2020. Deze maatregel wordt vanaf 1 januari 2020 ingevoerd.  

De invoering van budgetfinanciering is nog niet haalbaar. Met het invoeren van een nieuw 
normenkader komt er meer aandacht voor huishoudelijke hulp om mensen te stimuleren zelf taken 
op te pakken. Hierop worden het gebiedsteam en thuiszorgmedewerkers geschoold.  

Verbonden partijen 
Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo 
werken we samen in de Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten. Formeel is dit 
geen verbonden partij. 

Thema Jeugdhulp 
Thema Jeugdhulp 
Jeugdigen in de gemeente Opsterland groeien evenwichtig op in de eigen sociale omgeving. 

Het jongerenbeleid is in Opsterland in ontwikkeling. Bij de verdere uitwerking wordt gebruik gemaakt het 
actieprogramma Zorg voor jeugd 

Doelstellingen 
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen 

 

Maatregelen 
Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten 
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Afspraken maken met zorgverzekeraars over het betrekken bij preventieve activiteiten. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Op provinciaal niveau wordt dit uitgewerkt in vier thema’s in het kader van het “Actieplan zorg voor 
jeugd “For Fryske Bern”. 
In 2021 komen de adviezen vanuit dit actieplan, deze kunnen in 2022 worden ingevoerd.  

  

Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op 
groep met grootste effectiviteit) 

In kaart brengen van het zorggebruik van de top 10 en onderzoeken of hier alternatieven voor zijn. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De 10 grootste jeugdhulpgebruikers zijn in beeld gebracht en geanalyseerd. In enkele lopende 
casussen zijn trajecten op een andere wijze ingevuld . Op grond van de analyse wordt in de 
uitvoering gekeken of de werkwijze van de uitvoering aangepast kan worden. 

Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders 

We zullen met de zorgaanbieders afspraken maken over de individueel ( per cliënt) te bereiken 
resultaten/effecten. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Resultaatafspraken zijn vastgelegd in de contracten inkoop Jeugd 2018. Monitoring en strategisch 
contractmanagement wordt gedaan door SDF voor alle Friese gemeenten. In het gebiedsteam 
wordt op maat, binnen de ruimte die er is, met de aanbieder gesproken over resultaten en effecten. 
In de nieuwe inkoop jeugd 2022 zetten we in op duidelijke afspraken met zorgaanbieders over 
resultaat en effect en op meer ruimte voor de gemeente om hier invloed op uit te oefenen. 

Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners 

Lokale (en social) media worden ingezet om meer bekendheid aan het loket voor jeugdhulp te geven.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  
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Kwaliteit 

 Er is aandacht geweest voor het gebiedsteam in lokale media en op social media. Daarmee 
hebben we de bekendheid van het loket voor jeugdhulp vergroot. Daarnaast zijn we gestart met 
het aansluiten van het gebiedsteam op Zorgdomein. Hiermee kunnen huisartsen en andere 
verwijzers inwoners met een zorgvraag ook gemakkelijk doorverwijzen naar het loket voor 
jeugdhulp (in het gebiedsteam). 

Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+) 

Het model Soepel Overgang 18-/18+ is opgenomen in de Beleidsregels Jeugdhulp Gemeente Opsterland 
en wordt met de overige Friese gemeenten nader uitgewerkt. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het model Soepele Overgang 18-/18+ wordt uitgevoerd door het gebiedsteam. Hierbij worden 
kwetsbare jongeren vanaf 16,5 jaar in begeleid in de overgang naar 18+. Daarnaast wordt dit 
thema met andere gemeenten in Sociaal Domein Fryslân opgepakt. 

Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, 
jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming 

De functie van POH (praktijkondersteuner huisarts) Jeugd wordt verder uitgebouwd. Samenwerking met 
scholen wordt geïntensiveerd door o.a. preventieteams op scholen in te richten bestaande uit 
Gebiedsteam, school, GGD en jongerenwerk.  

We stimuleren intern en extern het gebruik van de Verwijsindex risicojongeren Friesland. 

Maandelijks overleg van vertegenwoordigers van (passend) onderwijs, voorschoolse voorzieningen en de 
gemeente stimuleert partijen om problemen in een vroeg stadium te signaleren, te delen en op te pakken 
. Er is op casusniveau overleg tussen het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen met het 
Gebiedsteam. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er is overleg met de huisartsen over de functie van POH, vanaf 2020 is er een 100% dekking van 
de POH'ers bij huisartsen.  

Iedere school heeft een contactpersoon in het gebiedsteam, waarmee verbinding met het 
basisonderwijs is gelegd. Daarnaast is er bovenschools periodiek overleg tussen gemeente, 
basisonderwijs en voorliggende voorzieningen als de kinderopvang. 
 
Er heeft een pilot van een preventieteam op de Burgemeester Harmsma School plaatsgevonden, 
waarbij de school, het gebiedsteam, de GGD, het jongerenwerk samenwerken. 
 
In 2019 heeft er een training plaatsgevonden van alle in- en externe partijen over het gebruik van 
de Verwijsindex.  
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Verbonden partijen 
Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo 
werken we samen in de Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten. Formeel is dit 
geen verbonden partij. 

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen 
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen 
Het is prettig leven in de Opsterlandse dorpen. En dat willen we graag zo houden of liever nog verbeteren. 
Leefbaarheid in de dorpen staat bij de gemeente Opsterland dan ook boven aan de agenda.  

Doelstellingen 
Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen) 

 

Maatregelen 
Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt 

Dorpen hebben hun eigen dorpsvisie waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Samen met de dorpen zullen 
wij kijken of en op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de dorpsvisie. Dit is maatwerk. Ieder 
dorp heeft zijn eigen kenmerken en eigen identiteit. Als gemeente ondersteunen en faciliteren we de 
dorpen waar nodig. Hierbij sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de dorpen. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Ook in 2019 hebben wij, waar de dorpen of Plaatselijke Belangen dit gevraagd hebben, 
ondersteund bij het uitvoering geven aan hun dorpsvisie. Niet elk dorp heeft een dorpsvisie. Naast 
de dorpsvisies is er ook aandacht geweest voor de wensen en behoeften die in de dorpen leven, 
vooral via de Plaatselijke Belangen. 

Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen 

Dorpshuisbesturen zijn over het algemeen goed in staat om hun eigen zaken te regelen. De dorpen 
krijgen de ruimte zelf invulling te geven aan de dorpshuisfunctie/ruimte voor ontmoeting. Indien gewenst 
kan de gemeente hierbij ondersteuning verlenen. 

  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 hebben wij een aantal dorpshuizen ondersteund bij het doorontwikkelen van hun functie 
om beter aan te sluiten bij de behoefte van het dorp. In Bakkeveen hebben we tijdelijk de 
exploitatie van het dorpshuis waargenomen, om de functie van het dorpshuis in stand te houden. 
In 2020 hebben wij ons terug getrokken en is de exploitatie overgedragen aan Optisport. 
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In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig 

We zien nadrukkelijk het belang van leefbaarheid en de betekenis van het elkaar ontmoeten. Dorpshuizen 
en multifunctionele centra zijn een middel om hier invulling aan te geven. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Elk dorp heeft een dorpshuis of een multifunctioneel centrum dat wordt ingezet voor het 
bevorderen van de leefbaarheid en het ontmoeten. 

Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs 

In 2019 wordt onderzocht hoe de verbinding tussen de gemeente en de dorpen verbeterd kan worden. In 
een plan van aanpak worden hier voorstellen voor gedaan.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In het voorjaar van 2019 is besloten om te bezuinigen op het budget voor dit onderzoek. Het 
onderzoek is gestopt. In afgeschaalde vorm, wordt op dit moment onderzocht hoe we de 
verbinding tussen de gemeente en dorpen kunnen verbeteren.  Er is met de Doordenktank 
besproken welke hulpmiddelen we hebben of willen ontwikkelen om gekanteld werken verder vorm 
te geven en gevraagd waar behoefte aan is bij de dorpen. De inzet van dorpsregisseurs was de 
belangrijkste behoefte. De invulling hiervan wordt in 2020 uitgewerkt en het idee is om de 
Doordenktank hier ook bij te betrekken. 

 
Geld 

20.000,- incidenteel 

Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm 

Dorpen krijgen meer verantwoordelijkheid om voorzieningen in stand te houden. 

Voor de voorzieningen die eigendom blijven van de gemeente wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid om de gebouwen onder te brengen in een stichtingsvorm. Dit onderzoek brengen we in 
relatie met het onderzoek naar een sportbedrijf. 

  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is er een verkenning gedaan naar de mogelijkheid om gebouwen in een stichting onder te 
brengen. Deze vraag wordt meegenomen in het nog op te stellen overkoepelend vastgoedbeleid 
voor alle gebouwen die de gemeente in eigendom heeft. Het onderzoek naar een sportbedrijf is 
opgenomen in het brede onderzoek vastgoed. 
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OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren 

Om de exploitatie van de dorpshuizen en de sportvoorzieningen te versterken wordt de OZB van deze 
voorzieningen gecompenseerd.  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Vanwege de slechte financiële positie van de gemeente is de invoering van deze maatregel 
uitgesteld tot 2021. 

Verruimen dorpsbudgetten 

Er is in 2019 € 3.000 extra beschikbaar voor de dorpsbudgetten. Dit bedrag zal worden verdeeld. De 
dorpsbudgetten kunnen door de Plaatselijke Belangen naar eigen inzicht worden ingezet voor projecten 
en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en burgerparticipatie.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De extra middelen zijn over de dorpen verdeeld. 

Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren 
van de gewenste maatregelen 

 

Maatregelen 
Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de 
leefbaarheid te bevorderen 

Elke gemeente dient eind 2021 voor alle gebieden binnen zijn grenzen een plan te hebben ontwikkeld 
voor een alternatieve warmtevoorziening. Wij gaan met de dorpen in gesprek om per dorp of cluster van 
dorpen een lokale duurzaamheidsagenda te maken. Het is aan de dorpen of zij die agenda zelf willen 
opstellen of er ondersteuning bij willen van de gemeente. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er is informatie verzameld ter voorbereiding van de gesprekken met de dorpen. Op basis van 
diverse bronnen is het energieverbruik per dorp en het hierbij behorende buitengebied vastgesteld. 
Op basis van provinciale en landelijke studies zijn potentiële bronnen voor het opwekken van 
hernieuwbare energie en voor warmte inzichtelijk gemaakt. Deze zijn meegenomen in de eerste 
aanzet van de warmtetransitie visie Opsterland die als bijlage bij het uitvoeringsplan 
energietransitie door uw raad is vastgesteld. 

Beleidsindicatoren 
  



 

75 

Opsterland: Fryslân: Nederland: 
Banen 

(het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.) 
Realisatie: 589,4 729,4 774,0 

Bron: LISA   Gegevensperiode: 2018 

 
Opsterland: Fryslân: Nederland: Netto arbeidsparticipatie 

(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van 

de beroepsbevolking) Realisatie: 67,8% 67,0% 67,8% 

Bron: CBS - Arbeidsdeelname   Gegevensperiode: 2018 
 

Opsterland: Fryslân: Nederland: 

Werkloze jongeren 

(het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).) 

Realisatie: 2% 2% 2% 

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel   Gegevensperiode: 2018 

 
Opsterland: Fryslân: Nederland: Personen met een bijstandsuitkering 

(het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 

inwoners die 18 jaar en ouder zijn.) Realisatie: 286,8 419,6 381,7 

Bron: CBS - Participatiewet   Gegevensperiode: eerste halfjaar 2019 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Lopende reïntegratievoorzieningen 

(het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de 

leeftijd van 15-64 jaar.) Realisatie: 246 265,9 305,2 

Bron: CBS - Participatiewet   Gegevensperiode: eerste halfjaar 2018 
 

Opsterland: Fryslân: Nederland: Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 

(Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een 

maatwerkarrangement is een vorm van specialistische 

ondersteuning binnen het kader van de Wmo. ) Realisatie: 550 674 610 

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO   Gegevensperiode: eerste halfjaar 2019 

 
Jongeren met een delict voor de rechter 

(het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de 

Opsterland: Fryslân: Nederland: 
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rechter is verschenen.) 
Realisatie: 1% 1% 1% 

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel   Gegevensperiode: 2018 

 
Opsterland: Fryslân: Nederland: Kinderen in uitkeringsgezin 

(het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van 

een bijstandsuitkering moet rondkomen.) Realisatie: 5% 7% 7% 

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel   Gegevensperiode: 2018 
 

Opsterland: Fryslân: Nederland: Jongeren met jeugdhulp 

(het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle 

jongeren tot 18 jaar.) Realisatie: 9,5% 9,5% 10% 

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd   Gegevensperiode: eerste halfjaar 2019 
 

Opsterland: Fryslân: Nederland: Jongeren met jeugdreclassering 

(het percentage jongeren (12-23 jaar) met een 

jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 

jaar).) Realisatie: 0,2% 0,3% 0,3% 

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd   Gegevensperiode: eerste halfjaar 2019 

 
Opsterland: Fryslân: Nederland: Jongeren met jeugdbescherming 

(het percentage jongeren tot 18 jaar met een 

jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 

jaar.) 
Realisatie: 1,7% 1,4% 1,1% 

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd   Gegevensperiode: eerste halfjaar 2019 

De indicatoren ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en absoluut en relatief verzuim zijn te vinden in 
het programma Onderwijs. 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 38.723 38.305 38.895 41.243 -2.348 

Baten 10.953 10.335 9.321 10.588 -1.267 

Saldo voor 
bestemming 

-27.770 -27.970 -29.575 -30.655 1.081 

Saldo na 
bestemming 

-27.770 -27.970 -29.575 -30.655 1.081 

Toelichting op de financiën 

bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten            39.533            41.797              2.264 

Baten               9.321            10.601              1.280 

Saldo voor bestemming           -30.212           -31.196                  -984 

Mutaties reserves:       

Lasten                 130                 130                           -   

Baten                  165                   91                  -74 

Saldo na bestemming           -30.177           -31.235                    -1.058 

        

Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Reserve zwembad Bakkeveen                 100                 100                           -   

Reserve verbouw dorpshuizen                   30                   30                           -   
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Totaal lasten                 130                 130                           -   

Reserve zwembad Bakkeveen                 100                   26                  -74 

Reserve verbouw dorpshuizen                   65                   65                           -   

Totaal baten                 165                   91                  -74 

Het saldo van dit programma is in 2019 € 1.058.000 nadeliger dan geraamd. 

Dit nadeel is op hoofdlijnen als volgt te verklaren: 

Net als in 2018 was ook bij de begroting 2019 het uitgangspunt dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 
Opsterland hoger is dan waar het objectief verdeelmodel van het rijk vanuit gaat. Dat betekent ook dat de 
uitgaven hoger zijn dan de vergoeding van het rijk die we hiervoor ontvangen. Bij de begroting 2019 is 
rekening gehouden met een tekort van € 435.000 voor de Inkomensregelingen. Op basis van de 
werkelijke cijfers blijkt echter dat de uitkeringslasten in 2019 € 254.000 lager waren dan geraamd, terwijl 
de rijksuitkering € 71.000 hoger was. Per saldo een voordeel van € 325.000 op inkomensregelingen. 
Daarnaast was er een voordeel van € 52.000 omdat er minder dan geraamd is uitgegeven aan de BBZ. 
Ook is er in 2019 € 83.000 minder aan bijzondere bijstand verleend dan geraamd. 

  

De jaarlijkse bijdrage aan Caparis was €109.000 hoger dan geraamd omdat de loonkosten van de 
medewerkers van Caparis in 2019 harder zijn gestegen dan verwacht. Daarnaast was er een incidentele 
bate van € 507.000. Deze bate is tot stand gekomen bij de uitwerking van de Fair Deal in verband met de 
aandelentransactie van Caparis.  

De kosten voor de WMO (maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg) zijn overschreden met € 
417.000. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven dan begroot aan 
huishoudelijke hulp en begeleiding. De kosten voor jeugd (maatwerkdienstverlening en geëscaleerde 
zorg) zijn overschreden met €1.456.000. De hogere kosten in 2019 zijn grotendeels te verklaren door een 
grote stijging van de kosten voor verblijf. 

Tenslotte is er een nadeel van € 74.000 vanwege en lagere onttrekking uit de reserve zwembad 
Bakkeveen, zie ook de toelichting bij programma 5. 
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Programma 7 | Volksgezondheid en milieu 
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu 
Doelstelling 

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen 
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de 
gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van 
CO2-uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of 
cultuurhistorische elementen. 

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van 
onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. 
Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en het 
gebruik maken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door 
de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken. 

Kaderstellende documenten 
Ontwikkelagenda Duurzaamheid 

Ontwikkelagenda Inclusieve Samenleving 

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009) 
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005) 
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011) 
Milieuprogramma 2011-2015 (2011) 
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009) 
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (GRP) 
Handhavingsbeleidsplan 2014-2018 
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022 
Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Opsterland 2016-2019 

Vitaal Opsterland 2010-2030 

Notitie medegebruik gymlokalen  
Omgevingsvisie 2015-2030 

Thema Milieu 
Thema Milieu 
Er is een duurzaam leefmilieu. 

Doelstellingen 
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst 

 

Maatregelen 
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen 

De gemeente krijgt €1,18 per inwoner per jaar (ca €35.000) om aan zwerfafval te besteden, conform 
vastgestelde doelstellingen. Dat wordt grotendeels uitgegeven aan het faciliteren van de himmelploegen 
en andere bij de gemeente bekende vrijwilligers. 

Het budget wordt besteed aan: 

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=e8e7c579-7e57-4ef0-83da-356ebc660c25&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=2d279372-ba77-4a61-8031-d891ce9e0631&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=1954e3f5-bd4d-4f65-b55d-6033c1d53943&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=743db74e-56a8-4b23-b073-f7b00166ab90&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=21073d4c-3d06-42d3-8e2d-d290b3275cfd&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=92c6d0bc-8371-4ef9-9d67-cb00a24a8950&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=c67801fd-7305-4665-897f-b8824939cd0d&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=271d1222-0cc4-4bbd-a47d-c11e67fd564a&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=0707c303-8575-4310-9147-9b4aac4622b6&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=d883108d-0c37-4431-af68-f32087733fe0&type=org
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 faciliteren vrijwilligers; afvalgrijpers, veiligheidshesjes, ophalen ingezameld zwerfafval, e.d.; 

 beloning voor de vrijwilligers; 

 ondersteunen zwerfafvalprojecten. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

We faciliteren de himmelploegen zoals beschreven. De vergoeding is door het Rijk bijgesteld naar 
€1,16 per inwoner. Dit heeft geen groot effect op het jaarbudget. 

We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen) 

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval door een betere afvalscheiding 
aan de bron. Ingezet is op de vermindering van gft, vooral uit de keuken, en het restafval. We richten ons 
op communicatie naar de burger om zo de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar en 
een scheidingspercentage van 75% in 2020 te halen. In 2017 is er nog 114 kg restafval per inwoner 
opgehaald en ligt het scheidingspercentage op ruim 81%. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Maatregelen zijn conform omschrijving uitgevoerd. In 2019 is nog 92 kg restafval per inwoner 
ingezameld en het scheidingspercentage is ruim 80%. Daarmee zijn onze doelstellingen in 2019 al 
gehaald. 

We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval 

Sinds 2000 is in de gemeente Opsterland en de gemeenten Ooststellingwerf en Heerenveen diftar 
ingevoerd. Dit betekent, dat inwoners naast een vast tarief voor afval ook een variabel tarief betalen 
afhankelijk van het aantal keer dat men de minicontainer aanbiedt voor ledigen. Het variabel tarief geldt 
alleen voor de sortibak (restafval) en biobak (gft). Andere grondstoffen, zoals papier, glas, textiel, kunnen 
gratis aangeboden worden op daartoe aangewezen plaatsen.  

In Opsterland blijven we bij het systeem diftar-frequentie, voorlopig wordt geen diftar-gewicht ingevoerd, 
zoals waarschijnlijk in Ooststellingwerf en Heerenveen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Maatregelen zijn conform plan uitgevoerd.  

We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit 

We geven uitvoering aan de maatregelen zoals die in het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 zijn 
benoemd. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 
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Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Aan het rioleringsplan is uitvoering gegeven. Enkele maatregelen op het vlak van vervanging en 
groot onderhoud zijn beoordeeld als nog niet urgent. Deze worden later uitgevoerd. Het budget 
hiervoor is opgenomen in de voorziening. 

Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit 

Op het gebied van bodem, geluid, lucht- en waterkwaliteit is het uitgangspunt in ieder geval dat we de 
huidige kwaliteit beschermen. 

 Op het gebied van bodemkwaliteit zorgen we er voor dat er geen nieuwe verontreinigingen bij 
komen. Mocht er door een calamiteit wel verontreiniging ontstaan dan zien we er op toe dat de 
veroorzaker ook de verontreiniging opruimt. We zorgen er tevens voor dat er in ieder geval één 
verontreiniging in de gemeente wordt gesaneerd, waardoor de kwaliteit jaarlijks verbetert. De 
bodemkwaliteitskaart is toe aan een herijking. In 2019 zorgen we er voor dat de kwaliteitskaart 
een update krijgt.  

 We zorgen er voor dat er geen toename komt van geluidsbelasting aan de gevels van woningen. 
Bij onderhoud en aanleg van wegen zorgen we er voor dat woningen langs de weg aan de norm 
voldoen of we stimuleren ze om aan de norm te gaan voldoen. Bedrijven die worden opgericht, 
veranderen of uitbreiden moeten zorgen dat ze aan de geluidsnormen voldoen.  

 De lucht- en waterkwaliteit in Opsterland is over het algemeen goed. We ontwikkelen beleid om 
electrische auto's te stimuleren. Landelijke regelgeving zorgt er voor dat de stallen in de 
veehouderij minder schadelijke stoffen uit gaan stoten. Dit wordt in de vergunningverlening 
meegenomen. Het gemeentelijke rioleringsplan is er op gericht dat we zorgen voor een kwaliteit 
van het oppervlaktewater verbeteren. Projecten die worden uitgevoerd zijn hier op gericht.   

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De kwaliteit van lucht en water in Opsterland is zodanig dat geen aanvullende maatregelen nodig 
zijn. Voor maatregelen met betrekking tot bodem: zie bodemkwaliteit en bodembeheerskaart. 

Wij saneren eventuele vervuilingen bij ontwikkeling van gemeentelijke grond 

Wettelijk is geregeld dat vervuilde grond gesaneerd moet worden bij bestemmingswijzigingen. In veel 
gevallen wordt op deze manier bij nieuwbouw gesaneerd. In alle andere gevallen waar we grond in 
eigendom van de gemeente ontwikkelen, gaan we ook vervuilingen saneren.  Bij de overige gronden, niet 
in bezit van de gemeente, die gesaneerd moeten worden, ligt de verantwoordelijkheid en kosten van de 
sanering bij de initiatiefnemer /eigenaar. We stimuleren hen deze saneringen in voorkomende gevallen 
wel te realiseren. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  
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Kwaliteit 

In 2019 is de bodemsanering aan de Jan Eysengastrjitte - ten behoeve van het woningbouwproject 
Elkien - in Gorredijk afgerond. 

Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water 

Al een aantal jaren hebben we aan onze juridische verplichtingen voldaan die voortvloeien uit de 
kaderrichtlijn water KRW). Binnen onze gemeente zijn echter nog meer inspanningen nodig om te kunnen 
zeggen dat we binnen de gemeentegrenzen voor 100% voldoen. Het Wetterskip heeft vanuit de KRW de 
verplichting om het aantal natuurvriendelijke oevers uit te breiden. Het Wetterskip wil binnen onze 
gemeentegrenzen invulling geven aan hun plicht om deze natuurvriendelijke oevers te ontwikkelen. Vanuit 
onze zorgplicht gaan we in overleg met het Wetterskip kijken hoe deze oevers kunnen worden 
gerealiseerd. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

De gemeente Opsterland voldoet aan de vereisten in de KRW. Het initiatief voor het ontwikkelen 
van nieuwe KRW projecten die leiden tot verbetering van waterkwaliteit ligt bij het Wetterskip. Het 
Wetterskip heeft het afgelopen jaar geen initiatieven genomen om nieuwe KRW maatregelen uit te 
voeren. 

Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd 

 

Maatregelen 
We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij 

We willen de kwaliteit van de bodem behouden. Schone bodem willen we schoon houden en tegelijk 
saneringen oppakken om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Hiervoor is het van belang 
bodembeleid bij te houden en bodemkaarten up to date te houden. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

We zijn gestart met het actualiseren van de bodemkaart om deze in 2020 te kunnen vaststellen. 
Door de PFAS problematiek is er meer tijd nodig om de kaart actueel te krijgen.  

We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren 

 

Maatregelen 
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten 

Ons beleid is er op gericht om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren. We willen gebieden waar 
duisternis voor de natuur van belang is daarom beschermen tegen lichtvervuiling. De wetgeving geeft de 
gemeenten de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen die in volgens ons extra bescherming nodig 
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hebben tegen lichtvervuiling. Uiterlijk in 2021 hebben we daarom gebieden aangewezen die in onze ogen 
deze bescherming nodig hebben. In deze gebieden zullen beperkingen gaan gelden voor lichtgebruik. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is dit overleg nog niet aan de orde geweest. Dit wordt in 2020 opgepakt.  

Verbonden partijen 
 Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de 

NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN. 

 Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt 
samengewerkt met de FUMO. 

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in 
samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de 
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (voormalig Stichting Openbare Verlichting 
Fryslân). Formeel is dit geen verbonden partij. 

Thema Gezonde samenleving 
Thema Gezonde samenleving 
Inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam, wonen waar het kan zelfstandig en kunnen meedoen in de 
maatschappij. 

Doelstellingen 
Preventie van gezondheidsrisico’s 

 

Maatregelen 
Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in 
kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht 

We willen voorkomen, dat kinderen in Opsterland overgewicht/obesitas ontwikkelen. Daarom zijn we 
aangesloten bij het landelijke netwerk Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG gaat uit van het 
principe, dat een gezonde omgeving uitnodigt tot het maken van een gezonde keuze. Er wordt een 
JOGG-regisseur aangesteld voor de komende drie jaar.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 is de JOGG-regisseur begonnen met activiteiten gericht op een gezonde omgeving rond 
kinderen. Water drinken was het belangrijkste thema van 2019. Daarnaast werken verschillende 
scholen aan het vignet gezonde school en werken verschillende sportverenigingen aan een 
gezonde kantine.  

We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug 
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Voor het dorp Gorredijk ontvangt gemeente Opsterland jaarlijks een bijdrage vanuit het landelijke 
programma Gezond in de Stad (GIDS-gelden). Deze decentrale uitkering wordt ingezet om in Gorredijk 
initiatieven en programma's te ontwikkelen die tot doel hebben de gezondheidsachterstanden in Gorredijk 
terug te dringen. We kiezen voor een compacte aanpak, waarbij we focussen op inactiviteit en 
overgewicht.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In Gorredijk vinden activiteiten in het kader van Sun Opsterlan (JOGG) plaats. Hier wordt 
samengewerkt met onder andere kinderopvang, onderwijs en sportverenigingen om een gezonde 
omgeving voor kinderen te realiseren. Daarnaast hebben we ingezet op een beweegvriendelijke 
omgeving in Gorredijk, door middel van een speeltuin. Verder werken we in Gorredijk aan het 
project Vitale Regio, een samenwerking tussen de GGD, De Friesland Zorgverzekeraar en Friese 
gemeenten. De methodiek Mobility Mentoring is geimplementeerd, waarbij een relatie tussen 
financiele problematiek en gezondheid wordt gemaakt. 

Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van 
maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 

Wij voeren het plan van aanpak DHW uit. 

Wij geven voorlichting rondom evenementen. 

Wij maken afspraken met sportverenigingen. 

Wij voeren het nalevingsonderzoek 2019 uit. 

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In juli 2019 is het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022 vastgesteld. We 
voeren de activiteiten uit het uitvoeringsplan uit in een integrale werkgroep.  

Uit het nalevingsonderzoek van 2019 blijkt dat in Opsterland bij 41% van de aankooppogingen 
geen alcohol is verkocht aan 17-jarige mysterykids. Het gemiddelde nalevingspercentage in 
Fryslan is 37%.  

Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere 
openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit 

Wij stellen een actieplan op.  

Portefeuillehouder: L. de Vries Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 hebben we ingezet op het stimuleren van sportverenigingen om aan de slag te gaan met 
een rookvrij sportterrein. We ondersteunen sportverenigingen hierbij door advies vanuit Team Fit, 
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de JOGG regisseur en de bekostiging van bordjes om het rookvrije sportterrein aan te duiden. Dit 
vormt de basis voor ons op te stellen actieplan Rookvrije Generatie.  

In 2020 stellen we het actieplan op. 

Verbonden partijen 
Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Thema Duurzaamheid 

Doelstellingen 
De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld 

 

Maatregelen 
Wij kopen 100% duurzaam in 

Samen met Ooststellingwerf en Weststellingwerf hebben we een aantal jaren geleden in het beleid 
vastgelegd dat we 100% duurzaam inkopen. In de praktijk blijkt het lastig om hier volledig aan te voldoen. 
Door intern meer aandacht te geven aan duurzaam inkopen komen we steeds dichter bij ons beleid om 
ook daadwerkelijk 100% duurzaam in te kopen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In het inkoopformulier is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Er zijn inmiddels vernieuwende 
inkooptrajecten uitgevoerd met daarin duurzaamheid als belangrijke eis.  

Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen 

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we €500.000 reserveren voor de verduurzaming van 
gemeentelijke gebouwen. Om een goed beeld te krijgen van wat hiervoor nodig is, gaan we een 
duurzaamheidsuitvoeringsplan opstellen voor de renovatie van de gemeentelijke gebouwen. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Voor het opstellen van strategisch vastgoedbeheer is een plan van aanpak opgesteld. De 
verduurzaming van onze gebouwen is daar een onderdeel van. Aan ons gemeentelijk vastgoed 
zijn al wel diverse onderzoeken en maatregelen voor verduurzaming uitgevoerd.  

We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die 
actief aan de slag moeten 

 

Maatregelen 
We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma 
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Het milieubeleidsplan heeft zijn looptijd gehad. In de omgevingsvisie is een beleidsvisie opgesteld die 
richting geeft aan duurzaamheid voor onze gemeente. Het coalitieakkoord scherpt dit beleid aan. We zijn 
in 2018 gestart met een startnotitie duurzaamheid/milieu en geven daar in 2019 met een programma 
Duurzaamheid een vervolg aan. Hierin geven we aan welke activiteiten we in het kader van duurzaamheid 
gaan ontplooien. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Vanuit het programma duurzaamheid is besloten om te focussen op de energietransitie. Hiervoor is 
een uitvoeringsprogramma vastgesteld door de raad. Overige activiteiten rond duurzaamheid zijn 
opgenomen in de begroting. 

Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 

 

Maatregelen 
Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij 
onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, 
geothermie, etc.) 

In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2035 energieneutraal te zijn. Om 
energieneutraal te worden kunnen we een deel van het energiegebruik in de gemeente verminderen en 
we moeten de overgebleven hoeveelheid energie die we nodig hebben zelf opwekken. Om dit te bereiken 
is uitgerekend dat we in ieder geval in 2035 400 ha zonnepark nodig hebben. In deze coalitieperiode 
betekent dit dat er 100 ha zonnepark gerealiseerd moet worden om onze ambitie te bereiken. 

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Eind 2019 is het concept zonneplan door de raad vastgesteld. Bij het opstellen van dit conceptplan 
zijn alle lokale partijen betrokken. 

Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 

 

Maatregelen 
Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket) 

Om de inwoners en bedrijven van Opsterland te betrekken bij onze doelstelling om de grote energievraag 
bij de woningen en bedrijven te verminderen, is het van belang dat we de mensen goed kunnen bereiken. 
Hiervoor willen wij, uitvoering gevend aan het coalitieakkoord, een energieloket openen welke fysiek wordt 
bemenst. 

  

Portefeuillehouder: R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  
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Kwaliteit 

Opsterland is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Inwoners vinden op de website van het 
loket (www.duurzaambouwloket.nl) veel praktische onafhankelijke informatie en tips over 
energiebesparing, isolatie en subsidiemogelijkheden. Ze kunnen er telefonisch en via de mail met 
vragen stellen. In Opsterland zijn al energieadviseurs actief. Gekoppeld aan campagnes zullen wij 
het energieloket de komende jaren verder uitbouwen. 

Beleidsindicatoren 
  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Omvang huishoudelijk restafval 

(De niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per 

jaar) Realisatie: 152 kg 194 kg 172 kg 

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval   Gegevensperiode: CBS statistiek Huishoudelijk afval 2018 

De Friese gemeenten streven de landelijke VANG-doelstellingen na,  waarbij het de intentie is om in 2020 
100 kg restafval per inwoner (brandbaar residu plus fracties milieustraat) en 75% recycling te halen. Van 
de 152 kg restafval per inwoner in 2018 is de nascheiding niet meegerekend. Dat is ca. 60 kg. 

Opsterland: Fryslân: Nederland: Hernieuwbare elektriciteit 

(hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, 

waterkracht, zon of biomassa.) Realisatie: 8,7 % 26,2% 18,5% 

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor   Gegevensperiode: Klimaatmonitor-RWS 2019 

Bij een verdieping op de cijfers van hernieuwbare elektriciteit blijkt dat met name gemeenten met veel 
windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. 

/www.duurzaambouwloket.nl
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 6.980 7.361 7.181 7.715 -534 

Baten 6.200 6.301 6.301 6.559 -258 

Saldo voor 
bestemming 

-780 -1.060 -880 -1.156 276 

Saldo na 
bestemming 

-780 -1.060 -880 -1.156 276 

Toelichting op de financiën 
bedragen x  € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              7.181              7.715                 534 

Baten               6.301              6.559                 258 

Saldo voor bestemming                -880             -1.156                -276 

Mutaties reserves:       

Lasten                           -                             -                             -   

Baten                    68                   42                  -26 

Saldo na bestemming                -812             -1.114                -302 

        

Specificatie mutaties reserves    Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Totaal lasten                           -                             -                             -   

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. Gidsgelden                   38                   42                     4 

Onttrekking AR vrije deel t.b.v. WEN                    30                           -                    -30 

Totaal baten                   68                   42                  -26 

Het saldo op dit programma is in 2019 € 302.000 nadeliger dan geraamd. 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door taakveld riolering. Er is in 2019 minder geïnvesteerd in riolering 
dan geraamd. Daardoor is het BTW-voordeel lager. Dit geeft op het taakveld riolering een nadelig effect 
van € 315.000.  
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Daarnaast is er een voordeel van € 25.000 op de uitgaven van de GIDS gelden. Dit is veroorzaakt doordat 
in 2019 een aantal geraamde activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd . Bij de resultaatbestemming 2019 
wordt voorgesteld het resterend budget van € 25.000 incidenteel in 2020 alsnog beschikbaar te stellen 
voor deze activiteiten. 
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Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden 
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden 
Programma doelstelling 

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen 

Door de veranderende maatschappelijke situatie kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken 
tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.  
De nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2021 zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en gekanteld 
werken. In de Omgevingsvisie (2015) zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. Zo wordt beschreven op 
welke wijze de kwaliteiten van bijvoorbeeld inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en 
ondernemers kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
De Omgevingsvisie is voor wat betreft het onderdeel wonen nader uitgewerkt in de Woonvisie (2017). 
Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met 
andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook vormt het een kader voor dorpsvisies en het 
gemeentelijk grondbeleid. 

Met betrekking tot de ruimtelijke regelgeving wordt verder gewerkt aan actualisatie van de 
bestemmingsplannen.. Op deze wijze kan de overgang naar de nieuwe regels op grond van de 
Omgevingswet eenvoudiger worden gerealiseerd. 

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van 
kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl 
(landelijke website). 

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden gegeven. Het 
wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. 

Kaderstellende documenten 
Omgevingsvisie 2015-2030 
Woningbouwafspraken Provincie Fryslân 2016 - 2026 
Woonvisie 2017-2021  
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009) 
Digitale agenda Opsterland (2015) 
Vitaal Opsterland, visie op basisvoorzieningen en accommodaties (2010) 
Criteria- en Uitgangspuntennotitie Vitaal Opsterland 2 (2012) 
Scenario-notitie Vitaal Opsterland 2 (2012) 
Einddocument Vitaal Opsterland 2 (2013) 
Jaarverslag/programma ruimtelijke plannen 2015-2016 
Herwaardering nog niet in exploitatie genomen grond (2012) 
Nota grondbeleid (2018-2021)  

Investeren in de woningvoorraad van Zuidoost Fryslân (2015) 
Handhavingsbeleidsplan 2014-2018 

Thema Ruimtelijke ordening 
Thema Ruimtelijke ordening 
De ruimte zodanig inrichten of herinrichten ter bevordering van een aantrekkelijke en vitale leefomgeving 
met inachtneming van wet- en regelgeving. 

Doelstellingen 
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten 
opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. 

/www.ruimtelijkeplannen.nl
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=2cca2164-fc25-47b5-a189-b60e81c30592&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=60a2d2f9-b536-4a49-8bda-df308023b40e&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=bc819bf8-2f13-4eb9-be10-05db706e646d&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=b37af616-7028-4f6a-b817-944a5578fb38&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=f5e36386-d9f3-4c0b-8ce1-cacee8c96641&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=9b764825-a979-411e-98b8-1bfa2875478f&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=4873a223-71cb-42ee-9724-12ef4fabd11e&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=7b4cc08f-345b-4122-bd87-68bdfbf82380&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=40f77452-f55b-411c-af40-727e1daf8e6b&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=ccb40a5d-196d-45b7-92f8-1ecc1d46403b&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=8b2056b4-d94a-451c-aa09-56c20518c395&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=3ec77f83-8190-4a3a-979c-2dd413a0866b&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=0a263559-f3c2-4feb-8de0-f8feba79c225&type=org
https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=e3742f61-842c-4a51-9d9f-09b8a7309c50&type=org
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Maatregelen 
We actualiseren de Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie Opsterland is in 2015 vastgesteld. Voor de actualisatie worden bouwstenen 
verzameld: samen met andere Friese overheden in de Omgevingslabs en bij de uitwerking van de 
gemeentelijke opgaven rond o.a. duurzaamheid/energietransitie. De uiteindelijke actualisatie vindt plaats 
na de invoering van de Omgevingswet (voorzien in 2021). 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Samen met andere Friese overheden zijn onder andere voor de thema's gezondheid en 
veiligheid bouwstenen verzameld. Ook is dit gebeurd bij de uitwerking van gemeentelijke 
opgaven. Het door de raad vastgestelde conceptzonneplan is daar een voorbeeld van. 

We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde 
financiën) 

Voor het voormalige ROM-project is de gebiedscommissie Koningsdiep verantwoordelijk voor de 
uitvoering van diverse natuurontwikkelingsplannen.  Deze plannen leveren een bijdrage aan fijn kunnen 
wonen en leven, en draagt ook bij aan recreatie en toerisme . De mogelijke gevolgen van de 
bezuinigingen van de provincie voor de natuurontwikkeling van het Koningsdiep zijn relatief klein. Voor de 
gebiedsontwikkeling Koningsdiep vallen de meeste nog in te richten natuurgebieden onder de KRW 
(Kader Richtlijn Water) en Natura 2000. Hiervoor zijn de middelen gegarandeerd. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

We hebben naar GS schriftelijk onze zorgen geuit over de voorgenomen bezuiniging van de 
provincie op natuur en mogelijke consequenties voor het project. Inmiddels lijken deze 
bezuinigingen van de baan. 

We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea 

Wij voeren jaarlijks bestuurlijk overleg met de grote terrein beherende organisaties (TBO's) om  op de 
hoogte te zijn van elkaars plannen en ontwikkelingen en een goede onderlinge afstemming te hebben.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er is op inhoud regelmatig overleg met de TBO's gevoerd.  

Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw 

Hierbij sluiten wij aan bij de provincie Fryslân op weg naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 
2025 en ondersteunen wij de landbouwdeals. 
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Het Deltaplan Biodiversiteistherstel kan ons en onze partners ondersteunen.  Bij het jaarlijkse overleg 
tussen gemeente en landbouw (Krîtecommissie) wordt dit geagendeerd. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Het overleg heeft in mei plaatsgevonden. Zoals voorgenomen is ook de landbouw besproken. Naar 
aanleiding daarvan is de Raad op bedrijfsbezoek geweest.  

Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen 

De gemeente heeft een belangrijk voorbeeldfunctie. In de openbare ruimte kiezen we daarom voor 
duurzame oplossingen. Duurzaamheid kan ook betekenen een degelijke (hufter-proof) inrichting waardoor 
de onderhoudskosten in de toekomst lager zijn. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder, R. Jonkman Wethouder 

Startdatum: 23-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Bij vervanging en nieuwe realisatie wordt gebruik gemaakt van onderhoudsarme kapitaalgoederen. 
Voorbeelden vanuit 2019 zijn het voorbereiden van de ombouw van circa 300 armaturen naar 
LED-verlichting. Bij het vervangen van de verkeers- en straatnaamborden is standaard de ‘ultimate 
signing’ toegepast. Voor het nieuwe fietspad langs ’t Goarrefean is duurzaam beton toegepast. 

Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief 

Initiatieven om tot een passende bestemming te komen van vrijkomende agrarische gebouwen worden 
positief benaderd. Startpunt voor herinvulling is het geldende bestemmingsplan voor het Buitengebied 
waarin diverse mogelijkheden zijn opgenomen om de agrarische bestemmingen te wijzigen ten behoeve 
van een andere invulling. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er zijn in 2019, nadat we lang geen aanvragen hadden ontvangen, drie verzoeken om gebruik te 
kunnen maken van de Ruimte voor Ruimteregeling in behandeling genomen. Deze aanvragen zijn 
nog in behandeling. 

Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er 
meerdere woningen kunnen worden gebouwd 

Eind 2019 wil de provincie beschikken over een Omgevingsvisie die gebaseerd is op de nieuwe 
Omgevingswet . We weten op dat moment wat onze speelruimte zal zijn. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  
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Kwaliteit 

Er zijn geen concrete verzoeken ontvangen voor een herinvulling van leegstaande 
(oorspronkelijke) boerderijen met meerdere woningen. 

Thema Wonen 
Thema Wonen 
Er is een toekomstgericht woonklimaat. 

Doelstellingen 
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. 

 

Maatregelen 
We actualiseren de Woonvisie waar nodig 

Indien ontwikkelingen in de samenleving daartoe aanleiding geven zal de woonvisie geactualiseerd 
worden.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In 2019 was het niet nodig de woonvisie te actualiseren. 

Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen 

Bij het faciliteren van goed onderbouwde woonplannen kan het gaan om plannen voor 
nieuwbouwwoningen, maar ook om plannen voor de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen 
(herstructurering). Daarnaast maken we jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties Elkien en 
WoonFriesland en de huurdersvereniging De Bewonersraad. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In de woonvisie staat aangegeven dat woningbouw met name zal plaatsvinden in de vier grote 
dorpen Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen. In de andere dorpen vindt alleen 
uitbreiding met woningen plaats wanneer er een aantoonbare behoefte is. In 2019 hebben 
verschillende dorpen en initiatiefnemers plannen voor woningbouw voorgelegd aan de gemeente. 
Met deze dorpen en initiatiefnemers heeft overleg plaatsgevonden over de mogelijkheden. In een 
aantal gevallen heeft dit geleid tot concrete plannen waaraan planologische medewerking is dan 
wel zal worden verleend. 

Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw 

Bij nieuwbouw van woningen wordt gestreefd naar de realisatie van energie-neutrale woningen. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  
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Kwaliteit 

Voor nieuwbouw van woningen is het Bouwbesluit leidend. Marktpartijen en particuliere 
woningbouwers zijn gestimuleerd meer energiebesparende maatregelen te treffen dan in het 
Bouwbesluit staat aangegeven. Particuliere bouwers hebben onder meer gebruik kunnen maken 
van ‘Advies op maat’ en de subsidieregeling zonneboilers. In 2019 zijn 108 nieuwe woningen 
gerealiseerd. Een deel daarvan is gebouwd door woningcorporatie Elkien (o.a. in De Vlecke en Jan 
Eisengastrjitte in Gorredijk). Deze corporatiewoningen zijn energieneutraal. 

Wij vergroenen de starterslening 

De starterslening wordt gehandhaafd. Aan het verlenen van een starterslening worden 
duurzaamheidseisen gekoppeld. Onderzocht wordt welke duurzaamheidseisen dit kunnen zijn. Hierbij 
wordt gedacht aan woningisolatie, het plaatsen van zonnepanelen, maar ook andere energiebesparende 
maatregelen kunnen van toepassing zijn. De Verordening Starterslening Opsterland 2016 zal hierop 
aangepast worden.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

In december 2019 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Energietransitie vastgesteld. 
Hierin is het vergroenen van de starterslening opgenomen als actiepunt voor 2020. 

Wij zetten in op woningen voor ouderen 

Gelet op de vergrijzing van de bevolking zal bij nieuwbouw van woningen en aanpassing van bestaande 
woningen de aandacht gericht zijn op de doelgroep ouderen.  

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Naast de omvang verandert ook de samenstelling van de bevolking. Er is sprake van ontgroening 
en vergrijzing. Het percentage 65 plussers zal de komende jaren toenemen. In 2019 hebben wij 
daarom ingezet op nieuwbouwwoningen voor ouderen (levensloopbestendige woningen). 
Daarnaast hebben wij voorlichting gegeven aan met name oudere inwoners om hun woning aan te 
passen om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn de verzilverlening en de 
blijverslening ingevoerd. 

Verbonden partijen 
 Uitvoering van taken op het gebied van welstandsadvisering vindt plaats door de 

gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem. 

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen 
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen 
In 2019 is er ruimte geboden voor de groei van woningbouw. In de lopende/actieve grondexploitaties (BIE) 
zijn 18 kavels voor woningen (8.915 m2) verkocht. 
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Het actieve grondbeleid heeft zich in 2019 beperkt tot de BIE. Het passieve grondbeleid bestond in 2019 
uit gesprekken met marktpartijen voor woningbouw op gemeentelijke gronden.  

Doelstellingen 
We bieden ruimte voor groei van de woningbouw. 

 

Maatregelen 
Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd 

De gemeente is terughoudend bij het verwerven van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen, omdat er 
voldoende grond op voorraad is in de verschillende dorpen (2018: circa 91 hectare). Grondverwerving 
vindt alleen plaats in situaties die onwenselijk zijn om aan de markt over te laten en/of indien er sprake is 
van een maatschappelijk belang. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er is in 2019 geen grond aangekocht voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen 

De gemeente kan een actief of een passief (faciliterend) grondbeleid voeren. Om marktpartijen te 
stimuleren en te faciliteren bij hun ruimtelijke plannen zal veelal gekozen worden voor een 
tussenvariant.  Dus een combinatie van actief en faciliterend beleid per ruimtelijk initiatief. Kortom: 
ruimtelijk maatwerk. 

Portefeuillehouder: A. Postma Wethouder 

Startdatum: 24-07-2018  

 

 
Kwaliteit 

Er zijn door marktpartijen bouwprojecten gerealiseerd in Gorredijk en Ureterp.  

Het betrof voornamelijk tweekappers en rijwoningen.  

De verkochte bouwgrond maakte deel uit van actieve grondexploitaties. 

Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. 

 

Beleidsindicatoren 

Opsterland: Fryslân: Nederland: 
Nieuw gebouwde woningen 

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen) 
Realisatie: 4,7 5,8 8,2 

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad   Gegevensperiode: 2017 
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Opsterland: Fryslân: Nederland: Gemiddelde WOZ-waarde 

(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro) 

  Realisatie: € 216 € 186 € 248 

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken   Gegevensperiode: 2019 

  Demografische druk 

Opsterland: Fryslân: Nederland: 

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in 

verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) 

Realisatie: 78,6% 77,6% 69,8% 

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek   Gegevensperiode: 2019 

 
Opsterland: Fryslân: Nederland: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 

(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat 

een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.) Realisatie: € 610 € 631 € 669 

Bron: COELO, Groningen   Gegevensperiode: 2019 

  

Opsterland: Fryslân: Nederland: Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 

(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat 

een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.) Realisatie: € 712 € 723 € 739 

Bron: COELO, Groningen   Gegevensperiode: 2019 
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Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 3.348 2.574 2.529 4.022 -1.493 

Baten 2.717 2.673 2.718 3.545 -828 

Saldo voor 
bestemming 

-631 99 188 -477 665 

Saldo na 
bestemming 

-631 99 188 -477 665 

Toelichting op de financiën 
bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Lasten              3.510              5.002              1.492 

Baten               2.718              3.545                 827 

Saldo voor bestemming                -792             -1.457                -665 

Mutaties reserves:       

Lasten                           -                   149                 149 

Baten                  366                 565                 199 

Saldo na bestemming                -426             -1.041                -615 

        

Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil  

  2019 2019  begroting  

   na wijzigingen     jaarrekening  

Reserve invoering Omgevingswet                           -                   149                 149 

Totaal lasten                           -                   149                 149 

Reserve recreatie en toerisme Kansen benutten                   24                   24                           -   

Reserve duurzaam bouwen                   23                   23                           -   

Vrijval reserve Skoalleane Ureterp                           -                     62                   62 

Reserve komplannen                 294                 283                  -11 

Reserve De Vlecke Gorredijk                           -                   148                 148 
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Reserve invoering omgevingswet                   25                   25                           -   

Totaal baten                 366                 565                 199 

Het saldo op dit programma is in 2019 € 615.000 nadeliger dan geraamd. 

Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt doordat het saldo op de bouwgrondexploitatie in 2019 € 
741.000 nadeliger is dan geraamd. De verdere toelichting staat in de paragraaf grondbeleid.  

Ook was er sprake van vrijval van de reserve Skoalleane (voordeel € 62.000) en vrijval van de reserve De 
Vlecke (voordeel € 149.000). 

Tenslotte was er een nadeel van € 40.000 vanwege aan afrekening van de Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (beheersfee) die grotendeels betrekking heeft op voorgaande jaren. 
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Paragrafen 
Lokale heffingen 
Lokale heffingen 
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

De diverse verordeningen belastingen en heffingen zijn in december 2018 vastgesteld. In de begroting is 
uitgegaan van het nieuwe niveau van de tarieven. Waar dat mogelijk is en wettelijk is toegestaan zijn de 
tarieven van 2019 verhoogd met de pbbp (prijs bruto binnenlands product) index van 2,4%. Een 
uitzondering hierop vormen de tarieven voor afval en riolering. Deze tarieven zijn gebaseerd op 
kostendekkendheid. 

Kaderstellende documenten 
De vastgestelde verordeningen belastingen en heffingen. 

Overzicht geraamde inkomsten 
In het hierna volgende overzicht staan de in onze gemeente geldende belastingen en heffingen. 

Programma 
 Lokale belastingen en heffingen 

 (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 2018 

Begroting 2019 (incl. 

wijzigingen) 
Jaarrekening 2019 

1 Algemeen plaatselijke verordening               24 45 22 

0 Leges publiekszaken             505 166 367 

0 Reclamebelasting               86 40 40 

8 Leges omgevingsvergunning             640 626 649 

3 Toeristenbelasting             180 148 180 

7 Begrafenisrechten             138 150 137 

7 Afvalstoffenheffing (excl. kwijtscheldingen)          2.873 2.946 3.144 

7 Rioolheffing (excl. kwijtscheldingen)         2.604 2.763 2.745 

0 Onroerendezaakbelasting          4.393 4.413 4.440 

0 Precariorechten          1.718 1.900 2.081 

  Totaal        13.160 13.197 13.804 

Algemeen plaatselijke verordening (APV) 

De opbrengst van de APV is € 23.000 lager dan geraamd. De opbrengsten zijn afhankelijk van de vraag 
en liggen in lijn met het jaar 2018. 

Leges publiekszaken 

De leges inkomsten zijn € 200.000 hoger dan geraamd. In de begroting 2019 waren deze baten per abuis 
te laag opgenomen. Daarnaast varieert de vraag naar reisdocumenten en rijbewijzen jaarlijks. 

Reclamebelasting 

De werkelijke baten zijn gelijk aan de begroting. 
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Leges omgevingsvergunning 

De leges van de omgevingsvergunning zijn iets hoger dan geraamd.  

Toeristenbelasting 

De baten zijn gelijk aan die van 2018.  

De inkomsten van de Toeristenbelasting uit programma 3 zijn toegevoegd aan de reserve Recreatie en 
Toerisme. 

Afvalstoffenheffing 

De opbrengst van de afvalstoffenheffing laat een positief verschil ten opzichte van zowel de begroting als 
de jaarrekening 2018 zien. In 2019 zijn de sorti-bakken (grijze containers) vaker aangeboden dan 
geraamd. Het aantal aangeboden sorti-bakken 2019 ligt in lijn met 2018. 

Rioolheffing: 

De baten rioolheffing waren nagenoeg gelijk aan de begroting en hoger dan de baten in de jaarrekening 
2018. De baten zijn ten opzichte van de jaarrekening 2018 hoger omdat de tarieven zijn verhoogd in ons 
streven naar 100% kostendekkendheid. 

Onroerendezaakbelasting: 

De werkelijke opbrengst van de OZB was (bijna) gelijk aan de verwachte opbrengsten.  

Precariorechten 

De opbrengst precariorechten werd tot en met 2018 in de voorziening precario gestort vanwege de 
mogelijkheid van bezwaar. Begin 2020 is de gerechtelijke procedure gestopt. Als gevolg daarvan is de 
betreffende voorziening vrijgevallen. In bovenstaand overzicht is de bate die betrekking heeft op 
belastingjaar 2019 opgenomen. 

Afval en Riolering 
Kostendekkendheid 

De gerealiseerde kostendekkendheid van de tarieven is: 

Soort Dekkingspercentage begroot Dekkingspercentage werkelijk 

Afval 100% 99,6% 

Riolering 98,6% 95,4% 

  

Omgevingsvergunningen 
De tariefstelling ten aanzien van de diverse omgevingsvergunningen is niet van een dergelijke omvang 
dat volledige kostendekkendheid kan worden bewerkstelligd. Een volledige kostendekkendheid kan niet 
worden gerealiseerd omdat dan de tarieven voor bepaalde vergunningen (bijvoorbeeld 
evenementenvergunningen) zodanig zouden moeten stijgen dat de hoogte van de leges niet meer in 
verhouding staat tot de activiteit. 

Kostendekkendheid 

Het dekkingspercentage van de omgevingsvergunningen was 83% (begroot was 68%).  

De kosten voor de invoering van de Omgevingswet waren in 2019 lager dan geraamd, hierdoor is de 
kostendekkendheid hoger. Het resterende budget voor de invoering is toegevoegd aan de reserve 
invoering omgevingswet. 
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Lokale lastendruk 
De “Atlas van de lokale lasten 2019” (COELO) geeft voor onze gemeente het volgende rangnummer 
(nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 355 de hoogste): 

 Woonlasten meerpersoonshuishouden eigenaar-bewoner rangnummer 107 (2018 nr. 127) 

Beleidsindicatoren 

De beleidsindicatoren die betrekking hebben op woonlasten en gemiddelde WOZ waarde zijn opgenomen 
in programma 8. 

Kwijtscheldingsbeleid 
Voor de onroerendezaakbelastingen en de heffingen voor riool- en afvalstoffenheffing, zoals die elk jaar 
gecombineerd worden opgelegd, kan kwijtschelding worden verkregen. Bij kwijtschelding vindt een 
vermogenstoets en een inkomenstoets plaats. De gemeente moet hiervoor een norm vaststellen. Deze 
norm wordt gerelateerd aan de bijstandsnorm. In onze gemeente is de kwijtscheldingsnorm gelijk aan de 
bijstandsnorm (100%). 

Het aantal verleende kwijtscheldingen in 2019 was 590 (in 2018 was dit 604). 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en 
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en 
alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie 
tot de financiële positie. Een juist oordeel over de toereikendheid van de weerstandscapaciteit kan alleen 
maar worden gegeven als er een juist en volledig beeld bestaat van de risico’s, de kans hierop en de 
eventuele financiële gevolgen. Daartoe wordt jaarlijks een risicoprofiel opgesteld. 

Kaderstellende documenten 
Beleidskader reserves en voorzieningen. 
Beleidskader vaststelling bedrag post onvoorzien. 

Inventarisatie van de risico’s en het weerstandscapaciteit 

Risicoprofiel: 
In onderstaande tabel benoemen we de risico’s en schatten daarbij de factoren "kans" (dat het risico zich 
voordoet) en "invloed" (de impact als het risico zich voordoet) in. De top tien van risico’s , gesorteerd naar 
invloed op de weerstandscapaciteit, geeft het volgende beeld. 

Risico Kans Maximaal financieel gevolg Invloed Totaal risico 

Uitgaven Decentralisatie Jeugd en WMO overschrijden de geraamde bedragen 50% € 3.000.000 44% € 1.500.000 

Mogelijke WW verplichtingen tijdelijk personeel 25% € 1.000.000 7% € 250.000 

Tegenvallende resultaten grondexploitaties 15% € 1.500.000 7% € 225.000 

Borgstellingen 1% € 25.000.000 7% € 250.000 

Financiële consequenties invoering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 50% € 1.000.000 15% € 500.000 

Financiële tegenvallers grote projecten 10% € 2.000.000 6% € 200.000 

De uitkering uit het gemeentefonds is in een volgende circulaire mogelijk lager dan verwacht. 50% € 1.000.000 15% € 500.000 

Totaal   € 34.500.000 100% € 3.425.000 
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De genoemde maximale financiële gevolgen zijn relatief. Een risico met een groot maximaal financieel 
gevolg kan op basis van de “kans” en “invloed” een relatief beperkte invloed op het aan te houden 
minimale weerstandscapaciteit hebben. Omgekeerd kan een klein maximaal financieel gevolg een grote 
invloed hebben. 

Bepalen weerstandscapaciteit: 
De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op € 3,43 miljoen. De weerstandscapaciteit is € 10,2 
miljoen. Dit betekent dat wij in staat zijn om met de huidige weerstandscapaciteit ook grotere risico’s het 
hoofd te kunnen bieden. 

In onderstaande tabel wordt de weerstandscapaciteit weergegeven. De bedragen zijn gebaseerd op de 
balans ultimo 2019. 

Incidenteel weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)   

Algemene reserve ultimo 2019:   

Algemene reserve deel buffer 7.500 

Algemene reserve vrij deel 2.711 

Totaal algemene reserve 10.211 

Het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's 
Jaarlijks worden de risico’s geïnventariseerd. Daarnaast berekenen we het beschikbare 
weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen moet minimaal de berekende risico’s kunnen dekken. 

Kengetallen 
De vijf voorgeschreven kengetallen die onder andere met behulp van de bovenstaande 
geprognosticeerde balans zijn berekend, luiden als volgt: 

Kengetallen Rekening 2018 Begroting 2019 Rekening 2019 

1 Netto schuldquote 51,6% 42,0% 35,3% 

  Netto schuldquote excl. verstrekte leningen 35,6% 42,0% 35,3% 

2 Solvabiliteitsratio 27,2% 26,2% 21,9% 

3 Structurele exploitatieruimte -8,6% 0,0% -7,7% 

4 Grondexploitatie 2,2% 2,5% 2,9% 

5 Belastingcapaciteit 94,3% 94,1% 97,9% 

  

Netto Schuldquote 
In 2019 nam de netto schuldquote van de gemeente af. Dit komt omdat de verhouding tussen het saldo 
van de schulden en de baten is verbeterd. De schuldquote van Opsterland bevindt zich ruim binnen de in 
de theorie genoemde (en door de VNG gehanteerde) grens van 130 procent. 

Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden) 
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden geeft inzicht in de schulden 
minus de leningen die zijn afgesloten om één op één door te verstrekken aan de verbonden partijen. In 
2019 zijn de aan de woningbouwcorporaties doorgeleende leningen volledig afgelost. De schuld quote 
daalt. De oorzaak is hiervoor bij Netto Schuldquote aangegeven.  
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Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteit van de gemeente neemt ten opzichte van de jaarrekening 2018 iets af. Solvabiliteit is de 
verhouding tussen leningen en eigen vermogen (reserves). De afname komt doordat de gemeente geld 
leent voor investeringen. Daarnaast zet de gemeente de bestemmingsreserves in om de gemaakte 
beleidsafspraken uit te voeren. De gemeente vindt het solvabiliteitspercentage aanvaardbaar. 

Structurele exploitatieruimte 

Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen wordt gedekt. Een 
negatief percentage houdt in dat structurele lasten incidenteel gedekt worden. Het kengetal drukt dus niet 
uit of sprake is van een begrotingstekort of –overschot. Een overzicht van de incidentele lasten en baten 
is opgenomen in de jaarrekening. 

Grondexploitatie 

Het kengetal grondexploitatie geeft inzicht in de waarde van de gronden ten opzichte van de totale baten 
van de gemeente. Het percentage geeft aan dat Opsterland geen bovenmatige risico’s op de 
grondexploitaties loopt afgezet tegen de omvang van de begroting. Daar komt bij dat de gemeente met 
de algemene reserve ook nog over voldoende weerstandsvermogen beschikt. 

Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit wordt berekend met de tarieven voor een meerpersoonshuishouden. Bij een 
percentage hoger dan 100 zijn de woonlasten hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij een percentage 
lager dan 100 zijn de woonlasten lager dan het landelijk gemiddelde. De woonlasten bevinden zich onder 
het landelijk niveau. 

Onderhoud kapitaalgoederen 
Onderhoud kapitaalgoederen 
Inleiding 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke 
gebouwen. Deze openbare ruimte bevat voorzieningen die we uit kapitaalgoederen noemen. Dit zijn 
wegen, wegbebakening, straatmeubilair, riolering, civiele kunstwerken (bruggen e.d.), openbaar groen, 
openbare verlichting en gebouwen. Het onderhoud hiervan is van belang voor de leefbaarheid en 
veiligheid in onze gemeente. Daarnaast is goed onderhoud van belang om kapitaalverlies te voorkomen. 

In het Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2014-2018 (hierna: BKP) zijn de kwaliteitsniveaus van 
de arealen (te onderhouden kapitaalgoederen) openbaar groen, verhardingen en kunstwerken vastgelegd 
door de gemeenteraad (13 mei 2013). Hierin heeft in 2017 een herijking plaatsgevonden (notitie 
Kapitaalgoederen) om kapitaalvernietiging te minimaliseren. Het onderhoud van deze arealen is daarbij 
gedifferentieerd naar gebruik. Netjes waar het moet, sober waar het kan. De ambitieniveaus voor de 
riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (GRP). 

Kaderstellende documenten 

Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2014-2018 (BKP) 
Aanpassingen Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte op openbaar groen (vastgesteld 15-10-2015) 
Notitie kapitaalgoederen 2017 
Beheerplan onderhoud sportvelden (2008) 
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009) 
Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (GRP) 
Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP) 
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014 
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Wegen en verhardingen 
Kerncijfers 

De gemeente heeft ongeveer 2,7 miljoen m2 verharding in beheer. Deze bestaat voor 58% uit asfalt, 40% 
elementenverharding (klinkers, tegels e.a.) en 2% beton. De totale verharding vertegenwoordigt een 
geschatte waarde van ongeveer € 175 mln. 

Onderhoudsniveau 2019 

Het gewenste kwaliteitsniveau van de verhardingen is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan openbare 
ruimte 2014-2018 (BKP). Om kapitaalvernietiging te voorkomen is aanvullend in september 2017 de 
Notitie kapitaalgoederen vastgesteld waarmee de ambitie is uitgesproken om alle arealen op een basis 
niveau te onderhouden. De huidige onderhoudstoestand is hieronder weergegeven en op onderdelen 
lager dan de ambitie. Dit komt omdat sinds 2017 wordt gewerkt aan het verhogen van alle lagere niveaus. 
Het vraagt een langere doorlooptijd (>5 jaar) om de arealen terug te brengen op een basisniveau. 
Daarnaast wordt er tweejaarlijkse geinspecteerd. De weergave hieronder is op basis van de inspectie uit 
2018. De verwachting is dat de situatie in 2019 een beter beeld laat zien dan de weergave. In 2019 is € 
1.903.000 uitgegeven. 

Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud verharding per structuurelement 

Areaal Hoeveelheid 

Bedrijven terreinen Buiten gebied Centra 
Groen gebieden / 

Parken 
Hoofd wegen Woon gebieden 

Fietspaden 85km Hoog Basis Hoog Zeer Hoog Basis Hoog 

Parkeervoorzieningen 11,2ha Basis Laag Laag Zeer Hoog Laag Laag 

Wegen 397km Basis Laag Laag Zeer Hoog Hoog Laag 

Voetpaden / trottoirs 124km Laag Hoog Laag Laag Laag Basis 

Kwaliteit (CROW) op basis van inspecties en prognoses 2018 (in 2019 is geen inspectie uitgevoerd, dit 
gebeurt tweejaarlijks). 

Riolering 
Kerncijfers 

In de gemeente ligt meer dan 350 km riolering onder de grond. Hiervan is 214 km vrijverval en 137 km 
mechanische riolering. Daarnaast zorgen 558 gemalen, 112 IBA’s (reinigingsstations op perceelniveau) 
en 5 bergbezinkvoorzieningen voor de verwerking van afval- en hemelwater. De totale installatie 
vertegenwoordigt een geschatte waarde van ongeveer € 146 mln. 

Onderhoudsniveau 2019 

Het gewenste kwaliteitsniveau van de riolering is vastgelegd in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2015 – 
2019 (GRP). De huidige onderhoudstoestand is hieronder weergegeven en op onderdelen lager dan de 
ambitie. Dit heeft te maken met de doorlooptijd (>10 jaar) om het totale areaal aan te passen. In 
overeenstemming met het GRP was in 2019 ruim €1 mln beschikbaar voor onderhoud en vervanging. Tot 
2040 is er voldoende budget om het vastgestelde ambitieniveau te handhaven. 

Kwaliteitsniveau's per structuurelement 

Gemeentelijke watertaken 

Centrum Woon-gebieden Bedrijven-terreinen Buiten-gebied 

Afvalwater inzameling van afvalwater Basis Basis Basis Basis 
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transport van afvalwater Basis Basis Basis Basis 

inzameling van overtollig hemelwater Basis Basis Basis  n.v.t. 

verwerking van hemelwater in riolen Basis Basis Basis  n.v.t. Hemelwater 

verwerking van hemelwater in openbare ruimte Laag > Basis Laag > Basis Laag > Basis  n.v.t. 

inzameling van grondwater Basis > Laag Basis > Laag Basis > Laag  n.v.t. 

Grondwater 

verwerking van grondwater Basis Basis Basis  n.v.t. 

Kwaliteit (CROW) op basis van inspecties en prognoses (2019) 

Vaarwegen en kunstwerken (water) 
 Kerncijfers 

Opsterland kent een variatie aan civiele kunstwerken die voor een deel verbonden zijn aan de recreatieve 
vaarroutes. De objecten in eigendom van de gemeente zijn hieronder weergegeven. 

  

Civiele kunstwerken 

  Aantal 

Bruggen (beweegbaar) 17 stuks 

Bruggen (vast) 28 stuks 

Bruggen (hout) 96 stuks 

Kademuren 6.860 m1 

Oeverconstructies 26.734 m1 

Vaar-recreatieve voorzieningen 36 stuks 

Duikers 4 stuks 

Tunnels* 4 stuks 

Sluizen 1 stuks 

*Van drie tunnels heeft de gemeente het dagelijks beheer. Het eigendom ligt bij de Provincie Fryslân of 
Rijkswaterstaat 
Het totale areaal kunstwerken vertegenwoordigt een geschatte vervangingswaarde van ongeveer € 55 
mln. 

Onderhoudsniveau 2019 

Het gewenste kwaliteitsniveau van kunstwerken e.a. is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan openbare 
ruimte 2014-2018. Binnen het begrote budget zijn de kunstwerken / voorzieningen op de vastgestelde 
niveaus onderhouden. Groot onderhoud is gedekt vanuit de voorziening. Hier is in 2019 de jaarlijkse 
bijdrage van € 257.000 aan gedoteerd. De totale uitgaven aan onderhoud waren in 2019 circa € 0,5 mln.  

Areaal Kwaliteitsniveaus beheer en onderhoud verharding per structuurelement 
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Bedrijven terreinen Buiten gebied Centra Groen gebieden / Parken Hoofd wegen Woon gebieden 

Bruggen (beweegbaar)  n.v.t. Basis Basis  n.v.t. Basis Basis 

Bruggen (vast)  n.v.t. Laag Basis  n.v.t. Laag Basis 

Bruggen (hout)  n.v.t. Laag  n.v.t. Basis Basis Basis 

Kademuren  n.v.t. Basis Basis  n.v.t.  n.v.t. Basis 

Oeverconstructies  n.v.t. Basis  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. Basis 

Vaarrecreatieve voorzieningen  n.v.t. Basis Basis  n.v.t.  n.v.t. Basis 

Kwaliteit (CROW) op basis van inspecties en prognoses (2019) 

Groen 
Kerncijfers 

Opsterland is een groene gemeente met een diversiteit aan openbaar groen. De grootste arealen zijn 
hieronder weergegeven. 

Openbaar groen 

  Aantal 

Bomen 49.000 stuks 

Bosplantsoen 900.000 m2 

Sierbeplanting 75.000 m2 

Hagen 9.500 m1 

Grasveld 965.000 m2 

Bermen/ruigte 1.893.000 m2 

Watergangen/vijvers 590.000 m2 

Parkmeubilair 800 stuks 

Onderhoudsniveau 2019 

Het gewenste kwaliteitsniveau van het openbare groen is vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan openbare 
ruimte 2014-2018 (BKP). In 2019 was € 1.964.000 beschikbaar voor het beheer en onderhoud van het 
areaal. Hiervoor is het areaal in overeenstemming met de vastgestelde ambities (CROW) onderhouden. 

Beeldkwaliteit   Centra Woon gebied Hoofd wegen Bedrijven terrein Groen gebieden / parken Buiten gebied Begraaf plaatsen 

Bomen Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis 

Bosplantsoen Basis Basis Laag Laag Laag Laag Basis 
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Sierbeplanting Basis Basis Basis Laag Basis Laag Hoog 

Hagen  n.v.t. Basis Basis Basis Laag Laag Hoog 

Grasveld Basis Laag Laag Laag Laag Laag Hoog 

Bermen  n.v.t. Basis Basis Basis Basis Basis Basis 

Kruidenrijk gras Basis Laag Laag Laag Laag  n.v.t. Basis 

Watergangen/vijvers Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis 

Parkmeubilair Basis Basis Basis Basis Basis Basis Hoog 

Kwaliteit (CROW) op basis van inspecties en prognoses (2019) 

De werkzaamheden aan het openbaar groen zijn deels uitgevoerd door de eigen dienst en Caparis. 

In het areaal bomen komt ziekte voor (o.a. essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte), waardoor op korte 
termijn (<5jr) de veiligheid van deze bomen niet kan worden gewaarborgd. In 2019 zijn daarom 260 zieke 
bomen gekapt. Hiervoor is herplant gepleegd. 

Gebouwen 
Kerncijfers 

De gemeente heeft 53 gebouwen in beheer en eigendom. Het gemeentelijk vastgoed heeft een 
herbouwwaarde van circa € 63 mln. 

Gemeentelijk vastgoed 

Functieomschrijving Aantal 

Bedrijfsvoering 11 

Maatschappelijk 14 

Monumentaal 8 

Voormalige scholen en leegstaande gebouwen 6 

Dorpshuizen 5 

Overig 9 

Totaal gebouwen 53 

Onderhoudsniveau 2019 

Het grootste deel (90%) van de gebouwen is in 2019 onderhouden op basis van de kwaliteit 
‘instandhouding’. Dit betekent dat aan de gebouwen werkzaamheden zijn verricht om het gebouw te 
behouden in de staat waarin het zich bevindt. Deze gebouwen voldoen daarmee voor het 
onderhoudsniveau aan de gestelde bestekskwaliteit. De overige gebouwen (10%) waren in 2019 niet 
meer in gebruik of zullen binnenkort niet meer in gebruik zijn en worden verkocht of gesloopt. Aan deze 
gebouwen is het minimaal noodzakelijke onderhoud gepleegd. 

Voor het planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is een voorziening beschikbaar. In 2019 is 
de jaarlijkse bijdrage van € 731.000 gedoteerd aan deze voorziening.  



 

108 

In 2019 zijn diverse mutaties geweest aan het gemeentelijke vastgoed. Dorpshuis de Mande in 
Lippenhuizen is verkocht. Basisschool de Trimbeets en naastgelegen kinderdagopvang zijn gesloopt. 
Toiletvoorzieningen in Gorredijk en Wijnjewoude zijn toegevoegd aan het areaal.  

Openbare verlichting 
Kerncijfers 

In Opsterland staan circa 4.400 lantaarnpalen waarvan ongeveer 90% in beheer en eigendom van de 
gemeente zijn. De overige palen zijn in beheer en eigendom van de Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, 
woningcorporaties en VvE’s. De totale vervangingswaarde van de installatie bedraagt ongeveer € 6 mln. 

Onderhoudsniveau 2019 

De lantaarnpalen en armaturen zijn onderhouden op CROW kwaliteitsniveau B (is overeenkomstig aan 
het ‘basisniveau’ zoals vastgelegd in het BKP). 

Financiering 
Financiering 
Inleiding 

Deze paragraaf gaat over de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer. Deze taken 
hebben als doel de gemeente te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke 
kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s. 

Beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille  

In de financiële verordening heeft de raad het college bestuurlijk mandaat gegeven voor het uitoefenen 
van de financieringsfunctie. Het college zorgt daarbij voor: 

1. Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van tijdelijke overtollige 
gelden; 

2. Het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico’s, 
koersrisico’s en kredietrisico’s. 

3. Het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van voldoende rendement op 
uitzettingen. 

4. Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en financiële posities. 

Kaderstellende documenten 

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet (2017). 

Beleidskader reserves en voorzieningen (2016). 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet houdt in, dat maximaal 8,5% van de totale begroting met kort geld gefinancierd mag zijn. 
Voor 2019 is dit voor onze gemeente maximaal € 6,7 miljoen. Omdat we de rentelasten voor de 
gemeente zoveel mogelijk willen beperken maken we zoveel als mogelijk gebruik van kortlopende 
leningen, de rente voor kortlopende leningen was namelijk beduidend lager dan die van langlopende 
leningen. Uit onderstaande tabel blijkt dat we de kasgeldlimiet in 2019 niet hebben overschreden. 

Liquiditeitspositie over 2019 

Berekening (bedragen x € 1.000) 

Stappen (1–4) 

(1) Vlottende schuld 

(2) 

Vlottende 

middelen 

(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–) 
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Eerste kwartaal 2019 

(1) – (2) = (3)       

Ultimo maand 1                                               4.000 
               3

.243 
                       757 

Ultimo maand 2                                               4.403 
               1

.248 
                    3.155 

Ultimo maand 3                                               5.000 
               1

.838 
                    3.162 

(4) Gemiddelde van (3)                         2.358 

Stappen (5–9) Variabelen   Bedragen 

-5 Kasgeldlimiet                       6.422 

(6a) = (5>4) Ruimte onder de kasgeldlimiet                       4.064 

(6b) = (4>5) Overschrijding van de kasgeldlimiet                            -   

Berekening kasgeldlimiet (5)       

-7 Begrotingstotaal                     84.561 

-8 Percentage regeling   8,5% 

(5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet                            72 

        

Tweede kwartaal 2019 

(1) – (2) = (3)       

Ultimo maand 1                                               7.138 
               5

.897 
                    1.241 

Ultimo maand 2                                               4.941 
               3

.866 
                    1.075 

Ultimo maand 3                                               5.051 
               4

.002 
                    1.049 

(4) Gemiddelde van (3)                         1.122 

Stappen (5–9) Variabelen   Bedragen 

-5 Kasgeldlimiet                       6.422 

(6a) = (5>4) Ruimte onder de kasgeldlimiet                       5.300 

(6b) = (4>5) Overschrijding van de kasgeldlimiet                            -   
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Berekening kasgeldlimiet (5)       

-7 Begrotingstotaal                     84.561 

-8 Percentage regeling   8,5% 

(5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet                            72 

        

Derde kwartaal 2019 

(1) – (2) = (3)       

Ultimo maand 1                                               4.352 
               5

.434 
                  -1.082 

Ultimo maand 2                                               8.216 
               4

.696 
                    3.520 

Ultimo maand 3                                               5.143 
               1

.844 
                    3.299 

(4) Gemiddelde van (3)                         1.912 

Stappen (5–9) Variabelen   Bedragen 

-5 Kasgeldlimiet                       6.422 

(6a) = (5>4) Ruimte onder de kasgeldlimiet                       4.510 

(6b) = (4>5) Overschrijding van de kasgeldlimiet                            -   

Berekening kasgeldlimiet (5)       

-7 Begrotingstotaal                     84.561 

-8 Percentage regeling   8,5% 

(5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet                            72 

        

Vierde kwartaal 2019 

(1) – (2) = (3)       

Ultimo maand 1                                               5.573 
               2

.613 
                    2.960 

Ultimo maand 2                                               6.019 
                  

942 
                    5.077 

Ultimo maand 3                                               9.000 
               2

.696 
                    6.304 
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(4) Gemiddelde van (3)                         4.780 

Stappen (5–9) Variabelen   Bedragen 

-5 Kasgeldlimiet                       6.422 

(6a) = (5>4) Ruimte onder de kasgeldlimiet                       1.642 

(6b) = (4>5) Overschrijding van de kasgeldlimiet                            -   

Berekening kasgeldlimiet (5)       

-7 Begrotingstotaal                     84.561 

-8 Percentage regeling   8,5% 

(5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet                            72 

Renterisiconorm 

De renterisiconorm houdt in, dat maximaal 20% van het totaal van de begroting aan een renteherziening 
onderhevig mag zijn. Dit betekent dat we maximaal over € 15,6 miljoen renterisico mogen lopen. We 
hebben in 2019 op de langlopende leningen € 2,8 miljoen afgelost (exclusief leningen die betrekking 
hebben op de doorgeleende leningen aan woningbouwcorporaties). Uit onderstaande tabel blijkt dat we in 
2019 hebben voldaan aan de renterisiconorm. 

Renterisico vaste schuld over de jaren 2019 t/m 2022 

Berekening (bedragen x € 1.000)           

Stap Variabelen Renterisico(norm) 2019 2020 2021 2022 

-1 Renteherzieningen                    -                      -                      -                  -   

-2 Aflossingen              2.800              2.800              2.800          2.800 

-3 Renterisico (1+2)              2.800              2.800              2.800          2.800 

-4 Renterisiconorm         

(5a) = (4>3 ) Ruimte onder renterisiconorm            12.704            12.880            11.737        11.611 

(5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm                    -                      -                      -                  -   

  Renterisiconorm         

Berekening Begrotingstotaal jaar T            77.521            78.398            72.683        72.057 

(4a) Percentage 20% 20% 20% 20% 

(4b) Regeling 0 0 0 0 

(4) = (4a x 4b/100) Renterisiconorm (van alleen jaar T)            15.504            15.680            14.537        14.411 

Doorgeleende leningen 

De aan de woningbouwcorporaties doorgeleende leningen zijn in 2019 volledig afgelost. 
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Renterisicobeheer 

Het renterisico is het volume aan uitstaande schuld, dat aan renteherziening onderhevig is. De wetgever 
heeft in de Wet financiering decentrale overheden (Fido) eisen gesteld aan het renterisico dat een 
gemeente in enig jaar mag lopen. Deze eisen komen tot uitdrukking in de kasgeldlimiet (voor leningen met 
een looptijd tot 1 jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). Het college 
zorgt ervoor dat de gemeente verantwoord en goedkoop financiert binnen de gegeven normen. 

Liquiditeiten 

Ook in 2019 hebben we weer een beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Voor de aangetrokken kortlopende 
leningen hebben we in 2019 rente ontvangen in plaats van betaald.  

Bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering 
De hoofdpunten van beleid worden beschreven in de programma’s van de begroting. Het realiseren van 
die beleidsdoelen kan alleen met de inzet van diverse middelen als personele inzet, financiële middelen 
en administratie, communicatie, ICT, onderzoek, informatievoorziening en archivering, juridische 
adviezen, inkoop, huisvesting en andere ondersteunende faciliteiten. De inzet dient effectief, efficiënt en 
integer te zijn. 

De bedrijfsvoering en de ontwikkeling daarvan hangt nauw samen met vraagstukken rondom sturing en 
control. Met de woorden: "We zijn in control” wordt bedoeld of de besturing van de ambtelijke organisatie 
beheerst wordt. Hoe lopen de processen en zijn ze efficiënt ingericht, worden de processen en de kosten 
beheerst en zijn (financiële) risico’s benoemd, zijn risicobeheersmaatregelen tijdig getroffen, zijn de te 
behalen resultaten helder en smart geformuleerd, boeken we de resultaten die zijn afgesproken, wordt er 
op de juiste momenten verantwoording afgelegd? Deze zaken hebben permanent aandacht.  
Bedrijfsvoering gaat daarnaast ook over innovatie: kunnen we de processen slimmer organiseren en kan 
het goedkoper en beter? De ontwikkelingsbijdragen van de communicatietechnologie spelen daarbij een 
essentiële rol. Neem als voorbeeld de ontwikkeling van app's op smartphones en tablets, ook in ons 
dagelijkse werk. 

Uw raad heeft bij vorige verantwoordingen de vraag gesteld wat er geleerd wordt als zaken of processen 
minder goed zijn verlopen. Soms gaan zaken en processen anders dan we ons vooraf hebben 
voorgesteld. Wij constateren dat de planning en doorlooptijd weleens vertraagd worden door bijkomende 
onvoorziene omstandigheden. Soms levert het beleid niet helemaal het gewenste maatschappelijke effect 
op, zodat bijsturing nodig is. Dit vergt zorgvuldige communicatie zowel naar uw raad als naar 
betrokkenen. De noodzaak van bijsturing wordt doorgaans tijdig gesignaleerd door allerlei controle-
mechanismen. 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen die in de gemeentelijke bedrijfsvoering 
speelden in 2019. 

Kaderstellende documenten 
Organisatieverordening (2017). 

Inkoop en aanbestedingsbeleid OWO 2018 (2018-16078). 

Normenkader rechtmatigheid (wordt jaarlijks door het college vastgesteld). 

Bestuursovereenkomst OWO 2015 (2016-13886).  

Professionalisering van de organisatie 
Bij een gemeente die modern wil besturen, hoort een daarop afgestemde organisatie, een organisatie met 
modern werkgeverschap én werknemerschap. In 2019 hebben we hiervoor een aantal acties in de 
organisatie uitgevoerd. Zo is programmasturing ingevoerd. Met programmasturing versterken we de 
relatie tussen wat elke medewerker doet en wat dat bijdraagt aan het bereiken van effecten in de 
samenleving. Het wordt zo gemakkelijker om integraal te werken, overzicht te houden en keuzes te 
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maken. Om het gekanteld werken te verbeteren, wordt gewerkt met een initiatieventafel. Aan deze tafel 
worden initiatieven van inwoners besproken, zodat daar sneller op ingespeeld kan worden door de 
organisatie. Hoe we dit doen, bespreken we ook met inwoners in de bijeenkomsten van de zogenoemde 
Doordenktank. 

Daarnaast hebben we de mogelijkheden voor flexwerken in 2019 uitgebreid, bijvoorbeeld door een aantal 
medewerkers laptops te geven in plaats van een werkplek met vaste computer. Hierdoor wordt niet alleen 
thuiswerken makkelijker, maar kunnen we de beschikbare ruimte in het gemeentehuis ook beter benutten. 
Een ander voorbeeld is het opleidingenaanbod. Medewerkers kunnen diverse (online) opleidingen volgen 
om bijvoorbeeld hun digitale vaardigheden te verbeteren. 

Gekanteld werken 
Om als gemeente gekanteld te werken en op die manier initiatieven uit de samenleving te kunnen 
faciliteren, wordt ook het nodige van medewerkers verwacht. Deze maatschappelijke context vraagt om 
duidelijkheid in de communicatie over de rol van de gemeente, meer maatwerk en betere dienstverlening, 
die sterker gericht is op de omgeving en de samenwerking. Medewerkers dienen vraaggericht maatwerk 
te kunnen leveren, met respect voor wet- en regelgeving. 

Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen 
Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de ambtelijke organisatie en aan de bedrijfsvoering. De 
organisatie moet als gevolg van doorgevoerde ombuigingen met minder financiële middelen meer 
realiseren. Het gemeentelijke takenpakket en de gewenste kwaliteit nemen elk jaar toe. Aanjagers voor 
verhoging van efficiëntie en flexibiliteit om resultaten te boeken zijn onder meer projectmatig werken, 
digitalisering van de dienstverlening, maar ook samenwerking met andere gemeenten en ketenpartners. 
Dit vraagt continue aandacht. Door nieuwe taken kan de formatie ook toenemen. Er zijn dus twee 
tegengestelde bewegingen. 

Verloop fte's op hoofdlijnen Fte's 

Formatie begroting 2019             218 

Structurele nieuwe taken (Perspectiefbrief 2019) 1 

Structurele formatie begroting 2020            219 

Bij de Perspectiefbrief 2019 is 1 fte meegenomen voor nieuwe taken.  

Samenwerking in OWO-verband 
De gemeente zet de samenwerking met Ooststellingwerf en Weststellingwerf voort. OWO heeft de 
volgende gezamenlijke afdelingen: 

 Bedrijfsvoering (financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, inkoop en 
aanbesteding, ICT, documentaire informatievoorziening en verzekeringen); gehuisvest te 
Wolvega. 

 Beheer en Registratie (belastingen, vastgoedinformatie en backoffice Werk, inkomen en zorg) ; 
gehuisvest te Oosterwolde; 

 Vergunningverlening, toezicht en handhaving; gehuisvest te Gorredijk. 

In 2019 zijn weer meer processen geharmoniseerd of beter op elkaar afgestemd. Voorbeelden hiervan 
zijn gezamenlijke inkoop, de koppeling van processen in het sociaal domein met de backoffice en de 
financiële administratie. In de jaarlijkse MKB-onderzoeken (2019) over ons betaalgedrag (betalen binnen 
30 dagen) staan de drie OWO-gemeenten in de top 5 van de provincie Fryslân en in de top 35 van 
Nederland. Wij betalen meer dan 95% van onze facturen op tijd (binnen de gestelde termijn van 30 
dagen). Daarnaast hebben de drie gemeenten in 2019 een gezamenlijk beleidsplan opgesteld voor VTH 
(eind januari 2020 vastgesteld door de drie colleges van B&W). 
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Overige ontwikkelingen 
Herbezinning taken 

In de Programmabegroting 2019 is opgenomen dat we een proces doorlopen om de taken en 
werkzaamheden van de gemeente te herbezinnen. Het doel van dit traject was om zicht te krijgen op 
mogelijke ruimte om de nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en de ambities die in het 
coalitieakkoord zijn uitgesproken te kunnen realiseren. In het eerste kwartaal van 2019 hebben we 
daarom voor alle uitgaven van de gemeente bekeken of er een wettelijke basis of een duidelijke relatie 
met de doelen die in de programmabegroting staan is. Het resultaat was dat één post (Streekagenda 
Zuidoost-Fryslân; € 78.000) onterecht als structureel in de begroting was opgenomen. 

Projecten 
MFA Gorredijk 

Op 3 juni 2019 is de realisatie van de MFA in Gorredijk stopgezet en het initiatief hiervoor teruggelegd in 
het dorp. In het dorp is er een initiatiefgroep ontstaan die kijkt naar de mogelijkheden voor De Skâns. 
Omdat er een relatie is tussen De Skâns en het sportcomplex Kortezwaag, nemen de initiatiefnemers in 
Gorredijk nu ook de mogelijkheden van het sportcomplex mee. De ontwikkelingen worden afgewacht 
waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. 

MFA De Tynje 

In het project MFA De Tynje werkt het dorp zelf de plannen uit voor de realisatie van een 
MFA, waarin door zelfwerkzaamheid en het slim combineren van functies en ruimten ook de 
gymnastiekvoorziening voor het dorp behouden blijft. De planologische procedures zijn opgestart. De 
hoofdgebruikers van het MFA hebben ieder een programma van eisen (PvE) opgesteld, welke de 
architect met hen heeft vertaald in een gezamenlijk PvE en een conceptschetsontwerp. Daarbij is ook een 
eerste doorrekening gemaakt van kosten en baten. Duidelijk is dat er bij alle onderdelen en zeker bij het 
dorpshuisdeel een behoorlijke financiële uitdaging ligt. Het dorp realiseert zich dat keuzes gemaakt 
moeten worden. 

Project Kansen voor Beetsterzwaag 

De initiatieffase is op 9 juli 2019, binnen het beschikbare budget, afgerond met uw besluit voor de 
definitieve locatie. Vervolgens zijn we gestart met de definitiefase. Uw raad heeft besloten het 
kindcentrum definitief in het plangebied De Finnebuorren (aan de Vlaslaan) te realiseren. Daarbij is ook 
afgesproken dat Comprix bouwheer van het kindcentrum wordt. Hiervoor is het deelproject schoolgebouw 
De Finne gestart. 

Het is duidelijk dat alleen voetbalvereniging De Sweach een mogelijke partner in of nabij het kindcentrum 
gebouw (De Finne) is. Belanghebbenden in het gebied zien diverse mogelijkheden samen te werken. 

Met de partners in het gebied wordt gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan. Door onduidelijkheid over de 
definitieve locatie van de voetbalkantine en kleedruimtes is het plan nog niet afgerond. De planning voor 
realisatie van het kindcentrum is uitgelopen (augustus 2022). 

Klein Groningen 

Voor het project Klein Groningen, onderdeel van gebiedsontwikkeling N381, vallen de projectkosten hoger 
uit. De uiteindelijke meerkosten voor het project zijn ca. € 30.000,- (overschrijding 3%). Meerkosten zijn 
ontstaan, door tegenvallende sloopkosten van de melkfabriek. 

De plannen zijn gezamenlijk met de bevolking ontwikkeld. Daardoor is de oorspronkelijk toiletvoorziening 
voor de recreatie uitgebreid tot een slechtweeraccommodatie. De meerkosten zijn gedekt vanuit middelen 
vanuit ombouw N381. 

De uitvoering van het project is gecombineerd met het onderhoud aan de weg en het vervangen van het 
riool door een gescheiden stelsel voor vuil- en hemelwater. 

Verduurzamen Wetterwille Gorredijk 
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De verduurzaming van de Wetterwille 5 is afgerond . Na plaatsing van de 250 PV panelen in 2018 is in 
2019 de biomassakachel in gebruik genomen. Het aanleveren van brandstof uit onze eigen snoeihout is 
nog in ontwikkeling. Dit hout voldoet nog niet aan kwaliteitsnormen, zoals de drogingsgraad en afmetingen 
van het snipperhout. 

Voor deze energiemaatregelen was € 262.000,- begroot. Het project kent een overschrijding van € 
23.000. Hierdoor stijgen de afschrijvingslasten van deze investeringen. Deze worden echter nog steeds 
volledig gedekt door lagere energielasten en toegekende subsidies. Een deel van de overschrijding is 
veroorzaakt door prijsstijgingen in de markt en een aantal noodzakelijke aanpassingen van het ontwerp. 
Daarnaast vielen de kosten voor leges omgevingsvergunning, verplaatsen fietsenstalling, materiaal voor 
de opslag van de voorraad houtsnippers en de realisatie van twee oplaadpunten voor elektrische auto’s 
en fietsen hoger uit dan vooraf geraamd. 

Toezicht en controle op de gemeente 
Toezicht en controle op de gemeente 
Doel paragraaf toezicht en controle 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de toezichtvormen en controles die in 2020 zullen 
plaatsvinden. Het gaat hierbij om toezicht en controle op de gemeente. Dit ter onderscheiding van toezicht 
en handhaving die de gemeente uitvoert op activiteiten van burgers, bedrijven en instellingen. Puntsgewijs 
wordt ingegaan op: 

1. Accountantscontrole en rechtmatigheid 

2. Audits informatiebeveiliging 

3. Horizontale verantwoording college aan de raad 

4. Interbestuurlijk toezicht door de provincie 

5. Rekenkamercommissie 

6. Waarstaatjegemeente.nl 

Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid 
De raad heeft een kaderstellende rol met betrekking tot de accountantscontrole. In het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden staan de wettelijke goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
in een percentage van de omvangsbasis (de totale lasten van de gemeente). De bedragen voor de 
rapporteringstoleranties die de accountant gebruikt voor het verslag van bevindingen, zijn de bedragen 
die voortvloeien uit de goedkeuringstoleranties. De raad kan lagere rapporteringstoleranties voorschrijven 
aan de accountant. 

De uitgangspunten voor de accountantscontrole 2020 zijn: 

Goedkeuringstoleranties: 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden (gelijk aan de wettelijke norm). 

Rapporteringstolerantie: 0,5% voor fouten en 1,5% voor onzekerheden 

Overige uitgangspunten zijn: 

1. Budgetrecht raad 

Als een door de raad geautoriseerd budget onvoldoende is, zal het college in principe voor aanvullende 
budgettaire ruimte voorstellen doen aan de raad. Dit is niet nodig als er door het college dekking kan 
worden gevonden binnen het programma. Maar als de uitgave inhoudelijk niet overeenkomt met de 
doelstellingen van de raad, dan moet het college de uitgave alsnog ter besluitvorming voorleggen aan de 
raad. Mutaties worden elk jaar bij de Perspectiefbrief gemeld, waarbij het college een voorstel aan de raad 
overlegt tot het wijzigen van de lopende begroting. 

2. Normenkader 
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Het normenkader bestaat uit alle wet- en regelgeving die van belang zijn voor de accountantscontrole. Het 
normenkader wordt jaarlijks per 31 december door het college vastgesteld en ter kennis van de raad 
gebracht. 

Met het vaststellen van de begroting worden ook de bovenvermelde uitgangspunten voor de 
accountantscontrole vastgesteld. 

Ad 2 Audits informatiebeveiliging 
Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Als gemeente werken we met de Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIG bestaat uit een stelsel van maatregelen op 
organisatorisch, fysiek en technisch gebied. Daarnaast zijn er specifieke wetten waar we aan moeten 
voldoen, zoals de basisregistratie personen (BRP), de paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwinet), de basisregistratie adressen en gebouwen 
(BAG), de basiskaart grootschalige topografie (BGT), de Basisregistratie ondergrond (BRO) en DigiD.  

Om een veelvoud aan diverse audits tegen te gaan is in 2017 een start gemaakt met ENSIA 
(enkelvoudige normering, single information audit). Dit is een zelfevaluatietool om te kijken hoe de 
organisatie ervoor staat op het gebied van de bovenstaande wetten. 

Dit betekent dat maar één keer per jaar de zelfevaluatielijst ingevuld hoeft te worden. De informatie wordt 
gebruikt voor de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad en aan diverse verticale 
verantwoordingslijnen als departementen. 

ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te 
professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & control-
cyclus. Hierdoor heeft de gemeenteraad meer overzicht over de stand van zaken van de 
informatieveiligheid en kan hij bijsturen op de voortgang van de implementatie van de Baseline 
Informatiebeveiliging gemeenten (BIG).  

Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad 
Het verticale toezicht is uitgeoefend door de naast hogere overheid, in ons geval door de provincie. Het 
totaalbeeld van de toezichtsdomeinen is als volgt: 

Domein Oordeel 

Archief en informatiebeheer  matig 

Monumentenzorg en archeologie goed 

Omgevingsrecht/Wabo goed 

Ruimtelijke ordening goed 

Water/riolering  goed 

Het oordeel “matig” voor "archief en informatiebeheer" betekent dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat 
er geen sprake is van verwaarlozing. Deze kwalificatie betekent dat de verbeteringen goed zijn opgepakt, 
maar nog niet hebben geleid tot de gewenste eindresultaten, zoals bedoeld door de VNG. Het is dus 
nadrukkelijk geen kwalitatief oordeel, maar een indicatie van de mate waarin wordt voldaan aan de 
wettelijke taak op het beleidsdomein archief- en informatiebeheer. 

Over de uitvoering van de medebewindswetgeving is meer informatie te vinden op de website 
“Waarstaatjegemeente.nl”. 

Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) 
Het interbestuurlijk toezicht (IBT) is de wettelijke toezichtstaak die een provincie heeft ten aanzien van de 
uitvoering van de medebewindstaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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De provincie richt zich als toezichthouder op de volgens de provincie meest risicovolle thema’s binnen de 
beleidsterreinen. Dit zijn de volgende beleidsterreinen: 

 Archief en informatiebeheer;  

 Huisvesting verblijfsgerechtigden;  

 Monumentenzorg;  

 Omgevingsrecht;  

 Ruimtelijke ordening. 

Ook houdt de provincie toezicht op de financiële positie van gemeenten. 

Het toezicht gebeurt op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als basis 
van het interbestuurlijk toezicht is een goede horizontale verantwoording (controle door gemeenteraad bij 
gemeenten) onmisbaar. 

Het interbestuurlijk toezicht is gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken. Aan de hand van 
het stoplichtmodel wordt er een beoordeling gegeven. De uitkomst hiervan kan de kleur groen, oranje of 
rood zijn. Groen staat voor goed, oranje staat voor matig/risico en rood voor taakverwaarlozing. Ingrijpen 
gebeurt alleen als wettelijk vastgelegde taken niet of niet juist worden uitgevoerd. Of als besluiten in strijd 
zijn met het algemeen belang of het recht. In deze gevallen is de uitkomst van de beoordeling de kleur 
rood en kan de provincie gebruik maken van de volgende instrumenten: 

 Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Bij taakverwaarlozing kan de provincie de taak 
overnemen. 

 Schorsing en vernietiging. Als er besluiten worden genomen die in strijd zijn met het recht of het 
algemeen belang, kan het besluit worden voorgedragen voor schorsing of vernietiging. 

 Informatie over de prestaties van onze gemeente staat op “www.waarstaatjegemeente.nl”. 

Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland 
De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad met onafhankelijk onderzoek. Zij onderzoekt de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur. In deze paragraaf wordt ingegaan op de voortgang in de uitvoering van de aanbevelingen uit 
onderzoeken van de Rekenkamercommissie, die in 2018 en 2019 zijn behandeld door de gemeenteraad. 

Digitale dienstverlening 
De raad heeft op 12 februari 2018 het onderzoeksrapport “Digitale dienstverlening” behandeld. In zijn 
besluit over het rapport heeft de raad een aantal opdrachten gegeven aan het college van B&W. Deze 
opdrachten zijn: 
1. Voorzie de aanbevelingen van de RKC van commentaar en geef de raad inzicht in de haalbaarheid, 
effectiviteit en financiële consequenties van de aanbevelingen. 
2. Geef de gemeenteraad inzicht in de wijze waarop de aanbevelingen van de RKC kunnen bijdragen aan 
de kaderstelling van het informatiebeleidsplan OWO-gemeenten en of/hoe de aanbevelingen een plaats 
kunnen krijgen in de jaarplanning van dit informatiebeleidsplan. 
3. Het college van B&W te vragen in de loop van 2018 een bijeenkomst te organiseren waar met de 
gemeenteraad kan worden overlegd over de ambities m.b.t. de totale gemeentelijke dienstverlening. 

Het college van B&W heeft de opdrachten van de raad uitgevoerd en hierover brieven gestuurd aan de 
raad op 27 september 2018 en 5 maart 2019. Daarnaast heeft het college van B&W op 26 maart 2019 
een bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraad over het thema dienstverlening. 

Subsidies cultuurpromotie 
De raad heeft het onderzoeksrapport ‘Subsidies cultuurpromotie’ op 13 mei 2019 behandeld. De raad 
heeft de meeste aanbevelingen van de Rekenkamercommissie overgenomen en op een onderdeel 
aangepast. In zijn besluit heeft de raad de volgende opdrachten aan het college van B&W gegeven: 
1. Definieer wat onder de toetsingscriterium "vernieuwend" wordt verstaan en geef in de verordening 

http://www.fryslan.frl/13878/
http://www.fryslan.frl/15320/
http://www.fryslan.frl/15321/
http://www.fryslan.frl/13879/
http://www.fryslan.frl/15322/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/


 

118 

Cultuurpromotie een prioritering van de criteria aan. 
2. Verzoek het college: 
a. om bij de verantwoording van de subsidies bij te houden in welke mate voldaan is aan de 
subsidiecriteria; 
b. te inventariseren op welke manier de gemeente de cultuurinstellingen nog beter kan ondersteunen en 
faciliteren; 
3. Laat het college onderzoeken hoe het subsidieproces efficiënter kan verlopen met als oogmerk een 
betere balans aan te brengen tussen de kosten van subsidieverstrekking en de uitvoeringskosten. 

In 2016, bij de laatste herziening van de subsidieverordening, was een evaluatie van de werking van de 
verordening al voor 2019 door het college aangekondigd. Na de afronding van het onderzoek en het 
besluit van de raad is de evaluatie uitgevoerd. De evaluatie heeft zich zowel op het proces als op de 
inhoud van de verordening gericht. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, voor zover 
overgenomen door de raad, zijn in het onderzoek opgenomen.  
Zo is in het onderzoek het criterium ‘vernieuwend’ onderzocht, onder andere door het gebruik ervan in 
subsidieregelingen in andere gemeenten na te gaan. Ook is nagegaan op welke manier de gemeente de 
culturele organisaties nog beter zou kunnen ondersteunen. Ten derde is het subsidieproces tegen het 
licht gehouden. Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie was naar voren gekomen dat het proces 
veel tijd vraagt van de ambtelijke organisatie, zeker in relatie tot het subsidiebudget dat beschikbaar is. 
Over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek wordt in 2020 aan de gemeenteraad gerapporteerd. 

Vergunningverlening OWO-VTH 
Op 11 november 2019 heeft de raad het onderzoeksrapport “Vergunningverlening door 
OWO-VTH” behandeld. De raad heeft besloten alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te 
nemen. Hiermee heeft de raad aan het college de volgende opdrachten gegeven: 
1. om op basis van de wet VTH de raad een verordening voor te leggen ter vaststelling; 

De Verordening Kwaliteit VTH is in december 2019 vastgesteld. In de eerste helft van 2020 wordt een 
verbeterplan opgesteld waaruit zal blijken wat er nog moet gebeuren om aan de kwaliteitscriteria VTH te 
voldoen. 

2. in het nog op te stellen vergunningenbeleid meetbare doelen, zowel voor de dienstverleningsprestaties 
als voor de 4K’s op te nemen en waarover het college in het jaarverslag VTH rapporteert; 

In 2019 is het Beleidsplan OWO-VTH opgesteld (vastgesteld in januari 2020). Hierin zijn meetbare doelen 
opgenomen. Daarin zijn de 4 K’s van de OWO-samenwerking evenals dienstverleningsprestaties verwerkt 
(goede uitvoeringsKwaliteit, vermindering Kwetsbaarheid, Klantgerichte dienstverlening, minder 
(meer)Kosten). 

3. in overleg te gaan met de andere OWO-colleges om na te gaan of de werkwijze van 
vergunningverlening van de OWO-gemeenten op dezelfde leest geschoeid kan gaan worden zodat alsnog 
de 4 K’s bereikt kunnen worden; 

Door het gezamenlijke Beleidsplan OWO-VTH zijn de VTH-werkwijzen geharmoniseerd; maatwerk blijft 
mogelijk. 

4. in overleg te gaan met de andere OWO-colleges om de samenwerking met de FUMO te verbeteren 
waardoor duidelijkheid kan worden verkregen over de afhandelingstermijn van adviezen; 

In het Beleidsplan OWO-VTH is opgenomen dat de dienstverleningsafspraken met de FUMO (waaronder 
afhandelingstermijnen) waar nodig worden geactualiseerd en vervolgens gemonitord. 

5. over een jaar aan de raad te rapporteren over de uitvoering en het resultaat van bovengenoemde 
aanbevelingen. 

Rapportage vindt jaarlijks plaats in het Jaarverslag VTH. 

‘Doe mee’-onderzoek VN-verdrag handicap 
De raad heeft in zijn vergadering van 11 november 2019 dit onderzoek voor kennisgeving aangenomen. 
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Op 24 februari 2020 is het onderzoek alsnog besproken in een oriënterende raadsbijeenkomst. Hierover 
wordt gerapporteerd in het jaarverslag over 2020. 

Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl 
De website "waarstaatjegemeente.nl" laat zien hoe onze gemeente er op verschillende beleidsterreinen 
voor staat. Daarbij kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten. Het instrument 
“Waarstaatjegemeente.nl”, een product van VNG Realisatie (voorheen Kwaliteitsinstituut Nederlandse 
Gemeenten /KING), is voortdurend in ontwikkeling. Bijvoorbeeld door betere indicatoren uit te vinden en 
nieuwe beleidsvelden toe te voegen. Naast de genoemde toezichtinformatie is op 
“Waarstaatjegemeente.nl” ook andere informatie over Opsterland beschikbaar. 

Voorbeelden zijn: bevolkingsontwikkeling, woningmarkt, overlast en onveiligheid, verkeersveiligheid, 
waardering onroerende zaken, sociale zekerheid (uitkeringen), zorg en welzijn, onderwijs, duurzaamheid, 
lokale economie en de baten en lasten in de gemeentelijke begroting. 

Verbonden partijen 
Verbonden partijen 
Het doel van deze paragraaf 

In de verschillende programma’s worden maatschappelijke effecten beoogd die (mede) door externe 
organisaties worden verwezenlijkt. In een aantal daarvan heeft de gemeente een bestuurlijk en een 
financieel belang. In deze paragraaf wordt daarvan een overzicht gegeven. 

Definitie verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk én een financieel belang heeft. 

Van een financieel belang is sprake als: 

 een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de 
verbonden partij failliet gaat; 

 de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar 
verplichtingen niet nakomt. 

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij door vertegenwoordiging 
in het bestuur, hetzij door stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als 
de burgemeester, een wethouder of een raadslid van de gemeente namens de gemeente in het bestuur 
van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. 

 Visie op en de beleidsvoornemens betreffende verbonden partijen 

De gemeente heeft met het oog op het beperken van regelgeving geen afzonderlijke Kadernota 
verbonden partijen vastgesteld. Visie en beleid op verbonden partijen zijn daarom terug te vinden in deze 
paragraaf. De gemeente voert overheidstaken uit en wil doelen bereiken in de samenleving. Dit moet 
effectief en efficiënt. In een aantal gevallen kan de gemeente deze taken en doelen niet of moeilijk zelf 
uitvoeren en is er een noodzaak om met andere gemeenten, provincie of waterschap samen te werken. 
De gemeente Opsterland voert hierbij een terughoudend beleid. Verbonden partijen worden alleen 
aangegaan als dit door de wet verplicht wordt gesteld of als er een ondubbelzinnig gemeentelijk belang is, 
gerelateerd aan grensoverschrijdende belangen en/of de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de 
taken. 

Bij deelname aan een verbonden partij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1. De op te richten verbonden partij moet bij uitstek het instrument zijn om het gemeentelijke doel te 
realiseren. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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2. Er moet een gedegen afweging plaatsvinden met betrekking tot de vorm van de verbonden partij 
(praktisch en beperken van bestuurlijke drukte). 

3. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet helder en duaal 
omschreven worden. 

4. Bij het aangaan van verbonden partijen moet volstrekte duidelijkheid bestaan over zaken als 
werkwijze, zeggenschapsverhoudingen, winst- en risicoverdeling en te leveren (toetsbare) 
prestaties. 

5. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de inzichtelijkheid en beheersbaarheid van 
(financiële) risico’s. 

6. Er moeten voldoende waarborgen in de regeling worden opgenomen voor democratische 
legitimatie (bij overdracht raadsbevoegdheden) en voor controle en beïnvloeding door o.a. 
inzichtelijke en transparante begrotingen en verantwoordingen, het verstrekken van relevante en 
adequate informatie (nieuwsbrieven en tussenrapportages) en door controlemechanismen als 
financiële adviescommissies en rekenkameronderzoek. 

 Kaderstellende documenten 

De diverse gemeenschappelijke regelingen en daaraan ten grondslag liggende collegebesluiten en 
raadsbesluiten. 

Overzicht verbonden partijen 
Lijst verbonden partijen 

 Gemeenschappelijke regelingen:  

o Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden 

o Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grou 

o Sociale werkvoorziening Fryslân te Drachten 

o Recreatieschap De Marrekrite te Leeuwarden 

o Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg in Fryslân te Leeuwarden 

o Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten te Drachten 

 Vennootschappen:  

o Caparis NV te Drachten 

o NV Afvalsturing Fryslân 

o NV Fryslân Miljeu 

o NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag 

o BV Publiek Belang Elektriciteitsproductie te Den Bosch 

o CBL Vennootschap BV Den Bosch 

o CSV Amsterdam BV Den Bosch 

 Informatie per verbonden partij: 

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

GR Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden 

Portefeuillehouder Ellen van Selm 
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Te behartigen openbaar 

belang 

De gemeenschappelijke belangen van de Friese gemeenten op de terreinen van publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en de 

coördinatie in de uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het in standhouden en beheren van een gemeenschappelijke 

meldkamer en tot slot het zijn van een platvorm voor samenwerking voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners, dan wel organisaties 

en andere openbare lichamen. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 3,70 % 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018 € 3.041.686 

Eigen vermogen per 31-12-2018 € 5.266.093 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 55.525.486 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 58.560.060 

Het resultaat 2018: € 1.873.661 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: € nihil 

Betaling voor verrichte diensten in 2018: € 2.458.817 

Betaling voor verrichte diensten in 2019: € 2.685.802 

Bijdrage 2018: € 2.586.802. 

Bijdrage 2019: € 2.612.167 

De risico’s die de gemeente 

loopt 

De risico’s zijn in beginsel niet heel groot. Wel is er een inherent risico bij een gemeenschappelijke regeling dat alle deelnemers moeten 

bijspringen bij eventuele tekorten. 

De Veiligheidsregio Fryslân is nog volop in ontwikkeling om de bedrijfsvoering verder op orde te brengen. De veiligheidsregio heeft daarnaast te 

kampen met de invoering en overname van wettelijke taken met de implementatie en uitvoering van de regionalisering van de brandweerzorg. 

Dit vergroot de druk op de bedrijfsvoering. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma's 1 Veiligheid; 4 Onderwijs; 6 Sociaal domein; 7 Volksgezondheid en milieu. 

  

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

GR Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grou 

  

Portefeuillehouder Anko Postma 

Te behartigen openbaar 

belang 

Het behartigen van de belangen van de 20 deelnemende Friese gemeenten, de provincie en het waterschap bij de uitvoering van taken en 

bevoegdheden op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in ruime zin in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in 

artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 
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Zeggenschap 
Het aantal stemmen is afhankelijk van de financiële bijdragen van de deelnemers en wordt jaarlijks vastgesteld. Opsterland heeft op dit moment 

1 stem van de 75 (1,33%). Een wijziging van de stemverhoudingen is aanstaande. 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018: € 5.729 

Eigen vermogen per 31-12-2018: € 647.128 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 3.883.035 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 4.245.145 

Het resultaat 2018: € 448.097 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Bijdrage 2018: € 206.697 

Bijdrage 2019: € 215.783 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

Er een inherent risico bij een gemeenschappelijke regeling dat alle deelnemers moeten bijspringen bij eventuele tekorten. De FUMO vult een 

organisatie in op basis van uitgangspunten en een bedrijfsplan uit 2012. Intussen is gebleken dat die uitgangspunten niet meer actueel zijn. Dit 

verhoogt het risico van financiële tekorten in de aanloopfase. Diverse gemeenten, waaronder de OWO-gemeenten, hebben in een zienswijze 

aan de bel getrokken en dringend gevraagd om een uiterst sober en zuinig opereren. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma's 7 Volksgezondheid en milieu; 8 Bouwen, wonen en gronden 

  

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

GR Sociale werkvoorziening Fryslân te Drachten 

Portefeuillehouder Libbe de Vries 

Te behartigen openbaar 

belang 

Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de uit deze wet voortvloeiende wettelijke voorschriften voor de 8 deelnemende 

gemeenten. 

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de uitvoering van deze taak “uitbesteed” aan Caparis NV (“Caparis”). 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 12,50 % 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018: € 625.000 

Eigen vermogen per 31-12-2018: € 600.000 
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Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 6.394.000 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 5.661.000 

Het resultaat Niet van toepassing (zie verbonden partij Caparis) 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage 2018: € 3.781.000 voor 128 formatieplaatsen in zogenoemde SE's (standaard eenheden van 36 uur) 

Algemene bijdrage 2019: € 3.643.438 voor 120 formatieplaatsen in zogenoemde SE's (standaard eenheden van 36 uur) 

Betaling voor verrichte diensten in 2018 en 2019: nihil. 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

Gemeenten ontvangen van het Rijk een bijdrage in de kosten van de sociale werkvoorziening. Deze bijdrage is m.i.v. 2015 jaarlijks verder door 

het Rijk naar beneden bijgesteld. Omdat de rijksbijdrage op dit moment al onvoldoende is om de werkelijke kosten (loonkosten) te dekken, zal 

het tekort de komende jaren verder toenemen. Dit zogenoemde “subsidietekort” moet door de gemeenten zelf worden gedragen. 

De GR treedt op als financier voor Caparis. Voor de leningen van de GR aan Caparis zijn door Caparis zekerheden gesteld in de vorm van 

hypotheek- en pandrecht. Het risico voor de GR bestaat daarin, dat Caparis in staat moet zijn om aan de vereiste aflossingsverplichtingen te 

kunnen voldoen en dat bij ingebrekestelling de waarde van de verkregen zekerheden niet toereikend is voor het aflossen van de financiering. 

Echter in praktische zin is dit geen risico omdat dezelfde gemeenten die participeren in de GR SW Fryslan ook aandeelhouder zijn van Caparis. 

Er is dus een risico dat de deelnemers bij eventuele tekorten moeten bijspringen (zie Verbonden partij Caparis). 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 6 Sociaal domein. 

  

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

GR Recreatieschap De Marrekrite te Leeuwarden 

Portefeuillehouder Rob Jonkman 

Te behartigen openbaar 

belang 

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van 19 deelnemende Friese gemeenten (excl. Ooststellingwerf en de vier eilanden) en de 

provincie Friesland op het gebied van een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en van andere vormen van recreatie 

op en aan het water, met inachtneming van de belangen van natuur en landschap. 

In de praktijk wordt gezorgd voor de bevaarbaarheid van waterwegen (baggeren), beheer en onderhoud aanlegsteigers en andere 

voorzieningen, vuilnisophaal in watersportgebieden en een uniforme regeling brugbediening. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 4,55 % 
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Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018: € 4.012.195 

Eigen vermogen per 31-12-2018: € 4.136.522. 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 1.520.946 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 1.380.309 

Het resultaat 2018: € 340.924 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Bijdrage in 2019: € 23.129 

Bijdrage waterrecreatie: € 12.544 (begroting 2019) 

Bijdrage landrecreatie: € 3.363 (begroting 2019) 

Bijdrage baggerfonds: € 466 (begroting 2019) 

Bijdrage onderhoud Fietsen en wandel : € 6.756 (begroting 2019) 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De risico’s zijn in beginsel niet heel groot. Wel is er een inherent risico bij een gemeenschappelijke regeling dat de deelnemers moeten 

bijspringen bij eventuele tekorten. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie. 

  

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

GR Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg in Friesland te Leeuwarden 

Portefeuillehouder Anko Postma 

Te behartigen openbaar 

belang 

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de bouwkundige, 

stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân. 

In de praktijk betekent dit geven van welstandsadviezen over bouwplannen en het adviseren over algemene welstandsvraagstukken. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 3,85 % 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018: € 321.942 

Eigen vermogen per 31-12-2018: € 369.353 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 93.672 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 120.418 
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Het resultaat 2018: € 2.411 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Voor de dienstverlening door Hûs en Hiem is de gemeente een vergoeding verschuldigd die via de gemeentelijke leges wordt doorberekend 

aan de vergunning aanvragers. Er is dus geen vaste gemeentelijke bijdrage. 

Lasten in 2018: € 56.540 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De risico’s zijn in beginsel niet heel groot. Wel is er een inherent risico bij een gemeenschappelijke regeling dat alle deelnemers moeten 

bijspringen bij eventuele tekorten. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 8 Bouwen, wonen en gronden. 

  

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

GR Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten te Drachten 

Portefeuillehouder Ellen van Selm 

Te behartigen openbaar 

belang 

Het te behartigen belang is het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Drachten en het verzorgen van een optimale afstemming van 

alle hiermee samenhangende aspecten en bevoegdheden van de beide deelnemers, de gemeente Smallingerland en Opsterland. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 50 % 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018: € 3.594.330 (geheel gerealiseerde winst) 

Eigen vermogen per 31-12-2018: € 4.238.730 (gerealiseerde winst: € 644.400) 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 11.971.972 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 9.840.447 

Het resultaat 2018: € 644.400 (de gerealiseerde winst wordt niet uitgekeerd maar binnen de exploitatie gehouden) 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: niet van toepassing. 

Betaling voor verrichte diensten in 2018: niet van toepassing. 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De prognoses van de resultaten zijn gebaseerd op aannames (restant looptijd, tempo van verkopen, fasering woonrijp maken). De 

verwachtingen, waar de resultaten op zijn gebaseerd zijn zo goed mogelijk onderbouwd. Echter hoe langer de looptijd (in dit geval tot 2030) van 

de exploitatie, hoe minder betrouwbaar de prognoses en dus ook het berekende resultaat zijn. 

Beide gemeenten zijn op basis van de afgesproken verdeelsleutel aansprakelijk voor eventuele verliezen. Al gerealiseerde winsten worden 

binnen de exploitatie gehouden ter dekking van eventuele risico’s. De gemeente Smallingerland heeft in de jaren 2012-2013 2,6 miljoen 

bijgestort als gevolg van een voorzienbaar tekort. Daarmee gaan we er op basis van de huidige verwachtingen vanuit dat er sprake is van een 

minimaal kostendekkende exploitatie. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 3 Economie. 
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Naam en vestigingsplaats 

  

  

Caparis NV te Drachten 

Portefeuillehouder Rob Jonkman 

Te behartigen openbaar 

belang. 

Het in opdracht van de Sociale werkvoorziening Fryslân uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de uit deze wet voortvloeiende 

wettelijke voorschriften voor de deelnemende gemeenten. 

Bij Caparis NV kunnen mensen die in aanmerking komen voor een WSW-dienstverband te werk gesteld worden. Voor een deel van de WSW-

ers is het niet haalbaar om bij een private of publieke organisatie te werken. Voor dat deel van de populatie is door de 8 gemeenten van de 

gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân in 2001 de Caparis NV opgericht. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 

Vanwege arbeidsrechtelijke overwegingen en de wens om de gevolgen van de herstructurering voor de betrokken SW-ers te minimaliseren is 

er voor gekozen om de GR SW Fryslân te wijzigen in een bedrijfsvoeringsregeling. Deze gemeenschappelijke regeling heeft alleen als doel om 

als werkgever te fungeren voor alleen de huidige SW-ers. Dit betekent dat mensen die bij Caparis NV werken, maar geen SW indicatie hebben 

(het zg. kaderpersoneel) maar nu wel in dienst van de GR zijn, overgaan naar Caparis NV per 1 januari 2020. Het betekent ook dat de 

gemeenten een directe relatie krijgen met de uitvoeringsorganisatie Caparis NV en dat daar niet, zoals nu het geval is, een 

gemeenschappelijke regeling tussen zit.  

Zeggenschap De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Opsterland bezit 3.465 aandelen (7,77%). 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018 € 16.090.000 

Eigen vermogen per 31-12-2018 € 16.605.000 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 7.505.000 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 6.476.000 

Het resultaat 2018: € 514.000 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: € nihil. 

Betaling voor verrichte diensten: opgenomen bij GR Sociale Werkvoorziening Fryslân. 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De komende jaren zal Caparis NV omgevormd worden naar een sociale onderneming.  De omvorming zal gepaard gaan met 

herstructureringskosten en zou kunnen leiden tot een lagere waardering van het vastgoed. De omvang van deze kosten is nog niet vast te 

stellen. Bij een faillissement valt het aandelenkapitaal van € 3.465 weg en moeten kosten worden gemaakt om de uitvoering van de wetgeving 

op andere wijze te continueren. 

Net als nu blijven we aansprakelijk voor mogelijke tekorten op de bedrijfsvoering die ontstaan bij de NV. Door ons geringe aandeel in de nieuwe 

NV blijft het risico qua omvang beperkt. Onze invloed wordt wel groter omdat in de nieuwe NV de vier eigenaren elk een gelijke stem krijgen. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma's 5 Sport, cultuur en recreatie; 6 Sociaal domein; 7 Volksgezondheid en milieu. 
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Naam en vestigingsplaats 

  

  

NV Afvalsturing Fryslân (AF) en NV Fryslân Miljeu (FM) (beide Omrin) te Leeuwarden 

Portefeuillehouder Rob Jonkman 

Te behartigen openbaar 

belang 

Het te behartigen openbaar belang is het voor de aandeelhoudende Friese gemeenten inzameling en verwerking van afval. 

De NV Afvalsturing zorgt voor de afvalverwerking. De NV Fryslân Miljeu voor de inzameling. Omrin is de handelsnaam van beide NV’s. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 
De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Opsterland bezit 120 aandelen in de NV Afvalsturing (4,00 %) en 

11.381 in de NV Fryslân Miljeu (8,10%). 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018: € 48.680.000 (AF) en € 7.908.000 (FM). Eigen vermogen per 31-12-2018: € 50.585.000 (AF) en € 8.414.000 

(FM). 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 160.130.000 (AF) en €16.979.000 (FM). Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 152.203.000 (AF) en € 

16.388.000(FM). 

Het resultaat 2018: € 2.026.000(AF) en € 1.192.000 (FM). 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: € nihil. 

Betaling voor verrichte diensten in 2018: € 2.516.715 (AF en FM) 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De Restafvalstoffen Energie Centrale (REC) is in 2011 in gebruik genomen. Het niet volledig benutten van de capaciteit van de REC vormt op 

de langere termijn een risico voor de resultaten van de onderneming. Tot op heden heeft de REC bijgedragen aan lagere verwerkingskosten 

met als resultaat een lager tarief voor afvalstoffenheffing voor de inwoners. Voor de toekomst is dit dus niet zeker. 

Bij een faillissement valt het aandelenkapitaal van € 54.000 (Afvalsturing) en € 51.670 (Fryslân Miljeu) weg en moeten kosten worden gemaakt 

om de uitvoering op andere wijze te continueren. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma's 2 Verkeer en vervoer; 7 Volksgezondheid en milieu. 
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Naam en vestigingsplaats 

  

NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag 

Portefeuillehouder Rob Jonkman 

Te behartigen openbaar 

belang 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag 

houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 
Er zijn geen veranderingen geweest. 

Zeggenschap 
De aandeelhouders hebben zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen. Opsterland bezit 66.651 aandelen (0,12 %) op 31-12-

2018. 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2018 € 4.953 miljoen 

Eigen vermogen per 31-12-2018 € 4.991 miljoen 

Het vreemd vermogen 

Vreemd vermogen per 01-01-2018: € 135.072 miljoen 

Vreemd vermogen per 31-12-2018: € 132.341 miljoen 

Achtergestelde schulden per 01-01-2018: 31 miljoen 

Achtergestelde schulden per 31-12-2018: 32 miljoen 

Het resultaat Netto winst 2018 € 337 miljoen (2017: € 393 miljoen) 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: niet van toepassing. 

De gemeente ontvangt jaarlijks een dividend. Over 2018 was dit: € 189.955. 

Betaling voor verrichte diensten: niet van toepassing. 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De BNG is een solide bank in handen van overheden met een beperkt statutair werkterrein. Dit biedt financiers vertrouwen. De bank heeft een 

uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen. 

Bij een faillissement valt het geplaatst/gestort aandelenkapitaal van € 151.225 weg en moeten kosten worden gemaakt om de uitvoering op 

andere wijze te continueren. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 0 Bestuur en ondersteuning. 

  

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

BV Publiek Belang Elektriciteitsproductie te Den Bosch 

Portefeuillehouder Rob Jonkman 

Te behartigen openbaar 

belang 
  

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 

Er zijn in 2019 geen veranderingen geweest. 

De verwachting is dat de vennootschap voor eind 2020 zal kunnen worden ontbonden. 
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Zeggenschap De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Opsterland bezit 34.746 aandelen in de PBE (0,02 %). 

Het eigen vermogen 
Eigen vermogen per 01-01-2019 € 1.604.945 

Eigen vermogen per 31-12-2019 € 1.589.543 

Het vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per 01-01-2019: € 23.506 

Vreemd vermogen per 31-12-2019: € 455.015 

Het resultaat Er is in 2019 een verlies gerealiseerd van € 15.402. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve van de BV. 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: niet van toepassing. 

Betaling voor verrichte diensten: niet van toepassing. 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De boekwaarde van de aandelen is verwaarloosbaar, namelijk € 1,-. 

Het risico is nihil. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 0 Bestuur en ondersteuning. 

   

  

Naam en vestigingsplaats 

  

  

CBL Vennootschap BV en CSV Amsterdam BV beide te Den Bosch 

Portefeuillehouder Rob Jonkman 

Te behartigen openbaar 

belang 
Deze twee BV’s zijn van tijdelijke aard en handelen reserveringen voor risico’s en verstrekte leningen aan derden van het voormalige Essent af. 

Veranderingen in het belang 

dat de gemeente heeft 

Er zijn in 2019 geen veranderingen geweest. 

  

CBL: In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 is besloten de vennootschap CBL per 9 april 2020 te ontbinden. 

CSV: In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 is ingestemd met het bereikte compromis over de beëindiging van een 

geschil over vier betwiste claims en een belastingteruggave. Eveneens heeft de AVA ingestemd het uitkeren van de bedragen genoemd in de 

vaststellingsovereenkomst (onder inhouding van € 150.000 voor aanvulling werkkapitaal) aan de aandeelhouders na rato van het 

aandelenbelang in CSV. 

Zeggenschap De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Opsterland bezit 464 aandelen in elke BV (0,02 %). 

Het eigen vermogen 

Eigen vermogen CBL per 01-01-2019: € 136.957 

Eigen vermogen CBL per 31-12-2019: € 125.355 

Eigen vermogen CSV per 01-01-2019: € 745.990 

Eigen vermogen CSV per 31-12-2019: € 451.905 

Het vreemd vermogen Vreemd vermogen CBL per 01-01-2019: € 22.040 
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Vreemd vermogen CBL per 31-12-2019: € 5.006 

Vreemd vermogen CSV per 01-01-2019: € 44.765 

Vreemd vermogen CSV per 31-12-2019: € 83.583 

Het resultaat 

Resultaat 2019 CBL: € 11.602 verlies. 

Resultaat 2019 CSV: € 294.085 verlies. 

De resultaten zijn ten laste van of onttrokken aan de algemene reserves van de BV’s. 

De geraamde financiële 

bijdrage van de gemeente 

Algemene bijdrage: niet van toepassing. 

Betaling voor verrichte diensten: niet van toepassing. 

Risico’s die de gemeente 

loopt 

De boekwaarde van de aandelen is verwaarloosbaar, namelijk in elke BV € 5. 

Het risico is nihil. 

Programma waaronder deze 

verbonden partij valt 
Programma 0 Bestuur en ondersteuning. 

  

Grondbeleid 
Grondbeleid 
Uitgangspunten 

De hoofdlijnen van het grondbeleid zijn vastgelegd in de nota grondbeleid. Het grondbeleid staat 
voornamelijk ten dienste van de programma’s 3 Economie (bedrijventerreinen) en 8 Bouwen, wonen en 
gronden (woningbouw, zonneparken). Doordat grond van grote waarde is heeft het grondbeleid invloed op 
het weerstandsvermogen (de vermogenspositie) van de gemeente. In de begroting hebben de baten en 
lasten van de bouwgrondexploitatie en de daarmee samenhangende financiële risico’s een incidenteel 
karakter. Door marktconform grondwaarderingen en de vorming van voorzieningen voor verwachte 
tekorten zijn de risico’s beheerst. 

In de nota grondbeleid is vastgesteld dat de keuze voor het voeren van een actief of faciliterend 
grondbeleid bij het ontwikkelen van nieuwe locatieplannen jaarlijks gedaan wordt in deze paragraaf 
grondbeleid van de begroting. Evenals in voorgaande jaren is in 2019 een terughoudend en voorzichtig 
actief grondbeleid gevoerd over ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentelijke grond. In nagenoeg alle 
dorpen zijn op dit moment gronden in eigendom beschikbaar voor woningbouw. Er zijn geen nieuwe 
bouwterreinen voor woningbouw in exploitatie genomen. Bij ontwikkelingen op particuliere gronden heeft 
de gemeente zich faciliterend en ondersteunend opgesteld. In 2019 heeft, in overeenstemming met de 
regelgeving (BBV), een afwaardering van de gemeentelijke grondposities plaatsgevonden. De 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvestigingen concentreren zich in de dorpen Gorredijk en 
Wijnjewoude. Er zijn geen nieuwe bedrijventerreinen in exploitatie genomen. Het bedrijventerrein 
Drachten-Azeven valt onder de gemeenschappelijke regeling en valt daarom buiten het kader van deze 
paragraaf. 

In financieel opzicht wordt een voorzichtige koers gevaren. Dit uit zich in de navolgende zaken: 

 op de voorraad grond die niet in exploitatie is genomen, worden geen kosten bijgeschreven; 

 exploitaties worden financieel behoudend opgezet. Bouwrijp maken gebeurt pas op het moment 
dat er voldoende zekerheid is over de grondverkopen; 

 winstbepaling en winstneming vindt plaats volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften 
(BBV); 
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 de buffer van de algemene reserve geeft dekking voor de financiële risico’s. 

Kaderstellende documenten 

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet (2017) 

Nota grondbeleid 2018-2021 

Ontwikkelingen grondbedrijf 
1. Bouwgrond in exploitatie (BIE) 

Er zijn, verspreid over de verschillende dorpen, tien bouwgrondcomplexen in exploitatie (BIE) bestaande 
uit woningbouwlocaties en het bedrijventerrein Gorredijk industrie (Overtoom en Tolbaas). De boekwaarde 
was per 31 december 2019 € 1,5 miljoen inclusief de voorzieningen voor de complexen Gorredijk industrie 
en Tijnje Riperwâlden (€ 0,6 miljoen) en de voorziening nog uit te voeren werken (€ 0,1 miljoen voor 
afgesloten BIE) . 

2. Jaarresultaat BIE 

De bepaling van het jaarresultaat en de (tussentijdse) winstneming is in overeenstemming met de door de 
raad op 4 december 2017 vastgestelde Nota grondbeleid Opsterland 2018-2021. De tussentijdse 
winstneming vindt plaats volgens de Percentage of Completion methode (POC). Het voordelige 
jaarresultaat voor de woningbouwlocaties bedraagt € 474.000 inclusief een verhoging van de voorziening 
voor Tijnje - Riperwâlden (€ 1.000). Het voordelige jaarresultaat voor Gorredijk - industrie (€ 111.000) is 
ontstaan door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening door een verhoging van de kavelprijzen. De 
resultaten zijn als volgt verdeeld: 

Jaarresultaat onderhanden complexen 

(bedragen x € 1.000)   

Woningbouwlocaties: Jaarresultaat 

Gorredijk - Loevestein fase 4 - west 8 

Hemrik - Fabryksleane 116 

Lippenhuizen - De Wiken 154 

Tijnje - Riperwâlden - 1 

Terwispel - Kolderveen 7 

Ureterp - De Hege Kamp 190 

Totaal woningbouw  474 
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3. Prognose van het meerjarige resultaat BIE 

Het verwachte toekomstige resultaat voor de BIE is € 2,1 miljoen (voordelig) en is gebaseerd op recente 
verkoopprognoses. In de tijd uitgezet zullen de resultaten naar verwachting als volgt worden gerealiseerd:  

Verwacht toekomstig resultaat onderhanden complexen 

(bedragen x € 1.000)   

In het jaar 2020 792 

In de jaren 2021 t/m 2023 1.433 

In de jaren ná 2023 - 97 

Totaal 2.128 

 
Verwacht toekomstig resultaat per complex 

(bedragen x € 1.000) Voordelig Nadelig Looptijd 

Woningbouwlocaties:       

Frieschepalen - De Skâns 1 -   2023 

Gorredijk - Loevestein fase 4 - west 150 -   2023 

Hemrik - Fabryksleane 54 -   2021 

Lippenhuizen - De Wiken 382 -   2021 

Terwispel - Kolderveen 15 -   2022 

Tijnje - Riperwâlden   57 2021 

Ureterp - Noord 332 -   2022 

Bedrijventerreinen:   

Gorredijk - Industrie 111 

Totaal bedrijventerreinen 111 

Totaal jaarresultaat 585 
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Ureterp - De Hege Kamp 1.817 -   2025 

Wijnjewoude - Zuidwest 141 -   2022 

Totaal woningbouw  2.892 57   

Bedrijventerreinen:       

Gorredijk - Industrie -   707 2030 

Totaal bedrijventerreinen -   707   

Totaal 2.892 764   

Saldo resultaatprognose 2.128       

4. Belangrijke ontwikkelingen/wijzigingen in de prognose van het resultaat 

Het resultaat in Programma 8 Bouwen, wonen en gronden paragraaf 8.2 (grondexploitatie niet-
bedrijventerreinen) is € 0,7 miljoen lager dan de (primitieve) begroting 2019. De daling van het resultaat 
wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten uit de verkoop van kavels voor woningbouw dan was begroot 
in 2019. In 2018 zijn in de Perspectiefbrief 2019 de verwachte grondverkopen in 2019 neerwaarts 
bijgesteld. Het begrote resultaat in Programma 3 Economie paragraaf 3.2 (fysieke bedrijfsinfrastructuur) is 
€ 0,1 miljoen hoger dan de (primitieve) begroting 2019. De toename van het resultaat wordt veroorzaakt 
door een gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening door een verhoging van de kavelprijzen van 
industrieterreinen. 

5. Niet in exploitatie genomen gronden 

De voorzieningen voor de niet in exploitatie genomen gronden (materiële vaste activa) zijn in 2019 
verhoogd met € 974.000. Voor deze gronden heeft een herwaardering naar marktwaarde plaatsgevonden. 
De begroting 2019 is hiervoor herzien. 

6. Algemene risico’s in de grondexploitatie 

Het nemen van risico’s is inherent aan grondexploitaties. De volgende risico’s zijn van belang: 

 conjunctuur- en renterisico’s, waardoor de vraag naar bouwgrond kan afnemen en extra 
rentekosten kunnen ontstaan; 

 verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes, tussen het tijdstip van het tot stand komen 
van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond, waardoor het product niet meer 
aansluit op de vraag; 

 het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; 

 milieurisico’s; 

 planschadeclaims; 

 hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in exploitatieberekeningen; 

 archeologische risico’s; 

 het niet kunnen krijgen van voldoende woningbouwcontingenten. 
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De risico’s worden beheerst door het uitvoeren van (markt)onderzoeken, door te zorgen voor flexibiliteit in 
het proces en door vroegtijdige verwerving van grond tijdens de planontwikkeling. Daarnaast wordt de 
financiële ontwikkeling van de onderhanden complexen (BIE) jaarlijks beoordeeld ten opzichte van de 
door de gemeenteraad vastgestelde exploitaties (kredieten). Als de risico’s leiden tot verwachte negatieve 
resultaten, worden hiervoor voorzieningen gevormd ten laste van de algemene reserve.  

7. Actuele risico’s in de bouwgrondexploitatie 

In de lopende grondexploitaties is het risico aanwezig dat toekomstige gebiedsontwikkelingen minder 
winstpotentie zullen hebben dan verwacht, bijvoorbeeld doordat de boekwaarden hoog opgelopen zijn 
door de gemaakte kosten, zoals bouwrijp maken, of door tegenvallende verkoopopbrengsten. Dit zijn 
normale ondernemingsrisico's. 

PFAS en PAS 

In 2019 werd er in een uitspraak van de Raad van State een streep gezet door de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Het voornaamste effect dat deze uitspraak heeft is dat er vertraging in de 
vergunning en/of uitvoering van projecten kan optreden. De financiële risico’s in de lopende 
grondexploitaties zijn beperkt tot extra rentekosten door vertraging of annulering van geplande 
bouwprojecten. In 2019 is er hier geen sprake van geweest, alle (vergunde) bouwprojecten zijn conform 
planning uitgevoerd. In 2019 werd de Pfas norm aangescherpt waardoor het vervoer van grond (tijdelijk) 
vrijwel onmogelijk werd. In de lopende grondexploitaties is hierdoor geen hinder ontstaan en zijn de 
financiële risico’s nihil gebleken. In 2020 worden de normen verruimd en zijn in de gemeente de 
achtergrondwaarden vastgesteld. In de grondexploitaties zijn geen financiële risico’s te verwachten. 
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Jaarrekening 
Grondslagen jaarrekening 
Grondslagen jaarrekening 
Inleiding 

De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor het bepalen van het resultaat zijn bedoeld als 
leidraad om de gepresenteerde financiële gegevens in de jaarrekening juist te interpreteren. 

Algemeen  
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

Grondslagen voor waardering en resultaat  
De waarderingsgrondslagen van de jaarrekening zijn gebaseerd op het BBV en vastgelegd in de 
Financiële Verordening. De activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
dan wel nominale waarde. De passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de 
jaarrekening is het lasten en-batenstelsel gebruikt. Dat betekent dat we lasten en baten hebben 
toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Winsten worden alleen in 
aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s die hun oorsprong hebben in het 
boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de jaarcijfers. 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa  
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de bijdragen aan activa in 
eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is dezelfde als die wordt 
gehanteerd voor soortgelijke eigen materiële activa. 

Materiële vaste activa  
Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en 
de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct 
gerelateerd zijn aan het actief. 

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. De materiële vaste activa zijn naar de volgende 
categorieën in te delen: 
• Activa met een economisch nut; 
• Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 
(heffings-gerelateerd economisch nut); 
• Activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 

Financiële vaste activa  
De waardering van de financiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. nominale 
waarde. Indien de marktwaarde van een financieel vast actief duurzaam lager is dan de aanschafwaarde 
vindt afwaardering tot de lagere marktwaarde plaats. Bij (dreigende) oninbaarheid van leningen wordt een 
voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht op de boekwaarde van de lening. Op deelnemingen 
en effecten wordt niet afgeschreven. De werkelijke waarde kan afwijken van de nominale waarde. 

Vlottende activa 

Voorraden  
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van 
bouw- en woonrijp maken). Rente op grondexploitaties wordt geactiveerd en is daarmee ook onderdeel 
van de vervaardigingsprijs. Voor tussentijdse winstneming wordt de Percentage of Completion methode 
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toegepast. Deze methode houdt in dat naar rato van de gerealiseerde opbrengsten en kosten de winst 
wordt berekend. 

Vorderingen <1 jaar 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een 
voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht. Volgens de gekozen beleidslijn wordt er voor de 
vordering op openbare lichamen geen voorziening getroffen. Voor alle “overige debiteuren” wordt op basis 
van de ouderdomsanalyse een percentage van de hoofdsom als voorziening berekend. 

Liquide middelen en overlopende activa 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Vaste passiva 

Eigen vermogen 
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 
Volgens het BBV mag er een voorziening worden gemaakt in deze vier gevallen: 
• Er zijn verplichtingen en verliezen waarvan de hoogte op de balansdatum niet zeker is, maar die wel 
redelijk ingeschat kunnen worden; 
• Er zijn op de balansdatum risico’s die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan de hoogte al 
redelijk in te schatten is; 
• Er zullen kosten worden gemaakt in een volgend begrotingsjaar. Hiervoor mag een voorziening worden 
gevormd als het maken van die kosten zijn oorsprong mede in het huidige of in voorafgaande 
begrotingsjaren vindt en de voorziening is bedoeld om de lasten gelijk te verdelen over een aantal 
begrotingsjaren; 
• Er worden bijdragen verstrekt aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 
geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale of contante waarde. 

Vaste schulden > 1 jaar 
Onder vaste schulden worden verstaan de schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. 
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen. 

Vlottende passiva  
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Volledigheid 

Omdat de gemeente afhankelijk is van het CAK kan de gemeente zelf de volledigheid van de opbrengsten 
uit de eigen bijdragen van het CAK niet garanderen. Intern worden controles uitgevoerd om vast te stellen 
of het CAK cliënten volledig in hun administratie heeft opgenomen (waaronder controle melding cliënt en 
opgave CAK). 

  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
In de categorie niet uit de balans blijkende verplichtingen worden de meerjarige inkoopcontracten 
opgenomen tegen de resterende contractwaarde. 

Continuïteit 

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling 

Balans en toelichting 
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Balans 
               

 ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018  PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018    

               

Vaste activa     Vaste passiva        

               

Immateriële activa     Eigen vermogen:        

-   1.095   1.139 - Algemene reserve  
10.211 

  
13.281 

    

 

Bijdragen aan activa in eigendom 
van derden 

    - Bestemmingsreserves  6.194   8.949     

         
16.405 

  
22.230 

    

Materiële activa     - Resultaat verslagjaar na bestemming  6.593   2.485     

- Economisch nut  
35.556 

  
37.359 

     
22.998 

  
24.715 

   

- Economisch nut, heffing  
11.924 

  
12.842 

          

- Maatschappelijk nut  
12.175 

  
11.842 

          

    
59.655 

  
62.043 

         

Financiële activa     Voorzieningen        

Kapitaalverstrekkingen     - Voorzieningen   7.811   
11.794 

   

- Deelnemingen  260   260           

Leningen     Vaste schulden        

- Woningbouwcorporaties  -   
12.307 

 -   
27.200 

  
42.307 

   

- Overige langlopende leningen  1.745   275   

Binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen 

       

Uitzettingen < 1 jaar  1.329   -           



 

138 

    3.334   
12.842 

         

               

Totaal vaste activa   
64.084 

  
76.024 

Totaal vaste passiva   
58.009 

  
78.816 

   

               

Vlottende activa     Vlottende passiva        

               

Voorraden     Netto-vlottende schulden        

- Bouwgronden in exploitatie  1.459   1.767  - Kasgeldleningen  
11.000 

  4.000     

- Woningen  138   -  - Overige schulden  2.001   1.636     

    1.597   1.767     
13.001 

  5.636    

Uitzettingen < 1 jaar              

- Vorderingen op openbare lichamen  3.899   3.467           

- Rek. crt. met niet fin. inst.  -   1.198           

- Overige vorderingen  2.212   2.568           

    6.111   7.232          

Liquide 
middelen 

              

- Banksaldi  576   3.246           

- Kassaldi  1   1           

    577   3.247          

Overlopende activa     Overlopende passiva        

- Nog te ontv. inkomsten  4.289   2.704  - Vooruitontv. bedragen  796   1.077     

- Vooruitbetaalde kosten  -   -  - Nog te bet. bedragen  4.852   5.445     

    4.289   2.704     5.648   6.523    
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Totaal vlottende activa   
12.574 

  
14.951 

Totaal vlottende passiva   
18.649 

  
12.158 

   

 TOTAAL ACTIVA   
76.658 

  
90.974 

 TOTAAL PASSIVA   
76.658 

  
90.974 

   

      Borg- en 
garantstellingen 

   
27.582 

  
26.763 
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Vaste activa-Totaal specificatie 
Toelichting op de balans 

Alle bedragen x € 1.000 (tenzij anders aangegeven) 

ACTIVA 

  

Vaste activa Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Immateriële vaste activa  1.095  1.139 

Materiële vaste activa  59.655  62.043 

Financiële vaste activa  3.334  12.842 

Totaal  64.084  76.024 

Vaste activa-Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde 

 31-12-2018 2019 2019 31-12-2019 

Bijdrage activa in eigendom van derden  1.139  -  44  1.095 

Totaal  1.139  -  44  1.095 

Bovenstaand betreft de bijdrage aan de bibliotheek in Gorredijk. 

Vaste activa- Materiële activa 
De materiële vaste activa zijn te verdelen in materiële vaste activa met een economisch nut en materiële 
vaste activa met een maatschappelijk nut. 



 

141 

Materiële vaste activa Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrijving Bijdragen Boekwaarde   

Economisch nut 31-12-2018 2019 2019 2019 2019 31-12-2019   

Gronden en terreinen  10.845  -  18  -  -  10.826   

Bedrijfsgebouwen  26.060  159  40  1.171  -  25.008   

Grond, weg en waterbouwkundige werken  3.908  516  -  322  -  4.102   

Vervoermiddelen  357  100  -  45  -  412   

Machines, apparten en installaties  1.016  383  -  192  -  1.207   

Overige materiële vaste activa  632  -  -  197  -  434   

Voorziening gronden en terreinen  -5.459  7    -981  -6.432   

Subtotaal  37.359  1.165  59  1.928  -981  35.556   

Economisch nut met heffing         

Grond, weg en waterbouwkundige werken  13.370  -  -  562  -  12.808   

Voorziening vervanging en verbetering riool  -528  119  -   -475  -884   

Subtotaal  12.842  119  -  562  -475  11.924   

Totaal economisch nut  50.200  1.283  59  2.489  -1.456  47.480   

Maatschappelijk nut         

Grond, weg en waterbouwkundige werken  11.419  1.386  308  700  -  11.796   

Overige materiële vaste activa  424  -  -  45  -  379   

Subtotaal  11.842  1.386  308  745  -  12.175   

Totaal  62.043  2.669  367  3.234  -1.456  59.655   

         

         
Er zijn geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen geweest in 2019. 

Voorziening vervanging en verbetering riool 

Deze voorziening wordt toegelicht bij “Voorzieningen” onder de passiva. 

Vaste activa- Financiële activa 
Financiële vaste activa Boekwaarde Herrubricering Verstrekkingen Aflossingen Boekwaarde  

 31-12-2018 1-1-2019 2019 2019 31-12-2019  

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen  260  -  -   260  

Verstrekte leningen woningbouwverenigingen  12.307    12.307  -  

Overige langlopende leningen  275  1.198  525  253  1.745  

Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar  -  3.000   1.671  1.329  

Totaal  12.842  4.198  525  14.231  3.334  

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

In onderstaand overzicht is naast de boekwaarde ook het aantal aandelen en de nominale waarde per 
aandeel weergeven in hele €. 

Van de aandelen Fryslân Miljeu is de waarde teruggebracht naar de nominale waarde exclusief agio. 
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Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Aandelen Boekwaarde 

 aantal 31-12-2019 

Aandelen NV Afvalsturing Friesland  120  54.000 

Aandelen Fryslan Miljeu  11.381  51.670 

Caparis  3.465  3.465 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  66.651  151.225 

Publiek Belang Elektriciteitproductie  BV  34.746  1 

CBL Vernootschap BV  464  5 

Claim Staat Vernootschap BV  464  5 

Totaal   260.370 

Leningen aan woningbouwverenigingen 

In het verleden heeft de gemeente Opsterland, op grond van de destijds geldende wetgeving, leningen 
verstrekt aan woningbouwverenigingen. De gemeente fungeert hier als intermediair. De condities van de 
leningen zijn gelijk aan de condities waartegen de gemeente het geld heeft geleend. De gemeente ontving 
destijds een vergoeding van 0,4% over de hoofdsom als risicovergoeding. 

Beide leningen zijn in 2019 volledig afgelost. 

Leningen aan 
woningbouwverenigingen 

Resterend 
bedrag 

Herrubricering Opgenomen Rente Aflossingen Resterend 
bedrag 

 31-12-2018 1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019 

Elkien  5.500    204  5.500  - 

Woonfriesland  6.807    389  6.807  - 

Totaal  12.307  -  -  593  12.307  - 

Overige langlopende leningen Resterend bedrag Herrubricering Opgenomen Rente Aflossingen Resterend bedrag 

 31-12-2018 1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019 

Gemeentelijke Kredietbank Fryslan  77  -  -   -  77 

Vereniging PCBO Ureterp  69  -  -   12  58 

Korfbalvereniging LDODK  65  -  -   5  60 

Voetbalvereniging Gorredijk  64  -  -   5  58 

Verstrekte leningen SVN  -  1.103  192 18  231  1.064 

Rekening courant SVN  -  95  333   -  428 

Totaal  275  1.198  525  18  253  1.745 
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Vlottende activa- Totaal specificatie 
Vlottende activa Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Voorraden  1.597  1.767 

Uitzettingen < 1 jaar  6.111  7.232 

Liquide middelen  576  3.247 

Overlopende activa  4.289  2.704 

Totaal  12.574  14.951 
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Vlottende activa- Voorraden 
Voorraden Boekwaarde Kosten Winstneming Opbrengsten Boekwaarde Voorziening Jaarrekening    

 31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019    

Voorraad bouwgrond in 
exploitatie 

 1.767  487  475  -1.380  2.223  -764  1.459    

Voorraad woningen  -  138    138 0  138    

Totaal  1.767  625  475  -1.380  2.361  -764  1.597    

           

           

Voorraad bouwgrond in 
exploitatie 

Boekwaarde Kosten Winstneming Opbrengsten Boekwaarde Voorziening Jaarrekening    

Woongebieden 31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019    

Frieschepalen-Locatie De 
Skans 

 42  13  -  -  55  -  55    

Gorredijk-Loevestein fase 4 
west 

 -104  135  8  -106  -66  -  -66    

Hemrik-Fabryksleane  167  15  116  -213  85  -  85    

Lippenhuizen-De Wiken  39  21  154  -253  -40  -  -40    

Terwispel-Kolderveen  -20  7  7  -  -6  -  -6    

Tijnje-Riperwalden  30  4  -  -1  89  -57  32    

Ureterp-Noord  -286  5  -  -  -281  -  -281    

Ureterp-De Hege Kamp  151  187  190  -712  -184  -  -184    

Wijnjewoude-Zuidwest  -194  2  -  -73  -265  -  -265    

Subtotaal  -176  390  475  -1.358  -613  -57  -670    

Industriegebieden           

Gorredijk-Industrie  2.079  97  -  -22  2.973  -707  2.266    

Subtotaal  1.903  487  475  -1.380  2.360  -764  1.596    

Voorziening 'nog uit te voeren 
werken' 

 -136  -  -  -  -136  -  -136    

Totaal  1.767  487  475  -1.380  2.223  -764  1.459    

           

           

           
Bouwgrond in exploitatie 

De voorraad bouwgrond in exploitatie (BIE) wordt gevormd door gronden in eigendom van de gemeente 
waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. 

Zoals blijkt uit het onderstaande overzicht, bedraagt de boekwaarde van de BIE eind 2019 € 1,4 miljoen. 
Rekening houdend met de nog te maken kosten en de te verwachten opbrengsten kunnen de diverse 
complexen op termijn worden afgesloten met een voordelig resultaat van in totaal € 2 miljoen. Hierbij 
wordt echter wel de kanttekening geplaatst dat het behalen van dit resultaat voor een belangrijk deel 
afhankelijk is van economische factoren. Het "economische tij” is van grote invloed op de 
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verkoopopbrengsten. Een vertraging of uitval van de verkopen verlaagt de winstgevendheid van de 
complexen. 

De voorziening “nog uit te voeren werken” wordt gepresenteerd als correctie op de boekwaarden van de 
voorraad bouwgronden in exploitatie. 

Voorziening voorraad BIE Boekwaarde Mutatie Boekwaarde 

 31-12-2018 2019 31-12-2019 

Tijnje-Riperwalden  56  1  57 

Gorredijk-Industrie  818  -111  707 

Totaal  874  -110  764 

Verloopoverzicht prognose 
BIE 

Boekwaarde Nog te 
maken 

Nog te 
ontvangen 

Opbrengst Resultaat Looptijd Te 
verkopen 

Woongebieden 31-21-2019 kosten bijdragen verkopen (- is 
negatief) 

t/m in m2 

Frieschepalen-Locatie De 
Skans 

 55  59  -  115  1 2023 1.320 

Gorredijk-Loevestein fase 4 
west 

 -66  1.076  -  1.160  150 2023 8.471 

Hemrik-Fabryksleane  85  267  -  407  54 2021 3.370 

Lippenhuizen-De Wiken  -40  109  -  451  382 2021 5.408 

Terwispel-Kolderveen  -6  29  -  38  16 2022 10.920 

Tijnje-Riperwalden  89  36  -  68  -57 2021 563 

Ureterp-Noord  -281  289  -  340  332 2022 1.595 

Ureterp-De Hege Kamp  -184  1.543  63  3.113  1.817 2025 16.495 

Wijnjewoude-Zuidwest  -265  198  -  75  141 2.022 606 

Subtotaal  -613  3.607  63  5.767  2.835   

Industriegebieden        

Gorredijk-Industrie  2.973  993  -  3.259  -707 2030 55.172 

Totaal  2.360  4.601  63  9.026  2.128   

        
De bedragen in de kolommen "nog te maken kosten" en "nog te ontvangen bijdragen" zijn gebaseerd op 
de meest recente exploitatieopzetten. 

Voorraad woningen Boekwaarde Mutatie Boekwaarde 

 31-12-2018 2019 31-12-2019 

Ringenoldusstrjitte 5, Gorredijk  -  138  138 

Totaal  -  138  138 
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Vlottende activa- Uitzettingen <1 jaar 
Uitzettingen < 1 jaar Boekwaarde Herrubricering Boekwaarde   

 31-12-2018 1-1-2019 31-12-2019   

Vorderingen op openbare lichamen  3.467  -  3.899   

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar  1.198  -1.198  -   

Overige vorderingen  2.568  -  2.212   

Totaal  7.232  -1.198  6.111   

      

Vorderingen openbare lichamen Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

BTW Compensatiefonds  3.657  3.135 

Debiteuren openbare lichamen  242  332 

Totaal  3.899  3.467 

Vorderingen op openbare lichamen 

De post ”Vorderingen op openbare lichamen” bestaat voor het grootste deel uit een vordering op het BTW 
Compensatiefonds. Ultimo 2019 bedroeg deze vordering € 3,6 miljoen. 

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar 

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de 
EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden 
voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van 
schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van 
verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale 
overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde 
effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist. Van de tweede optie 
is in 2019 geen gebruik gemaakt. Voor 2019 is een drempelbedrag vastgesteld van 0,75% van het 
begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt € 589.400. 
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

Verslagjaar 2019      

(1) Drempelbedrag 589,4    

  Kwartaal 1 Kwartaal 
2 

Kwartaal 
3 

Kwartaal 
4 

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 

 357  378  415  368 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag  232  211  175  221 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag  -  -  -  - 

(1) Berekening drempelbedrag 

  Verslagjaar    

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar  78.585    

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk 
is aan € 500 miljoen 

 78.585    

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 
miljoen te boven gaat 

 -    

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 
met een minimum van €250.000 

Drempelbedrag 589,4    

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 

  Kwartaal 1 Kwartaal 
2 

Kwartaal 
3 

Kwartaal 
4 

(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen 
als nihil) 

 32.137  34.431  38.138  33.880 

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

 357  378  415  368 
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Overige vorderingen Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Debiteuren  398  373 

Debiteuren belastingen  270  617 

Vorderingen sociale zekerheden  2.327  2.374 

Subtotaal  2.995  3.363 

Voorziening oninbaar  -783  -795 

Totaal  2.212  2.568 

   

Vorderingen sociale zekerheden Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Terugvordering en verhaal, leenbijstand 1.129 1295 

Krediethypotheken 514 463 

BBZ 684 616 

Totaal 2.327 2374 

Tabel verloop voorziening dubieuze debiteuren? 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de voorziening dubieuze debiteuren voor een belangrijk deel bestaat 
uit vorderingen op basis van diverse sociale zekerheidsuitkeringen (Algemene bijstand c.a.). De 
inbaarheid van deze vorderingen wordt jaarlijks beoordeeld. Op grond van de uitgevoerde beoordeling 
wordt de voorziening dubieuze debiteuren indien nodig aangepast. 

Vlottende activa- Liquide middelen 
Liquide middelen 31-12-2018 Herrubricering Mutatie 31-12-2019 

Banksaldi  246   329  576 

Uitzetting in 's-Rijks schatkist < 1jr  3.000  -3.000  -  - 

Subtotaal  3.246   329  576 

Kassaldi  1   -  1 

Totaal  3.247   329  576 

Vlottende activa- Overlopende activa 
Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Nog te ontvangen inkomsten  4.289  2.704 

Vaste passiva- Totaal specificatie 
Vaste passiva Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Eigen vermogen  22.998  24.715 

Voorzieningen  7.811  11.794 

Vaste schulden  27.200  42.307 

Totaal  58.009  78.816 
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Vaste passiva- Specificatie Eigen vermogen 
 Eigen vermogen Stand per Mutatie Mutatie Stand per    

  31-12-2018 Bij Af 31-12-2019    

 Algemene reserve        

 Buffer  7.500  -  -  7.500    

 Vrij besteedbaar  3.999  4.267  5.555  2.711    

 Investeringen  1.782  -  1.782  -0    

 Subtotaal algemene reserve  13.281  4.267  7.337  10.211    

 Bestemmingsreserves  8.949  1.025  3.780  6.194    

 Totaal van de reserves  22.230  5.292  11.117  16.405    

 Resultaat verslagjaar  2.485  6.593  2.485  6.593    

 Totaal eigen vermogen  24.715  11.885  13.602  22.998    

         

 Totaal algemene reserve  13.281  4.267  7.337  10.211    

 Aantal inwoners gemeente Opsterland  29.725    29.720    

 Algemene reserve per inwoner (in €)  € 446,81    € 343,58    

         

Vaste passiva- Eigen vermogen- Algemene reserve 
Algemene reserve Storting Onttrekking Saldo   

Saldo ultimo 2018    13.281   

Resultaat 2018  2.485     

Totaal bij:    2.485   

Budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019:      

Asbestsanering sportgebouw Nijbeets   -33    

Beveiliging/privacy   -28    

Gidsgelden   -42    

Kansen Beetsterzwaag   -25    

Overig:      

Resultaat Perspectiefbrief 2019   -2.278    

Saldo begroting 2019   -3.150    

Totaal af:    -5.556   

Saldo ultimo 2019    10.211   

      

      

      
Algemeen: 

Bij het vaststellen van de primitieve begroting 2019 is besloten het negatieve resultaat van de begroting 
van € 3,2 miljoen te onttrekken aan het vrije deel van de algemene reserve. Bij het vaststellen van de 
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Perspectiefbrief 2019 is € 2,3 miljoen aan het vrije deel van de algemene reserve onttrokken om de 
Perspectiefbrief sluitend te krijgen. 

Buffer 

De buffer binnen de algemene reserve is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze buffer is gevormd om 
eventuele onvoorziene tegenvallers op te vangen. Bij het vaststellen van de nota Reserves en 
Voorzieningen zijn bestemmingsreserves vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. 

Vrij besteedbaar 

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve is het bedrag dat bijvoorbeeld beschikbaar is voor de 
financiering van lasten waarvoor op geen enkel andere wijze dekking kan worden gevonden. Daarnaast 
behoort het vrij besteedbare deel tot het reguliere weerstandsvermogen van de gemeente. 

Investeringen 

Het “investeringen”-deel van de algemene reserve geeft ruimte voor het realiseren van investeringen die 
nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd voor een eigen reserve maar waarvan al wel een globaal beeld is 
van de verwachting. 
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Vaste passiva- Eigen vermogen- Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves Stand per Bij 

(storting) 
Af 

(onttrekking) 
Stand per Soort 

reserve 

Programma Omschrijving 31-12-
2018 

2019 2019 31-12-
2019 

 

0 Reserve organisatiedoelstellingfonds  297  38  -  336 egalisatie 

Totaal programma 
0 

  297  38  -  336  

2 Reserve ontsluitingsweg Loevestein 
Gorredijk 

 518  -  518  - besteding 

2 Reserve GVVP  181  -  181  - besteding 

2 Reserve onderhoud verharding BKP  248  248  496  - egalisatie 

2 Reserve onderhoud wegen  -  -  -  - egalisatie 

Totaal programma 
2 

  947  248  1.194  -  

3 Reserve Breedband internet  148  -  148  - besteding 

3 Reserve recreatie en toerisme  316  174  153  337 egalisatie 

Totaal programma 
3 

  465  174  301  337  

4 Reserve MFA Gorredijk  1.083  -  1.083  - besteding 

4 Reserve De Treffer  -  263  -  263 besteding 

4 Reserve huisvesting basisonderwijs  4.690  -  569  4.121 egalisatie 

4 Reserve huisvesting speciaal onderwijs  405  24  -  429 egalisatie 

Totaal programma 
4 

  6.177  287  1.652  4.812  

6 Reserve verbouw dorpshuizen  90  30  65  55 besteding 

6 Reserve zwembad Bakkeveen  -  100  27  74 besteding 

Totaal programma 
6 

  90  130  92  129  

7 Reserve Riolering  86  -  -  86 egalisatie 

Totaal programma 
7 

  86  -  -  86  

8 Reserve duurzaam bouwen  23  -  23  - egalisatie 

8 Reserve Komplannen  419  -  283  136 egalisatie 

8 Reserve herinrichting Skoalleleane 
Ureterp 

 63  -  63  - besteding 

8 Reserve herinrichting de Vlecke Gorredijk  148  -  148  - besteding 

8 Reserve Invoering omgevingswet  234  149  25  358 egalisatie 

Totaal programma 
8 

  886  149  541  494  

Totaal  8.949  1.025  3.780  6.194  
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De bestemmingsreserves maken geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. De raad kan 
bestemmingsreserves "vrij" maken door ze te laten vervallen. 

Vaste passiva-Eigen vermogen-Toelichting Bestemmingsreserves 
Programma 0 

Reserve organisatiedoelstellingsfonds 

De doelstelling van deze egalisatiereserve is het egaliseren van kosten die verband houden met 
organisatieontwikkeling, mobiliteitsbevordering en uitstroom van personeel als gevolg van bezuinigingen 
en/of OWO-samenwerking. De egalisatie over 2019 betreft een storting van € 38.000 in deze reserve. 

Programma 2 

Reserve ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk 

Deze reserve heeft als doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de 
herinrichting van de ontsluitingsweg Loevestein te Gorredijk. Omdat eenmalige afschrijving volgens de 
geldende verslaggevingsvoorschriften (BBV) niet meer is toegestaan valt deze reserve vrij. 

Reserve GVVP 

Deze reserve heeft het doel het dekken van een tweetal GVVP-projecten. Omdat eenmalige afschrijving 
volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften (BBV) niet meer is toegestaan valt deze reserve vrij.  

Reserve onderhoud verharding BKP 

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten die verband houden met onderhoud verharding 
BKP. In 2019 is een storting gedaan van € 248.000. In 2019 is € 496.000 voor dit doel besteed. 

Reserve onderhoud wegen 

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van onderhoudskosten wegen. In 2019 hebben geen mutaties 
plaatsgevonden. 

Programma 3 

Reserve breedbandinternet/glasvezelnetwerk 

Deze reserve heeft als doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in 
breedbandinternet/glasvezelnetwerk. Het doel waarvoor deze reserve is gevormd is afgerond daarom valt 
reserve vrij. 

Reserve recreatie en toerisme 

Het saldo van de baten (toeristenbelasting) en lasten (kosten van recreatie) wordt aan deze reserve 
onttrokken of toegevoegd.  

Programma 4 

Reserve MFA Gorredijk 

In 2019 is besloten het project MFA Gorredijk te stoppen. De reserve is geheel vrijgevallen. 

Reserve De Treffer 

Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten die samenhangen met de bouw van De Treffer die 
direct afgeboekt mogen worden. 

Reserve huisvesting basisonderwijs 

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het basisonderwijs. Er is in 
2019 € 569.000 onttrokken aan deze reserve. 

Reserve huisvesting speciaal onderwijs 



 

153 

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het speciaal onderwijs. In 
2019 is er € 24.000 toegevoegd aan deze reserve. 

Programma 6 

Reserve verbouw dorpshuizen 

Het dorpshuizenbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat elk dorp beschikt over een openbare 
accommodatie voor sociale- en culturele activiteiten. Het doel van deze reserve is het dekken van de 
gemeentelijke bijdrage in de kosten van verbouwing van dorpshuizen. Elk jaar wordt € 30.000 in deze 
reserve gestort. In 2019 is € 65.000 aan deze reserve onttrokken ten behoeve van de subsidiëring van de 
verbouwing van MFC De Swingel in Wijnjewoude. 

Reserve zwembad Bakkeveen 

Deze reserve is bedoeld voor een impuls voor zwembad Bakkeveen. In 2019 is € 26.000 aan deze 
reserve onttrokken ten behoeve van de verbouw Dúndelle voor de huisvesting van het toeristisch 
informatiepunt (TIP). 

Programma 7 

Reserve Riolering 

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. In 2019 waren geen mutaties noodzakelijk. 

Programma 8 

Reserve duurzaam bouwen 

De reserve duurzaam bouwen heeft een egalisatiefunctie. In 2019 is besloten deze reserve op te heffen. 

Reserve komplannen 

De reserve komplannen heeft een egalisatiefunctie. In 2019 is voor € 32.000 geëgaliseerd. Daarnaast is 
besloten om een deel van deze reserve (€250.000) te laten vrijvallen. 

Reserve herinrichting Skoalleane Ureterp 

Deze reserve heeft het doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de 
herinrichting van de Skoalleane te Ureterp. Omdat eenmalige afschrijving volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (BBV) niet meer is toegestaan valt deze reserve vrij. 

Reserve herinrichting De Vlecke Gorredijk 

Deze reserve heeft het doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de 
herinrichting van De Vlecke Gorredijk. Omdat eenmalige afschrijving volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (BBV) niet meer is toegestaan valt deze reserve vrij.  

Reserve invoering omgevingswet 

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. Aan deze reserve is in 2019 € 149.000 toegevoegd omdat 
minder aan de invoering omgevingswet is besteed dan is begroot. Daarnaast is € 25.000 aan de reserve 
onttrokken in verband met verhoging budget invoering omgevingswet. 
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Vaste passiva- Voorzieningen 
Voorzieningen Stand per Dotatie Onttrekking Stand per   

 31-12-2018 2019 2019 31-12-2019   

Voorziening wethouderspensioenen  3.236  1.022  89  4.168   

Voorziening SPP  263  376  235  404   

Latente belasting schuld VPB  20  -  20  -   

Voorziening onderhoud sportvelden  82  55  137  -   

Voorziening groot onderhoud rioleringen  1.431  406  172  1.664   

Voorziening beheersplan kunstwerken  896  258  80  1.073   

Voorziening onderhoud gebouwen  256  731  810  177   

Voorziening Precariobelasting  5.377  2.064  7.441  -   

Voorziening Begraafrechten  233  120  29  324   

Totaal  11.794  5.032  9.015  7.811   

Wethouderspensioenen (dotatie € 1.022.000, onttrekking van € 89.000) 

In 2019 is € 89.000 onttrokken ten behoeve van pensioenuitkeringen. Daarnaast is was een storting van € 
1 miljoen noodzakelijk. Per balansdatum 31 december 2019 zijn de actuariële berekeningen van 
toekomstige pensioenverplichtingen voor wethouderspensioenen geactualiseerd. Door een scherpe daling 
van de verplichte rekenrente (van 1,7 % naar 0,2%) was deze storting wettelijk verplicht om ervoor te 
zorgen dat de voorziening wethouderspensioenen per balansdatum toereikend is. 

Voorziening SPP (dotatie € 376.000, onttrekking € 235.000) 

In 2019 is € 235.000 onttrokken ten behoeve van aangegane verplichtingen in verband mobiliteit van 
personeel. Daarnaast is € 376.000 toegevoegd om de voorziening op peil te houden.  

Latente belastingschuld VPB (vennootschapsbelasting) (onttrekking € 20.000) 

Er wordt tot en met 2019 geen belastingschuld verwacht, daarom is de voorziening geheel vrijgevallen. 

Onderhoud sportvelden (dotatie € 55.000; onttrekking van € 137.000) 

De voorziening onderhoud sportvelden heeft als doel de financiering van het groot onderhoud aan 
sportvelden op basis van het beheerplan sportvelden. Door het uitvoeren van het planmatig groot 
onderhoud kunnen grote investeringen worden uitgesteld. In 2019 is € 137.000 besteed aan groot 
onderhoud sportvelden en is € 55.000 toegevoegd om de voorziening op peil te houden. 

Groot onderhoud riolering (dotatie € 406.000, onttrekking van € 172.000) 

In 2019 waren de kosten voor groot onderhoud € 172.000. Er is € 406.000 gedoteerd. Hiervan is 
€ 300.000 de jaarlijkse storting conform het GRP. Daarnaast is € 106.000 gestort om de voorziening op 
peil te houden.  

Vervanging en verbetering riool (onttrekking van € 118.000 en storting van € 475.000) 

De voorziening vervanging en verbetering riool heeft als doel het dekken van de kosten van toekomstige 
investeringen in de vervanging en verbetering van het riool. Deze voorziening is conform de 
verslaggevingsvoorschriften in mindering gebracht op de investeringen in de riolering (zie de toelichting op 
de materiële vaste activa) en komt daarom niet voor op deze lijst met voorzieningen. 

Jaarlijks wordt € 300.000 gestort in de voorziening (conform het GRP), daarnaast is er een extra storting 
gedaan van € 175.000 in verband met het in de tijd opschuiven van werkzaamheden. Er is in 2019 € 
118.000 onttrokken aan de voorziening voor onder andere herinrichting Jan Eisengastrjitte te Gorredijk, 
reparatie inspectieput Overtoom te Gorredijk. 
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Beheersplan kunstwerken (dotatie 258.000, onttrekking van € 80.000) 

In 2019 zijn de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken van € 80.000 onttrokken aan deze 
voorziening. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is € 258.000 aan de voorziening toegevoegd. 

Onderhoud gebouwen (dotatie € 731.000, onttrekking van € 810.000) 

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is € 731.000 toegevoegd aan deze voorziening. De kosten 
voor het groot onderhoud € 810.000 zijn ten laste van de voorziening gebracht. 

Precariobelasting (dotatie € 2.064.000, onttrekking € 7.441.000) 

Aan deze voorziening is in 2019 € 2.064.000 toegevoegd. Begin 2020 zijn de lopende procedures door de 
belastingplichtigen ingetrokken. De voorziening kan daarom volledig vrijvallen. 

Begraafrechten (dotatie € 120.000, onttrekking € 29.000) 

De verslaggevingsvoorschriften geven aan dat ontvangen begraafrechten die betrekking hebben op 
meerdere jaren opgenomen dienen te worden in een voorziening. Het deel dat betrekking heeft op 2019 is 
vrijgevallen. 

Vaste passiva- Vaste schulden 
Vaste schulden Stand per Opgenomen Rente Aflossing Stand per 

 31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019 

Bank Nederlandse Gemeenten  30.000  -   2.800  27.200 

Leningen t.b.v. Woningbouwverenigingen  12.307  -   12.307  - 

Totaal  42.307  -   15.107  27.200 

      
De vaste schulden hebben voor € 27,2 miljoen betrekking op door de gemeente aangetrokken 
langlopende geldleningen. Daarnaast heeft € 12,3 miljoen betrekking op de langlopende leningen die 
doorgeleend zijn aan de woningbouwverenigingen. Deze leningen zijn door de gemeente aangetrokken 
en één op één doorgeleend zodat voor de gemeente geen nadeel ontstaat. De leningen t.b.v. 
woningbouwverenigingen zijn in 2019 volledig afgelost. 

Een nadere specificatie staat bij de balanspost “Financiële vaste activa”. Daar zijn de aangetrokken 
leningen vermeld. 

Vlottende passiva- Totaal specificatie 
Vlottende passiva Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Netto-vlottende schulden  13.001  5.636 

Overlopende passiva  5.648  6.523 

Totaal  18.649  12.158 

Vlottende passiva- Netto-vlottende schulden 
Netto-vlottende schulden Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Kasgeldleningen  11.000  4.000 

Crediteuren  2.001  1.636 

Totaal  13.001  5.636 

Onder netto-vlottende schulden worden verstaan die schulden die een rente typische looptijd kennen die 
korter is dan één jaar. 
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Vlottende passiva- Overlopende passiva 
Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde 

 31-12-2019 31-12-2018 

Vooruitontvangen bedragen  796  1.077 

Nog te betalen bedragen  4.852  5.445 

Totaal  5.648  6.523 

Vooruitontvangen bedragen Boekwaarde Vermindering Vermeerdering Boekwaarde 

 31-12-2018   31-12-2019 

Nedvang zwerfafval  38  38  -  - 

Provincie Fryslan     

Fietsoversteek 't Hou  22  22  -  - 

Gemeente Opsterland     

Project Ervaren en Turf  557  97  -  460 

Elkien     

De Vlecke Gorredijk  387  85  -  302 

Overige vooruitontvangen bedragen  73  73  34  34 

Totaal  1.077  315  34  796 

     

     

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Borgstellingen Boekwaarde Boekwaarde 

Naam geldnemer 31-12-2019 31-12-2018 

Stichting 't Buorskip B'zwaag-Olterterp  44  53 

Woon Friesland  2.325  2.435 

Indirect gegarandeerde geldleningen WSW en NWB  16.168  20.373 

Particuliere woningbezitters  1.882  2.167 

Totaal  20.419  25.028 

   

   

   
Borgstellingen: 

Onze gemeente staat per 31 december 2019 borg voor € 20,4 miljoen. Het bedrag is, conform de 
verslaggevingseisen, buiten de balans onder passiva verantwoord. In 2019 is € 8 miljoen afgelost op de 
geldleningen WSW en NWB. 

Gemeentegarantie: 

De borgstellingen in het kader van de regeling “gemeentegarantie” (particuliere woningbezitters) hebben 
betrekking op 53 verstrekte hypotheken (adressen). Deze afgegeven garanties lopen af, er komen geen 
nieuwe garanties bij. De verstrekte gemeentegarantie met het hoogste saldo is per ultimo 2019 € 105.957. 
Het gemiddelde gegarandeerde bedrag is € 31.446. Gezien de hoogte van de gegarandeerde leningen 
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zal de waarde van de betreffende woningen hoger zijn dan het gegarandeerde bedrag. Het risico voor 
onze gemeente is daarom beperkt. 

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 

COVID-19 (Corona) 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat 
we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van 
onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale 
maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke 
(digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. 

Huurovereenkomst brandkranen 

Het betreft hier een overeenkomst met Vitens (het waterleidingbedrijf) voor onbepaalde tijd. 

Afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen 

Met Omrin is een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. De kosten voor afvalverwerking, 
straatvegen en kolken zuigen bedragen jaarlijks € 904.000. 

Huur kopieerapparatuur 

In 2014 is het aanbestedingstraject afgerond voor huur en onderhoud van multifunctional printers. Er is 
een huurovereenkomst afgesloten voor 3 jaar, met mogelijkheid om dit 2 keer een jaar te verlengen. De 
overeenkomst is ingegaan op 18 augustus 2014 en de kosten bedragen € 25.000 per jaar. 

Overeenkomst Accountantsdiensten 

Er is een nieuwe overeenkomst voor accountantsdiensten afgesloten met HZG accountants en adviseurs. 
De overeenkomst is van kracht met ingang van het boekjaar 2020 en heeft een looptijd van vier jaar en 
eindigt wanneer de accountantsdiensten over het boekjaar 2023 zijn afgerond. De overeenkomst kan 
tweemaal verlengd worden met één boekjaar. Omdat deze dienst in OWO verband is aanbesteed komt 
1/3 deel ten laste van onze gemeente. De kosten per jaar voor onze gemeente bedragen € 48.000 (1/3 
deel van € 144.000). 

Overeenkomst onderhoud groen 

Deze overeenkomsten zijn aangegaan voor bepaalde tijd. Deze hebben een looptijd van twee jaar, met 
ingang van juni 2017. De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar verlengd worden. De kosten 
bedragen € 350.000 per jaar 

Overeenkomst koffieautomaat 

In 2017 is er een leaseovereenkomst betreffende de koffieautomaten. De vaste kosten bedragen per jaar 
€ 13.880. De overeenkomst is aangegaan voor drie jaar met de mogelijkheid om dit met een jaar te 
verlengen. 

Cultuureducatie 
In 2018 is een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Keunstwurk aangegaan voor inzet 
cultuurcoach voor basisscholen en speciaal onderwijs 2018-2020. De contractwaarde bedraagt € 72.000. 

Beheer en onderhoud kunstwerken 

In 2015 is een overeenkomst met De Boer en De Groot Civiele Werken aangegaan voor het beheer en 
onderhoud van kunstwerken (bruggen e.d.) 2015-2019. De contractwaarde bedraagt € 1.223.000 voor de 
gehele looptijd van het contract. 

Buurtsportwerk  
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In 2018 is een overeenkomst met Stichting Sport Frylân gesloten voor 4 jaar, looptijd 2018-2021 voor 
uitvoering van het project Buurtsportwerk Opsterland 2018-2021. De contractwaarde bedraagt € 403.300 
voor de gehele looptijd van het contract. 

Overzicht van baten en lasten met toelichting 
Toelichting 
Begrotingsrechtmatigheid 

De door de raad vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de 
begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma 
die niet door de raad zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten 
begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in 
het oordeel van de accountant. Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij enkele programma's een 
overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het 
bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie 
“onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”. 

Wij verzoeken de raad deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de 
Jaarstukken 2019. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar de financiële analyses bij 
de betreffende programma's. 

Overzicht baten en lasten jaarrekening 2019 

 Programma   Begroting 2019   Begroting 2019 incl wijz.   Jaarrekening 2019  

 0 Bestuur en ondersteuning       

 Baten            1.187           1.234           4.091 

 Lasten            4.887           4.605           8.079 

 Saldo           -3.700          -3.371          -3.988 

        

1  Veiligheid       

 Baten                45               45               22 

 Lasten            1.926           1.892           1.881 

 Saldo           -1.881          -1.847          -1.859 

        

2 Verkeer en vervoer       

 Baten               128              168              191 

 Lasten            3.927           3.893           3.798 

 Saldo           -3.799          -3.725          -3.607 
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3 Economie       

 Baten               886              886              563 

 Lasten            1.364           1.248              705 

 Saldo              -478             -362             -142 

        

4 Onderwijs       

 Baten               334              334              346 

 Lasten            3.276           3.164           3.526 

 Saldo           -2.942          -2.830          -3.180 

        

5 Sport, cultuur en recreatie       

 Baten               197              197              469 

 Lasten            6.793           6.767           6.695 

 Saldo           -6.596          -6.570          -6.226 

        

6 Sociaal domein       

 Baten          10.334           9.321         10.600 

 Lasten          38.305         39.532         41.796 

 Saldo         -27.971        -30.211        -31.196 

        

7 Volksgezondheid en milieu       

 Baten            6.301           6.301           6.559 

 Lasten            7.361           7.181           7.715 

 Saldo           -1.060             -880          -1.156 

        

8 Bouwen, wonen en gronden       

 Baten            2.673           2.718           3.545 

 Lasten            2.574           3.510           5.003 
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 Saldo                99             -792          -1.458 

        

 Algemene dekkingsmiddelen        

 Baten       

 OZB            4.413           4.413           4.441 

 Precariobelasting            1.300           1.900           7.458 

 Gemeentefonds          46.718         47.258         47.289 

 Dividend               190              190              190 

 Financieringsfunctie               -52              -20              -19 

 Totaal baten          52.569         53.741         59.359 

 Lasten        

 OZB               766              766              707 

 Voorziening Precariobelasting            1.300           1.900                -   

 Totaal lasten            2.066           2.666              707 

 Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen          50.503         51.075         58.652 

        

 Overhead        

 Baten               365              368              658 

 Lasten            5.907           7.959           8.225 

 Totaal saldo overhead          -5.542          -7.591          -7.567 

        

 Vennootschapsbelasting        

 Baten                 -                  -                 10 

 Lasten                10               10                -   

 Totaal saldo vennootschapsbelasting              -10              -10               10 

        

 Resultaat voor bestemming           -3.377          -7.114             -1.717 
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 Mutaties reserves        

 Baten            3.678           9.249           9.335 

 Lasten               301              820           1.025 

 Saldo            3.377           8.429           8.310 

        

 Resultaat na bestemming                 -              1.315           6.593 
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Totaaloverzicht baten en lasten 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 80.454 78.397 82.124 86.596 -4.472 

Baten 79.992 75.020 75.313 86.401 -11.088 

Saldo voor 
bestemming 

-462 -3.377 -6.811 -196 -6.616 

Onttrekkingen 4.822 3.678 9.249 9.335 -86 

Stortingen 4.361 301 820 1.025 -205 

Mutaties 
reserves 

462 3.377 8.429 8.310 119 

Saldo na 
bestemming 

0 0 1.618 8.114 -6.497 
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Programma 0 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 17.103 12.871 16.555 17.011 -456 

Baten 58.493 54.122 55.344 64.118 -8.775 

Saldo voor 
bestemming 

41.390 41.252 38.789 47.108 -8.318 

Onttrekkingen 4.822 3.678 9.249 9.335 -86 

Stortingen 4.361 301 820 1.025 -205 

Mutaties 
reserves 

462 3.377 8.429 8.310 119 

Saldo na 
bestemming 

41.851 44.629 47.218 55.417 -8.200 
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Programma 1 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 1.997 1.926 1.892 1.881 11 

Baten 25 45 45 22 23 

Saldo voor 
bestemming 

-1.972 -1.882 -1.847 -1.859 12 

Saldo na 
bestemming 

-1.972 -1.882 -1.847 -1.859 12 
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Programma 2 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 2.740 3.927 3.893 3.798 95 

Baten 598 128 168 191 -22 

Saldo voor 
bestemming 

-2.142 -3.800 -3.725 -3.607 -118 

Saldo na 
bestemming 

-2.142 -3.800 -3.725 -3.607 -118 
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Programma 3 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 734 1.364 1.248 705 543 

Baten 329 886 886 563 324 

Saldo voor 
bestemming 

-405 -478 -362 -143 -220 

Saldo na 
bestemming 

-405 -478 -362 -143 -220 
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Programma 4 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 2.660 3.276 3.164 3.526 -362 

Baten 154 334 334 346 -12 

Saldo voor 
bestemming 

-2.506 -2.942 -2.830 -3.180 350 

Saldo na 
bestemming 

-2.506 -2.942 -2.830 -3.180 350 
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Programma 5 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 6.168 6.793 6.767 6.695 72 

Baten 522 197 197 469 -272 

Saldo voor 
bestemming 

-5.646 -6.597 -6.570 -6.227 -344 

Saldo na 
bestemming 

-5.646 -6.597 -6.570 -6.227 -344 
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Programma 6 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 38.723 38.305 38.895 41.243 -2.348 

Baten 10.953 10.335 9.321 10.588 -1.267 

Saldo voor 
bestemming 

-27.770 -27.970 -29.575 -30.655 1.081 

Saldo na 
bestemming 

-27.770 -27.970 -29.575 -30.655 1.081 
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Programma 7 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 6.659 6.981 6.801 7.323 -522 

Baten 6.033 6.151 6.151 6.393 -242 

Saldo voor 
bestemming 

-627 -830 -650 -929 279 

Saldo na 
bestemming 

-627 -830 -650 -929 279 



 

171 

Programma 8 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 
(primair) 

Begroting 2019 (inc. 
wijzigingen) 

Realisatie 2019 Verschil begroting / 
realisatie 2019 

Lasten 3.348 2.574 2.529 4.022 -1.493 

Baten 2.717 2.673 2.718 3.545 -828 

Saldo voor 
bestemming 

-631 99 188 -477 665 

Saldo na 
bestemming 

-631 99 188 -477 665 

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd 
De ramingen/geschatte afrekeningen zijn gebaseerd op bestaand beleid maar zijn alleen opgenomen als 
de prestatie in 2019 is geleverd. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
        

bedragen x € 1        

Gegevens 2019 J.M. van der Weij G. Broekman K. van Veen I. Zwart    

Functiegegevens gemeentesecretaris waarnemend 
gemeentesecretaris 

gemeentesecretaris griffier    

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 

01/09-31/12 18/04-15/08 01/01-05/05 01/01-
31/12 

   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte) 

1 1 1 0.889    

Dienstbetrekking? ja ja ja ja    

        

Bezoldiging        

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

 € 39.811  € 32.001  € 35.505  € 76.278    

Beloningen betaalbaar op termijn  € 6.305  € 5.041  € 6.498  € 12.547    

Subtotaal  € 46.116  € 37.042  € 42.003  € 88.825    

        

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

 € 64.844  € 63.249  € 66.439  € 
172.466 

   

        

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

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

        

Totaal bezoldiging  € 46.116  € 37.042  € 42.003  € 88.825    

        

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

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

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

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

        

        

Gegevens 2018   K. van Veen I. Zwart    

Functiegegevens   gemeentesecretaris griffier    

Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

  01/01-31/12 01/01-
31/12 

   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte) 

  1 0.889    

Dienstbetrekking?   ja ja    

        

Bezoldiging        
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Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

   € 106.186  € 75.561    

Beloningen betaalbaar op termijn    € 17.223  € 11.829    

Subtotaal    € 123.408  € 87.389    

        

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

   € 189.000  € 
168.002 

   

        

Totaal bezoldiging    € 123.408  € 87.389    

        

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

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

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

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

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor onze gemeente is € 194.000. In 2018 was dit € 181.000. Het 
weergegeven toepasselijke WNT maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang 
(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn 
in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 
Omschrijving Begroting 2019 na 

wijzigingen 
Jaarrekening 

2019 
Verschil 

jaarrekening/begroting 
Programma    

Baten        

Grondexploitatie  1.214  584  -630 8    

Precariobelasting  -  7.458  7.458     

Verkoop gebouwen en groenstroken  -  281  281     

Afrek BTW voorgaande jaren  -  200  200     

Sociale werkvoorziening  -  507  507     

        

Onttrekkingen aan reserves:        

Reserve duurzaam bouwen  23  23  - 8    

Reserve Breedband internet  148  148  - 3    

Reserve dorpshuizen  65  65  -     

Reserve recreatie en toerisme  100  100  -     

Reserve onderhoud verharding  496  496  -     

Reserve invoering omgevingswet  25  25  -     

Reserve komplannen  250  250  -     

Reserve MFA Gorredijk  1.083  1.083  -     

Reserve zwembad Bakkeveen  100  27  -74     

Reserve ontsluitingsweg Loevestein  518  518  -     

Reserve GVVP  181  181  -     

Reserve Skoalleane  -  63  63     

Reserve De Vlecke  -  148  148     

Alg reserve resultaat begr / PPB  5.427  5.427  -     

Alg reserve tbv asbestsanering 
Nijbeets 

 -  33  33     

Alg reserve tbv beveiliging/privacy  56  28  -28     

Alg reserve tbv anders werken  101  -  -101     

Alg reserve tbv OWO bedrijfsvoering  43  -  -43     

Alg reserve tbv asbestsanering 
Bûtewei 

 38  -  -38     

Alg reserve tbv kappen etc zieke 
essen 

 146  -  -146     

Alg reserve tbv GIDS gelden  38  42  4     

Alg reserve tbv WEN  30  -  -30     

Alg reserve tbv Kansen 
Beetsterzwaag 

 25  25  -     
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Totaal incidentele baten  10.106  17.711  7.605     

        

Lasten        

Extra formatie  180  135  -45 0    

Dotatie voorziening 
wethouderspensioenen 

 -  1.022  1.022 0    

Dotatie voorziening SPP  -  376  376 0    

Gemeentefonds afrek. voorg. jaren  -  65  65     

Evaluatie projectm werken  5  -  -5 0    

Invoering omgevingswet  200  51  -149 8    

Kosten OR  16  8  -8 0    

Verkiezingen  43  43  - 0    

Onderhoud kap goederen  496  496  - 2    

Soc domein beschermd wonen  230  147  -84     

Knelpunten organisatie  125  125  -     

OWO-VTH  58  58  -     

Overige OWO ontwikkelingen  33  33  -     

Informatiebeveiliging en privacy  86  56  -30     

Advisering planontwikkeling  42  2  -40     

Koaibosk aanpassing gebouw  30  15  -15     

Bomenvisie/bomenbeleidsplan  10  -  -10     

Inhuur onderhoud groen  70  46  -24     

Brug Prikkewei  35  35  -     

Essenziekte  75  57  -18     

Essenziekte (budgetoverheveling)  146  -  -146     

Groenplan Bakkeveen  8  8  -     

Bijstelling budget WMO  -  -  -     

Bijstelling budget Jeugd  -  -  -     

Projectleider  108  108  -     

(Junior) omgevingsmanager  12  12  -     

Nagekomen lasten OWO  35  35  -     

Opleidingsbudget  15  12  -3     

Techn inspectie beweegbare bruggen  70  65  -5     

Linking pin OWO BO-SD  36  32  -4     

Administratieve ondersteuning  36  31  -5     

Informatieadviseur  72  72  -     

Externe bestuursadvisering  65  65  -     

Inhuur ivm opleiding  69  69  -     
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Uitbreiding openstelling gemeentehuis  36  36  -     

Secretaresse management  20  20  -     

Projectbeheersing  24  24  -     

Ondersteuning derden inkoopproces  25  25  -     

Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020  305  303  -2     

Areaal oude N381 (verhardingen)  30  30  -     

Areaal oude N381 (groen)  10  10  -     

Areaal oude N381 (kunstwerken)  20  20  -     

Procesverbinder openbare ruimte  29  6  -23     

Programmasturing  10  10  -     

Modern werkgeverschap  -  -  -     

Onderzoek duurzame openb ruimte  -  -  -     

Onderzoek dienstverl ondernemers  5  -  -5     

Onderzoek samenw 
onderwijs/bedrijfsleven 

 10  3  -7     

Bedrijven stimuleren te verduurzamen  -  -  -     

Transformatie bedrijventerreinen  28  -  -28     

Impuls zwembad Dundelle Bakkeveen  100  27  -74     

Onderzoek biodiversiteit openbaar 
groen 

 5  -  -5     

Nieuwe bomen planten bij bomenkap  -  -  -     

Onderzoek mogelijkheden sportbedrijf  -  -  -     

Onderzoek leer- werkbedrijf  -  -  -     

Uitbreiden tegenprestatie  72  81  9     

Beheersen kostenontw soc domein  20  -  -20     

Lokale duurzaamheidsagende  -  -  -     

Onderzoek dorpsregisseurs  -  -  -     

Programma duurzaamheid incl uitv 
progr 

 100  100  -     

Openen duurzaamheidsloket  13  13  -     

Onderzoek zonnevelden  6  6  -     

Opstellen duurzaamheidsuitv 
programma 

 20  -  -20     

Asbestsanering Nijbeets  -  33  33     

Asbestsanering Bûtewei  38  -  -38     

OWO bedrijfsvoering  43  -  -43     

  -  -  -     

Dotaties aan reserves:  -  -  -     

Reserve verbouw dorpshuizen  30  30  -     
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Reserve omgevingswet  -  149  149     

Reserve verharding  248  248  -     

Reserve De Treffer  263  263  -     

Reserve zwembad Bakkeveen  100  100  -     

        

Totaal incidentele lasten  4.014  4.815  801     

        

Incidenteel resultaat  6.092  12.896  6.804     

        

        

        

Uiteenzetting financiële positie 
Reserves 
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Dotatie Onttrekking Saldo 31-12-2019    

73670 Reserve duurzaam bouwen  23  -  23  -    

73672 Reserve Komplannen  419  -  283  136    

73677 Reserve herinrichting Skoalleleane Ureterp  63  -  63  -    

73678 Reserve herinrichting de Vlecke Gorredijk  148  -  148  -    

73681 Reserve Invoering omgevingswet  234  149  25  358    

73700 Reserve verbouw dorpshuizen  90  30  65  55    

73705 Reserve recreatie en toerisme  316  174  153  337    

73714 Reserve MFA Gorredijk  1.083  -  1.083  -    

73715 Reserve De Treffer  -  263  -  263    

73716 Reserve zwembad Bakkeveen  -  100  27  74    

73730 Reserve huisvesting basisonderwijs  4.690  -  569  4.121    

73731 Reserve huisvesting speciaal onderwijs  405  24  -  429    

73753 Reserve ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk  518  -  518  -    

73757 Reserve GVVP  181  -  181  -    

73761 Reserve onderhoud verharding BKP  248  248  496  -    

73762 Reserve Breedband internet  148  -  148  -    

73763 Reserve Riolering  86  -  -  86    

73771 Reserve organisatiedoelstellingenfonds  297  38  -  336    

Totaal  8.949  1.025  3.780  6.194    
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Algemene reserve 
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Dotatie Onttrekking Saldo 31-12-2019    

73600 Algemene reserve buffer  7.500  -  -  7.500    

73601 Algemene reserve vrij deel  3.999  4.267  5.555  2.711    

73602 Algemene reserve investeringen  1.782  -  1.782  -    

Totaal  13.281  4.267  7.338  10.211    

        

        

        

Voorzieningen 
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Dotatie Onttrekking Saldo 31-12-2019    

73804 Voorziening wethouderspensioenen  3.236  1.022  89  4.168    

73805 Voorziening SPP  263  376  235  404    

73919 Latente belasting schuld VPB  20  -  20  -    

73930 Voorziening onderhoud sportvelden  82  55  137  -    

73932 Voorziening groot onderhoud rioleringen  1.431  406  172  1.664    

73933 Voorziening beheersplan kunstwerken  896  258  80  1.073    

73934 Voorziening onderhoud gebouwen  256  731  810  177    

73935 Voorziening Precariobelasting  5.377  2.064  7.441  -    

73940 Voorziening Begraafrechten  233  120  29  324    

Totaal  11.794  5.032  9.015  7.811    

        

        

        

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) 
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) 
SiSa staat voor: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige 
accountantscontrole. SiSa is sinds 2006 de manier waarop provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen (hierna: medeoverheden) zich per jaar verantwoorden over de besteding 
van specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen. 

Voor Opsterland gaat het om de volgende regelingen: 

Afgifte Sisacode Omschrijving specifieke uitkering 

BZK BZK C1 Specifieke uitkering reductie energiegebruik 

OCW OCW D8 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 
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Prov. Fryslân IenW E27B Diverse verkeersregelingen 

SZW SZW G2 BUIG 

SZW SZW G3 BBZ 

VWS VWS H4 Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport) 
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Sisa regelingen 
            

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020    

BZK C1 Regeling Reductie 
Energiegebruik 

Totaal ontvangen 
beschikking 

Projectnaam/ nummer Besteding (jaar T) Bestedingen (jaar T) 
komen overeen met 
ingediende projectplan 
(JA/NEE) 

Besteding (Jaar 
T) aan 
afwijkingen. 
 
Alleen invullen bij 
akkoord 
ministerie. 

Cumulatieve 
bestedingen tot en 
met (jaar T) 
 
Deze indicator is 
bedoeld voor de 
tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsinfor
matie 

   

  Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.    

   Indicatornummer: C1 
/ 01 

Indicatornummer: C1 / 
02 

Indicatornummer: C1 
/ 03 

Indicatornummer: C1/ 04 Indicatornummer: 
C1/ 05 

Indicatornummer: C1 
/ 06 

   

  1 € 0 Aanvraag is afgewezen € 0 Nee  € 0    

   Kopie projectnaam/ 
nummer 

Toelichting Eindverantwoording 
Ja/Nee 

      

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.       

   Indicatornummer: C1 
/ 07 

Indicatornummer: C1/ 
08 

Indicatornummer: C1 
/ 09 

      

  1 Aanvraag is 
afgewezen 

 Ja       

OC
W 

D8 Onderwijsachterstanden
beleid 2019-2022 (OAB)                                                                            
                                  
Gemeenten 

Besteding (jaar T) 
aan voorzieningen 
voor voorschoolse 
educatie die voldoen 
aan de wettelijke 
kwaliteitseisen 
(conform artikel 166, 
eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
overige activiteiten 
(naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de 
Nederlandse taal 
(conform artikel 165 
WPO) 

Besteding (jaar T) 
aan afspraken over 
voor- en 
vroegschoolse 
educatie met 
bevoegde 
gezagsorganen van 
scholen, houders van 
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kindcentra en 
peuterspeelzalen 
(conform artikel 167 
WPO) 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R       

   Indicatornummer: D8 
/ 01 

Indicatornummer: D8 / 
02 

Indicatornummer: D8 
/ 03 

      

   € 194.368 € 121.147 € 11.056       

   Hieronder per regel 
één gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinfor
matie voor die 
gemeente invullen 

Aan andere gemeenten 
(in jaar T) overgeboekte 
middelen (lasten) uit de 
specifieke uitkering 
onderwijsachterstanden
beleid 

Hieronder per regel 
één gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinfor
matie voor die 
gemeente invullen 

Aan andere gemeenten 
(in jaar T) overgeboekte 
middelen (baten) uit de 
specifieke uitkering 
onderwijsachterstanden
beleid 

     

    Bedrag  Bedrag      

            

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R      

   Indicatornummer: D8 
/ 04 

Indicatornummer: D8 / 
05 

Indicatornummer: D8 
/ 06 

Indicatornummer: D8 / 
07 

     

SZ
W 

G2 Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeent
edeel 2019 
 
Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar 
lichaam opgericht op 

Besteding (jaar T) 
algemene bijstand 
 
Gemeente 
 
I.1 Participatiewet 
(PW) 

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.1  Participatiewet 
(PW) 

Besteding (jaar T) 
IOAW  
 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW) 

Baten (jaar T) IOAW 
(exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW) 

Besteding (jaar 
T) IOAZ 
 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorzie
ning oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschi
kte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ) 

Baten (jaar T) IOAZ 
(exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) 
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  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R    

  Indicatornummer: G2 
/ 01 

Indicatornummer: G2 / 
02 

Indicatornummer: G2 
/ 03 

Indicatornummer: G2 / 
04 

Indicatornummer: 
G2 / 05 

Indicatornummer: G2 
/ 06 

   

  € 6.849.995 € 153.945 € 884.790 € 3.947 € 109.707 € 481    

  

grond van de Wgr. 

Besteding (jaar T) 
Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 
2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 
2004) 

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk) 
 
 
Gemeente 
 
I.6 Wet werk en 
inkomen kunstenaars 
(WWIK) 

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie 
o.g.v. art. 10d 
Participatiewet 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsi
die o.g.v. art. 10d 
Participatiewet 
(excl. Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.7 
Participatiewet 
(PW) 

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee 

   

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.    

   Indicatornummer: G2 
/ 07 

Indicatornummer: G2 / 
08 

Indicatornummer: G2 
/ 09 

Indicatornummer: G2 / 
10 

Indicatornummer: 
G2 / 11 

Indicatornummer: G2 
/ 12 

   

   € 169.535 € 7.331 € 0 € 186.825 € 0 Ja    

SZ
W 

G3 Besteding (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde 
zelfstandigen 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) 

Baten (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde 
zelfstandigen 
(exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

Besteding (jaar 
T) aan 
onderzoek als 
bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) 
Bob 

   

  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R    

  Indicatornummer: G3 
/ 01 

Indicatornummer: G3 / 
02 

Indicatornummer: G3 
/ 03 

Indicatornummer: G3 / 
04 

Indicatornummer: 
G3 / 05 

Indicatornummer: G3 
/ 06 

   

  

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeente
deel 2019 
 
Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 
 € 49.803 € 34.200 € 3.684 € 49.440 € 7.934 € 0    
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  Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar 
lichaam opgericht op 
grond van de Wgr. 

Baten (jaar T) Bob 
(exclusief Rijk) 

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob 
als bedoeld in artikel 56 
Bbz 2004 

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee 

      

   Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.       

   Indicatornummer: G3 
/ 07 

Indicatornummer: G3 / 
08 

Indicatornummer: G3 
/ 09 

      

   € 0 € 0 Ja       

VW
S 

H4 Specifieke uitkering 
Sport 

Ontvangen 
Rijksbijdrage (jaar T) 

Projectnaam / nummer Totale aanvraag per 
project (jaar T) ten 
laste van 
Rijksmiddelen  
(automatisch 
berekend) 

Verrekening (jaar T) 
Onroerende zaken 
(sportaccommodaties) 
per project ten laste van 
Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar 
T) Roerende 
zaken 
sportbeoefening 
en 
sportstimulering 
per project ten 
laste van 
Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) 
overige kosten per 
project ten laste van 
Rijksmiddelen 

   

            

  Gemeenten          

   Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R    

   Indicatornummer: H4/ 
01 

Indicatornummer: H4 / 
02 

Indicatornummer: H4 
/ 03 

Indicatornummer: H4 / 
04 

Indicatornummer: 
H4 / 05 

Indicatornummer: H4 
/ 06 

   

  1 € 189.684 632930 € 219.501 € 219.501 € 0 € 0    

   Kopie projectnaam / 
nummer 

Totale besteding (Jaar 
T) per project ten lasten 
van Rijksmiddelen 
(automatische 
berekening) 

Percentage besteed 
(Jaar T) per project 
tenopzichte van 
aanvraag ten laste 
van Rijksmiddelen 

Toelichting Overig (Jaar T) 
ten opzichte van 
ontvangen 
Rijksbijdrage - 
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(automatische 
berekening) 

automatisch 
ingevuld 

      Hier eventueel 
opmerkingen of 
toelichtingen 

     

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle 
n.v.t. 

    

   Indicatornummer: H4 
/ 07 

Indicatornummer: H4 / 
08 

Indicatornummer: H4 
/ 09 

Indicatornummer: H4 / 
10 

Indicatornummer: 
H4 / 11 

    

  1 632930 219501 115,72%  -€ 29.817     

Ien
W 

E27
B 

Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer (SiSa 
tussen medeoverheden) 
 
Provinciale beschikking 
en/of verordening 
 
Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Hieronder per regel 
één 
beschikkingsnummer 
en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinfor
matie 

Besteding (jaar T) ten 
laste van provinciale 
middelen 

Overige bestedingen 
(jaar T) 

Correctie ten opzichte 
van tot jaar T 
verantwoorde 
bestedingen ten laste 
van provinciale 
middelen 
 
Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, 
mag het alleen gaan 
over nog niet eerder 
verantwoorde 
bestedingen 

Correctie ten 
opzichte van tot 
jaar T 
verantwoorde 
overige 
bestedingen  
 
 
Indien de 
correctie een 
vermeerdering 
van 
bestedingen 
betreft, mag het 
alleen gaan 
over nog niet 
eerder 
verantwoorde 
bestedingen 

    

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

   Indicatornummer: 
E27B / 01 

Indicatornummer: E27B 
/ 02 

Indicatornummer: 
E27B / 03 

Indicatornummer: E27B 
/ 04 

Indicatornummer: 
E27B / 05 

    

  1 1308044 € 8.454 € 0       
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   Kopie 
beschikkingsnummer 

Cumulatieve besteding 
ten laste van provinciale 
middelen 
tot en met (jaar T) 
 
Deze indicator is 
bedoeld voor de 
tussentijdse afstemming 
van de juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsinforma
tie 

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en 
met (jaar T)   
 
Deze indicator is 
bedoeld voor de 
tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsinfor
matie 

Toelichting Eindverantwoordi
ng Ja/Nee 
 
 
 
Als u kiest voor 
‘ja’, betekent dit 
dat het project is 
afgerond en u 
voor de komende 
jaren geen 
bestedingen 
meer wilt 
verantwoorden 

    

    Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle 
n.v.t. 

    

   Indicatornummer: 
E27B/ 06 

Indicatornummer: E27B 
/ 07 

Indicatornummer: 
E27B / 08 

Indicatornummer: E27B 
/ 09 

Indicatornummer: 
E27B / 10 

    

  1 1308044 € 8.454 € 6.345  Nee     
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Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 
       

       

       

(bedragen x € 1000)     

Baten Lasten    

0.1 Bestuur  -231  2.570    

0.10 Mutaties reserves  -9.335  1.025    

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten  -  7.644    

0.2 Burgerzaken  -367  1.457    

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  -438  1.116    

0.4 Overhead  -658  8.225    

0.5 Treasury  -885  865    

0.61 OZB woningen  -2.956  707    

0.62 OZB niet-woningen  -1.485  -    

0.63 Parkeerbelasting  -  -    

0.64 Belastingen overig  -9.609  2.069    

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  -47.289  -    

0.8 Overige baten en lasten  -200  1    

1.1 Crisisbeheersing en brandweer  -  1.591    

1.2 Openbare orde en veiligheid  -22  290    

2.1 Verkeer en vervoer  -190  3.769    

2.3 Recreatieve havens  -  -    

2.4 Economische havens en waterwegen  -  -    

2.5 Openbaar vervoer  -0  29    

3.1 Economische ontwikkeling  -127  308    

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  -255  263    

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  -  48    

3.4 Economische promotie  -181  86    

4.1 Openbaar basisonderwijs  -9  283    

4.2 Onderwijshuisvesting  -18  1.902    

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  -319  1.340    

5.1 Sportbeleid en activering  -75  297    

5.2 Sportaccommodaties  -48  1.134    

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  -  422    

5.4 Musea  -11  64    



 

187 

5.5 Cultureel erfgoed  -17  7    

5.6 Media  -  603    

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  -318  4.167    

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  -260  2.691    

6.2 Wijkteams  -20  641    

6.3 Inkomensregelingen  -9.406  11.522    

6.4 Begeleide participatie  -507  3.842    

6.5 Arbeidsparticipatie  -18  1.765    

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  -5  973    

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  -266  7.326    

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  -  10.074    

6.81 Geëscaleerde zorg 18+  -118  518    

6.82 Geëscaleerde zorg 18-  -  1.394    

7.1 Volksgezondheid  -2  1.231    

7.2 Riolering  -2.758  2.381    

7.3 Afval  -3.621  2.921    

7.4 Milieubeheer  -12  789    

7.5 Begraafplaatsen en crematoria  -166  392    

8.1 Ruimtelijke ordening  -15  408    

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  -2.859  3.523    

8.3 Wonen en bouwen  -671  1.072    

Totaal   -95.748  95.749    

Het verdelingsprincipe waarmee de indirecte lasten over de taakvelden zijn verdeeld, is gebaseerd op de 
toegerekende fte's aan de activiteiten. De rente is verdeeld op basis van de boekwaarde van de vaste 
activa. 

Algemene dekkingsmiddelen 
Overzicht 
Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de vrij besteedbare lokale heffingen, de uitkering uit het 
gemeentefonds, financieringsfunctie en de dividenduitkeringen. 

De specificatie van de algemene dekkingsmiddelen is: 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroting 2019 na wijzigingen Jaarrekening 2019 

Lasten     

Lokale heffingen onroerendezaakbelasting 766 707 

Lokale heffingen dotatie voorziening precariobelasting) 1.900 0 
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Totaal lasten 2.666 707 

Baten     

Lokale heffingen onroerendezaakbelasting 4.413 4.441 

Lokale heffingen precariobelasting 1.900 7.458 

Gemeentefonds 47.258 47.289 

Dividend 190 190 

Financieringsfunctie -20 -19 

Totaal baten 53.741 59.359 

Saldo algemene dekkingsmiddelen 51.075 58.652 

  

Kosten Overhead 
Overzicht 
Onder overhead wordt verstaan alle lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Door deze duidelijk definitie kan een eenduidig inzicht worden 
gegeven in de lasten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden. Deze definitie is gebaseerd 
op een richtinggevende notitie van de Commissie BBV. 

Vennootschapsbelasting 
Overzicht 
In de begroting 2019 is voor vennootschapsbelasting een bedrag opgenomen van € 10.000. De 
belastingaangifte over 2019 is nog niet definitief, we zijn nog in overleg met de belastingdienst. De 
voorlopige aanslag over 2019 bedroeg € 10.000. 

Onvoorzien 
Overzicht 
De post onvoorzien is in 2019 niet besteed. 

Beschikbaar volgens de vastgestelde begroting 2019 € 37.500 

Besteed is: nihil 

Resteert € 37.500 
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