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Aanbiedingsbrief 
 

 
 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad 
 
Algemeen 
Wij bieden u hierbij de Programmarekening 2018 ter vaststelling aan. Bij de programma’s 
leggen we verantwoording af over de uitvoering van in de begroting opgenomen zaken.  
 
Rekeningresultaat 
De rekening sluit met een tekort van € 1.814.000. De belangrijkste componenten die hebben 
bijgedragen aan dit resultaat zijn toegelicht op de pagina’s 205 tot en met 238. 
 
Het tekort wordt voor een deel veroorzaakt in de uitgaven van het sociaal domein. Schouwen-
Duiveland is niet de enige gemeente die dit ervaart. Daarom is de VNG al langere tijd met het 
Rijk in gesprek over het beschikbaar stellen van extra middelen in het Sociaal Domein. Voor 
gemeenten gaat het daarbij vooral om de thema’s jeugdhulp, Hoofdlijnen Akkoord Geestelijke 
Gezondheidszorg en de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Eind april 2019 neemt het 
kabinet hierover een besluit bij het vaststellen van de Voorjaarsnota. Dan bepaalt het kabinet 
waar ze extra geld in wil investeren (er zijn namelijk nog veel meer wensen, bijvoorbeeld voor 
defensie, onderwijs, klimaat, enzovoort). Naar aanleiding hiervan stuurt het kabinet begin mei 
een brief aan de VNG en de Tweede Kamer met haar besluit.  
De VNG heeft gemeenten medio april 2019 geadviseerd om bij het eigen lokale proces van de 
voorbereiding van de begroting 2020 met verschillende scenario’s rekening te houden 
(variërend van een gedeeltelijke compensatie van de tekorten tot geen compensatie). 
 
Slot 
In juni 2018 zijn we gestart met een nieuw collegeprogramma voor de periode 2018-2022 met 
als titel “Verbindend Verder”. In dit collegeprogramma zijn ten opzichte van eerdere 
collegeprogramma’s relatief veel nieuwe doelen en resultaten benoemd. Vooral ingegeven 
vanuit de verduurzamingsopgave en de transities waar we op nationaal niveau voor staan. 
Deze zijn overigens nog omgeven door veel onzekerheden en onderwerp van politieke, 
bestuurlijke en maatschappelijke discussies. 
 
Vrijwel het gehele collegeprogramma is voor de bestuursperiode van vier jaar belegd door dit te 
vertalen in de meerjarige programmabegroting en daarbij de link met Tij van de Toekomst vast 
te houden. Voor de programmabegroting 2019 zijn aanvullend veel amendementen en moties 
met financiële consequenties door uw raad aangenomen.  
 
Dit levert een overvolle bestuurlijke portefeuille op met ambitieuze doelen en resultaten om te 
behalen in een tijdsbestek van ruim drie jaar. Daarbij willen wij u wijzen op de context waarin 
deze doelen en resultaten behaald moeten worden: 
• overheidsorganisaties die met elkaar zoeken naar nieuwe bestuurlijke en ambtelijke 

verhoudingen zoals bedoeld in het Interbestuurlijk Programma en opgenomen in het 
Regeerakkoord; 

• transities op het gebied van energie en klimaat waar koers en richting nog duidelijk moeten 
worden in betaalbaarheid, haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en goede technische 
oplossingen. Onderwerpen die verschillende visies en benaderingen opleveren in het 
politiek, bestuurlijk en maatschappelijk debat; 

• invulling geven aan de veranderende omstandigheden van de netwerksamenleving door 
meer burger- en overheidsparticipatie en de vaak nodige betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven; 
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a

M.K. van den Heuvel
secretaris

A.M. Vân

G.C.G.M. Rabelink
burgemeester

b.p.w. Joppe
wethouder

J.G. Smit
weth

een veranderend financieel klimaat omdat het Rijk (opnieuw) de herverdelingseffecten van
de budgetten voor de het sociaal domein en de verdeling van het gemeentefonds, inclusief
eigen inkomsten van de gemeenten, ter discussie stelt en daarvoor onderzoek laat
uitvoeren.

Door steeds nieuwe, elkaar snel opvolgende, impulsen en ontwikkelingen waarop we moeten
reageren wordt de uitvoering van het collegeprogramma niet eenvoudig. Het ven¡vachte
structurele financiële tekort vanaf 2022 noopt ons "de tering naar de nering" te zetten. Daartoe
zoeken we in 2019 en volgende jaren via de Bestuursopdracht creatie budgettaire ruimte van €
3 miljoen structureel. Desondanks blijft de focus van ons college er op gericht om de
omschreven doelen en resultaten uit het collegeprogramma met enthousiasme en overtuiging te
behalen.

Terugblikkend op 2018 stellen wij vast dat er veel werk is verzet. De jaarrekening geeft zowel
inhoudelijk als financieel verslag van de werkzaamheden in 2018 en constateren we dat er een
goede start is gemaakt met de uitvoering van het nieuwe collegeprogramma.

We zien als college terug op een jaar waarin opnieuw op een goede en constructieve wijze is
samengewerkt met inwoners, bedrijven, instellingen, raad en ambtelijke organisatie. Daarvoor
spreken wij'onze waardering uit.

Wij stellen u voor de programmarekening 2018 vast te stellen.

Zierikzee, 1 1 juni 201 9.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Dulveland,

C.H. van

n^\l.-^-)C>À
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Leeswijzer Programmarekening 2018  
 

 
 

 
In deze programmarekening hebben we aansluiting gezocht bij de wijze waarop wij u in de 
programmarapportages informeren over de voortgang van de beleidsvoornemens, de zogenaamde 
beleidsmonitor. Hierbij hebben de aanduidingen voor de voortgang op tijd en op geld de volgende 
betekenis: 
 

de activiteit loopt volgens planning en/of raming. 
 

de activiteit heeft (lichte) afwijkingen van de planning en/of raming, extra aandacht is vereist en  
    bijsturing is mogelijk. 
 

de activiteit heeft grote afwijkingen van de planning en/of raming, bijsturing is vrijwel niet mogelijk,   
    of activiteit is gestopt. 
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Jaarverslag 
 
Programmaverantwoording 
Overzicht realisatie per programma 
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Programma 1 

Werken 

Wat houdt het programma in? 
Werk is een belangrijke factor voor onze inwoners bij het participeren in onze lokale 
samenleving. Om lokaal werk te realiseren is economische ontwikkeling nodig.  
De gemeente wordt omringd en doorsneden door water; dat water is de motor achter vele 
innovaties, economische ontwikkelingen en kansen die hieruit voortkomen. We noemen dit 
watereconomie. We profileren ons bewust hiermee. Het behoud van kwaliteit en diversiteit 
staan hierbij centraal. 
Vooral dankzij het water is Schouwen-Duiveland een "vakantie-eiland". Maar water heeft ons 
meer te bieden. Slimme en innovatieve concepten in de combinatie van land en water maken 
nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk op het gebied van onder meer aquacultuur, 
landbouw, visserij, energie, zorg en kennisontwikkeling op het gebied van water. Dit draagt bij 
aan een vitale economie die weer een positieve factor voor het behoud van lokaal werk, zowel 
voor bestaande als nieuwe werkgelegenheid. Belangrijk voor onze ondernemers en inwoners.  
 
In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid 
omschreven? 
• Nota Zonering en Ontwikkelingskader Strand (2012) 
• Nota Cafetariamodel Strandpaviljoens (2012) 
• Horecavisie 2018 
• Detailhandel structuurvisie (2014) 
• Nota Kamperen 2013, geëvalueerd 2017 
• Watersportvisie (2009) 
• Structuurvisie en Gebiedsvisie Brouwersdam (2012) 
• Nota Recreatiewoningen (2011) 
• Notitie Ecolodges 2013 
• Notitie Recreatief Nachtverblijf Noordzeestrand (2016) 
• Strategisch Eilandmarketingplan 2013-2018 
• Milieubeleidsagenda 2015-2018 
• Waterplan Schouwen-Duiveland 2007  
• Beleidsmodules “Luchtkwaliteit” en “Geluid en stilte” (2008), “Licht en duisternis”, “Energie 

en klimaat”, “Externe veiligheid” en “Bedrijven en milieuzonering” (2009), “Bodem” (2010)  
• Beleidskeuzenotitie Participatiewet 2014-2018 
• Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2017-2021 
• Structuurvisie buitengebied in beweging (2009) 
• Kaders positionering de Zuidhoek (2016) 
• Bedrijventerreinprogramma 2016-2025 
• Beleid hogere waarden wegverkeerslawaai 2015 
• Agenda toerisme 2018-2026 
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Subprogramma 1.1 - Economie sterk water gerelateerd

Portefeuillehouder : D.P.W. Joppe, C.H. van den Bos en J.G. Smit
Sub-Programmahouder : M.J. van den Berge

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We stellen een Visie 
Watergerelateerde economie 
op

Inititatief en 
Ontwerp

Niet 
gerealiseerd

Gelet op de moties en amendementen op de 
nieuwe Agenda Toerisme 2018-2026 die eerst 
uitgevoerd moeten worden, schuift het 
opstellen van een concept-bestuursopdracht 
door naar 2019. 

Aanjaagfonds Zeeuwse 
Investeringsagenda

Realisatie Gerealiseerd Diverse aanvragen vanuit Schouwen-Duiveland 
of die betrekking hebben op Schouwen-
Duiveland zijn ingediend en gehonoreerd. Naar 
verwachting zal er in 2019 een nieuwe oproep 
plaatsvinden en zullen aanvragen vanuit of 
betrekking hebbend op Schouwen-Duiveland 
worden ingediend.

Onderzoek naar 
ruimtegebruik water, 
uitvoeren in het kader van de 
omgevingsvisie buitengebied.

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het ontwerp van de omgevingsvisie landelijk 
gebied is in 2018 afgerond en in de inspraak 
gebracht. Het onderzoek en de aanpassingen  
op grond van de ingekomen zienswijzen vraagt 
meer tijd en de vaststelling van de 
omgevingsvisie staat gepland voor mei 2019. 
Het onderzoek naar het ruimtegebruik op de 
Oosterschelde en Grevelingen is ook een van 
de onderzoeksvragen in kader van Living Lab 
Schouwen-Duiveland (thema B duurzame 
voedselproductie buitendijks en thema C 
verbindend besturen en de governance rondom 
dergelijke vraagstukken). 

De regulering voor 
ruimtegebruik water nemen 
we mee in het omgevingsplan 
buitengebied.

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Deze actie wordt meegenomen in het traject 
dat resulteert in een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het 
landelijk gebied voor Schouwen-Duiveland. 
Nadat de omgevingsvisie landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld (voorjaar 
2019), starten we met het traject voor het plan. 
het opstellen van het plan neemt tot het 
moment van vaststelling ca. 2 jaar tijd in 
beslag.

Versterken 
watergebonden 
bedrijvigheid 
Vluchthaven 
Bruinisse

Bedrijventerrein Bruinisse 
uitbreiden.

Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Inmiddels hebben ook bedrijven concreet 
interesse getoond voor een watergerelateerd 
bedrijventerrein voor aquacultuur. Verder 
onderzoek naar behoefte en locatie heeft nog 
niet plaatsgevonden. In het  ontwerp van de 
omgevingsvisie landelijk gebied is een zone 
langs de Oosterschelde opgenomen voor een 
locatie van een nat bedrijventerrein in 
combinatie met aquacultuur en zilte teelten. De 
vaststelling van de omgevingsvisie staat 
gepland voor mei 2019.

Water is het verbindend element in onze economie. Dit sub-programma gaat over sterk watergerelateerde economische onderdelen, zoals 
visserij, watergebonden bedrijvigheid en energie. 

Versterken van de 
watereconomie

Regulering 
ruimtegebruik water
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Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 1.1

Naam Verbonden 
partij
PZEM Na verkoop in 2017 van de delen van Delta en Delta Netwerkbedrijf zijn belangen van de provincie Zeeland en met name 

Zeeuwse gemeenten achtergebleven en ondergebracht in PZEM. Doelstellingen van PZEM zijn om de energieproductie 
zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en zo mogelijk maatschappelijk verantwoord over te dragen.

Bijdrage aan programmadoelen
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Subprogramma 1.2 - Innovatieve landbouw en aquacultuur

Portefeuillehouder : A.M.J. van Burg
Sub-Programmahouder : C.E. Henderson

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Getijdecentrale/doorlaat 
Brouwersdam en 
Gebiedscoöperatie.

Voorbereiding Uitvoering op 
schema

De projectorganisatie heeft voortvarend 
gewerkt aan de diverse onderdelen die het 
MIRT-2 besluit moet bevatten ten behoeve het 
besluit dat de Minister moet nemen om de 
planuitwerkingsfase te starten. Dit besluit is 
voor november 2019 voorzien (jaarlijkse MIRT-
besluitvormingsronde). In het najaar van 2018 
is een marktconsultatie gehouden om de 
interesse van marktpartijen na te gaan om de 
getijdecentrale te realiseren. De belangstelling 
is groot. Mede daarom (naast de opgave om 
klimaatrobuust en met een verwachte 
zeespiegelstijging van 40 cm te ontwerpen) 
wordt deze variant meegenomen in de 
voorbereiding van het MIRT-2 besluit.

Opstellen gemeentelijk 
programma Ruimtelijke 
adaptatie

Voorbereiding Uitvoering op 
schema

In het vierde kwartaal zijn afspraken gemaakt 
hoe Zeeuws breed het Klimaatadaptieplan 
Zeeland voor te bereiden en op te stellen. 
Daarnaast  is de uitkomst van de stresstest 
geanalyseerd op feiten, gegevens en 
omstandigheden waarmee die betrokken 
moeten worden in het opstellen van het proces 
voor het voeren van een goede risico-dialoog 
met kernen.

Uitvoeren gemeentelijk 
programma Ruimtelijke 
adaptie.

Uitvoering op 
schema

In het laatste kwartaal van 2018 zijn de 
voorbereidingen getroffen voor het uitzetten 
van opdrachten in het kader van het 
klimaatadaptatie project Star2Cs. In het project 
Getij Grevelingen zijn de modellen voor een 
doorlaat ontwikkeld die getoetst zijn op het 
behalen van voldoende getijdewerking om de 
waterkwaliteit aan de gestelde eisen te laten 
voldoen. Daarnaast zijn de onderzoeksvragen 
geformuleerd voor een nader onderzoek naar 
verzilting en zoet waterbeschikbaarheid in het 
kader van Living Lab Schouwen-Duiveland.  In 
principe zijn dit voorlopende werkzaamheden 
op het op te stellen programma Ruimtelijke 
Adaptatie. In Zeeuws verband zijn afspraken 
gemaakt over samenwerking tussen de 
Zeeuwse overheden.

In het middengebied van Schouwen-Duiveland is een aantal grootschalige land- en tuinbouwbedrijven actief. Zij hebben voldoende 
schaalgrootte voor een gezonde bedrijfsvoering. Elders op het eiland zijn bedrijven actief die landbouw combineren met andere functies 
(wellness, zorg, recreatie en educatie). Deze bedrijven spelen in op de toenemende vraag naar regionale en lokale authenticiteit, vaak in 
combinatie met een gezonde levensstijl. Verder zien we nieuwe vormen van landbouw, die mede gebruik maken van het specifieke 
eilandkarakter van Schouwen-Duiveland. Verder denken we aan vernieuwende initiatieven. Toerisme, aquacultuur en natuur zijn bij deze 
nieuwe vormen samengebracht. Aquacultuur is ingebed in onze lokale economie en past prima bij de kernkwaliteiten van Schouwen-Duiveland.

Het waterbeheer is in 
2040 van een 
hoogwaardige 
kwaliteit en de basis 
voor de 
watereconomie
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Subprogramma 1.2 - Innovatieve landbouw en aquacultuur
Doelstelling Activiteit Planning 

2018
Gedaan in 

2018
tijd geld Toelichting

Uitvoering engergieagenda 
2018-2023

Doorlopend Uitvoering op 
schema

In het vierde kwartaal zijn in Zeeuws verband 
de voorbereidingen getroffen om een Regionale 
Energiestrategie (RES) op te stellen. Daarbij is 
gekozen voor drie deeltrajecten: een RES 
Elektriciteit, een RES Mobiliteit en een RES 
Energie uit water. Bij de laatste processtap 
worden deze RES'en bij elkaar gebracht tot één 
samenhangend geheel.

We onderzoeken de 
mogelijkheden voor 
stimuleringsmaatregelen om 
nieuw te vestigen bedrijven 
die CO2-neutraal zijn in het 
bijzonder te verwelkomen, 
bijvoorbeeld door een korting 
op de grondprijs.

Gedeeltelijk 
gerealiseerd

In het vierde kwartaal is de inventarisatie 
voortgezet zodat er begin 2019 voldoende 
materiaal en goede voorbeelden voor handen 
zijn om een voorstel tot invulling van dit 
beleidsdoel op te stellen en voor te leggen aan 
de gemeenteraad. Daarnaast hebben we 
bedrijven gewezen op de landelijke 
subsidiemogelijkheden voor duurzaam en 
energie-efficiënt bouwen.

De gemeente Schouwen-
Duiveland wordt vanaf 2018 
deelnemer aan het Zeeuws 
Klimaat Fonds

Realisatie Gerealiseerd Onze gemeente is deelnemer. Door 
ondernemers en initiatieven uit onze gemeente 
wordt een goed beroep gedaan op het 
Zeeuwse Klimaat Fonds.

Onderzoeken mogelijkheden 
meenemen
buitendijkse zilte landbouw in 
gebruiksfuncties
water.

Realisatie Gerealiseerd In het kader van Living Lab Schouwen-
Duiveland zijn er kennis- en onderzoeksvragen 
met betrekking tot wierenteelt in combinatie met 
kustverdediging en onderzoek meervoudig 
ruimtegebruik en tijdvensters voor verschillende 
functies op de Oosterschelde uitgezet bij de 
Hogeschool Zeeland, Hogere Agrarische 
School, Wageningen Universiteit en Erasmus 
Universiteit die hieraan samenwerken en 
onderzoeksresultaten komen.

Opstellen omgevingsvisie 
buitengebied,
waarin de visie op 
aquacultuur wordt
meegenomen.

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het ontwerp van de omgevingsvisie landelijk 
gebied is in 2018 afgerond en in de inspraak 
gebracht. Het onderzoek en de aanpassingen 
op grond van de ingekomen zienswijzen vraagt 
meer tijd en de vaststelling van de 
omgevingsvisie staat gepland voor mei 2019. 
Dit thema maakt ook onderdeel uit van Living 
Lab Schouwen-Duiveland (duurzame 
buitendijkse voedselproductie). Mogelijkheden 
voor binnendijkse aquacultuur, landbouw en 
verbinding met andere functies gaat ook 
onderdeel uitmaken van de regeling in het 
omgevingsplan.

De 
ontwikkelingsmogelijkheden 
aquacultuur nemen we mee 
in het Omgevingsplan 
buitengebied.

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Deze actie wordt meegenomen in het traject 
dat resulteert in een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het 
landelijk gebied voor Schouwen-Duiveland. 
Nadat de omgevingsvisie landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld (voorjaar 
2019), starten we met het traject voor het plan. 
het opstellen van het plan neemt tot het 
moment van vaststelling ca. 2 jaar tijd in 
beslag.

We zetten in op een 
diversiteit aan 
nieuwe economische 
dragers in combinatie 
met agrarische
bedrijvigheid.

Beleid plattelandswoningen 
meenemen in 
Omgevingsvisie buitengebied.

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het ontwerp van de omgevingsvisie landelijk 
gebied is in 2018 afgerond en in de inspraak 
gebracht. Het onderzoek en de aanpassingen 
op grond van de ingekomen zienswijzen vraagt 
meer tijd en de vaststelling van de 
omgevingsvisie staat gepland voor mei 2019.

We geven ruimte aan 
innovatie in (binnen- 
en buitendijkse) 
aquacultuur, (zilte) 
landbouw en
verbindingen met 
andere functies

Schouwen-Duiveland 
is in 2040 
zelfvoorzienend in 
duurzame energie.
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Subprogramma 1.2 - Innovatieve landbouw en aquacultuur
Doelstelling Activiteit Planning 

2018
Gedaan in 

2018
tijd geld Toelichting

Oplossingsrichting 
plattelandswoningen
meenemen in Omgevingsplan 
buitengebied

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Deze actie wordt meegenomen in het traject 
dat resulteert in een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het 
landelijk gebied voor Schouwen-Duiveland. 
Nadat de omgevingsvisie landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld (voorjaar 
2019), starten we met het traject voor het plan. 
het opstellen van het plan neemt tot het 
moment van vaststelling ca. 2 jaar tijd in 
beslag.

Opstellen 
verkeerscirculatieplan 
langzaam verkeer, o.a. voor 
Zierikzee, in overleg met 
andere wegbeheerders

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

We voeren hoofdstuk 7 van het Integraal 
Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) 2017 uit en 
pakken prioritaire knelpunten in het 
landbouwverkeer aan. We werken samen met 
andere wegbeheerders aan verbetering van het 
logistieke landbouwnetwerk en de 
doorstromingsvraagstukken rondom de N59. 
Dit is een langdurig proces en nog niet voor elk 
knelpunt - zoals landbouwverkeer door 
Zierikzee - is al zicht op een oplossing. Dit 
proces loopt door in 2019.

De visie agrarische sector 
meenemen in de 
Omgevingsvisie buitengebied.

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het ontwerp van de omgevingsvisie landelijk 
gebied is in 2018 afgerond en in de inspraak 
gebracht. Het onderzoek en de aanpassingen 
op grond van de ingekomen zienswijzen vraagt 
meer tijd en de vaststelling van de 
omgevingsvisie staat gepland voor mei 2019.

De 
ontwikkelingsmogelijkheden 
agrarische sector meenemen 
in het Omgevingsplan 
buitengebied

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Deze actie wordt meegenomen in het traject 
dat resulteert in een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het 
landelijk gebied voor Schouwen-Duiveland. 
Nadat de omgevingsvisie landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld (voorjaar 
2019), starten we met het traject voor het plan. 
het opstellen van het plan neemt tot het 
moment van vaststelling ca. 2 jaar tijd in 
beslag.

We zetten in op een 
goede 
zoetwatervoorziening 
voor de landbouw om 
verdroging / verzilting 
te voorkomen.

Onderzoek naar duurzaam 
inrichten van zoete en zilte 
teelten inclusief 
randvoorwaarden

Initiatief / 
Ontwerp

Uitvoering op 
schema

In het vierde kwarataal 2018 zijn de 
voorbereidingen getroffen om gezamenlijk met 
provincie, Waterschap en ASD/ZLTO opdracht 
te verlenen tot een project Participatieve 
Monitoring. Deze monitor moet nog meer 
inzicht geven in de gegevens van omvang en 
aard van grondwater en grondwaterstromen, 
bodemgesteld en hoe de uitspoeling van 
regenwater verloopt. Deze monitor is een 
verdieping op eerder uitgevoerd onderzoek en 
de gegevens die hieruit voortkomen. Het 
geheel moet meer inzicht bieden in haalbare en 
reële alternatieven om de 
zoetwaterbeschikbaarheid in de gemeente te 
verbeteren. Het project Spaarwater dat is 
uitgevoerd door Acacia Water in Groningen 
biedt  kansrijke handvatten.

We maken 
schaalvergroting in 
de landbouw 
ruimtelijk mogelijk. 

We zetten in op een 
diversiteit aan 
nieuwe economische 
dragers in combinatie 
met agrarische
bedrijvigheid.

18



Subprogramma 1.3 - Florerende kleinschalige bedrijvigheid 

Portefeuillehouder : D.P.W. Joppe
Sub-Programmahouder : P. Hanse

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Herstructurering 
Haringvlietplein /
Boerenweg.

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Er is sprake van een ingesteld beroep bij de 
Raad van State (RvS). De behandeling is nog 
niet ingepland. Vervolgens dient de uitspraak 
eerst te worden afgewacht. Tussentijds heeft 
één van de drie partijen het beroep bij de RvS 
ingetrokken. Na uitspraak wordt de start 
realisatie niet eerder verwacht dan begin / 
medio 2020.

Opstellen uitvoeringsplan 
bestaande kleinschalige 
bedrijventerreinen

Ontwerp Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De inventarisatie heeft vertraging opgelopen. 
Aanbieden van een plan van aanpak vindt in 
het eerste kwartaal van 2019 plaats.

BIZ-zone Zierikzee Doorlopend Taken 
uitgevoerd

In december 2018 heeft het tweede 
voortgangsgesprek plaatsgevonden en de raad 
is daarover geinformeerd. Voor 2019 is een BIZ 
Binnenstad Zierikzee subsidie aangevraagd 
met een nieuw door de leden van de BIZ 
goedgekeurd Activiteitenplan.

BIZ-zone Bruinisse Niet 
gerealiseerd

Er is geen initiatief ingediend vanuit de 
ondernemersvereniging Bruinisse.

BIZ-zone Renesse Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De BIZ Groot-Renesse kende eind juni 2018 
een positieve uitslag van de draagvlakmeting. 

        BIZ-zone Brouwershaven Initiatief Niet 
gerealiseerd

Tot op heden heeft de Ondernemersvereniging 
Brouwershaven geen aanvraag ingediend. 

BIZ-zone Bedrijventerrein 
Zierikzee-Zuid

Initiatief Gerealiseerd De draagvlakmeting is uitgevoerd maar 
resulteerde in een uitslag waaruit onvoldoende 
draagvlak voor het instellen van een BIZ voor 
Bedrijventerrein Zierikzee-Zuid bleek. Het 
gevolg is dat de betreffende verordening niet in 
werking treedt op 1 januari 2019. 

Evaluatie amendement BIZ-
zones en economische 
impuls

Uitvoering op 
schema

Gepland voor 2021.

We stimuleren en 
faciliteren 
(kleinschalige) 
bedrijvigheid op 
Schouwen-Duiveland

Opstellen acquisitieplan 
gekoppeld aan 
eilandmarketingplan

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Er is nog niet gestart met het opstellen van een 
acuisitieplan voor kleinschalige bedrijvigheid. 

We zetten in op 
revitalisering en 
herstructurering van 
bestaande 
bedrijventerreinen en 
intensivering van 
ruimtegebruik

Schouwen-Duiveland is een ondernemend eiland. Ons eiland is de thuisbasis voor een groot aantal (kleine) ondernemers, die graag profiteren 
van de kwaliteiten van het vakantie-eiland. Daarenboven kiezen velen er voor om wonen en werken te combineren. Bijvoorbeeld creatieve 
bedrijvigheid (grafische en interactieve media, architecten en kunstenaars) en de ICT-sector maken hiervan gebruik. De inzet van moderne 
technieken (het ‘nieuwe werken’) en interactieve en sociale media dragen ertoe bij dat mensen makkelijker flexibel en vanuit huis kunnen 
werken. Schouwen-Duiveland is voor een groot aantal werknemers een ideale uitvalsbasis (‘beste van twee werelden’). Door een goede 
(digitale) infrastructuur bieden we ook deeltijdbewoners een goede service, die steeds belangrijker wordt omdat de scheidslijn tussen werken en 
vrije tijd steeds verder vervaagt.

We ondersteunen 
Bedrijven 
Investerings Zones 
(BIZ- zones) en 
geven een 
Economische Impuls 
aan
opgerichte BIZ-
zones.

We ondersteunen 
Bedrijven 
Investerings Zones 
(BIZ- zones) en 
geven een 
Economische Impuls 
aan
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Uitvoeren 
accountmanagement

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Bedrijfsbezoeken zijn vast  onderdeel van 
(leden van) het college. Projectleiderschap en 
dossiereigenaarschap bij complexe dossiers is 
geborgd in de bestaande werkafspraken. 
Nieuwe medewerkers worden begeleid en 
toegerust bij uitvoering van deze taak.

Actualisatie Horeca 
Ontwikkelingsvisie

Realisatie Gerealiseerd De gemeenteraad heeft op 20 december 2018 
de Horecavisie 2018 vastgesteld.

Deelname Economische 
Impuls Zeeland op basis van 
prestatieafspraken en voeren 
minimaal eenmaal per jaar 
overleg

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Gesprekken met EIZ vinden periodiek plaats.

Om (startende) ondernemers 
op te zoeken gaan we ook 
naar beurzen en andere 
ontmoetingsplaatsen en 
presenteren we onze 
gemeente, zo mogelijk samen 
met gevestigde ondernemers. 
We vragen hen ook hun 
brede netwerken te mogen 
gebruiken.

Taken 
uitgevoerd

Ons college heeft deelgenomen aan de 
Contacta met een stand die mede gebruikt is 
door Ondernemerskring Schouwen-Duiveland. 
Daarnaast is ook weer de eilandborrel 
aangeboden. Ten behoeve van de 
recreatiesector hebben we ons in maart 2018 
georiënteerd op de mogelijkheden die ITB 
Berlijn biedt, de grootste beurs op toeristisch-
recreatief gebied in Europa (tegelijkertijd met 
het in ontvangst nemen van de prijs World's 
Best of Seaside 2018/Green 
Destinations/Quality Coast).

Uitvoering geven aan 
bedrijventerreinen 
programma 2016-2025

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

We hebben uitvoering gegeven aan het 
bedrijventerreinenprogramma en (kleinschalige) 
bedrijvigheid gestimuleerd en gefaciliteerd. Er 
is persoonlijk conctact geweest en we hebben 
pro-actief meegedacht in vraagstukken en 
ontwikkelvragen. In 2018 zijn een aantal 
bedrijven gefaciliteerd in her- of nieuw 
vestiging.

We stimuleren en 
faciliteren 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen (MVO)

We stellen breder beleid op 
voor MVO

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

We hebben voorbereidingen getroffen voor het 
opstellen van breder MVO-beleid en 
inventariserende gesprekken gevoerd met het 
bestuur van Ondernemerskring Schouwen-
Duiveland (OSD). Daarnaast is in een 
conferentie van de OSD een aantal MVO-
aspecten, zoals duurzaam inkopen, doorleggen 
van milieu- of sociale eisen in contracten, etc. 
behandeld in een workshop met ondernemers 
die door ons is verzorgd. Deze workshop heeft 
tot veel nieuwe inzichten bij de deelnemende 
ondernemers geleid.

Bestuurlijke en ambtelijke 
lobby verbetering 
toegangswegen N57/N59

Doorlopend Uitvoering op 
schema

In  het derde en vierde kwartaal 2018 is een 
marktconsultatiedocument voorbereid voor de 
uitvraag van smart mobility oplossingen op de 
N59. Aan de hand van een omgevingswijzer 
zijn te treffen duurzame maatregel op of aan de 
weg bepaald die worden meegenomen in de 
verdere planuitwerking.

Definitieve evaluatie 
Verkeersplan Binnenstad 
Zierikzee

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

In 2018 zijn uitgebreide tellingen verricht en 
uitgewerkt. Deze dienen als basis voor de op te 
stellen evaluatie, welke in de eerste helft van 
2019 wordt verwacht.

We stimuleren en 
faciliteren 
(kleinschalige) 
bedrijvigheid op 
Schouwen-Duiveland

Er is een optimale 
(digitale) 
infrastructuur

Subprogramma 1.3 - Florerende kleinschalige bedrijvigheid
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Inzet op verbetering 
eilandelijke wegen N57/N59

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Er zijn bedenkingen ingediend in het kader van 
de planologische procedure. Dit levert naar 
verwachting vertraging op voor het tijdstip van 
aanvang van de werkzaamheden. In 2018 zijn 
wel diverse voorbereidingswerkzaamheden 
uitgevoerd om de uitvoeringsfase te versnellen.

Onderzoek uitvoering 
steunprogramma Europa voor 
algemene WIFI-
beschikbaarheid in gemeente

Initiatief Niet 
gerealiseerd

Uit nader onderzoek is gebleken dat de 
regeling een zeer beperkt subsidiebedrag 
inhoudt van € 25.000,-- eenmalig voor 
gemeentedekkende WIFI terwijl hier grote 
investeringen voor nodig zijn vanwege een 
veelheid aan paalopsstellingen. Gelet op de 
beperkte meerwaarde van de regeling en het 
feit dat op veel plaatsen al gratis WIFI wordt 
aangeboden (zowel publiek als privaat) is, 
mede met het oog op de in de regeling 
bepaalde resultaatsverplichting, geen gebruik 
gemaakt van de regeling.

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 1.3

Naam Verbonden 
partij
NV Economische 
Impuls Zeeland (EIZ)

Bijdrage aan programmadoelen

EIZ pleegt acquisitie om bedrijven in Zeeland te laten vestigen. Daarnaast ondersteunt EIZ bedrijven branche-gericht en 
individueel om innovaties of verdere ontwikkeling en groei te realiseren.  

Er is een optimale 
(digitale) 
infrastructuur

Subprogramma 1.3 - Florerende kleinschalige bedrijvigheid
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Subprogramma 1.4 - Arbeidsmarkt in balans

Portefeuillehouder : C.H. van den Bos
Sub-Programmahouder : P. Bijzet

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We werken samen met 
scholen en 
opleidingsinstituten in het 
Integraal 
dienstverleningsmodel 
Sociaal Domein 

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

In 2018 is samen met het onderwijs en 
bedrijfsleven gewerkt aan een startnotitie die tot 
doel heeft onderwijs, bedrijfsleven en overheid 
met elkaar te verbinden rondom gezamenlijke 
opgaven. Het overleg met het voortgezet 
speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is 
gecontinueerd en richt zich op samenwerking 
rondom leerlingen van Schouwen-Duiveland. 

We faciliteren het netwerk 
rondom het Integraal 
dienstverleningsmodel 
Sociaal Domein 

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

In 2018 is samen met het onderwijs en 
bedrijfsleven gewerkt aan een startnotitie die tot 
doel heeft onderwijs, bedrijfsleven en overheid 
met elkaar te verbinden rondom gezamenlijke 
opgaven. Dit heeft al geleid tot een aantal 
samenwerkingsresultaten zoals de 
Watersportopleiding, de Praktijkroute Horeca 
en het Living Lab Schouwen-Duiveland. De 
gemeente faciliteert het gecreëerde netwerk. 

We evalueren het faciliteren 
van het netwerk rondom het 
Integraal 
dienstverleningsmodel 
Sociaal Domein

Uitvoering op 
schema

In 2019 loopt inmiddels een brede evaluatie 
van het sociaal domein breed. Het evalueren 
van het faciliteren van het netwerk volgt in 
2021, omdat de startnotitie Vitale arbeidsmarkt 
pas in 2019 is vastgesteld.

We willen de voor onze bedrijven nodige aanwas van de beroepsbevolking verzekeren door een goede samenwerking met andere regio’s en 
(onderwijs) instanties, waarbij het aanbod kwantitatief en kwalitatief aansluit op de vraag. Onderwijsinstellingen zijn een educatieve partner voor 
het bedrijfsleven en werken samen met de overheid. Daarmee wordt ingespeeld op de veranderingen van de beroepsbevolking, mede als 
gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling.
In 2040 is de arbeidsmarkt vooral gericht op dienstverlening, zorg en midden- en kleinbedrijf.
Het hoger- en academisch onderwijs is gekoppeld aan innovatie op het gebied van water(kennis). Veldwerk- en stageplaatsen voor hoger 
opgeleiden, bijvoorbeeld in living labs, zijn gerealiseerd. Onderwijs en bedrijfsleven wisselen kennis uit, voor nieuwe watergerelateerde 
economische ontwikkelingen en bedrijvigheid. Dit versterkt de watereconomie en is een unieke profilering van het eiland als (technisch) 
waterkenniscentrum en -praktijkruimte. Dit sluit aan bij de nieuwe economische mogelijkheden en schept nieuwe werkgelegenheid.

Alliantie met het 
onderwijs en het 
bedrijfsleven om 
opleidingsmogelijkhe
den aan te laten 
sluiten op de 
behoefte van de 
arbeidsmarkt
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We faciliteren en 
ondersteunen initiatieven voor 
opleidingen die aansluiten op 
de lokale arbeidsmarkt

Doorlopend Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

In 2018 is samen met het onderwijs en 
bedrijfsleven gewerkt aan een startnotitie die tot 
doel heeft onderwijs, bedrijfsleven en overheid 
met elkaar te verbinden rondom gezamenlijke 
opgaven.In 2018 is een start gemaakt in 
samenwerking met De Zuidhoek, ondernemers 
en Scalda met het opzetten van een 
leerwerktraject, onder de werktitel 'Deltabaan'. 
Uitvoering van 'Deltabaan' is onderdeel van de 
bredere startnotitie.

Plan van aanpak Integraal 
dienstverleningsmodel 
Sociaal Domein opleveren en 
implementeren

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Ook in 2018 is geïnvesteerd in het 
transformeren van de uitvoering van de 
Participatiewet. We hebben de functies 
klantmanager werk en klantmanager inkomen 
binnen de integrale toegang beschreven en 
gepositioneerd. Daarnaast hebben we het 
project 'Ken je klant' opgestart. Daarin brengen 
we onze inwoners die vallen onder de 
Participatiewet in beeld, waardoor ze sneller 
toegeleid kunnen worden naar passend werk.

We stimuleren en subsidiëren 
de pilot 'Watersportopleiding 
Schouwen-Duiveland' van het 
CIOS

Realisatie Gerealiseerd In 2018 is gestart met het opzetten van een 
Watersportopleiding door CIOS/Scalda. 
Inmiddels zijn de eerste studenten begonnen 
en wordt het project breder uitgerold richting 
het nieuwe schooljaar.

We implementeren het 
Integraal 
dienstverleningsmodel 
Sociaal Domein

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De uitvoering van beschutwerk, re-integratie en 
loonkostensubsidie loopt volgens verwachting. 
De invoering van het beleid tegenprestatie 
heeft minder aandacht gekregen en is een 
speerpunt voor 2019. Het plan van aanpak voor 
De Zuidhoek voor de transformatie van De 
Zuidhoek naar een mensontwikkelbedrijf is in 
2018 opgesteld en wordt in 2019 vastgesteld.

We stimuleren het 
bevorderen van het 

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De bibliotheek heeft in 2018 voor ons de functie 
van Taalhuis uitgevoerd. 

We stellen een reductieplan 
op en voeren deze uit

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Om in aanmerking te komen voor de 
vangnetregeling van het Rijk is een 
reductieplan nodig. Op basis van het 
onderzoek door Berenschot is gebleken dat de 
tekorten voor Schouwen-Duiveland niet 
dusdanig groot zijn om in aanmerking te komen 
voor de vangnetregeling. Even goed willen wij 
sturen op het voorkomen van financiële 
tekorten op de gebundelde uitkeringen (BUIG). 
Dit door gebruikmaking van en betere inzet van 
onze middelen die ter beschikking staan of zijn 
gesteld voor re-integratie in het kader van de 
Participatiewet. In 2018 hebben wij de 
transformatieopgave in relatie tot de benodigde 
middelen van de Participatiewet in een notitie 
beschreven. Deze notitie wordt in samenhang 
met de opgave van De Zuidhoek en de 
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs 
en overheid in 2019 vastgesteld.

Alliantie met het 
onderwijs en het 
bedrijfsleven om 
opleidingsmogelijkhe
den aan te laten 
sluiten op de 
behoefte van de 
arbeidsmarkt

Subprogramma 1.4 - Arbeidsmarkt in balans

We richten ons op 
omscholing en het 
activeren van de niet-
actieven om te 
voldoen aan de 
vraag naar 
werkgelegenheid in 
de zorg en recreatie
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We richten ons op 
omscholing en het 
activeren van de niet-
actieven om te 
voldoen aan de 
vraag naar 
werkgelegenheid in 
de zorg en recreatie

We herijken het reductieplan Uitvoering op 
schema

Een reductieplan is niet nodig omdat we niet in 
aanmerking komen voor de vangnetregeling. 
De notitie waarin de transformatieopgave 
Participatiewet is beschreven in relatie tot de 
benodigde middelen, komt hiervoor in de 
plaats. De evaluatie van dit plan wordt 
tweejaarlijks vanaf 2020 gerealiseerd.

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 1.4

Naam Verbonden 
partij
Zuidhoek – Flex BV

Zuidhoek – Re-
integratie BV
Zuidhoek – 
Personeels BV

Bijdrage aan programmadoelen

Dit bedrijf zet in zich om, al dan niet tijdelijk en al dan niet geïndiceerd, gesubsidieerde arbeid te leveren door het in dienst 
nemen van uitkeringsgerechtigden als opstap naar een reguliere baan. 
Dit bedrijf zet zich in voor het bevorderen van re-integratie, via het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden door het 
uitvoeren van re-integratieopdrachten
Dit bedrijf voorziet in het aannemen van nieuw personeel, zonder de ambtelijke status, ter vervanging van personeel met 
een ambtelijke status. 

Subprogramma 1.4 - Arbeidsmarkt in balans
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Subprogramma 1.5 - Vakantie-eiland toonaangevend in water

Portefeuillehouder : D.P.W. Joppe en C.H. van den Bos
Sub-Programmahouder : M.J. van den Berge

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Uitvoeren 
uitvoeringsprogramma Eiland 
Marketing 2014-2018

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De lancering van de beeldenbank is door 
vertraging bij de opdrachtnemer vooralsnog 
uitgesteld. De vacaturebank op 
ikhebeenband.nl die in samenwerking met de 
Zeeuwse vacaturebank is ontwikkeld, is 
gelanceerd. Deze dient nog wel op enkele 
punten te worden verbeterd. Hierover is overleg 
met betrokken partijen geweest. Zodra de 
vacaturebank volledig 'live' is worden nadere 
afspraken met betrokken partijen gemaakt over 
een woningvoorradenbank. In internationale 
Quality Coast en Green Destinations 
campagnes is onze gemeente gepresenteerd 
als eerste officieel gecerticifeerde Quality 
Coast/Green Destinations gemeente en 
onderdeel van de regio Best of Seaside 2018. 

Online Mediacampagne 
Werken

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De online campagne Werken is inmiddels eind 
2018 / begin 2019 uitgevoerd. Zodra de 
resultaten van de campagne bekend zijn, wordt 
de raad daarover geinformeerd.

Online Mediacampagne 
Wonen (koppelen aan 

Doorlopend Gerealiseerd In de Werken campagne 2018 is de koppeling 
met Wonen gemaakt.

Online Mediacampagne 
Verblijven (koppelen aan 
VVVcampagne)

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

In 2018 is een campagne Verblijven gevoerd. 
Samen met de resulaten van de Werken 
campagne 2018 wordt de raad over de 
resultaten geinformeerd.

(Eind)evaluatie Eiland 
Marketing en Eilandmarketeer 
VVVZeeland

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Eind 2017 is een vacature ontstaan voor de 
functie Eilandmarketeer. In 2018 is door inzet 
van diverse partijen uitvoering gegeven aan de 
taken. Dit bemoeilijkt een goede evaluatie op 
basis van de oorspronkelijke uitgangspunten. 
Begin 2019 vindt vervolgoverleg plaats met de 
OSD over de externe borging van 
eilandmarketing op basis van de uitgevoerde 
verkenning, het imago-onderzoek en een 
evaluatie van de uitvoering van het 
eilandmarketingplan.

Opzetten van een eilandelijke 
vacature- en woningenbank

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De vacaturebank is inmiddels gereed. In 
overleg met de Zeeuwse Vacaturebank wordt 
deze op enkele punten nog wel verder 
verbeterd. Met de woningvoorradenbank wordt 
daarna gestart.

We voeren een 
meerjarige 
strategische 
marketing-campagne 
gericht op de in het 
Eilandmarketingplan 
onderscheiden 
doelgroepen

Schouwen-Duiveland wordt in 2040 geassocieerd met vakantie-eiland en met water. We staan binnen en buiten de landsgrenzen bekend als 
recreatieve bestemming vanwege het veelzijdig karakter en de diversiteit. De veelzijdigheid van het eiland komt terug in de bruisende 
activiteiten, de aantrekkingskracht van Renesse als “trendy badplaats”, de mogelijkheden tot beoefenen van (water)sporten en de combinatie 
van water, natuur en cultuur. Met deze veelzijdigheid heeft het eiland alles in zich om verschillende doelgroepen te bedienen. Schouwen-
Duiveland heeft ook naam als eiland waar innovatie, kennis en ondernemerschap op het terrein van water samenkomt. De relatief grote 
naamsbekendheid van Zierikzee en Renesse is benut in de profilering van het eiland.
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Promotie van natuur, water 
en cultuur/ musea

Realisatie Taken 
uitgevoerd

De promotie van natuur, water en cultuur is 
onderdeel van de THS in de nieuwe Agenda 
Toerisme. Begin 2019 starten we met de 
uitvoering van het uitvoeringsprogramma van 
de nieuwe agenda. De keurmerken Platina 
Quality Coast/Green Destinations, eerste 
gecertificeerde gemeente voor deze 
keurmerken ter wereld en Best of Coast 
(worldwide) dragen hier aan bij met de uitingen 
op websites, publicaties, etc. 

Subprogramma 1.5 - Vakantie-eiland toonaangevend in water
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Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? 
 
Sub-Programma 1.1 Economie sterk water relateerd 
 

bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 434 432 516 -84 
Totaal baten sub-programma 372 371 354 -17 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -62 -61 -162 -101 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -62 -61 -162 -101 

 
Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 
 

bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 45 67 13 54 
Totaal baten sub-programma 0 0 0 0 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -45 -67 -13 54 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -45 -67 -13 54 

 
Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid  

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 978 1.116 778 338 
Totaal baten sub-programma 622 2.350 1.549 -801 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -356 1.234 771 -463 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -356 1.234 771 -463 
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Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans 
 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 9.857 10.415 10.138 277 
Totaal baten sub-programma 3.567 3.567 3.603 36 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -6.290 -6.848 -6.535 313 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 234 319 321 2 
Mutaties in reserves 234 319 321 2 
Gerealiseerd resultaat -6.056 -6.529 -6.214 315 

 
 Toelichting mutaties reserves Begroting 

2018 
Begroting 

na 
wijziging 

2018  

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Bestemmingsreserves De Zuidhoek 0 0 0 0 
Subtotaal 0 0 0 0 
Onttrekkingen aan reserves     
Bestemmingsreserves De Zuidhoek 234 319 321 2 
Subtotaal 234 319 321 2 
Mutaties Reserve 234 319 321 2 

 
Sub-Programma 1.5 Vakantie-eiland toonaangevend in water 
 

bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 64 65 38 27 
Totaal baten sub-programma 14 14 13 -1 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -50 -51 -25 26 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -50 -51 -25 26 
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Programma 2  

Wonen 

Wat houdt het programma in? 
Goed wonen is een primaire basisbehoefte van onze permanente en tijdelijke inwoners. Dat 
stopt niet bij de woonvoorziening zelf en een passende woningvoorraad, maar betreft ook een 
goede en sociale leefomgeving, met goede en betaalbare voorzieningen op het gebied van 
onder ander onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid. 
Onze eigen bevolking krimpt en vergrijst, de beroepsbevolking neemt af. Bovendien verandert 
steeds vaker de samenstelling van de huishoudens. Schouwen-Duiveland beweegt mee met de 
demografische ontwikkelingen. Onze strategie richt zich op het goed voorbereiden op 
veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Door flexibel en dynamisch mee te bewegen, 
blijven we economisch gezond en sociaal veerkrachtig. Daartoe spelen we in op de 
veranderingen die op ons afkomen, met als doel een afgestemd en goed voorzieningenniveau 
te behouden, een woningbouwprogramma te realiseren dat voorziet in behoefte en vraag, de 
leefbaarheid in kernen te behouden en te versterken, waarbij voorzieningen in onze gemeente 
betaalbaar blijven.  
 
 
In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid 
omschreven? 
• Kadernota subsidies Prestaties voor de samenleving 2010 
• Samen werken aan vitale inwoners en een gezonde regio - Regionaal kader 

gezondheidsbeleid Oosterschelderegio (2018-2021) 
• Schouwen-Duiveland voor elkaar – visie sociaal domein 2014 
• Beleidsnota Sociaal Domein Oosterschelderegio 2015-2018 
• Visie op een Integraal sociaal domein, aanzet tot een dienstverleningsmodel 
• Beleidsplan Jeugd gemeente Schouwen-Duiveland 2015-2018 
• Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015-2018 
• Integraal verkeer- en vervoersplan Schouwen-Duiveland 2017-2027 
• Handboek Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2016 

- Capaciteit en exploitatie Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2016 
- Uitvoeringsprogramma Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2016 

• Speelruimtebeleid 2017-2026 
• Integraal Veiligheidsprogramma 2017-2018  
• Regionaal beleidsplan multidisciplinaire advisering grootschalige evenementen (2011) 
• Integraal Huisvestingsplan Schouwen-Duiveland 2017 – 2027 
• Talent voor de toekomst, visie lokaalonderwijsbeleid Schouwen-Duiveland 2013 – 2019 
• Nota sportbeleid “Schouwen-Duiveland Sportief”  
• Nota grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2018  
• Erfgoednota 2012 – 2018 
• Woonvisie 2018-2027 
• Regionale woningmarktafspraken 2014-2023 
• Structuurvisie ongebruikte individuele bouwtitels in bestemmingsplannen (2015) 
• Structuurvisie Bruinisse 2025 
• Programma Zierikzee 
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 - 2019 
• Nota Dorpshuizenbeleid 2008 
• Sturen op Maatschappelijk Resultaat 
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Subprogramma 2.1 - Goed en realistisch voorzieningenniveau

Portefeuillehouder

Sub-Programmahouder : C.P. Bijzet

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We stellen een Programma 
maatschappelijke 
voorzieningen op

Realisatie Niet 
gerealiseerd

We voeren het Programma 
maatschappelijke 
voorzieningen uit

Doorlopend Niet 
gerealiseerd

De bereikbaarheid van de 
voorzieningen
nemen we mee in het 
Programma maatschappelijke 
voorzieningen

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

In 2018 zijn we gestart met het project 
“Integrale mobiliteit Schouwen-Duiveland” 
(kortweg: SDopWeg) en zijn diverse pilots 
uitgevoerd of weer opgestart. SDopWeg is als 
voorbeeldproject getoond op de landelijke 
conferentie "Van Krimp naar Kracht" met onder 
andere Schoolbus Zonnemaire en De Duinen. 
Daarnaast is in Zeeuws verband het project 
Zeeuwse mobiliteit opgestart en zijn de diverse 
vervoersstromen, waaronder 
doelgroepenvervoer, nauwkeurig in kaart 
gebracht. De resultaten worden benut in de 
verdere uitrol van SDopWeg.

We ondersteunen de pilot 
elektrisch vervoer 
Energiecoöperatie Schouwen-
Duiveland

Evaluatie Gerealiseerd Er is een oplossing gevonden om het electrisch 
vervoer De Duinen voort te zetten. Daarnaast is 
het plan van aanpak SDopWeg voor integrale 
mobiliteit en duurzaam vervoer gereed voor 
verdere uitrol.

Uitvoering VN-verdrag 
Mensen met een beperking

Realisatie Niet 
gerealiseerd

In verband met het moeizaam kunnen invullen 
van vacatureruimte zijn we in 2018 niet 
toegekomen aan het opstellen van een 
integraal periodiek plan (hierna te noemen 
Lokaal Inclusieve Agenda).
In 2019 kunnen we deze activiteiten oppakken 
in samenwerking met mensen met een 
handicap of vertegenwoordigers hiervan.

: J.G. Smit, D.P.W. Joppe, 
  C.H. van den Bos en A.M.J. van Burg

Er zijn goede 
voorzieningen op het 
gebied van 
(openbaar) vervoer 
om de 
bereikbaarheid van 
voorzieningen (voor 
de minder mobiele 
groepen) te 
garanderen

Schouwen-Duiveland heeft een kwalitatief goed maatschappelijk voorzieningenniveau, dat verspreid is over het eiland. De betaalbaarheid van 
de voorzieningen is gewaarborgd door bundeling van functies en de gebruiksintensiteit is goed. De inwoners houden zelf sport- en culturele 
voorzieningen en gemeenschappelijke ontmoetingsruimten in stand. Dit blijkt uit de vrijwillige inzet, goed eigen initiatief en bestuurs- en 
daadkracht van lokale instellingen en verenigingen. 
In Zierikzee zijn de eilandelijke functies aanwezig, zoals een middelbare school,
sportcomplexen, een mediatheek en diverse andere culturele voorzieningen. Zierikzee
is daarmee de dragende kern met centrumvoorzieningen. 
Daarbuiten zijn verder, verspreid over het eiland, in diverse kernen kwalitatief goede voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, 
zorg en welzijn aanwezig. Deze multifunctionele voorzieningen voorzien in de lokale behoefte van de omliggende gebieden; zij vervullen 
daarmee een satellietfunctie. 
Het aantal onderwijsvoorzieningen is afgestemd op het leerlingenaantal. Scholen van diverse signatuur werken samen om het totale aanbod in 
kwalitatieve zin en in diversiteit te realiseren. 

De uitkomsten (demografie en woonbehoefte in 
kernen) die voortvloeien uit het Amendement 
Structuurvisie Zierikzee, Wonen zijn nodig en 
worden gebruikt in het verdere traject van het 
programma maatschappelijke voorzieningen. 
Door de ontwikkelingen rond de Woonvisie 
heeft de destijds voorziene opiniërende 
bijeenkomst en vaststelling nog niet 
plaatsgevonden.

We hebben een 
kwalitatief goed en 
realistisch 
maatschappelijk 
voorzieningenniveau
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We monitoren initiatieven tot 
bundeling van voorzieningen

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Op het moment dat initiatieven of voornemens 
tot verhuizing of vestiging van voorziening 
voordoen gaan we na of die slim te bundelen 
zijn met reeds bestaande voorzieningen. Het 
beleid is evenwel niet op- en vastgesteld. We 
handelen in dat kader conform de 
uitgangspunten uit het Tij. 

We stellen een 
bestuursopdracht 
Samengaan 
voetbalverenigingen 
Westhoek op

Realisatie Gerealiseerd In de begrotingsraad van november 2018 is 
een amendement aangenomen over het doen 
van onderzoek naar een of meer regioscholen 
in het cluster Noord-West van Schouwen-
Duiveland, waarbij de 
breedtesportvoorzieningen (waaronder in ieder 
geval FC de Westhoek) volgend zijn aan de 
uitkomst van het vestigingsvraagstuk voor de 
regioschool c.q. regioscholen. Er is daarom 
geen aparte bestuursopdracht meer gemaakt 
voor FC de Westhoek.

We voeren de 
bestuursopdracht 
Samengaan 
voetbalverenigingen 
Westhoek uit

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Gelet op de relatie met het vestigingsonderzoek 
naar de regioschool c.q. regioscholen in de 
cluster Noord-West is geen uitvoering meer 
gegeven aan de bestuursopdracht.

Businesscase poppodium Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

In 2018 is het haalbaarheidsonderzoek 
gepresenteerd aan de gemeenteraad. 
Besluitvorming over dit rapport en een 
eventueel vervolg volgt in 2019.

Herzien Kadernota subsidies 
Prestaties voor de 
samenleving 2010

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Door het ontbreken van capaciteit is het in 
2018 niet gelukt om deze opdracht uit te 
voeren. Het opstellen van de kadernota 
subsidies is een organisatiebrede 
aangelegenheid en vereist veel inventarisatie, 
afstemming en aan te passen kaders. In 2019 
reserveren we capaciteit voor deze opdracht en 
starten we met het opstellen van een 
bestuursopdracht. Daarna verwachten we een 
doorlooptijd van één tot anderhalf jaar om tot 
een bredere, integrale en de organisatie 
dekkende kadernota te komen.  

Herzien Algemene 
subsidieverordening (ASV) 
2013 en bijbehorende 
beleidsregels

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Het opstellen van de ASV volgt op de nieuwe 
Kadernota Subsidiebeleid. Gelet op de 
voorziene doorlooptijden zijn we genoodzaakt 
de herziening van de ASV verder in de tijd naar 
achter te schuiven. 

Subprogramma 2.1 - Goed en realistisch voorzieningenniveau

We bundelen 
eilandelijke 
voorzieningen zoveel 
mogelijk in Zierikzee. 
Verspreid over het 
eiland bundelen we 
voorzieningen die in 
een samenhangend 
netwerk een 
satellietfunctie voor 
de omgeving 
vervullen

We maken de 
omslag van 
voorzieningen en 
gebouwen naar de 
subsidiëring van 
activiteiten
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Onderzoek behoefte 
wijkvoorziening Malta

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Zeeuwland heeft in 2018 een concreet voorstel 
gepresenteerd aan de gemeente. Het betreft de 
invulling van de gemeenschappelijke ruimte in 
Office 51 aan de Calandweg te Zierikzee. In 
januari 2019 heeft het college besloten een 
positieve grondhouding aan te nemen 
tegenover het voorstel van Zeeuwland. 
Zeeuwland is uitgenodigd een subsidieverzoek 
in te dienen.

We realiseren de nieuwe 
huisvesting voor de Pieter 
Zeeman en de Meie

Ontwerp / 
Voorbe- 
reiding

Gerealiseerd In 2018 werkten we het ontwerp uit tot 
besteksniveau en hebben we de 
aanbestedingsprocedure voorbereid. Tevens 
hebben we de planologische procedure vrijwel 
volledig afgerond met een vastgesteld 
bestemmingsplan in januari 2019. 

We voeren het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) uit

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

We hebben diverse gesprekken gevoerd met 
betrokken schoolbesturen over het ontwerp 
plan van aanpak Integraal Huisvestingsplan. Dit 
heeft niet geleid tot een eensluidende opvatting 
over de opzet en aanpak van integrale 
huisvesting. Uw raad heeft tijdens de 
behandeling van de programmabegroting 2019-
2022 een amendement aangenomen dat 
handvatten geeft voor ons college in de verdere 
aanpak. 

We ondersteunen een 
samenwerking van Radar en 
Obase

Niet 
gerealiseerd

Samenwerking is niet van de grond gekomen. 
Obase realiseert samenwerking in de 
backoffice met openbaar onderwijs op Tholen 
en Goeree-Overflakkee. Verdere 
samenwerking is niet uitgesloten. Vooralsnog is 
Radar hier niet op aangesloten.

Tijdelijke uitbreiding 
Helcherseeschool 
Scharendijke

Realisatie Gerealiseerd De tijdelijke uitbreiding is gerealiseerd en Radar 
heeft zijn bekostiging ontvangen. 

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 2.1

Naam Verbonden 
partij
Stichting Renesse

GR de Zeeuwse 
Muziekschool

Stichting Bibliotheek 
Oosterschelde

Stichting Obase

Stichting Sportbedrijf 
Schouwen-Duiveland

Deze stichting heeft tot doel kwalitatief goed openbaar primair onderwijs te verzorgen, waarbij de persoonlijke 
ontwikkeling van het kind centraal staat 

Het Sportbedrijf Schouwen-Duiveland heeft als doel het in stand houden van kwalitatief goede sportaccommodaties. 
Daarvoor exploiteert ze sportaccommodaties, op een zo doelmatig mogelijk manier, om deze in stand te houden.  

Subprogramma 2.1 - Goed en realistisch voorzieningenniveau

We stimuleren 
activiteiten waaruit 
veel zelfsturing, 
eigen initiatief en 
bestuurskracht van 
lokale instellingen en 
verenigingen blijkt

Bijdrage aan programmadoelen

Deze stichting heeft onder meer tot doel maatschappelijke initiatieven in de gemeente te bevorderen. Daartoe levert ze 
financiële bijdragen aan culturele evenementen en lokale verenigingen voor sportbeoefening, jeugd- en jongerenwerk, 
etc. 

De Zeeuwse Muziekschool heeft tot doel om de beleving van muziek te bevorderen door muziekonderwijs, om daarmee 
een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van de lokale samenleving. 

Deze stichting heeft tot doel lezen en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, door het aanbieden van een breed 
aanbod van literatuur/lectuur en ontspanning, via een toenemende diversiteit aan dragers (boeken, dvd’s, internet). 
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Subprogramma 2.2 - Wonen naar wens

Portefeuillehouder

Sub-Programmahouder : P.M.W. Goossens

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Uitvoeren en jaarlijks 
bijstellen van de 
prestatieafspraken met de 
woningbouwcorporatie

Doorlopend Gerealiseerd In 2018 hebben we nieuwe prestatieafspraken 
met Zeeuwland en de Huurderorganisatie 
gemaakt voor 2019. Ook zijn er 
procesafspraken vastgesteld om in 2019 te 
komen nieuwe meerjarige afspraken en het 
ontwikkelen van een gezamenlijk agenda. 

We onderzoeken de 
mogelijkheden om de 
waterkwaliteit in de gracht 
van Zierikzee te verbeteren 
met als doel zuurstofloosheid 
en stankoverlast te 
voorkomen.

Realisatie Gerealiseerd Klachten blijven uit. Het afkoppelen van het 
regenwater van de wijk Buzee naar de gracht 
levert voldoende doorstroming op  voor de 
waterkwaliteit waardoor stankproblemen niet 
meer optreden.

Opstellen structuurvisie 
Zierikzee

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Het opstellen en afronden van de Structuurvisie 
Zierikzee 2030 heeft vertraging opgelopen 
vanwege vanwege het conform gestelde 
prioriteiten, eerst uitvoering geven aan het 
amendement Wonen, te weten een tweetal 
producten: a) het opleveren van een nieuwe 
Woningmarktanalyse 2017 en b) een nieuw 
beleidsdocument Woonvisie Schouwen-
Duiveland 2018-2027. De uitkomsten hiervan 
zijn van belang voor de ruimte van de 
ontwikkelingen binnen geheel Schouwen-
Duiveland, in het bijzonder in Zierikzee. Het 
aangepaste ontwerp van de Structuurvisie 
Zierikzee 2030 komt in het tweede kwartaal 
2019 ter inzage. 

Opstellen Nota Grondbeleid Realisatie Gerealiseerd De nota grondbeleid is 25 januari 2018 
vastgesteld.

Actualisatie bestemmingsplan 
Zierikzee

Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor 
inspraak en het vooroverleg ter inzage gelegen. 
Voordat het ontwerp-bestemmingsplan ter 
inzage wordt gelegd dient eerst de 
structuurvisie Zierikzee vastgesteld te zijn, 
mede gezien de uitbreiding van het plangebied 
met de nog te ontwikkelen woningbouwlocaties. 
De inzageperiode van het ontwerp-
bestemmingsplan vindt dan ook pas plaats eind 
eerste/begin tweede kwartaal van 2019.

Wonen op Schouwen-Duiveland is wonen op een vakantie-eiland. Het doel is om te voorzien in veilig en prettig wonen voor onze inwoners in 
een onderkomen dat voorziet in de behoeften. En dat kan in verschillende woonsferen op ons veelzijdige eiland: wonen aan de kust, wonen 
aan en op het water, wonen in woonkernen met een rijk verleden, nabij natuurgebieden et cetera.
De woningvoorraad is afgestemd op de wensen van de (nieuwe) inwoners. In aantal zijn vraag en aanbod van woningen in balans. De 
kwalitatieve woningvoorraad is afgestemd op de woningbehoefte en verkeert in goede staat. Ouderen kunnen lang zelfstandig wonen en 
nieuwe inwoners vinden een plek naar wens.
Schouwen-Duiveland is tevens een aantrekkelijke plek voor deeltijdbewoners. Een eiland om te ontspannen en te genieten van het leven, de 
rust en de ruimte en tegelijkertijd inspiratie op te doen voor professie of beroep.

: G.C.G.M Rabelink, J.G. Smit, D.P.W. Joppe, A.M.J. van 
   Burg en C.H. van den Bos   

We wonen prettig 
naar wens en 
behoefte
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Opstellen beleid langer 
zelfstandig wonen 

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Door het moeizaam kunnen invullen van 
vacatureruimte is deze beleidsopgave in 2018 
niet opgepakt. Inmiddels is de benodigde 
vacatureruimte ingevuld. 

Bijdrage fietspad Roterijdijk Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Ondanks de positieve grondhouding en de inzet 
van het Waterschap, vordert het proces helaas 
traag. Streven blijft een start van de aanleg in 
2019, zekerheid daarover is er nog altijd niet.

Herijking van de Woonvisie Realisatie Gerealiseerd De nieuwe Woonvisie is op 28 juni 2018 door 
uw raad vastgesteld.

Herijking van de 
woningmarktafspraken

Realisatie Gerealiseerd In 2018 zijn de voorbereidingen en overleggen 
gestart met de provincie over het opstellen van 
nieuwe regionale woningmarktafspraken . Deze 
afspraken worden gebaseerd op de nieuwe 
provinciale prognoses. Gelet op de het late 
beschikbaar komen van de nieuwe prognoses 
zijn de nieuwe regionale woningmarktafspraken 
nog niet vastgesteld.

Aandacht voor duurzaamheid 
binnen woningbouw

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Binnen de nieuwe prestatieafspraken met 
Zeeuwland zal het onderdeel duurzaamheid 
nadrukkelijk de aandacht krijgen Ook binnen 
het Provinciaal Kwalitatief 
Woningmarktonderzoek komt dit onderwerp 
goed aan bod. Daarnaast heeft in 2018 de 
voorbereiding plaatsgevonden van een 
gemeentelijke subsidieregeling voor de isolatie 
van particuliere woningen.

Uitvoering Integraal verkeers- 
en vervoersplan (IVVP)

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

We zijn op schema met de uitvoering van het 
IVVP zoals deze planning is vastgesteld. Dit is 
een doorlopend proces.

Knelpuntenpot 
verkeerskundige 
aanpassingen

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De knelpuntenpot wordt naar zijn doelstelling 
aangewend voor het oplossen van knelpunten

OV halten aanpassen voor 
gebruik door invaliden

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Wij willen in 2019 tot concrete realisatie van de 
aanpassingen busstation Sas en Transferium 
komen. Daartoe zijn in 2018 de 
voorbereidingen gestart, deze lopen door in 
2019.

Bebording rondom 
Recreatieverdeelweg 2e fase 
(fiets) en Renesse (auto) 
aanpassen

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het ontwerp van deze bebording wordt in 
opdracht van de provincie als grondeigenaar en 
wegbeheerder uitgevoerd. Dit is een langzaam 
verlopend proces waarop wij geen invloed 
hebben. Realisatie schuift daarom door naar 
2019. 

Plaatsing extra Smileykasten Realisatie Gerealiseerd Het project is afgerond en de kasten worden 
voortdurend op diverse locaties ingezet.

Aanleg voetpad Helleweg 
Renesse

Realisatie Gerealiseerd Het project is afgerond.

Herstructurering kop 
Nieuwstraat Bruinisse

Voorbereiding 
/ Realisatie

Taken niet 
uitgevoerd

Het onderzoek is on hold gezet vanwege de 
uitkomst van de Woningmarktanalyse en in 
afwachting van de herijking van de Woonvisie 
en nadere besluitvorming over diverse 
uitvoeringsacties zoals opgenomen in de 
Woonvisie 2018-2027.

We wonen prettig 
naar wens en 
behoefte

Subprogramma 2.2 - Wonen naar wens
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Herstructurering 
Dreef/Nieuwstraat Bruinisse

Ontwerp / 
Voorbe- 
reiding

Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Omdat dit onderdeel wel past binnen de 
herijking van de Woonvisie is in het tweede 
deel van 2018 een exploitatieovereenkomst 
door ons getekend met Market Plaza B.V. over 
de ontwikkeling van de Albert Heij, Etos, 
Gall&Gall en Gat van Bru. De eerste ontwerpen 
van de gebouwen zijn eind 2018 gepresenteerd 
tijdens een dorpsraadvergadering. Tevens zijn 
we de voorbereiding van de planologische 
procedure voor deze gebouwen (tesamen met 
de openbare ruimte) gestart. Voor de 
wooneenheden wordt in het bestemmingsplan 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

GRP 2015 – 2019; uitvoering 
geven aan 
“klimaatverandering

Realisatie Uitvoering op 
schema

We gaan in overleg met bewoners over de 
vraag hoe om te gaan met wateroverlast en 
welk risico op waterschade en wateroverlast 
acceptabel wordt geacht en tegen welke 
kosten. Dit risico kan per gebied verschillen. De 
kern Bruinisse dient als pilot. Het eerste 
kwartaal van 2018 is het project 
“rioolonderzoek Bru” ingediend om mee te 
draaien in het subsidietraject Star2C en het 
verzoek is gehonoreerd. We startten in het 2e 
kwartaal met de voorbereiding van de in het 
Deltaprogramma benoemde klimaatgerichte 
dialoog. In november 2018 startten we met een 
goede voorbereidening van de dialooog en 
gebruiken hiervoor in het eerste kwartaal van 
2019 het deelproject "Oranjedok" om de eerste 
ervaring op te doen.

GRP 2015 - 2019; uitvoering 
geven aan OAS 
(Optimaliseringstudies 
Afvalwatersyteem)

Realisatie Taken 
uitgevoerd

In samenwerking met het waterschap 
Scheldestromen ontvlechten we het rioolstelsel 
in “west” en optimaliseren we de bestaande 
afvoer van zowel afval- als grond- en 
hemelwater. In 2018 hebben we het project 
Zeeasterweg afgerond. Aanvullend zijn de 
Hoogezoom afgekoppeld en is het "totaalbeeld" 
van Renesse onderzocht. Vanwege de 
noodzaak was om eerst een rioleringsplan vast 
te stellen is minder energie in de 
oplossingsrichting van bijvoobeeld de 
Eikenmeet gestopt. Overige maatregelen 
vinden binnen het raam van het rioleringsplan 
plaats

Extra subsidie Natuur- en 
Milieueducatie Schouwen-
Duiveland

Doorlopend Gerealiseerd Extra subsidie wordt verleend.

Opstellen GRP 2019 - 2023 In 2019 stellen we een nieuw GRP op. Als input 
gebruiken wij de Tussentijdse Evaluatie van het 
vigerende GRP. Gelet op de klimaatopgaven 
en de noodzaak om te anticiperen op extreme 
weersinvloeden gaan we ons nog meer richten 
op een prestatiegericht rioleringsplan en 
zoeken duidelijk de verbinding met de nieuwe 
Omgevingswet.

We wonen prettig 
naar wens en 
behoefte

Subprogramma 2.2 - Wonen naar wens
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Verhoging bijdrage 
Veiligheidshuis

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De verhoging van de bijdrage aan het 
Veiligheidshuis is samen met de andere 
partners in het Veiligheidshuis gerealiseerd. De 
samenwerking met het Veiligheidshuis verloopt 
naar tevredenheid.

Uitvoeren van het Integraal 
Veiligheidsprogramma 2017 - 
2018 (IVP)

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Verschillende projecten zijn uitgevoerd of zijn 
volgens planning in uitvoering.

Evaluatie Integraal 
Veiligheidsprogramma 2017 - 
2018 (IVP)

Realisatie Taken 
uitgevoerd

Inventarisatie is uitgevoerd.

Opstellen Integraal 
Veiligheidsprogramma 2019 - 
2022 (IVP) en jaarlijkse 
uitvoeringsplannen

Realisatie Taken 
uitgevoerd

Inventarisatie is uitgevoerd.

Tijdelijk cameratoezicht 
mogelijk maken op plekken 
waar regelmatig overlast is/ 
optimaliseren cameratoezicht

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Camaratoezicht in Renesse is regulier ingezet 
en bediend vanaf de observatiepost. De 
mobiele camera is operationeel voor toezicht 
op risicolocaties en voor evenementen. Het 
verbeteren van de bezetting op de 
observatiepost is meegenomen in de 
doorontwikkeling handhaving en integrale 
veiligheid.

Evaluatie Professionalisering 
Handhaving

Realisatie Taken 
uitgevoerd

De doorontwikkeling is in 2018 door de 
gemeenteraad goedgekeurd en deze wordt in 
2019 verder ten uitvoer gebracht. Met 
betrekking tot de WABO taken wordt de 
specifieke milieu taak in de loop van 2019 
overgedragen aan de RUD. 

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 2.2

Naam Verbonden 
partij
GR Veiligheidsregio 
Zeeland

GR Regionale 
Uitvoeringsdienst 
Zeeland (RUD)

GR Openbaar 
Lichaam 
Afvalstoffenverwijderi
ng Zeeland (OLAZ)
Regionaal Informatie 
en Expertise 
Centrum Zuid-West 
Nederland (RIEC)

Stichting Dataland

Deze verplichte gemeenschappelijke regeling heeft tot doel te voorzien in goede hulpverlening bij rampen en incidenten. 
Daartoe stelt de Veiligheidsregio preventie-, rampen- en nazorgplannen op en houdt ze een kwalitatief goede 
hulpverleningsorganisatie in stand.

Deze verplichte dienst draagt bij aan een goed woon-, werk- en leefmilieu. Daartoe verstrekt ze omgevingsvergunningen 
en handhaaft ze vergunningen en algemene regels.

OLAZ draagt bij aan het handhaven van de publieke gezondheid en een goed woon-, werk- en leefmilieu, door het 
milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord verwijderen en laten verwerken van afvalstoffen, met aandacht voor 
hergebruik.

Het RIEC heeft als doel het terugdringen van criminaliteit, door het verzamelen en analyseren van informatie over 
vermeend crimineel gedrag en mogelijke ondermijningsactiviteiten, en voorziet politie, justitie en burgemeesters van 
gerichte adviezen en informatie om op te kunnen treden en maatregelen te nemen.

Deze stichting draagt bij aan een rechtmatige wijze van gegevensbeheer en –gebruik, door informatie op een wettelijk 
geoorloofde wijze te verzamelen, te koppelen, te analyseren en te bewaren. 

We zetten daar waar 
mogelijk in op het 
verbeteren van de 
sociale veiligheid

Bijdrage aan programmadoelen

Subprogramma 2.2 - Wonen naar wens
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Subprogramma 2.3 - Leefbare kernen met betrokken inwoners

Portefeuillehouder
Sub-Programmahouder : M. van Heest

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Uitvoeren Uitvoeringsagenda 
sociaal domein

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Met de uitvoeringsagenda zetten we in op het 
investeren in voorliggende voorzieningen en 
het uitvoeren van preventieve activiteiten die 
aansluiten die aansluiten op de 
ondersteuningsvragen van onze inwoners. Om 
integraal inzicht te krijgen in de financiën van 
het brede sociaal domein is voor de eerste keer 
de paragraaf sociaal domein in de 
programmabegroting opgenomen.

We stimuleren experimenten 
in het sociaal domein

Doorlopend Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

In 2018 hebben we verschillende 
innovatieprojecten gefaciliteerd zoals: integrale 
sociale mobiliteit, project TROTS, 
jongerenparticipatie bij voetbalvereniging DFS. 
Omdat het opstellen van een kadernotitie en de 
ASV voor subsidies is uitgesteld naar 
2019/2020 is de beleidsregel innovatie in het 
sociaal domein nog niet aangepast.  

We evalueren de resultaten 
van de uitvoering van de 
Uitvoeringsagenda en de 
experimenten in het sociaal 
domein

Gerealiseerd De regionale Kadernota Sociaal Domein is in 
2018 geëvalueerd en herzien. De aanpak voor 
de brede evaluatie is in 2018 opgesteld en de 
uitvoering vindt volgens planning in 2019 
plaats. 

Verlenging "Pilot 
Volksfeesten 2017" met één 
jaar

Realisatie Gerealiseerd Op 22 november 2018 bent u door middel van 
een raadsbrief geïnformeerd dat alle 
subsidieontvangers voor de deadline van 1 
november 2018 hebben gereageerd. Conform 
de motie heeft ons college de 
hardheidsclausule ingezet om de 
subsidieontvangers toe te staan een evt. niet-
besteed subsidiebedrag van 2017 en 2018 te 
reserveren. Vanaf 1 januari 2019 maken de 
subsidies voor volksfeesten als jaarlijkse 
budgetsubsidies structureel deel uit van het 
subsidieprogramma. 

Als de inwoners van 
de kernen een 
leefbaarheids-plan 
opstellen wil het 
college een 
regisserende rol 
spelen

Bij initiatieven van inwoners 
nemen wij een regisserende 
rol in

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Binnen de afdelingen WWL en OW en de Staf 
zijn concrete initiatieven van inwoners en 
organisaties uit kernen opgepakt en begeleid 
zoals Schoolbus Zonnemaire, De Peilschaal, 
Plein Zonnemaire en initiatieven vanuit 
hulpkringen. Deze initiatieven dienen als casus 
voor het opstellen van spelregels in het kader 
van het project netwerksamenleving.

Schouwen-Duiveland is een prachtig stuk Zeeland, waar het prettig wonen is. De inwoners zijn betrokken. Zij nemen verantwoordelijkheid voor 
zichzelf en elkaar en voor de noodzakelijke voorzieningen in hun woon- en leefomgeving. Door betrokkenheid en actief burgerschap is invulling 
gegeven aan de toenemende zorgvraag, veroorzaakt door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Ook deeltijdinwoners dragen hieraan bij.
Er is een model van communicerende vaten gerealiseerd tussen professionele zorg en informele zorg. Minder inzet van overheid en 
professionele zorg- en welzijnsinstellingen leidt tot evenredige toename van meer informele vormen van ondersteuning zoals vrijwilligerswerk, 
mantelzorg en zelfhulp. De gemeenschap heeft collectieve veerkracht.

We faciliteren sociaal 
maatschappelijke en 
culturele initiatieven 
van burgers die de 
leefbaarheid 
bevorderen

: J.G. Smit, , A.M.J. van Burg en C.H. van den Bos   
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Uitvoering Stadsvisie 
Brouwershaven

Realisatie Taken 
uitgevoerd

Met de stadsraad is gewerkt aan de acitiviteiten 
voor 2018 uit het uitvoeringsprogramma. Dit 
gebeurt in nauw overleg. In het voorjaar van 
2018 is gezamenlijk een uitgebreide schouw 
uitgevoerd. Net na de zomer is opdracht 
verstrekt voor het ontwikkelen van een visie op 
de Markt van Brouwershaven. In de afgelopen 
periode is een project- en stuurgroep ingesteld. 
De eerste ervaringen met deze manier van 
werken zijn goed.

Dorpsvisie Burgh-Haamstede Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Eind 2018 is gezamenlijk met een afvaardiging 
van de dorpsraad en ondernemersvereniging 
en gemeente toegewerkt naar het concept van 
de dorpsvisie. Dit concept wordt in februari en 
maart 2019 besproken. In april wordt het 
ontwerp van de dorpsvisie opgesteld  en in de 
inspraak gebracht, de vaststelling staat gepland 
voor de zomer 2019.

Dorpsvisie Scharendijke Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

In het vierde kwartaal vond brede afstemming 
met het dorp plaats. Naar aanleiding van de 
begrotingsraad kunnen concrete plannen 
verder worden voorbereid. De vaststelling van 
de dorpsvisie is doorgeschoven naar het 
tweede kwartaal van 2019.

Dorpsplan Nieuwerkerk Initiatief Uitvoering op 
schema

In overleg met de dorpraad Nieuwerkerk is 
overeenkgeomen om de start van de dorpsvisie 
Nieuwerkerk te plannen voor 2020.

Dorpsplan Zonnemaire Ontwerp Taken 
uitgevoerd

Het proces voor het opstellen van een 
dorpsplan is nog niet gestart. De dorpsraad van 
Zonnemaire geeft prioriteit aan een concreet 
plan en heeft fondsen verworven voor het 
herinrichten van een plantsoen. De 
herinrichting van het plantsoen wordt 
meegenomen in het op te stellen dorpsplan.

Dorpsplan Sirjansland Ontwerp Gerealiseerd In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om 
een Right to Challenge voor Sirjansland 
mogelijk te maken en het proces af te stemmen 
met de kern. In 2019 start het proces 
(uitvoering amendement Right to Challenge) 
voor het dorpsplan Sirjansland.

Dorpsplan Ellemeet Ontwerp Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De besluitvorming over het concrete initiatief 
vindt plaats in 2019.

Aansporen van andere 
kernen te komen tot een 
dorpsvisie - dan wel - plan

Doorlopend Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Vanwege de benodigde tijd voor een 
dorpsvisieproces nemen we contact op met 
een dorpsraad op het moment dat we met het 
dorp en de dorpsraad een dorpsvisie willen 
gaan opstellen.

In samenspraak bezien welke 
taken stads- en dorpsraden 
uitvoeren

Definitie Gerealiseerd Per kern is er sprake van maatwerk zowel bij 
het opstellen als uitvoeren van de visie of het 
plan. Gaande het proces worden er afspraken 
gemaakt over de rol en taakverdeling bij de 
uitvoering van de visie of het plan.

Subprogramma 2.3 - Leefbare kernen met betrokken inwoners

We zetten in op een 
kwaliteitsimpuls voor 
de kernen 
Brouwershaven, 
Burgh-Haamstede, 
Scharendijke, 
Nieuwerkerk, 
Zonnemaire, 
Sirjansland en 
Ellemeet en stellen 
daartoe voor die 
kernen stads- en 
dorpsvisies op.
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We ondersteunen en 
faciliteren vrijwilligers 
en mantelzorgers

We geven uitvoering aan het 
mantelzorgcompliment

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Het mantelzorgcompliment is volgens planning 
uitgevoerd. Ook is er een plan van aanpak voor 
Respijtzorg vastgesteld en grotendeels 
uitgevoerd. 

We evalueren het 
mantelzorgcompliment

Uitvoering op 
schema

Uitvoering staat gepland voor 2020. Wel zien 
we een toenemend aantal aanmeldingen voor 
het mantelzorgcompliment met als gevolg dat 
we hier meer geld aan besteden. In 2019 
starten we daarom met het verzamelen van 
gegevens zodat we de evaluatie kunnen 
voorzien van een voorstel met betrekking tot 
mantelzorgondersteuning.

We stellen vrijwilligersbeleid 
op

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De nota Vrijwilligersbeleid is in september 2018 
door uw raad vaststgesteld. Er is in 2018 een 
start gemaakt met het opstellen van het 
Uitvoeringsprogramma. Het beschikbare 
budget is via de tweede programmarapportage 
2018 doorgeschoven naar 2019. 

We realiseren 
nieuwe netwerken en 
verbindingen tussen 
overheid, 
bedrijfsleven en 
maatschappelijke 
instellingen op het 
gebied van wonen, 
welzijn en zorg

We faciliteren en 
ondersteunen initiatieven tot 
het oprichten van sociale 
ondernemingen (social 
enterprises) en andere 
maatschappelijke verbanden

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

We blijven initiatieven die ontstaan 
ondersteunen

Subprogramma 2.3 - Leefbare kernen met betrokken inwoners
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Subprogramma 2.4 - Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn

Portefeuillehouder
Sub-Programmahouder : D. Korkmaz

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We organiseren één 
loket voor alle vragen 
over zorg en welzijn 
op Schouwen-
Duiveland

We implementeren een 
integrale toegang voor het 
gehele sociale domein

Realisatie Gerealiseerd De eerste fase van het project integrale 
toegang is in 2018 gerealiseerd. We hebben 
een Loket Samenleving en Zorg waarin 
integraal en multidisciplinair wordt gewerkt ten 
dienste van onze inwoners. 

Uitvoeren beleid en 
verordeningen WMO

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

In 2018 hebben we ingezet op integraal en 
ketengerichte samenwerking met partners. 
Hiervoor hebben we onder meer het volgende 
gedaan:
- meegewerkt aan het opstellen van de 
regiovisie Beschermd wonen met daarin de 
proeftuinen toegang, bekostiging en preventie;
- gestart met het opstellen van een plan van 
aanpak personen met verward gedrag.

Uitvoeren beleid en 
verordeningen Jeugdwet

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

In 2018 hebben we ingezet op integraal en 
ketengerichte samenwerking met partners. 
Hiervoor hebben we onder meer het volgende 
gedaan:
- een regionaal plan van aanpak 
problematische echtscheidingen (waarbij 
kinderen zijn betrokken) opgesteld;
- een pilot gestart gericht op versterking van de 
samenwerking met huisartsen.

Evalueren beleid en 
verordeningen WMO, 
Jeugdwet en Participatie en 
opstellen integraal 
beleidsplan, verordening en 
beleidsregels 

Evaluatie / 
Initiatief

Niet 
gerealiseerd

De evaluatie van beleid en verordeningen 
Wmo, Jeugdwet en Particpatiewet is 
doorgeschoven naar 2019 in verband met de 
geplande brede evaluatie van het sociale 
domein in 2019. 

: J.G. Smit en C.H. van den Bos   

Op Schouwen-Duiveland is het leefklimaat gezond. Rust, ruimte en beschikbaarheid van gevarieerde natuur zorgen voor een permanent 
‘vakantiegevoel’. Hier wonen mondige, zelfredzame burgers met een gezonde levensstijl. Mensen kunnen de eigen hulpbehoefte goed 
formuleren, zodat ondersteuning wordt afgestemd op de vraag. Waar mensen het niet meer zelf kunnen, is een vangnet gecreëerd en 
organiseert de zorgketen ondersteuning.
Zorg en ondersteuning zijn kleinschalig en dicht bij de mensen georganiseerd, waardoor mensen zo lang mogelijk binnen het eigen netwerk en 
in hun eigen omgeving kunnen blijven. Hoewel oudere mensen langer fit blijven, neemt door de toename van het aantal hoogbejaarden de 
vraag naar intensievere en gespecialiseerde zorg toe. Hoe intensiever de zorg, hoe meer geconcentreerd en mogelijk verder van huis. 
Specialistische zorg concentreert zich in grote centra buiten het eiland, om aan de minimale kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Het 
mobiliteitsvraagstuk is opgelost.
Vanwege de diversiteit aan kwaliteiten (natuur, rust, ruimte, frisse lucht) is Schouwen-
Duiveland aantrekkelijk voor resorts voor de eenvoudiger behandelingen, zowel als voor nazorg en herstel. De ontwikkeling van deze vormen 
van zorg en welzijn creëert werkgelegenheid, versterkt het toeristisch product (jaarrond) en levert daarmee impliciet een bijdrage aan het in 
stand houden of versterken van het welzijn en de zorg voor de vaste inwoners van Schouwen-Duiveland. Enerzijds omdat hierdoor het aanbod 
van voorzieningen wordt vergroot en in stand kan worden gehouden (meer mensen maken er immers gebruik van), anderzijds omdat hierdoor 
de inkomsten voor de gemeente hoger zijn, waardoor er vervolgens meer te besteden is per inwoner.
Passend bij het bevorderen van een gezonde levensstijl is er veel aandacht voor preventie en sportbeoefening. 

We versterken de 
ketengerichte 
benadering in de 
zorg en nemen een 
regisserende rol in
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Opstellen uitvoeringsagenda 
gezondheid 2018 - 2021

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De uitvoeringsagenda gezondheid 2018-2021 
is in aanzet gereed. Echter nog niet afgerond 
vanwege het leggen van prioriteiten op 
ontwikkelingen in wettelijke taken (plan van 
aanpak persnonen met verward gedrag, de 
decentralisaties beschermd wonen & 
maatschappelijke opvang).

Project Integrale aanpak 
middelengebruik

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

In 2018 zijn bij partners de trends en 
ontwikkelingen voor Schouwen-Duiveland 
opgehaald. Er is geïnventariseerd wat er op het 
gebied van preventie en van handhaving 
gebeurt. Het opstellen van een plan van 
aanpak om meer verbinding aan te brengen 
tussen preventie en handhaving is niet gelukt in 
2018. Het staat op de rol voor 2019. 
Vooruitlopend op het opstellen van een plan 
van aanpak zijn er wel initiatieven ontplooid om 
meer samenhang te creëren. Twee concrete 
initiatieven: jongerenwerk en handhaving 
hebben wekelijks overleg over de hotspots en 
jongeren op het eiland; inzet van Halt wordt 
afgestemd op de overige preventieve inzet op 
scholen. 

Dementievriendelijk 
Schouwen-Duiveland

Realisatie Gerealiseerd In 2018 zijn een regionale visie en een 
meerjarenplan opgeleverd. De vaststelling vindt 
plaats in 2019. In aanvulling hierop hebben we 
lokaal de structurele voortzetting van het 
Odensehuis gerealiseerd inclusief menskracht  
voor de informatie en adviesfunctie en 
trainingscapaciteit.

We hebben aandacht voor 
pestgedrag onder jeugd en 
jongeren

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Alle scholen zijn wettelijk verplicht beleid te 
ontwikkelen rondom pesten en hebben dit ook 
gedaan. De gemeente laat deze rol bij de 
scholen liggen maar werkt samen met de 
school als deze daarom vraagt. 

We verbeteren VVE aanbod 
samen met partners

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Door middel van subsidie realiseren we een 
aanbod voor- en vroegschoolse educatie. Er is 
gestart met de ontwikkeling van 
onderwijsachterstandenbeleid in samenwerking 
met de kinderopvang, basisonderwijs, 
jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek. In 
2018 zijn er afspraken gemaakt met het 
onderwijs en de kinderopvang over de beoogde 
resultaten van voor- en vroegschoolse 
educatie. Deze worden opgenomen in het 
onderwijsachterstandenbeleid. Dit beleid is voor 
een nieuwe periode 
onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019.

We hebben extra 
aandacht voor de 
jeugd en voor 
groepen met 
verhoogde kans op 
(gezondheids) 
achterstanden

Subprogramma 2.4 - Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn

We stimuleren een 
gezonde levensstijl, 
door het voeren van 
een goed preventief 
gezondheidsbeleid 
met aandacht voor 
sportbeoefening. We 
zoomen in op de 
belangrijkste 
gezondheids-
problemen
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We hebben extra 
aandacht voor de 
jeugd en voor 
groepen met 
verhoogde kans op 
(gezondheids) 
achterstanden

Afstemming passend 
onderwijs en jeugdhulp

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Er is een kwalitatieve evaluatie van de 
ondersteuningsteams in het primair onderwijs 
gehouden en deze is besproken met de 
schooldirecteuren.  Mede op grond daarvan is 
de inzet van schoolmaatschappelijk werk 
uitgebreid . Over de ondersteuning aan 
leerlingen op scholen buiten onze gemeente 
overleggen we met de gemeenten binnen de 
Ooserschelderegio hoe deze kan worden vorm 
gegeven maar ook met Goeree-Overflakkee. 
De hulp aan de kinderen van De Sprienke is 
gerealiseerd.   

Ontwikkelen voorliggende 
voorzieningen

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Regionaal en lokaal werken we samen op het 
gebied van het terugdringen van het gebruik 
van maatwerkvoorzieningen door het realiseren 
van voorliggende trajecten en voorzieningen. 

We stellen beleid op voor de 
maatschappelijke begeleiding 
van statushouders vanaf 
2015

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Als onderdeel van maatschappelijke 
begeleiding bieden we 
participatieverklaringstrajecten aan alle 
volwassen statushouders.In samenwerking met 
onze partners bereiden we ons voor op de 
wijziging Inburgeringswet 2021. Er is een 
startnotitie opgesteld en een project- en 
stuurgroep ingericht. Op deze wijze realiseren 
wij beleid voor de de inburgering en 
maatschappelijke begeleiding van 
statushouders.

We voeren de 
Uitvoeringsagenda sociaal 
domein uit

Doorlopend Gerealiseerd In 2018 hebben we gewerkt aan projecten die 
inzet op het voorliggend veld versterken. Zo 
hebben we een integrale bureaudienst en 
integraal werken gerealiseerd. We hebben 
resultaatafspraken gemaakt met het SMWO die 
gericht zijn op het versterken van het 
voorliggend veld. We hebben de relatie 
versterkt met de dorpshuizen (bestuurders en 
beheerders), de stads-, dorps-, en wijkraden en 
de kerken. Ook zetten we op thema's als 
mobiliteit, jeugd en jongeren, ontmoetingen, 
mensen met verward gedrag en preventieve 
gezondheidsbeleid. We zien dat de budgetten 
ontoereikend zijn om de gewenste versterking 
van voorliggende voorzieningen te realiseren. 
In 2019 doen we hiertoe voorstellen richting uw 
raad. 

We evalueren de uitvoering 
van de Uitvoeringsagenda 
sociaal domein

Voorbe- 
reiding

Gerealiseerd De aanpak voor de brede evaluatie is in 2018 
opgesteld en de uitvoering vindt volgens 
planning in 2019 plaats.  Op basis van de 
inzichten van deze evaluatie passen we de 
Uitvoeringsagenda sociaal domein aan. 

We zetten in op 
innovatieve ICT-
ontwikkelingen die 
het mogelijk maken 
dat voorzieningen 
dicht bij de burger 
worden gebracht

We voeren de inwonerspas in 
en faciliteren waar nodig de 
toeristische versie

Realisatie Niet 
gerealiseerd

In 2018 zijn wij verder in overleg gegaan met 
de provincie en Economische Impuls Zeeland 
over de vervanger van de ZeelandPas in de 
vorm van 'Mijn Zeeland'. Dit traject is nog 
lopende maar heeft al wel geleid tot het niet 
meer ondersteunen van de ZeelandPas door 
VVVZeeland. Dit levert een ander perspectief 
op voor het introduceren van een inwonerspas. 
Dit leggen we in 2019 aan uw raad voor.

Subprogramma 2.4 - Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn

We ondersteunen de 
zorgvrager bij het 
vergroten van 
zelfredzaamheid om 
deelname aan de 
samenleving mogelijk 
te maken

We zorgen voor een 
betaalbare zorg door 
in te zetten op 
preventie. Individuele 
voorzieningen maken 
plaats voor algemene 
en collectieve 
voorzieningen, die 
vanuit het 
welzijnswerk worden 
georganiseerd
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Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 2.4

Naam Verbonden 
partij
GR 
Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst 
Zeeland (GGD)
Inkoopbureau 
Jeugdzorg Zeeland, 
maakt deel uit van 
GGD
GR 
Samenwerkingsverb
and 
Oosterschelderegio 
(SWVO)

Bureau College Zorg 
en Welzijn (CZW)

Bijdrage aan programmadoelen

Deze gemeenschappelijke regeling draagt bij aan het behouden en verbeteren van de publieke gezondheid. Daarvoor 
maakt deze gemeenschappelijke regeling beleid in het kader van onder meer preventie voor de deelnemende 
gemeenten en voert projecten uit die bijdragen aan dit doel. 

Het inkoopbureau draagt bij aan de uitvoering van de specialistische en algemene zorg voor jeugdigen onder de 18 jaar. 
Daarvoor sluit het inkoopbureau contracten met specialistische en algemene zorgverleners en ziet toe op een juiste 
uitvoering van de overeengekomen contracten. 

Binnen het SWVO werken de gemeenten samen aan de transformatie van het sociaal domein. De gemeenten willen 
regionaal samenwerken om de gewenste transformatie van de samenleving voor elkaar te krijgen, mits dit voor de lokale 
situatie meerwaarde heeft. 
Bij initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in het sociaal domein kan het SWVO een ondersteunende rol spelen.
Het SVWO verzorgt het contracteren en het contractenbeheer van zorgaanbieders met betrekking tot de taken van de 
WMO. 
Het Bureau CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit op taken uit de taakvelden zorg 
en welzijn voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het gaat om de invulling van de gemeentelijke Anti 
Discriminatie Voorziening, Meldpunt Huiselijk Geweld/ Huisverbod, het Project Jeugd en Alcohol en de Maatschappelijke 
Opvang, Vrouwenopvang en beschermd wonen (namens de centrumgemeente Vlissingen). Voor een goede en 
evenwichtige inrichting van de taakvelden zorg en welzijn op Zeeuwse schaal stelt dit bureau beleid op voor de 
deelnemende Zeeuwse gemeenten. 
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Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?  
 
Sub-Programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningen-niveau 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018  

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 12.194 11.866 12.265 -399 
Totaal baten sub-programma 1.107 802 826 24 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -11.087 -11.064 -11.439 -375 
Toevoeging aan reserve 1.227 452 325 127 
Onttrekking aan reserve 218 744 728 -16 
Mutaties in reserves -1.009 292 403 111 
Gerealiseerd resultaat -12.096 -10.772 -11.036 -264 

 

 Toelichting mutaties reserves 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging  
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves     
Reserve dekking kapitaal lasten 1.227 452 325 127 
Subtotaal 1.227 452 325 127 
Onttrekkingen aan reserves     
Reserve dekking kapitaal lasten 218 744 728 -16 
Subtotaal 218 744 728 -16 
Mutaties Reserve -1.009 292 403 111 

 
Sub-Programma 2.2 Wonen naar wens 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 27.786 30.607 31.226 -619 
Totaal baten sub-programma 15.840 17.641 17.543 -98 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -11.946 -12.966 -13.683 -717 
Toevoeging aan reserve 105 73 41 32 
Onttrekking aan reserve 25 10 333 323 
Mutaties in reserves -80 -63 292 355 
Gerealiseerd resultaat -12.026 -13.029 -13.391 -362 
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Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Bestemmingsreserve GRP 53 0 0 0 
Reserves bovenwijkse voorzieningen 52 73 41 32 
Reserve wegenonderhoud 0 0 0 0 
Reserve Woonwagenlocaties 0 0 0 0 
Subtotaal 105 73 41 32 
Onttrekkingen aan reserves     
Bestemmingsreserve GRP 0 0 0 0 
Reserves bovenwijkse voorzieningen 0 10 0 -10 
Reserve wegenonderhoud 0 0 333 333 
Reserve Woonwagenlocaties 25 0 0 0 
Subtotaal 25 10 333 323 
Mutaties Reserve -80 -63 292 355 

 
Sub-Programma 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 977 957 930 27 
Totaal baten sub-programma 60 60 66 6 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -917 -897 -864 33 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -917 -897 -864 33 
 
Sub-Programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 27.024 27.885 29.384 -1.499 
Totaal baten sub-programma 6.870 7.479 7.835 356 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -20.154 -20.406 -21.549 -1.143 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -20.154 -20.406 -21.549 -1.143 
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Programma 3 

Verblijven 

 
Wat houdt het programma in? 
De dynamiek en veelzijdigheid van water, land, natuur en cultuur maken van ons eiland een 
geliefde vakantiebestemming. In de komende dertig jaar koesteren, versterken en 
verduurzamen we die onderscheidende kwaliteiten en blijft recreatie en toerisme een 
belangrijke, zo niet dé belangrijkste, economische sector. Kwaliteiten die overigens ook voor het 
wonen en werken op ons eiland van bijzondere betekenis zijn. Wonen en werken op Schouwen-
Duiveland is wonen en werken op een vakantie-eiland. Eilanders ontspannen na een dag hard 
werken dankzij de buitengewone omgevingskwaliteiten en ervaren als bewoner de kwaliteit van 
leven die het eiland biedt. Onze strategie is dat Schouwen-Duiveland in 2040 een vakantie-
eiland is dat de concurrentie met binnen- en buitenlandse bestemmingen vol zelfvertrouwen 
aan kan. 
 
In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid 
omschreven? 
• Woonvisie 2018-2027 
• Regionale woningmarktafspraken 2014-2023 
• Nota grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2017 – 2021 
• Structuurvisie Buitengebied in Beweging 2009 
• Structuurvisie Zierikzee 2002 
• Structuurvisie Bruinisse 2025 
• Regiovisie Schouwen-West 
• Structuurvisie Brouwersdam Zuid (2013) 
• Uitvoeringsprogramma Zierikzee (2015) 
• Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland 2012-2018 
• Agenda toerisme 2018-2026 
• Evenementenbeleid 2018 
• Evenementenvisie 2014 
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Subprogramma 3.1 - Schouwen-Duiveland vakantie-eiland

Portefeuillehouder
Sub-Programmahouder : M.J. van den Berge

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Recreatieverdeelweg fase 3 Realisatie Taken 
uitgevoerd

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 
Uitvoering vindt plaats in 2019. Gelet op 
voorbereidingen die nodig zijn en het 
toeristenseizoen vindt daadwerkelijke aanleg in 
het najaar van 2019 plaats. Mogelijke 
meerkosten voor de tracé-wijziging zijn conform 
eerdere afspraken voor rekening van de 
gemeente.

Uitvoeren flankerende 
maatregelen 
Recreatieverdeelweg fase 3

Voorbereiding 
/ Realisatie

Taken niet 
uitgevoerd

Het bestemmingsplan 3e fase 
Recreatieverdeelweg is sinds november 2018 
onherroepelijk. Uitvoering van dit project kan 
starten na ingebruikname van de 3e fase 
Recreatieverdeelweg. Gelet op de 
uitvoeringstermijn kan de voorbereiding 
mogelijk in het vierde kwartaal 2019 starten.

Verbeteren kwaliteiten 
buitengebied meenemen in 
de Omgevingsvisie 
buitengebied

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Het ontwerp van de omgevingsvisie landelijk 
gebied is in 2018 afgerond en in de inspraak 
gebracht. Het onderzoek en de aanpassingen 
op grond van de ingekomen zienswijzen vraagt 
meer tijd en de vaststelling van de 
omgevingsvisie staat gepland voor mei 2019.

De mogelijkheden voor het 
verbeteren van de kwaliteiten 
buitengebied meenemen in 
het omgevingsplan 
buitengebied

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Deze actie wordt meegenomen in het traject 
dat resulteert in een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het 
landelijk gebied voor Schouwen-Duiveland. 
Nadat de omgevingsvisie landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld (voorjaar 
2019), starten we met het traject voor het plan. 
het opstellen van het plan neemt tot het 
moment van vaststelling ca. 2 jaar tijd in 
beslag.

Ontwikkelen instrumentarium 
voor beschermd erfgoed

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De uitvoering van dit actiepunt heeft vertraging 
opgelopen. De Erfgoedinspectie is gevraagd 
het actiepunt uit de Erfgoednota (audit 
vergunningenstelsel) uit te voeren. Dit actiepunt 
staat nu gepland voor zomer 2019.

Faciliteren programma Zicht 
op de Grevelingen II

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Eind 2018 is een eerste start gemaakt met de 
partijen in het Samenwerkingsverband om te 
komen tot een nieuw Ontwikkelingsprogramma 
Grevelingen.

Restauratie Bolwerk Ontwerp / 
Realisatie

Uitvoering op 
schema

Er is op 24 oktober 2018  een subsidie 
verleend van maximaal € 432.000,- euro voor 
de restauratie. Verder is gewerkt aan het 
bestek en de voorbereiding van de 
aanbesteding. Streven is de uitvoering in 2019 
gerealiseerd te krijgen.

: J.G. Smit, D.P.W. Joppe en A.M.J. van Burg

Schouwen-Duiveland is het vakantie-eiland waar gasten en eilanders genieten van het fraaie en veelzijdige landschap, de bijzondere natuur, 
het water en de alom tastbare cultuur. De lucht is schoon, de nachten zijn donker en de elementen wind, water en zon worden beleefd. Er zijn 
veel mogelijkheden om die kwaliteiten te beleven en recreatief te gebruiken.
De kwaliteiten van het eiland zijn duurzaam behouden en verder ontwikkeld. Schouwen-Duiveland is hierdoor een geliefde vakantiebestemming 
die de concurrentie met binnen en buitenlandse bestemmingen vol zelfvertrouwen aan kan.

We gaan zorgvuldig 
om met landschap, 
cultuur, monumenten 
en milieu en 
investeren in het 
verbeteren van deze 
kwaliteiten
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Optimaliseren ruiter-, men- en 
all terrain bike (ATB)-routes

Gerealiseerd Project is uitgevoerd.

Inventarisatie mogelijkheden 
inspelen op 5-sterren 
fietsprovincie gekoppeld aan 
THS

Realisatie Taken 
uitgevoerd

We hebben een offerte opgevraagd bij de 
VVVZeeland. De uitvoering daarvan koppelen 
we aan de nieuwe subsidiemogelijkheden 
vanuit de provincie. We doen dit in 
samenwerking met het Mobiliteitsplatform 
SDopWeg vanwege de 
combinatiemogelijkheden tussen reguliere en 
toeristische mobiliteitsvragen.

Realisatie en doorlopende 
bijstelling van themaroutes

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Dit is onderdeel van de nieuwe Agenda 
toerisme.

Ruimtelijke kwaliteit 
beschrijven en opnemen in 
Omgevingsvisie Buitengebied

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Het ontwerp van de omgevingsvisie landelijk 
gebied is in 2018 afgerond en in de inspraak 
gebracht. Het onderzoek en de aanpassingen 
op grond van de ingekomen zienswijzen vraagt 
meer tijd en de vaststelling van de 
omgevingsvisie staat gepland voor mei 2019.

Criteria en toetsingskader 
voor ruimtelijke kwaliteit 
opnemen in Omgevingsplan 
Buitengebied

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Deze actie wordt meegenomen in het traject 
dat resulteert in een nieuw 
bestemmingsplan/omgevingsplan voor het 
landelijk gebied voor Schouwen-Duiveland. 
Nadat de omgevingsvisie landelijk gebied 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld (voorjaar 
2019), starten we met het traject voor het plan. 
het opstellen van het plan neemt tot het 
moment van vaststelling ca. 2 jaar tijd in 
beslag.

We voeren de actiepunten uit 
de Nota Integraal 
Erfgoedbeleid Schouwen-
Duiveland uit

Doorlopend Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Bij de begrotingsraad is 0,9 fte toegekend voor 
erfgoedcoördinatie. Wegens droevige 
personeelsomstandigheden is er een vacature 
op het beleidsterrein Kunst, cultuur en erfgoed. 
Invulling van beide vacatures wordt in 
samenhang bekeken, werving start in maart 
2019. 

We herijken de Nota Integraal 
Erfgoedbeleid Schouwen-
Duiveland

Gedeeltelijk 
gerealiseerd

In december 2018 vond een sessie met 
betrokkenen (zoals erfgoedorganisaties) plaats. 
Hieruit zijn enkele actiepunten naar voren 
gekomen die in het 2e kwartaal 2019 worden 
uitgewerkt ten behoeve van de actualisatie van 
de Erfgoednota. Het ontwerp van de 
actualisatie staat gepland voor 2021.

We herijken de gemeentelijke 
monumentenlijst.

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

In 2018 is gewerkt aan een eindvoorstel dat in 
concept gereed is. Dit wordt in het tweede 
kwartaal van 2019 aangeboden aan uw raad.

Ankerplaats Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De  voorbereidingen met betrekking tot de 
realisatie van een volgende Ankerplaats zijn in 
volle gang. Betrokken partijen hebben er voor 
gekozen de Klapbank in Burgh te laten 
plaatsen. De voorbereiding, plaatsbepaling en 
het opstellen van het logistieke plan hebben in 
het najaar van 2018 plaatsgevonden. 
Oplevering en opening vinden plaats in het 
voorjaar van 2019.

We zetten in op een 
hoge ruimtelijke 
kwaliteit voor het 
buitengebied

We gaan creatief en 
flexibel om met het 
(her)gebruik van het 
cultuurhistorisch 
erfgoed.

Subprogramma 3.1 - Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
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Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen sub-programma 3.1

Naam Verbonden 
partij
GR Natuur- en 
Recreatieschap 
Zuidwestelijke Delta

Bijdrage aan programmadoelen

Het  Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta draagt zorg voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten ten 
behoeve van de ontwikkeling van recreatie en toerisme in en rond onder meer het Grevelingenbekken.  Belangrijk 
richtinggevende beleidsstuk voor de Grevelingen blijft vooralsnog "Zicht op de Grevelingen II" (ZOGII) waarin alle 
projecten voor de Grevelingen voor de periode 2015-2018 zijn opgenomen. 
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Subprogramma 3.2 - Krachtige toeristische hoofdstructuur

Portefeuillehouder : J.G. Smit en D.P.W. Joppe
Sub-Programmahouder : B.J. van Gils

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Visie en 
uitvoeringsprogramma THS 
opstellen

Realisatie Gerealiseerd De Agenda toerisme 2018-2026, met 
uitvoeringsprogramma en 
regelgevingdocument, is door uw raad in het 
derde kwartaal van 2018 vastgesteld.

Uitvoeren 
uitvoeringsprogramma THS

Doorlopend Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De moties en amendementen op de nieuwe 
agenda zijn eind 2018 opgepakt om uit te 
voeren. Dit betekent dat de start van de 
uitvoering van de nieuwe agenda doorschuift 
naar begin 2019. 

Uitvoering TUA programma 
2018 / 2019

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het TUA programma voor 2018 is voor het 
overgrote deel uitgevoerd. Daarnaast zijn er 
Aanjaaggelden Zeeuwse Investeringsagenda 
(Economische Structuurversterking) toegekend 
voor een aantal projecten uit het programma, 
waaronder de innovatievouchers waar 
verschillende Schouwen-Duivelandse bedrijven 
gebruik van hebben gemaakt. 

Het vakantie-eiland Schouwen-Duiveland heeft een duidelijk herkenbare Toeristische Hoofdstructuur (THS). De basis vormt een heldere 
gebiedsindeling.
• Noord: actief en dynamisch, dag- en verblijfsrecreatie, natuur en landschap en (onder)watersport (inclusief Brouwersdam en Grevelingen)
• Zuid: natuur(beleving), visserij en (onder)watersport op en rond de Oosterschelde
• Midden: divers agrarisch landschap
• West: Noordzee, strand en duinen, dag- en verblijfsrecreatie
• Zierikzee: cultuurhistorie, maritiem omgeven door natuur
• Bruinisse: visserij en watersport (inclusief Grevelingendam)
De onderscheiden gebieden hebben een eigen karakter en ontwikkelaccent. De deelgebieden zijn verbonden door een recreatieve 
infrastructuur van wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Het gebied “Midden” fungeert als transitiegebied waardoor paden lopen op zorgvuldig geselecteerde aantrekkelijke plaatsen. Deze 
infrastructuur verbindt de overige vijf deelgebieden met elkaar en doet de meest interessante plekken in het buitengebied aan (bijvoorbeeld 
Dreischor en Goemanszorg).

De noord- en zuidzijde van het eiland zijn voor de toerist herkenbaar verbonden. De recreatieve infrastructuur van west naar oost en noord 
naar zuid loopt zoveel mogelijk langs het aanwezige binnen- en buitenwater. De toegankelijkheid van de dijken voor fietsers en voetgangers is 
vergroot.

De toeristische infrastructuur heeft het mogelijk gemaakt dat allerhande interessante product-markt combinaties zijn ontstaan onder het motto: 
het geheel is meer dan de som der delen. Daarmee is de hoofdstructuur niet alleen een fysiek herkenbare structuur, maar vooral ook een 
structuur waarbinnen ondernemers elkaar vinden en komen met aantrekkelijke, toeristische arrangementen.

De bestaande wegenstructuur is geoptimaliseerd voor verbetering van de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. De bestaande 
(verkeers)knelpunten bij de dorpen zijn opgelost De verkeersafwikkeling voor de THS is daarmee structureel verbeterd.

We geven de 
Toeristisch 
Hoofdstructuur (THS) 
vorm
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We brengen de in de 
bestemmingsplannen 
opgenomen 
verblijfseenheden in 
overeenstemming met de 
werkelijk op een terrein 
aanwezige verblijfseenheden 
omdat de eigenaar/exploitant 
hier zelf uit
bedrijfseconomisch opzicht 
voor kiest of gekozen heeft. 
We ontwikkelen een strategie 
om te zorgen dat de komende 
jaren bestemmingsplan en 
werkelijke situatie met elkaar 
in overeenstemming zijn.

Uitvoering op 
schema

Deze actie is onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma van de Agenda toerisme 
en wordt meegenomen in de actualisaties van 
de betreffende bestemmingsplannen.

Onderzoek natransport 
Transferium Renesse

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Samen met de concerninkoper en derden 
werken wij het plan voor het natransport 2019-
2023 verder uit. Daarbij maken we een 
koppeling met de uitvoering van SDopWeg en 
de mogelijkheden om toeristische en reguliere 
mobiliteitsvragen op elkaar aan te sluiten c.q. 
extra synergie aan te brengen.

Inspiratiepunt 2.0 Renesse Realisatie Gerealiseerd In maart 2018 hebben we het gebouw van de 
VVV opgeleverd, met verhuur van de 
bovenruimte aan de ondernemersvereniging 
Renesse. Verder is ook de buitenruimte 
rondom dit pand, genaamd 'Tuin van Renesse' 
opgeleverd.

Uitvoering 
uitvoeringsprogramma 
parkeerbeleid

Doorlopend Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Over de stand van zaken van het 
uitvoeringsprogramma is uw raad in het vierde 
kwartaal van 2018 met een raadsbrief 
geïnformeerd. Het bij amendement 
vastgestelde parkeervignet voor de 
strandovergangen is uitgevoerd. De voor de 
afwikkeling van toeristische verkeersstromen 
belangrijkste parkeerterreinen zijn deels al 
voorzien van toiletvoorzieningen. 

Subprogramma 3.2 - Krachtige toeristische hoofdstructuur

We geven de 
Toeristisch 
Hoofdstructuur (THS) 
vorm
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Subprogramma 3.3 - Toerisme is sterk divers en profiteert van water

Portefeuillehouder : D.P.W. Joppe, C.H. van den Bos en A.M.J. van Burg
Sub-Programmahouder : M.J. van den Berge

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

We faciliteren en subsidiëren 
het initiatief
voor een aanlegplaats bij het 
Watersnoodmuseum

Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De POPIII/Leader-subsidie voor de 
aanlegsteiger is opnieuw toegekend. Er moet 
nog nader overleg plaatsvinden met gebruikers 
van de Oosterschelde en de procedure voor 
vergunningverlening dient door initiatiefnemer 
te worden opgestart. Hierin faciliteert de 
gemeente.

We stimuleren en 
ondersteunen activiteiten van 
externe partijen tot 
natuurgerichte recreatie en 
cultuurtoerisme

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Opgenomen in de Agenda toerisme.

Behoefteonderzoek 
recreatieve eenheden

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Eind 2018 zijn concept-onderzoeksvragen 
opgesteld. Deze zijn inmiddels in een 
raadsbrief aan de raad gestuurd en behandeld 
in de raadscommissie.

We zetten in op een 
stabiel hoogseizoen 
en een vaste en 
minder 
weersafhankelijke 
instroom van gasten 
gedurende het 
hoogseizoen

Brouwerseiland Gerealiseerd In september 2018 heeft de Raad van State 
zich gebogen over de beroepen die zijn 
ingesteld door diverse partijen. De uitspraak 
komt medio 2019, onder meer afhankelijk van 
de wijze waarop de Raad van State wil omgaan 
met de problematiek rondom stikstofdepositie 
(PAS). Op basis van de uitspraak moeten we 
bezien of de initiatiefnemer aan de slag kan of 
de beroepen gegrond zijn, dan wel er een 
bestuurlijke lus is. Dit laatste betekent dat we 
'herstel' werkzaamheden aan het 
bestemmingsplan moeten uitvoeren.

We ondersteunen 
initiatieven die een 
bijdrage leveren aan 
verlenging van het 
seizoen

We voeren de 'maatlat 
verblijfsrecreatie' vanuit de 
provinciale Kustvisie voor 
seizoensverlenging uit

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Het ontwikkelkader wordt meegenomen in het 
nieuwe proces van afhandeling van recreatieve 
ontwikkelingen. Eind 2018 zijn stappen gezet 
om tot een concept van dit proces te komen.

Stimuleren 
investeringen 
jachthavens en 
vernieuw-ende 
verblijfsconcepten 
aan het water

We stimuleren 
water(sport)gerelateerde 
initiatieven, zowel op, aan en 
onder water en in 
jachthavens.

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Deze actie is onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma van de Agenda 
toerisme.

We benutten de 
potenties van musea, 
monumentale kernen 
en culturele 
evenementen om 
onze culturele en 
cultuur-historische 
infrastructuur verder 
te versterken

De recreatieve voorzieningen op Schouwen-Duiveland onderscheiden zich door een aantrekkelijke diversiteit en een bovengemiddelde 
kwaliteit. De omgeving en aanwezige voorzieningen maken Schouwen-Duiveland tot een veelzijdig en energiek vakantie-eiland, waar gasten 
jaarrond verblijven. De sector is een voorbeeld voor andere regio’s door het duurzame karakter van de bedrijfsvoering, het goede 
gastheerschap en de hoge kwaliteit, bereikt door innovatie en herstructurering.

De unieke kansen die het water op en om het eiland bieden, zijn in het kader van recreatief verblijf optimaal benut. Dit geldt ook voor de 
overgangen tussen land en water. Waterveiligheid en recreatie zijn op een innovatieve manier aan elkaar verbonden. Schouwen-Duiveland is 
koploper in Europa op het gebied van innovatie, klimaat, waterveiligheid en het gebruik van water en zeeweringen voor recreatieve doeleinden.

Enkele grote evenementen met landelijke uitstraling en lokale cultuurhistorische evenementen hebben een belangrijke meerwaarde.
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

De opgave tot 
herstructurering en 
kwaliteitsverbetering van 
recreatiebedrijven nemen we 
mee in de herijking van het 
toeristisch beleid in de Visie 
THS.

Doorlopend Gerealiseerd Dit punt is opgenomen in de Agenda toerisme. 
Het instrument innovatievouchers dat wordt 
gehanteerd om ondernemers te stimuleren om 
met herstructurering en kwaliteitsverbetering 
aan de slag te gaan wordt goed gebruikt door 
ondernemers. Namens de gemeente is 
geparticipeerd in diverse expertteams.

Onderzoek gewijzigde 
strandexploitatie door 
kustbeheerders

Realisatie Gerealiseerd Afgerond. Door het college is besloten om het 
huidige tarief voor strandpaviljoens te blijven 
hanteren omdat deze marktconform is. De raad 
is hierover geinformeerd.

Uitwerken regeling 
strandexploitatie

Realisatie Gerealiseerd Het bestaande strandtarief blijft bestaan.

De optimalisatie van het toezicht op de 
veiligheid op de stranden startte in 2018. We 
voeren succesvol een pilot uit met een nieuwe 
wijze van toezicht. Naar aanleiding van de pilot 
stelden we is het Strandveiligheidsprotocol 
vast. Het optimalisatieproces loopt de komende 
jaren nog door. Voorzieningen voor het strandje 
Ouwerkerk zijn gerealiseerd. Het groot 
onderhoud aan de fietspaden door de duinen 
voerden we deels uit. Wat nog rest is het 
aanbrengen van slijtlagen op drie van de vier 
fietspaden. Een deel van de fietsenstallingen bij 
de strandopgangen is vervangen. Bij de 
strandopgangen met een Blauwe Vlag 
plaatsten we aan de landzijde vlaggenmasten. 
We vervingen één elektrische en één 
handgeduwde rolstoel. Ook schaften we één 
extra elektrische rolstoel aan. We plaaststen 
AED’s op de drukste stranden. Het oplossen 
van het fietsknelpunt bij de strandopgang 
Scharendijke is niet gerealiseerd.

De offerte bleek hoger dan het geraamde 
bedrag. Er is extra budget vanuit de begroting 
2019. Zodra de vergunning is verleend wordt 
het knelpunt alsnog opgelost. Het aanbrengen 
van de hellingbaan en invalidenparkeerplaatsen 
bij de strandopgang Brouwersdam 2 is niet nog 
gerealiseerd in verband met een uitgebreide 
vergunningprocedure.

Onderzoek periodieke 
zandsuppletie stranden

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Inmiddels zijn een aantal besluiten tot 
strandsuppletie door Rijkswaterstaat genomen. 
De discussie over financieel bijdragen aan 
strandsuppleties is nog niet afgerond en voeren 
we gezamenlijk met andere Zeeuwse 
kustgemeenten en Rijkswaterstaat.

We stimuleren 
kwaliteitsverbetering, 
differentiatie en 
innovatie voor de 
bestaande dag- en 
verblijfsrecreatie. 
Evenementen maken 
hier onderdeel van 
uit

Uitvoeringsprogramma Strand Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Subprogramma 3.3 - Toerisme is sterk divers en profiteert van water
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Subprogramma 3.4 - Evenementen en activiteiten aan het water

Portefeuillehouder : G.C.G.M Rabelink, D.P.W. Joppe en A.M.J. van Burg
Sub-Programmahouder : P. Hanse

Wat houdt het sub-programma in?

Wat wilden we bereiken en wat deden we daarvoor?

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Subsidiering en sponsoring 
van evenementen van 2016 
tot en met 2019 op basis van 
de vastgestelde 
evenementenvisie

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

Er zijn in 2018 verschillende nieuwe 
evenementen ondersteund met een eenmalige 
projectsubsidie. De vijf waterthemagerelateerde 
evenementen zijn wederom gesponsord. Het 
grootste gedeelte voor het laatste jaar, omdat 
de sponsorovereenkomsten aflopen. Eind 2019 
volgt de evaluatie.

Evaluatie evenementenvisie 
en sponsoring

De evaluatie staat voor 2019 op de planning.

We faciliteren in de 
knelpunten in procedures bij 
evenementen

Realisatie Gerealiseerd In 2018 is er bij verschillende knelpunten in het 
vergunningenproces bemiddeld door het cluster 
vergunningverlening. 

Onderzoek exploitatie en 
beheervorm jachthaven 
Brouwershaven

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

In 2019 verwachten wij een uitspraak na 
behandeling door het Nederlands Arbitrage 
Instituut.

Overdracht 
haveninfrastructuur aan 
watersportvereniging 
Zierikzee

Realisatie Gerealiseerd Het dossier is afgerond

Pilot watersportopleiding 
Schouwen-Duiveland

Realisatie Uitvoering op 
schema

Het proces loopt conform projectplan.

Elektrische installatie haven 
Brouwershaven

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Het vervangen van de elektrische installatie in 
de haven van Brouwershaven is uitgesteld naar 
2021  wegens recente ontwikkelingen ten 
aanzien van het terugbrengen van beperkt getij 
in de Grevelingen.

Realisatie nieuwe 
Ontsluitingsweg-Zuid Fase III

Realisatie Gerealiseerd Het project is opgeleverd in maart 2018.

Realisatie Stadsentree-
Havenpoort

Realisatie Gerealiseerd Het project is opgeleverd in maart 2018.

Visie op de veranderende 
binnenstad

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Deze visie kan volgtijdelijk worden opgepakt na 
uitvoering van het eerste deel van de 
Woonvisie én de Structuurvisie Zierikzee 2030.

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

De zuidwestelijke delta is één van de meest vooraanstaande watersportgebieden van Noordwest Europa. Schouwen-Duiveland heeft binnen 
de delta een aantrekkelijk en divers aanbod watersportvoorzieningen, dat een belangrijke bijdrage levert aan de watereconomie van het eiland. 
Water is het thema dat Schouwen-Duiveland op de kaart moet zetten. 

De jachthavens zijn een meer integraal onderdeel geworden van onze steden en dorpen. Terrassen aan het water en havens zijn populaire 
plekken om als toerist of recreant naar toe te gaan. Omgekeerd is een uitstap vanuit de jachthaven naar de horeca en winkels in de kernen een 
vanzelfsprekendheid. De kwaliteit van de jachthavens is hoog.

Nieuwe beeld- en imagobepalende watergerelateerde evenementen zijn ontwikkeld. Renesse, Scharendijke en de Brouwersdam hebben zich 
ontwikkeld tot een internationaal centrum voor dynamische water- en beachsporten zoals (kite)surfen, kitebuggyen, strandvolley- en voetbal. 
De Grevelingen en de Oosterschelde zijn blijvende hotspots voor de duiksport met een daarbij passende en aantrekkelijke infrastructuur onder 
en boven water. Tevens weten sportvissers hun weg te vinden op Schouwen-Duiveland.

We dragen bij aan 
het optimaliseren van 
evenementen als 
trekpleister

We maken functies 
in onze havens 
ondergeschikt aan de 
functie van 
jachthaven. 
Uitzonderingen zijn 
de Vluchthaven 
Bruinisse waar 
watergebonden 
bedrijvigheid prioriteit 
krijgt en de 
Vissershaven in 
Bruinisse. In 
Zierikzee blijft ruimte 
voor de beroepsvaart 
waaronder de 
mosselvloot

We versterken het 
(maritieme) karakter 
van Zierikzee

Subprogramma 3.4 - Evenementen en activiteiten aan het water
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Fietsenstalling binnenstad 
Zierikzee

Realisatie Niet 
gerealiseerd

Er blijkt bij de ondernemers te weinig draagvlak 
voor het centraal stallen van fietsen c.q. het 
realiseren van een fietsenstalling. Ook is voor 
een dergelijke stalling geen geschikte locatie 
voorhanden zonder bijkomende nadelen. De 
noodzaak van structureel toezicht op de 
naleving van het geconcentreerd stallen van 
fietsen is een extra punt dat ons heeft doen 
besluiten dit punt niet verder te onderzoeken.

3e Fase herinrichting 
binnenstad (Oude Haven)

Ontwerp Niet 
gerealiseerd

Wegens de oplevering van Mondragon en 
restauratiewerkzaamheden ten aanzien van de 
kademuren van de Oude Haven, vindt de start 
van de 3e fase herinrichting binnenstad (Oude 
Haven) plaats in september 2020.

Stadsomwalling/Slingerbos Realisatie 
(deels)

Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het ontwerp van het plan is gereed en 
vastgesteld. Bij onderhouds- en 
vervangingswerkzaamheden worden deeltjes 
uit dit plan meegenomen.

Herinrichting Kerkplein en 
Dorpsplein

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het college heeft in december 2018 de 
voorlopige ontwerpen voor de inrichting van het 
Kerkplein vastgesteld. De uitvoering hangt 
samen met de voortgang van de bouw van het 
pand op de Kop Nieuwstraat. We streven naar 
uitvoering in het tweede deel van 2020.

Herinrichting Dreef inclusief 
Molenstraat

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het college heeft in december 2018 de 
voorlopige ontwerpen voor de inrichting van de 
Dreef vastgesteld. De uitvoering hangt samen 
met de voortgang van de ontwikkeling van de 
gebouwen van AH, Etos, Gall&Galle en in 
mindere mate het Gat van Bru. We proberen 
eind 2019, begin 2020 de eerste 
werkzaamheden aan de openbare ruimte uit te 
voeren.

We versterken het 
(maritieme) karakter 
van Bruinisse

Herinrichting Deestraat Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Het college heeft in december 2018 de 
voorlopige ontwerpen voor de inrichting van de 
Deestraat vastgesteld. De uitvoering hangt 
samen met de voortgang van de bouw van de 
achterliggende woningen door Zeeuwland.

Beeldkwaliteitsplan Realisatie Gerealiseerd Het beeldkwaliteitsplan wordt toegepast in de 
praktijk.

Verkeersplan centrum Realisatie Gerealiseerd We hebben in 2018 een concept 
inrichtingstekening voor de terrassen gemaakt 
en afgestemd met de ondernemers aan de 
Kerkring. Tevens hebben we voorbereidende 
werkzaamheden getroffen voor de herinrichting 
van de Hogezoom deel 1 en 2 eind 2019. Tot 
slot is het werk aan de Zeeanemoonweg, de 
Zoom en Oude Moolweg in oktober 2018 
gestart en inmiddels afgerond.

Strandkerk en omgeving 
Ontwerp 

Ontwerp Gerealiseerd De planologische procedure is gestart met het 
ter inzage leggen van een voorontwerp 
bestemmingsplan, terwijl het voorlopig ontwerp 
voor de openbare ruimte in het plangebied ook 
gereed is. Uitvoering is nog steeds gepland 
voor winter 2019/2020.

We zetten in op een 
kwaliteitsimpuls van 
het dorp Renesse en 
versterken de 
verbinding met de 
Brouwersdam

We versterken het 
(maritieme) karakter 
van Zierikzee

We versterken het 
(maritieme) karakter 
van Bruinisse
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Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Dreef en omgeving Ontwerp Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De intentieovereenkomst die we willen sluiten 
met een risicodragende ontwikkelaar is gereed 
voor besluitvorming begin 2019. Verder hebben 
we diverse gesprekken gevoerd met Jumbo en 
een grondeigenaar over de aan- en verkoop 
van panden en gronden. Deze gesprekken 
hebben nog niet geleid tot overeenstemming 
voor een overeenkomst en de financiële 
consequenties voor betrokken partijen.

Herinrichting parkeerterrein 
Oude Moolweg

Realisatie Gerealiseerd Het project is eind maart 2018 opgeleverd met 
een aanbestedingsvoordeel.

We stellen een plan van 
aanpak 'Gezond Schouwen-
Duiveland' op

Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

Het opstellen van dit plan is vertraagd omdat de 
input van extern betrokken partijen later 
beschikbaar kwam dan gepland. In januari 
2019 wordt het definitieve plan opgeleverd en 
voorgelegd aan ons college. 

We voeren het plan van 
aanpak 'Gezond eten 
Schouwen-Duiveland' uit

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Vanaf februari 2019 staat de uitvoering van het 
plan op de agenda. 

We sponsoren de opening 
van het Oesterseizoen en het 
Kreeftenseizoen structureel

Doorlopend Taken 
uitgevoerd

De opening en persreis van het Oosterschelde 
kreeftseizoen en de opening en persreis van 
het Oesterseizoen zijn gesponsord en hebben 
de nodige internationale publiciteit opgeleverd. 

We zetten in op het 
versterken van onze 
gastronomie

We zetten in op een 
kwaliteitsimpuls van 
het dorp Renesse en 
versterken de 
verbinding met de 
Brouwersdam

Subprogramma 3.4 - Evenementen en activiteiten aan het water
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Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? 

 
Sub-Programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 2.595 2.628 2.605 23 
Totaal baten sub-programma 869 486 251 -235 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -1.726 -2.142 -2.354 -212 
Toevoeging aan reserve 1.204 1.318 1.431 -113 
Onttrekking aan reserve 132 944 988 44 
Mutaties in reserves -1.072 -374 -443 -69 
Gerealiseerd resultaat -2.798 -2.516 -2.797 -281 

 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Kapitaallasten museum Zierikzee fase 3/4 0 0 0 0 
Bestemmingsreserve Regiovisie 0 214 257 -43 
Reserve Kabels en Leidingen 1.204 1.104 1.174 -70 
Reserve IVS Algemeen  0 0 0 
Subtotaal 1.204 1.318 1.431 -113 
Onttrekkingen aan reserves     
Kapitaallasten museum Zierikzee fase 3/4 0 0 0 0 
Bestemmingsreserve Regiovisie 132 159 204 45 
Reserve Kabels en Leidingen 0 785 784 -1 
Reserve IVS Algemeen  0 0 0 
Subtotaal 132 944 988 44 
Mutaties Reserve -1.072 -374 -443 -69 

 
Sub-Programma 3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 1.919 2.092 1.952 140 
Totaal baten sub-programma 1.738 1.769 1.549 -220 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -181 -323 -403 -80 
Toevoeging aan reserve 365 481 348 133 
Onttrekking aan reserve 378 676 536 -140 
Mutaties in reserves 13 195 188 -7 
Gerealiseerd resultaat -168 -128 -215 -87 
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Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Mobiliteitsfonds 365 481 348 133 
Subtotaal 365 481 348 133 
Onttrekkingen aan reserves     
Mobiliteitsfonds 378 676 536 -140 
Subtotaal 378 676 536 -140 
Mutaties Reserve 13 195 188 -7 

 
Sub-Programma 3.3 Toerisme is sterk divers en profiteert van water 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 0 18 30 -12 
Totaal baten sub-programma 0 18 30 12 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  0 0 0 0 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 

 
Sub-Programma 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 2.727 3.435 3.560 -125 
Totaal baten sub-programma 1.274 1.453 1.428 -25 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -1.453 -1.982 -2.132 -150 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -1.453 -1.982 -2.132 -150 
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Programma 4 

Bestuur en burgerzaken 

Portefeuillehouder  : C.H. van den Bos en G.C.G.M. Rabelink 
Programmahouder : J.C. Walpot  
 
 
Wat houdt het programma in? 
Het programma Bestuur is gericht op het voeren van goed lokaal bestuur; flexibel en gericht op 
de lokaal maatschappelijke opgaven waarvoor inwoners en ondernemers de lokale overheid 
nodig hebben. Daarnaast mogen inwoners, ondernemers, partners en gasten verwachten dat 
we kwalitatief goede producten en diensten leveren door middel van een goed 
dienstverleningsconcept. Eisen die je aan een moderne organisatie mag stellen.  
 
Dit programma gaat ook over hoe we taken invullen en welke rol we in de lokale samenleving 
willen spelen en over hoe we ons willen gedragen in de samenleving. Kernbegrippen daarbij 
zijn dat we omgevingsbewust en verbindend willen zijn, handig en verstandig, daadkrachtig en 
focus hebben en houden. Deze elementen zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 
Organisatievisie. Aangezien het overgrote deel van dit uitvoeringsprogramma 
bedrijfsvoeringsaspecten betreft is dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de paragraaf 
Bedrijfsvoering. 
 
In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid 
omschreven? 
• Strategische Visie Tij van de toekomst 2040 
• Collegeprogramma’s 2014 – 2018 en 2018-2021 
• Visie op dienstverlening 
• Organisatievisie Met het tij mee: Dé uitdaging voor de organisatie de komende 5 jaar 
• Uitvoeringsprogramma Organisatievisie 2013-2018 
• Algemeen privacybeleid 2018 
• Informatiebeveiligingsbeleid 2018 
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Programma 4 - Bestuur en burgerzaken

Doelstelling Activiteit Planning 
2018

Gedaan in 
2018

tijd geld Toelichting

Takendiscussie afronden Realisatie Taken 
gedeeltelijk 
uitgevoerd

De takendiscussie is nog niet geheel afgerond. 
Een aantal zaken daaruit loopt nog. De laatste 
update van de stand van zaken naar de raad 
dateert van 1 mei 2018. De nog lopende zaken 
betrekken we bij de uitwerking van de 
Bestuursopdracht creatie € 3 miljoen 
budgettaire ruimte.

Opstellen collegeprogramma Realisatie Gerealiseerd Afgerond
Herijking Strategische Visie Realisatie Gedeeltelijk 

gerealiseerd
Het proces voor het opstellen wordt samen met 
de gemeenteraad verder uitgewerkt. De 
oorspronkelijke planning voor herijking van de 
Strategische Visie wordt niet gehaald.

Gemeenschappelijke 
regelingen tegen het licht 
houden op nut en noodzaak

Ontwerp Gedeeltelijk 
gerealiseerd

De doelmatigheidsonderzoeken van 
gemeenschappelijke regelingonder leiding van 
de VZG  staan gepland voor 2019 tot en met 
2021.

We verbeteren de 
informatiepositie in het kader 
van integer besturen

Realisatie Taken 
uitgevoerd

In samenwerking met politie, FIOD, DOUANE 
en Openbaar Ministerie is een casus opgepakt 
op het gebied van milieu(schade) en 
belastingontduiking. Buiten de succesvolle 
aanpak van de casus heeft dit ook een 
versterking van het netwerk opgeleverd en 
daarmee onze informatiepositie versterkt.

We implementeren het social 
media beleid

Realisatie Gerealiseerd Opgenomen in het contract voor OBI4Wan

Technische aanpassing 
Gemeentefonds voor 
gezamenlijke uitvoering van 
gemeentelijke activiteiten

Realisatie Gedeeltelijk 
gerealiseerd

Dit proces komt op gang door middel van 
werkgroepen. Onze gemeente participeert in 
een werkgroep P10 voor dit onderwerp. Aan de 
uitwerking van het IBP wordt gewerkt maar 
gaat in een langzaam tempo vanwege de nog 
niet uigebrachte reactie van het Rijk op de brief 
van het VNG naar aanleiding van de 
aangenomen moties tijdens het jaarcongres 
VNG.

Wisseling gemeenteraad Realisatie Gerealiseerd Het introductieprogramma voor de nieuwe 
raadsleden is afgerond. 
In het najaar is nog een Heidag met de raad en 
het college gehouden.
De uitgaven zijn binnen het budget gebleven.

We blijven inzetten 
op deregulering

Onderzoek verdere 
vereenvoudiging
precariobelasting

Realisatie Gerealiseerd Via het raadsvoorstel over de 
belastingverordeningen 2019 legden wij u een 
vereenvoudigde tarieventabel precariobelasting 
voor.

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen programma 4

Naam Verbonden 
partij
Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten
Vereniging van 
Zeeuwse Gemeenten

P10

We staan midden in 
de samenleving, we 
inspireren, verbinden 
en werken samen 
met inwoners, 
ondernemers en 
partners aan het 
behouden van en 
versterken  van ons 
woon-, werk- en 
verblijfsklimaat. 
Hierbij bewegen we 
mee met de 
ontwikkelingen die op 
ons afkomen (flexibel 
en actueel bestuur).

Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen

Bijdrage aan programmadoelen

Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen

Uitwisselen van kennis en ervaring en het behartigen van onze belangen
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Wat mag het kosten en wat heeft het gekost? 
 
Programma 4 Bestuur en burgerzaken 

 
bedragen x € 1.000 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 2.327 2.657 2.630 27 
Totaal baten sub-programma 635 629 642 13 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -1.692 -2.028 -1.988 40 
Toevoeging aan reserve 22 22 22 0 
Onttrekking aan reserve 22 22 21 -1 
Mutaties in reserves 0 0 -1 -1 
Gerealiseerd resultaat -1.692 -2.028 -1.989 39 

 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves         
Reserve rekenkamercommissie 22 22 22 0 
Subtotaal 22 22 22 0 
Onttrekkingen aan reserves     
Reserve rekenkamercommissie 22 22 21 -1 
Subtotaal 22 22 21 -1 
Mutaties Reserve 0 0 -1 -1 
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Beleidsindicatoren 
 

Naam Indicator Eenheid Bron Waarde 
begroting 

Waarde 
gerealiseerd  

Sub-
programma 

Functiemenging 
(verhouding banen en 
woningen – bij 50% 
evenveel banen als 
woningen) 

% LISA 47,5 48,3 1.1 

Bruto Gemeentelijk 
Product 

Verhouding 
tussen verwacht 
en gemeten 
product 

Atlas voor 
Gemeenten 

71 
 

71 
 

1.1 

Vestigingen (van 
bedrijven) 

Aantal per 1.000 
inwoners in de 
leeftijd van 15 t/m 
64 jaar 

LISA 204,7 176,4 1.3 

Banen Aantal per 1.000 
inwoners in de 
leeftijd 15 – 64 
jaar 

LISA 747,1 629,2 1.4 
 

Netto arbeidsparticipatie % van de 
werkzame 
beroepsbevolking 
ten opzichte van 
de 
beroepsbevolking 

CBS 66,6 65,4 1.4 

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 
jarigen 

Verwey Jonker 
Instituut – 
Kinderen in Tel 

1,23 1,23 1.4 

Lopende reintegratie-
voorzieningen 

Aantal per 
10.000 inwoners 
van 15 – 64 jaar 

CBS 167 135 1.4 

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 
leerlingen 

DUO 0 0 2.1 

Relatief verzuim Aantal per 1.000 
leerlingen 

DUO 39,43 48,06 2.1 

Vroegtijdig 
schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) 

% deelnemers 
aan het VO en 
MBO onderwijs 

Ingrado 1,80% 1,90% 2.1 

Verwijzingen Halt Aantal per 
10.000 jongeren 

Bureau Halt 267,4 317 2.2 

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS 0,4 0,6 2.2 

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS 4,4 4,4 2.2 

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS 2,8 2,6 2.2 

Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 
inwoners 

CBS 6,2 6,2 2.2 

Omvang huishoudelijk 
restafval 

Kg/inwoner CBS 253 253 2.2 

Hernieuwbare elektriciteit % RWS 39,9 8,6 2.2 

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 227 227 2.2 
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Naam Indicator Eenheid Bron Waarde 
begroting 

Waarde 
gerealiseerd  

Sub-
programma 

Nieuw gebouwde 
woningen 

Aantal per 1.000 
woningen 

Basisregistratie 
adressen en 
gebouwen 

10,5 7,5 2.2 

Demografische druk % CBS 85,5 86,6 2.2 

Gemeentelijke 
woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

In Euro’s COELO 792 772 2.2 

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

In Euro’s COELO 849 856 2.2 

Niet sporters % RIVM 52,6 52,6 2.2 

Jongeren met een delict 
voor de rechter 

% 12 t/m 21 
jarigen 

Verwey Jonker 
Instituut – 
Kinderen in Tel 

1,22 1,22 2.4 

Kinderen in 
uitkeringsgezin 

% kinderen tot 18 
jaar 

Verwey Jonker 
Instituut – 
Kinderen in Tel 

3,69 3,69 2.4 

Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 
jarigen 

Verwey Jonker 
Instituut – 
Kinderen in Tel 

5 11,48 2.4 

Personen met een 
bijstandsuitkering 

Aantal per 
10.000 inwoners 

CBS 214 206 2.4 

Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren tot 18 
jaar 

CBS 10,9 8,1 2.4 

Jongeren met 
jeugdbescherming 

% van alle 
jongeren tot 18 
jaar 

CBS 1,0 9,8 2.4 

Jongeren met 
jeugdreclassering 

% van alle 
jongeren van 12 
tot 23 jaar 

CBS 0,5 0,8 2.4 

Cliënten met een 
maatwerkarrangement 
WMO 

Aantal per 
10.000 inwoners 

GMSD 490 490 2.4 
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Overzicht van algemene 
dekkingsmiddelen  

Algemeen 
In de programma’s worden baten en lasten opgenomen en toegelicht die een direct verband 
hebben met die programma’s. Binnen onze gemeente komen baten en lasten voor welke niet 
aan een programma zijn toe te rekenen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) presenteren we deze in dit afzonderlijk hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. Dit 
betreft de volgende baten en lasten: 
 
Lokale heffingen 
De volgende belastingen worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen: 
• Onroerende zaakbelastingen 
• Hondenbelasting 
• Forensenbelasting 
• Toeristenbelasting 
• Precariobelasting 

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolrechten en de afvalstoffenheffing, 
omdat deze een vastgesteld bestedingsdoel hebben.  
Voor een toelichting op de lokale heffingen verwijzen we naar de gelijknamige paragraaf.  

Algemene uitkering uit het gemeentefonds en integratie-uitkering sociaal 
domein 
De raming van de algemene uitkering en van de integratie-uitkering sociaal domein zijn 
gebaseerd op de septembercirculaire 2018. In de jaarrekening zijn ook de uitkomsten van de 
decembercirculaire 2018 verwerkt.   
 
Dividend 
De gemeente bezit aandelen in diverse naamloze vennootschappen, welke jaarlijks dividend 
uitkeren. De hoogte van deze dividendopbrengsten is afhankelijk van het bedrijfseconomische 
resultaat van de betreffende naamloze vennootschappen.  
 
Bespaarde rente 
Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt de bespaarde rente geraamd. Dit is de rente die 
wordt gerekend over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). De 
bespaarde rente vormt een structurele inkomstenpost in de begroting.  
 
Financieringsfunctie 
Het saldo op de financieringsfunctie (zijnde het renteresultaat op het taakveld Treasury) betreft 
het saldo van de werkelijk betaalde rente en de bespaarde rente en de toerekening daarvan 
aan de taakvelden. In de paragraaf financiering wordt dit aan de hand van het renteschema 
verder toegelicht.  
 
Overige algemene dekkingsmiddelen 
Hieronder vallen onder andere: 
• Lasten van heffing en invordering lokale heffingen 
• Overige algemene baten en lasten 
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Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? 
Bedragen in euro’s x 1.000  
  Begroting 

2018 
Begroting 

na 
Realisatie 

2018 
Afwijking 

2018 
   wijziging 

2018 
  

Dividend 0 0 2 -2 
Financieringsfunctie -17 136 91 45 
Lokale Heffingen 0 785 785 0 
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.234 748 789 -41 
Totaal lasten programma 1.217 1.669 1.667 2 
Algemene uitkering 33.648 33.580 33.631 51 
Bespaarde rente 941 1.144 1.144 0 
Dividend 383 416 416 0 
Financieringsfunctie 15 0 26 26 
Lokale Heffingen 17.393 17.192 17.613 421 
Overige algemene dekkingsmiddelen 1 14 78 64 
Uitkering deelfonds sociaal domein 15.723 16.020 16.020 0 
Totaal baten programma 68.104 68.366 68.928 562 
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 66.887 66.697 67.261 564 
Toevoegingen aan reserves 1.147 8.347 8.132 215 
Onttrekkingen aan reserves 3.080 10.386 9.517 -869 
Mutaties reserves 1.933 2.039 1.385 -654 
Gerealiseerd resultaat 68.820 68.736 68.646 -90 

 
Toelichting mutaties reserves Begroting 

2018 
Begroting 

na 
wijziging 

2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves     
Algemene reserve 828 5.663 5.668 -5 
Uitvoering Strategische Visie 0 0 0 0 
Algemene reserve Zuidhoek 0 0 0 0 
Reserve stroomlijnen organisatie 0 126 126 0 
Algemene reserve OWB 319 2.270 2.050 220 
Egalisatiereserve algemene uitkering 0 288 288 0 
Subtotaal 1.147 8.347 8.132 215 
Onttrekkingen aan reserves     
Algemene reserve 1.114 5.873 5.838 -35 
Uitvoering Strategische Visie 1.534 960 404 -556 
Algemene reserve Zuidhoek 115 115 0 -115 
Reserve stroomlijnen organisatie 102 217 151 -66 
Algemene reserve OWB 215 2.554 2.457 -97 
Egalisatiereserve algemene uitkering 0 667 667 0 
Subtotaal 3.080 10.386 9.517 -869 
Mutaties reserves 1.933 2.039 1.385 -654 
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Overzicht van de kosten van 
overhead 

Op 5 maart 2016 is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) gewijzigd. De gemeenten zijn 
verplicht om vanaf het begrotingsjaar 2017 de kosten van overhead apart inzichtelijk te maken 
via het overzicht van de kosten van overhead. Deze kosten worden daarom niet meer 
opgenomen in de sub-programma’s. Uitzondering hierop zijn de grondexploitaties, 
investeringen en subsidieprojecten. Op grond van de notitie Overhead van de Commissie BBV 
mogen in de begroting aan deze onderdelen wel overheadkosten worden toegerekend. 
 
In het BBV zijn de kosten van overhead als volgt gedefinieerd:  
 
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het 
primaire proces.  
 
 
Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? 
Bedragen in euro’s x 1.000  
  Begroting 

2018 
Begroting 

na 
Realisatie 

2018 
Afwijking 

2018 
   Wijziging 

2018 
  

Bestuursondersteuning 283 284 280 4 
Documentatie informatie voorziening 142 137 114 23 
Facilitaire zaken en huisvesting 2.303 2.438 2.238 200 
Informatievoorziening en automatisering 1.125 1.382 1.555 -173 
Juridische kosten 132 580 623 -43 
Management 1.008 985 980 5 
Personeelskosten bedrijfsvoering 5.698 480 430 50 
Overige personeelskosten 234 5.572 5.625 -53 
Subtotaal 10.925 11.858 11.845 13 
Toegerekende overhead aan grondexploitaties, 
investeringen en subsidieprojecten  

 
-158 -222 -148 -74 

Gerealiseerde kosten overhead 10.767 11.636 11.697 -61 
 
De wijze waarop de toerekening van overhead aan grondexploitaties, investeringen en 
subsidieprojecten, maar ook aan de kostenonderbouwing van leges wordt toegerekend is in het 
BBV vrijgelaten. In onze systematiek vindt toerekening plaats door het aandeel van de kosten 
overhead in de totale apparaatskosten exclusief direct aan taakvelden toe te rekenen materieel- 
en externe huisvestingskosten. Ons overheadpercentage komt hiermee uit op 42%. De 
afwijking ten opzichte van de begroting wordt in de jaarrekening toegelicht. 
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Vennootschapsbelasting 

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende 
ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Dit met als doel een gelijk speelveld te creëren 
tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De verschuldigde 
vennootschapsbelasting wordt extracomptabel berekend over (winstgevende) 
ondernemersactiviteiten.  
 
Eind 2018 dienden wij de eerste aangifte in (over het fiscale jaar 2016). In deze tijdig 
ingediende aangifte is het standpunt ingenomen dat sprake is van een VPB-plicht ten aanzien 
van de grondexploitaties, straatparkeren en de commerciële opdrachten reiniging. Het resultaat 
dat behaald wordt met straatparkeren wordt overigens vrijgesteld. De hoogte van deze aangifte 
is € 31.783. Met dit bedrag houden wij rekening in deze jaarrekening.  
 
Na balansdatum is door onze externe adviseur onze fiscale positie over het jaar 2018 bepaald. 
Daarbij heeft opnieuw een beoordeling plaatsgevonden in hoeverre wij belastingplichtig zijn 
voor de vennootschapsbelasting. Bij deze beoordeling zijn de meest recente standpunten van 
de Belastingdienst gevolgd en vond een herrekening van de jaren 2016 en 2017 plaats. 
 
De beoordeling en herrekening laat het volgende beeld zien. Voor 2016 is sprake van een 
verliesverrekening van € 50.126, voor 2017 van € 109.540. Voor 2018 is het belastbaar bedrag 
€ 251.854. Dit maakt in totaliteit het belastbaar bedrag € 92.188 waaruit een te betalen bedrag 
van € 18.437 voortvloeit. Vanwege de kleine materiele afwijking is de jaarrekening hierop niet 
aangepast.   
 
Ten aanzien van de fiscale positie bestaat in zijn algemeenheid nog de onzekerheid met 
betrekking tot de toerekening van overhead en het feit dat sprake is van nieuwe wetgeving. Er 
moet op bepaalde punten nog duidelijkheid ontstaan over hoe deze in praktijk moet worden 
toegepast. Dit zal mede volgen uit jurisprudentie die ontstaat uit afwijkende standpunten door 
belastingplichtigen en Belastingdienst.  
 
Individueel sloten wij een Horizontaal Toezicht convenant met de Belastingdienst. Vanuit de 
grondhouding van transparantie vinden wij het raadzaam om de bevindingen betreffende de 
VPB-plicht, alsmede de gevolgde procedure waarmee de VPB-plicht beoordeeld is toe te lichten 
aan de Belastingdienst. 
 
(bedragen in € 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018  

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 0 0 32 -32 
Totaal baten sub-programma 0 0 0 0 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  0 0 -32 -32 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat 0 0 -32 -32 
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Onvoorzien 

Voor het opvangen van niet voorziene calamiteiten wordt in de begroting jaarlijks € 180.000 
geraamd voor onvoorziene uitgaven. Dit is in 2018 voldoende geweest om onvoorziene 
uitgaven op te kunnen vangen. 
De zaken die ten laste van de post onvoorziene uitgaven komen, moeten voldoen aan de 
criteria onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. 
De post onvoorzien wordt slechts belast met éénmalige tegenvallers. Structurele financiële 
knelpunten in de begrotingsuitvoering moeten op structurele wijze door lastenverlaging of 
inkomstenverhoging of door inzet van de budgettaire ruimte worden opgelost. 
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Paragraaf Lokale heffingen 

1.1 Algemeen 
 
In deze paragraaf verantwoorden wij de gerealiseerde opbrengsten en realisaties van 
beleidsvoornemens op het gebied van lokale heffingen voor het dienstjaar 2018. Dit in relatie tot 
de in de Programmabegroting 2018 – 2021 opgenomen paragraaf lokale heffingen. 
 
1.2 Gemeentelijk beleid 
 
De gemeente Schouwen-Duiveland kent de volgende heffingen (belastingen en rechten): 
• onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
• afvalstoffenheffing / reinigingsrecht 
• rioolheffingen 
• hondenbelasting 
• precariobelasting 
• bedrijfsinvesteringszone 
• forensenbelasting 
• (water)toeristenbelasting 
• parkeerbelasting 
 
De eerste vijf heffingen zijn per belastingplichtige zoveel mogelijk verzameld op één 
aanslagbiljet (gecombineerde aanslag). In het dienstjaar 2018 zijn niet alleen aanslagen over 
het belastingjaar 2018 opgelegd, maar ook nog aanslagen over 2015, 2016 en 2017. Dit 
conform de mogelijkheid uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
 
Voor het belastingjaar 2018 is uitgegaan van de door u vastgestelde tarieven (raadsbesluit 21 
december 2017). In het kader van de begroting 2018 - 2021 besloot u op de belastingtarieven 
een inflatoire correctie van 2,95 % door te voeren.  
 
De tarieven rioolheffingen 2018 zijn gehanteerd op basis van het door u vastgestelde verbreed 
gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2015 – 2019. Ter toelichting, in een (v)GRP worden de 
plannen voor het rioleringsnet uit de doeken gedaan en welke kosten daaraan verbonden zijn. 
Uitgangspunt bij rioolheffing is volledige kostendekkendheid.  
 
Naast de hierboven genoemde heffingen worden ook nog leges en andere rechten geheven. 
Deze zijn gekoppeld aan door de gemeente individueel te leveren diensten, zoals de afgifte van 
een paspoort of de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het betreft de hierna genoemde 
rechten: 
• leges 
• lijkbezorgingrechten 
• marktgelden 
• scheepvaartrechten 
 
 
1.3 Gerealiseerde inkomsten 
 
Hieronder treft u een tabel aan met de gerealiseerde inkomsten van de belangrijkste lokale 
heffingen. Wij presenteren dit overzicht aan de hand van de begrote en de werkelijke 
opbrengsten over verschillende dienst- c.q. belastingjaren. Ter vergelijk hebben wij de begrote 
cijfers van 2019 erbij vermeld. Omdat deze paragraaf betrekking heeft op het jaar 2018 gaan 
we daar niet verder op in. 

1 
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Belastingopbrengsten Werkelijke 
opbrengst 
dienstjaar 2017 

Begroot 2018 Werkelijke 
opbrengst 
dienstjaar 2018 

Begroot 2019 
In hele euro (€)     

Onroerende-zaakbelastingen 7.711.837 8.265.787 8.273.160 8.588.519 

Afvalstoffenheffing /          
Reinigingsrecht 5.028.476 3.977.018 3.865.588 4.340.432 

Rioolheffing 6.137.125 6.284.856 6.415.171 6.432.125 

Hondenbelasting 189.304 144.067 143.538 98.397 

Landtoeristenbelasting 5.080.388 4.995.951 5.330.935 6.297.486 
Watertoeristenbelasting 193.490 212.887 169.567 258.766 

Forensenbelasting 2.247.679 2.172.656 2.173.805 2.452.886 

Parkeergelden/parkeervergunningen 1.467.821 1.660.361 1.528.345 1.721.642 

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) 42.360 43.486 41.220 44.551 

Precariobelasting  1.375.425 1.424.705 1.325.074 1.459.610 

Totaal: 29.473.905 29.181.774 29.266.403 31.694.414 

 
De daadwerkelijke gerealiseerde opbrengsten over het dienstjaar 2018 lopen niet gelijk met de 
opbrengsten over het belastingjaar 2018. Immers, in 2018 zijn ook nog aanslagen opgelegd en 
verminderd over oude belastingjaren. Hieronder een tabel met de onderverdeling van de 
bedragen vanuit de jaarrekening 2017 naar de verschillende belastingjaren. 

Onderverdeling bedragen 
jaarrekening 2018 naar 
belastingjaar 

werkelijke 
opbrengst oude 
belastingjaren 
(< 2018 

werkelijke 
opbrengst 
belastingjaar 2018 

totaal 
dienstjaar 2018 
(vanuit 
jaarrekening) 

Onroerende-zaakbelastingen 5.925 8.273.160 8.279.085 
Afvalstoffenheffing /        
Reinigingsrecht -1.650 3.865.588 3.863.938 
Rioolheffing 2.097 6.415.171 6.417.268 
Hondenbelasting 751 143.538 144.289 
Landtoeristenbelasting 30.185 5.330.935 5.361.120 
Watertoeristenbelasting 469 169.567 170.036 
Forensenbelasting 82.228 2.173.805 2.256.033 
Parkeergelden / 
parkeervergunningen -- 1.528.345 1.528.345 

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) 360 41.220 41.580 

Precariobelasting  -885 1.325.074 1.324.189 
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1.4 Beleidsvoornemens per heffing 
 
In dit onderdeel geven wij een toelichting op de belangrijkste tariefsaanpassingen en realisaties 
van beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2018. Hierbij hebben wij rekening gehouden 
met de eerder genoemde verhogingen. Hierna allereerst een tabel met de ontwikkeling van de 
belangrijkste belastingtarieven. 
 
Heffing Tarief 

2016 
Tarief 
2017 

Tarief 
2018 

Tarief 
2019 

 € € € € 

Afvalstoffenheffing 
- 140 liter rolemmer of tot en met twee personen 
- 240 liter rolemmer of meer dan twee personen 
- lediging rolemmer 
- aanbieding ondergrondse container 

 
           258,12 

315,12 
n.v.t. 
n.v.t. 

 
           261,26            

     318,26 
         n.v.t. 
         n.v.t. 

 
167,95          
216,45 

                4,74 
1,19 

 
          174,80           
          223,80 
              5,40 
              1,35 

Rioolheffingen 
- Zakelijk recht (per eigendom) 
- Gebruiker basis 
- Gebruiker per m3 boven  200m3 

 
202,81   
18,00 
2,15 

 
           207,88 
             18,00 

2,26                 

 
           169,80 
             66,85 

2,33 

 
           173,96 
             68,49  
               2,39  

Onroerende-zaakbelastingen 
- Zakelijk recht woningen 
- Zakelijk recht niet-woningen 
- Gebruik niet-woningen 

 
0,1328% 
0,1286% 
0,1094% 

 
0,1317% 
0,1331% 
0,1132% 

 
0,1397% 
0,1509% 
0,1012% 

 
0,1381% 
0,1559% 
0,1046% 

Hondenbelasting 
- Eerste hond 
- Volgende hond 

 
56,62 
82,95 

 
57,24 
83,86 

 
              44,20 

64,75 

 
            29,43 
            43,17 

Forensenbelasting 
- economische waarde <= drempeltarief 
- economische waarde > drempeltarief 

 
227,75 
83,75+ 
0,2795% 

 
229,80 
84,90+ 
0,2772% 

 
235,95 
84,90+ 
0,2730%                                       

 
257,60 
95,62+ 
0,2920% 

(Water)toeristenbelasting 
p.p.p.n. 
A-forfait 
B-forfait 
Voorseizoenarrangement 
Verlengd voorseizoenarrangement 
Naseizoenarrangement 
Maandarrangement 
Winterarrangement 

 
1,11 

210,90 
333,00 
83,69 

112,55 
37,30 
27,97 
37,30 

 
1,12 

212,80 
336,00 
84,45 

113,57 
37,63 
28,22 
37,63 

 
1,15 

218,50 
345,00 
86,71 

116,61 
38,64 
28, 98 
38,64 

 
1,40 

257,60 
n.v.t. 

114,80 
141,96 
89,60 
35,28 
47,04 

 
 
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Begroot na wijziging  € 8.265.787 
Werkelijke opbrengst  € 8.273.160 
Afwijking   €        7.374 
 
Toelichting afwijking 
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht.  
Over oude jaren melden wij nog een meeropbrengst (€ 5.925). 
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Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 
 
Afvalstoffenheffing 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Begroot na wijziging  € 3.842.918 
Werkelijke opbrengst  € 3.732.271 
Afwijking             - €    110.647  
 
Toelichting afwijking: 
In 2018 is gestart met DIFTAR waarbij de burger in 2018 een aanslag heeft ontvangen op basis 
van een vast bedrag gekoppeld aan de grootte van het huishouden en in 2019 een aanslag op 
basis van het aantal ledigingen/aanbiedingen.   
Omdat in de aanloop naar deze wijziging van methode van heffing geen gegevens in de 
gemeente beschikbaar waren is uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen per grootte van 
de huishouding. Naar nu blijkt is deze inschatting te positief geweest en blijkt in werkelijkheid 
het aantal ledigingen/aanbiedingen substantieel lager ligt dan geraamd. De verlaging van de 
kosten doordat er minder restafval wordt ingeleverd door het scheiden van het afval weegt niet 
volledig op tegen de verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing. Hierdoor is het eerder 
aangegeven tekort ontstaan. Op dit moment worden nog een aantal zaken onderzocht die 
leiden tot nog op te leggen aanslagen. Welk bedrag hiermee is gemoeid is op dit moment nog 
niet aan te geven. 
 
Over oude jaren melden wij nog een meeropbrengst (€ 13.816). 
 
Reinigingsrechten 
Begroot na wijziging   €     134.100 
Werkelijke opbrengst   €     133.316 
                       - €            784 
 
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht. 
Over oude jaren melden wij een kleine minderopbrengst van € 497. 
 
Rioolheffingen 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Primitief begroot  € 6.284.856 
Werkelijke opbrengst  € 6.415.171 
Afwijking            €    130.315 
 
Toelichting afwijking 
Het overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een toename in het aantal kubieke meters bij 
belastingplichtigen met een waterafname van meer dan 200 m3 en deels doordat in de raming  
niet voldoende rekening is gehouden met de toename van het aantal panden. 
Over de belastingjaren 2016 en daarvoor melden we een minderopbrengst van € 12.097.  
 
Alle mutaties van het onderdeel riolering lopen overigens budgettair neutraal via de voorziening 
GRP.  
 
Hondenbelasting 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Primitief begroot  € 144.067 
Werkelijke opbrengst    € 143.538  
Afwijking           - €        529 
 
Toelichting afwijking: 
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht. 
Over oude jaren melden wij een kleine meeropbrengst van € 751. 
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Forensenbelasting 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Primitief begroot  € 2.172.656 
Werkelijke opbrengst   € 2.173.805  
Afwijking           €        1.149 
 
Toelichting afwijking: 
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht. 
Over oude jaren zien we nog een meeropbrengst van € 82.228. Het betreft hier de opbrengst 
vanuit woningen die ook verhuurd worden.  
 
Toeristenbelasting 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Primitief begroot   € 4.995.951 
Werkelijke opbrengst  € 5.330.935  
Afwijking           €    334.984 
 
Toelichting afwijking: 
Vanaf de programmabegroting 2018 – 2021 is een structurele meeropbrengst van € 177.000 
meegenomen. Deze aanpassing volgt vanuit de gerealiseerde meeropbrengst vanuit 
voorgaande jaren. Ook bij het in de raming opnemen van deze meeropbrengst is over 2018 
wederom sprake van een substantieel overschot. Dit wordt veroorzaakt door een verdere 
stijging van het aantal overnachtingen ten opzichte van het jaar ervoor 2017 met ruim 2%. 
Wij wijzen u erop dat deze meeropbrengst voor in ieder geval € 185.000 incidenteel is. Bij de 
Kadernota 2019 – 2020 besloot u de structurele meeropbrengst vanuit de forfaits vanuit het 
eerste onderzoek naar de forfaitaire tarieven voor dit bedrag af te ramen en deze budgettair 
neutraal te dekken uit de verwachte meeropbrengst vanuit de jaarrekening 2017. Met deze 
€ 185.000 was in de raming 2018 geen rekening gehouden. Voor de duidelijkheid, vanaf 2019 
dus wel.  
Over oude jaren melden wij een meeropbrengst van € 30.185. 
 
Voor uw beeldvorming hebben wij hieronder een opsomming opgenomen van het aantal 
overnachtingen dat ten grondslag ligt aan de opbrengst toeristenbelasting van de afgelopen 
jaren, waarbij de forfaitair afgerekende plaatsen zijn omgerekend naar overnachtingen: 
 
• 2005 4.185.290 overnachtingen 
• 2006 4.177.873 overnachtingen 
• 2007 4.213.439 overnachtingen 
• 2008 4.236.992 overnachtingen 
• 2009 4.357.002 overnachtingen 
• 2010 4.301.539 overnachtingen 
• 2011 4.273.424 overnachtingen 
• 2012 4.213.226 overnachtingen 
• 2013 4.179.456 overnachtingen 
• 2014 4.117.446 overnachtingen 
• 2015 4.294.479 overnachtingen 
• 2016 4.459.441 overnachtingen 
• 2017 4.534.496 overnachtingen 
• 2018 4.635.596 overnachtingen 
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Watertoeristenbelasting 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Primitief begroot  € 212.887 
Werkelijke opbrengst  € 169.567  
Afwijking           - €   43.320 
 
Toelichting afwijking: 
Deze afwijking wordt veroorzaakt door een afname van het aantal overnachtingen. Dit is een 
trend die in 2016 is ingezet en zich voortzet in 2018. De daling in 2018 ten opzichte van de 
voorgaande jaren is relatief fors. 
Over oude jaren melden we een kleine meeropbrengst van € 469. 
 
Parkeerbelasting 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het dienstjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Begroot na wijziging  € 1.660.361 
Werkelijke opbrengst   € 1.528.345  
Afwijking            - €    132.016 
 
Toelichting afwijking: 
Voor een toelichting op deze afwijking verwijzen we u naar sub-programma 3.2 in de Toelichting 
op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 
 
Bedrijfsinvesteringzone Zierikzee (BIZ)  
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Begroot  primitief  € 43.486 
Werkelijke opbrengst   € 41.220 
Afwijking            €   2.266 
 
Toelichting afwijking: 
Deze afwijking wordt veroorzaakt door een afname van het aantal bedrijven dat in aanmerking 
komt voor deze heffing. 
Over oude jaren melden we een kleine meeropbrengst van € 360. 
 
Precariobelasting 
Hieronder vindt u het financiële verloop over het belastingjaar 2018 schematisch weergegeven: 
 
Begroot na wijziging  € 1.325.105 
Werkelijke opbrengst   € 1.325.074 
Afwijking           - €             31 
 
Toelichting afwijking: 
Deze geringe afwijking is niet verder onderzocht  
Over 2017 melden we een kleine minderopbrengst van € 885. 
 
 
1.5 Kostenonderbouwing heffingen 
 
Met ingang van de Programmabegroting 2017-2020 zijn gemeenten op grond van het BBV 
verplicht in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen op te nemen van de 
diverse heffingen. Bij onze gemeente gaat het om: 
• Marktgelden 
• Scheepvaartrechten 
• Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
• Rioolheffing 
• Lijkbezorgingsrechten 
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• Leges 
 
Hierna maken wij per heffing het percentage kostendekkendheid inzichtelijk en geven we een 
korte tekstuele toelichting.     
 
Marktgelden 
De lasten die de gemeente voor markten maakt, zijn lastig uit de gemeentelijke administratie te 
halen. Ze zijn verspreid over diverse taakvelden en maken onderdeel uit van andere uitgaven. 
De lasten betreffen uren eigen personeel (marktmeester en UOR vanwege straatreiniging), 
elektriciteit, advertentiekosten en kapitaallasten voor de vervanging van stroomkasten.  
Er is al een aantal jaren sprake van afnemende baten uit marktgelden. De lasten, voornamelijk 
uren eigen personeel, nemen niet af. Met ingang van 1 oktober 2019 dragen we de uitvoering 
en het beheer van de markten over aan de Stichting Markten Schouwen-Duiveland.     
 
Het gerealiseerde percentage kostendekkendheid over 2018 is nagenoeg gelijk aan de raming 
(69%). Zowel de lasten als de baten zijn hoger dan begroot. De hogere baten worden 
hoofdzakelijk veroorzaakt door een gestegen bijdrage voor elektriciteit.   
 
Totale begrote lasten  €    66.074 Totale werkelijke lasten  € 87.939 
Totale begrote baten  €    45.674 Totale werkelijke baten  € 59.443 
 

Kostendekkendheid marktgelden belastingjaar 2018 
Baten  €                             59.443  
    
Lasten   

Uren  €                             44.106  
Overige kosten   €                             25.308  
Overhead  €                             18.525  

Totaal lasten  €                             87.939  
    

Dekkingspercentage 68% 
 
 
Scheepvaartrechten 
De gemeente Schouwen-Duiveland beheert een aantal havens. Dit brengt een veelheid aan 
kosten met zich mee. De voornaamste zijn de salarissen van de havenmeesters, 
onderhoudskosten en kapitaallasten. Daartegenover staan vooral baten uit scheepvaartrechten, 
en vergoedingen voor nutsvoorzieningen.         
 
Het percentage kostendekking is lager dan begroot, namelijk 28% (begroot was 32%). Dit, 
omdat bij de begroting abusievelijk lasten niet zijn meegenomen in de berekening.  
 
Er loopt een onderzoek naar de kostenonderbouwing van de scheepvaartrechten. In de eerste 
helft van 2019 informeren wij u via een raadsvoorstel over de uitkomsten.  
 
Het percentage is kostendekkendheid is laag, doordat tijdens het onderzoek naar voren kwam 
dat een deel van de baten privaatrechtelijk is. Hierdoor mogen we ze niet meenemen in de 
berekening van het percentage kostendekkendheid. Nemen we deze baten wel mee, dan is het 
percentage kostendekkendheid 49% (begroot 54%). 
 Het percentage neemt nog wat af vanwege toe te rekenen omzetbelasting. Deze is nu als pro 
memorie (PM) post opgenomen. De omvang van de omzetbelasting wordt betrokken bij het 
momenteel lopende onderzoek. 
 
Totale begrote lasten  € 1.451.616 Totale werkelijke lasten  € 1.535.168 
Totale begrote baten  €    465.412 Totale werkelijke baten  €    431.098 
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Kostendekkendheid scheepvaartrechten belastingjaar 2018 

Baten  €                           431.098  
    
Lasten   

Uren  €                           295.365  
Overige kosten   €                        1.115.750  
Overhead  €                           124.053  
Btw  PM  

Totaal lasten  €                        1.535.168  
    

Dekkingspercentage 28% 
 
 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 
De lasten en baten voor gemeentereiniging verwerken we budgettair neutraal in onze 
administratie. Bij het budgettair neutraal maken houden we rekening met de lasten en baten uit 
commerciële opdrachten. Dit resulteert in lagere tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrechten.   
 
De heffingen zijn voor 96% kostendekkend. Niet 100%, omdat de lasten en baten uit 
commerciële opdrachten (totaal ruim € 222.000 positief) buiten de kostentoerekening worden 
gehouden. Dit op advies van en naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de 
kostendekking door het externe bureau ANG.  
De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing komt ook uit op 96%, die van de 
reinigingsrechten op 87%.  
 
Totale begrote lasten  € 4.418.455 Totale werkelijke lasten  € 5.517.846 
Totale begrote baten  € 4.261.227 Totale werkelijke baten  € 5.295.514 
 
 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing belastingjaar 2018 
 Baten   €                     5.145.535  
    
 Lasten    

Uren  €                        939.505  
Overige kosten   €                     3.759.959  
Overhead  €                        394.592  
Btw  €                        648.884  
Onttrekking aan egalisatievoorziening 

vuilverwerking  €                    -/- 397.306  

 Totaal lasten   €                     5.345.634  
    
Dekkingspercentage 96% 
 
 

 Kostendekkendheid reinigingsrechten belastingjaar 2018 
 Baten   €                        149.979  
    
 Lasten    

Uren  €                          62.897  
Overige kosten   €                          70.151  
Overhead  €                          26.417  
Btw  €                            8.147  
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Toevoeging aan egalisatievoorziening 
vuilverwerking  €                            4.600  

 Totaal lasten   €                        172.212  
    
Dekkingspercentage 87% 

  Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 
belastingjaar 2018 

 Baten   €                     5.295.514  
    
 Lasten    

Uren  €                     1.002.402  
Overige kosten   €                     3.830.110  
Overhead  €                        421.009  
Btw  €                        657.030  
Onttrekking aan egalisatievoorziening 

vuilverwerking  €                    -/- 392.705  

 Totaal lasten   €                     5.517.846  
    
Dekkingspercentage 96% 

 
 
Rioolheffingen 
In 2016 stelde u het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (GRP) vast. Hiermee zijn 
de tarieven voor de rioolheffing voor de komende jaren bekend. Op grond van het vGRP 
worden de lasten en baten voor riolering budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Dit 
betekent dat sprake is van een kostendekkendheid van 100%.  
 
In de Programmabegroting 2018-2021 verwachtten we meer lasten dan baten te hebben en 
afgerond € 53.000 toe te voegen aan de voorziening GRP. Over 2018 zijn zowel de lasten als 
de baten hoger uitgevallen. Conform het BBV (notitie riolering) vindt er een toevoeging van € 
60.000 plaats aan de voorziening GRP.         
Het verschil tussen de werkelijke lasten en baten van afgerond € 24.000 betreft de lasten 
kwijtschelding rioolheffing. Dit bedrag wordt niet meegenomen in de budgettair neutrale 
verwerking. 
 
Totale begrote lasten  €   6.289.662 Totale werkelijke lasten  € 6.441.012 
Totale begrote baten  €   6.284.856 Totale werkelijke baten  € 6.417.268 
 

Kostendekkendheid rioolheffingen belastingjaar 2018 
Baten  €                     6.417.268  
    
Lasten   

Uren  €                        254.226  
Overige kosten   €                     4.861.000  
Overhead  €                        106.775  
Btw  €                     1.158.642  

Toevoeging aan voorziening GRP  €                          60.369  

Totaal lasten  €                     6.441.012  
    

Dekkingspercentage 100% 
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Lijkbezorgingsrechten 
In 2016 stelde u het begraafplaatsenbeleid vast. Als onderdeel daarvan stemde u in met een 
jaarlijkse verhoging van de leges van 1,0% over een periode van 10 jaar bovenop de 
inflatiecorrectie om over tien jaar een kostendekking van tenminste 70% te hebben.  
 
In de Programmabegroting 2018-2021 raamden we een kostendekkendheidspercentage van 
68%. De realisatie 2018 ligt iets hoger en komt uit op 72%. Zowel de kosten als de opbrengsten 
waren lager dan begroot.  
 
De kosten betreffen vooral uren eigen personeel (UOR voor het onderhoud van 
begraafplaatsen en burgerzaken vanwege het beheer van de begraafplaatsenadministratie) en 
onderhoud van de begraafplaatsen. De baten fluctueren logischerwijs van jaar tot jaar, wat 
gevolgen heeft voor het percentage kostendekkendheid. 
 
Totale begrote lasten  €   662.773 Totale werkelijke lasten  € 601.534 
Totale begrote baten  €   448.036 Totale werkelijke baten  € 435.144 
 

Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten belastingjaar 2018 
Baten  €                           435.144  
    
Lasten   

Uren  €                           184.842  
Overige kosten   €                           339.058  
Overhead  €                             77.634  

Totaal lasten  €                           601.534  
    

Dekkingspercentage 72% 
 
 
Leges  
In de Programmabegroting 2018-2021 was het percentage kostendekkendheid 83%. De 
realisatie is nagenoeg gelijk en komt uit op 84%, onder te verdelen in 94% voor titel 1 
(Algemene dienstverlening), 86% voor titel 2 (Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunningen) en 18% voor titel 3 (Dienstverlening vallend onder 
Europese dienstenrichtlijn). Hierna vindt u een verdere onderverdeling per hoofdstuk. 
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Hoofdstuk  Kosten  Opbrengsten Percentage

 Totaal  €            2.478.046  €            2.071.653 84%

 Titel I  Algemene dienstverlening  €               741.657  €               696.090 94%

 Hoofdstuk 1  Burgerl i jke s tand   €                 72.303  €                 81.834 113%

 Hoofdstuk 2  Reisdocumenten  €               330.537  €               338.677 102%

 Hoofdstuk 3  Ri jbewi jzen incl . eigen verklaringen  €               209.758  €               198.275 95%

 Hoofdstuk 4  Verstrekkingen ui t de Bas is regis tratie Personen  €                   4.984  €                   7.027 141%

 Hoofdstuk 5  Verstrekkingen ui t het Kiezersregis ter 

 Hoofdstuk 6 
 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming 
persoonsgegevens  

 Hoofdstuk 7  Bestuursstukken 

 Hoofdstuk 8  Vastgoedinformatie  

 Hoofdstuk 8a   Mi l ieu 

 Hoofdstuk 9  Overige publ iekszaken  €                 22.761  €                 19.331 85%

 Natura l i saties  (extra  opgenomen)  €                 12.262  €                 17.558 143%

 Hoofdstuk 10  Gemeentearchief 

 Hoofdstuk 11  Huisvestingswet  

 Hoofdstuk 12  Leegstandswet  €                   1.408  €                      462 33%

 Hoofdstuk 13  Gemeentegarantie  

 Hoofdstuk 14  Markts tandplaatsen   €                   4.452  €                   4.052 91%

 Hoofdstuk 15  Winkel ti jdenwet 

 Hoofdstuk 16  Kansspelen   €                   4.454  €                   2.385 54%

 Hoofdstuk 17  Kinderopvang 

 Hoofdstuk 18 
 Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren - AVOI 

 €                 27.354  €                 20.537 75%

 Hoofdstuk 19  Verkeer en vervoer   €                 40.965  €                   5.354 13%

 Hoofdstuk 20  Diversen  €                 10.419  €                      599 6%

 Titel II 
 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving 
omgevingsvergunning 

 €            1.565.770  €            1.345.266 86%

 Hoofdstuk 1  Begripsomschri jvingen  

 Hoofdstuk 2  Vooroverleg/beoordel ing conceptaanvraag 

 Hoofdstuk 3  Omgevingsvergunning   €            1.436.663  €            1.337.492 93%

 Hoofdstuk 4  Vermindering 

 Hoofdstuk 5  Teruggaaf  

 Hoofdstuk 6  Intrekking omgevingsvergunning 

 Hoofdstuk 7 
 Wi jziging omgevingsvergunning a ls  gevolg van 
wi jziging project  

 Hoofdstuk 7a   Overdracht omgevingsvergunning 

 Hoofdstuk 8  (Principe) ui tspraak  €                 86.071  €                   5.356 6%

 Hoofdstuk 9  Bestemmingswi jzigingen  €                 43.036  €                   2.418 6%

 Hoofdstuk 10  Sloopmelding 

 Hoofdstuk 11  In deze ti tel  niet benoemde beschikking  €                        -   -

 Titel III 
 Dienstverlening vallend onder Europese 
dienstenrichtlijn 

 €               170.619  €                 30.297 18%

 Hoofdstuk 1  Horeca   €                 46.172  €                 16.041 35%

 Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen of markten  €               124.447  €                 14.256 11%

 Hoofdstuk 3  Seksbedri jven 

 Hoofdstuk 4  Spl i ts ingsvergunning woonruimte 

 Hoofdstuk 5  Leefmi l ieuverordening 

 Hoofdstuk 6  Brandbevei l igingsverordening 

 Hoofdstuk 7 
 In deze ti tel  niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking 

Kostendekkendheid leges 2018

87



Totale begrote lasten  €   2.523.067 Totale werkelijke lasten  € 2.478.046 
Totale begrote baten  €   2.104.702 Totale werkelijke baten  € 2.071.653 
 

Kostendekkendheid leges belastingjaar 2018 
Baten  €                        2.071.653  
    
Lasten   

Uren  €                        1.266.114  

Overige kosten   €                           680.581  

Overhead  €                           531.351  
Totaal lasten  €                        2.478.046  

    
Dekkingspercentage 84% 

 
 
1.6 Kwijtscheldingsbeleid 
 
Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen 
voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen 
kwijtschelding mogelijk is. 
  
Op 17 december 2015 stelde u de gewijzigde verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen vast. Het doel hiervan was tweeledig: 

• een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid toepassen voor inwoners die door hun 
inkomenspositie niet of moeilijk in staat zijn de aanslagen gemeentelijke heffingen te 
voldoen 

• een efficiënte toepassing van de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken door 
conformatie aan de uniforme normen van de deelnemers binnen Sabewa Zeeland. 

 
Kwijtschelding kan voor de volgende belastingen worden verleend: 
• Afvalstoffenheffing, behoudens op extra aangevraagde emmers 
• Rioolheffing gebruikersdeel, behoudens op extra afgenomen kubieke meters water 
 
Daarnaast zijn de volgende aanvullende voorwaarden vastgesteld: 

• alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor kwijtschelding 
• de normbedragen voor kwijtschelding worden gesteld op 100% 

 
Sabewa Zeeland voert voor ons de toetsing van kwijtscheldingverzoeken uit. Sinds 2010 wordt 
deelgenomen aan de automatische beoordeling van een deel van de kwijtscheldingsaanvragen. 
Dit gebeurt bij de Stichting Inlichtingenbureau, opgericht door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.  
 
Uitvoering 2018 
Voor het belastingjaar 2018 waren de uitgaven aan kwijtschelding van afvalstoffenheffing 
primitief begroot op € 125.500.  
De werkelijk verleende kwijtschelding over in 2018 bedraagt € 49.080. 
Deze afwijking heeft een tweeledige oorzaak. 
In 2018 is bij Sabewa Zeeland een nieuwe gedigitaliseerde werkwijze geïntroduceerd. Door 
problemen met de software is achterstand ontstaan in de afhandeling van de verzoeken. Voor 
Schouwen-Duiveland heeft dit tot gevolg gehad dat 172 van de 353 handmatige verzoeken niet 
zijn afgehandeld in 2018. Ingeschat wordt dat er nog voor een bedrag van ongeveer € 5.000 in 
2019 over 2018 aan kwijtschelding afvalstoffenheffing (vast tarief) zal worden verleend. Dit is 
gebaseerd op het feit dat er na 31 december 2018 de meeste verzoeken inmiddels zijn 
afgehandeld en er vervolgens 45 beroepschriften zijn ingediend.  
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Bij de afhandeling van deze verzoeken blijkt dat er minder aanvragen gehonoreerd worden met 
volledige kwijtschelding. Dit is eren direct gevolg van de gewijzigde regelgeving in 2018. Per 1 
januari 2018 is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit houdt in dat er bij de beoordeling van een 
verzoek om kwijtschelding rekening houden met het aantal personen vanaf 21 jaar die een 
woning delen.  
Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen 
delen. Hoe meer personen vanaf 21 jaar in een woning wonen, hoe lager de 
kwijtscheldingsnorm wordt voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen.  
 
Daarnaast is in 2018 voor de afvalstoffenheffing de heffingsmethodiek gewijzigd. In 2018 zijn de 
aanslagen voor het vaste bedrag opgelegd. De aanslagen voor de ledigingen en aanbiedingen 
ondergronds van 2018 worden in 2019 opgelegd. Dat betekent dat pas in 2019 duidelijk wordt 
welk bedrag aan kwijtschelding hiermee gemoeid is. Dit voordeel is dus eenmalig. 
 
Voor de rioolheffing waren de uitgaven geraamd op primitief begroot op € 10.306. 
De werkelijk verleende kwijtschelding voor rioolheffing over in 2018 bedraagt € 23.744.  
Ook voor de rioolheffing geldt dat er nog ± 170 verzoeken van 2018 in 2019 zijn  afgehandeld. 
Hiermee is een bedrag van ongeveer € 1.700,-- gemoeid. 
De afwijking in het bedrag voor de kwijtschelding rioolheffing is structureel omdat dit een gevolg 
is van de stijging van het tarief voor het gebruikersdeel. 
 
Geautomatiseerde kwijtschelding. 
In 2018 is voor de afvalstoffenheffing in 253 gevallen geautomatiseerde kwijtschelding verleend.  
Voor de rioolheffing ligt dit aantal op 259. 
 
Handmatig beoordeelde kwijtschelding 
Daarnaast zijn door Sabewa Zeeland handmatig de kwijtscheldingsverzoeken beoordeeld. 
Voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn 353 verzoeken ingediend.  
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Paragraaf Weerstandsvermogen 
en risicobeheersing 

 
2.1 Begrippen, provinciaal toezicht en regelgeving  
De uitleg van begrippen en regelgeving wat betreft het weerstandsvermogen van onze 
gemeente en risicobeheersing zijn in deze paragraaf uitgelegd.  
 
De verplichte paragraaf Weerstandsvermogen bestaat ten minste uit: 
• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
• een inventarisatie van de risico’s; 
• het gemeentelijke beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s. 
In deze paragraaf van de programmarekening gaan we in op de ontwikkelingen met betrekking 
tot bovenvermelde punten.  
 
 
2.2 Voorgenomen beleid  
Veelal zijn acties met betrekking tot risicomanagement gericht op de eerste stap van het 
proces, namelijk risico-identificatie. Actie ondernemen op een onderkend risico gaat verder en 
vindt nog onvoldoende plaats. Met andere woorden, risicobeheersing moet cyclisch worden 
gemaakt. Dit betekent eerst het risico identificeren, het vervolgens analyseren, er daarna 
maatregelen nemen en tot slot evalueren.  
Het risicobewustzijn van de organisatie ontwikkelen we via aanbevelingen vanuit audits en door 
de werkprocessen lean te organiseren. 
Wij willen op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en eventuele risico’s bewust nemen. 
Hierbij is de relatie tussen risico’s en de mate waarin wij in staat zijn om eventuele grote 
financiële tegenvallers die bij de risico’s horen op te vangen, van belang. Daartoe stellen wij in 
het 2e kwartaal 2019 een Kadernota 2019-2023 Risicomanagement & 
Rechtmatigheidsverantwoording op. (Het ontwerp is op 11 maart 2019 besproken in de 
auditcommissie in aanwezigheid van de accountant). Met deze nota schept de gemeenteraad 
het kader van borgen van een bewust gekozen niveau van weerstandsvermogen met 
risicomanagement. Uitgangspunt voor de ontwikkeling en invoering van risicomanagement is 
om niet alleen de mogelijke risico’s te analyseren en in kaart te brengen, maar om tevens de 
methodiek van risicomanagement in te voeren.  
 
2.3 Kengetallen  
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor om 
onderstaande financiële kengetallen op te nemen in de financiële jaarstukken. 
Op termijn geven de kengetallen en de beoordeling gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht in 
de financiële positie van gemeente(n). 
 
 
Begroting jaar  verloop kengetallen 
Kengetallen Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018     
Netto schuldquote 47,4 % 61,3 % 51,4 % 
Netto schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 44,4 % 58,3 % 47,8 % 
Solvabiliteitsrisico 33,5 %  29,5 % 29,6 % 
Structurele exploitatieruimte 4,2 % 0,4 % -2,4 % 
Grondexploitatie 8,5 % 3,5 % 4,8 % 
Belastingcapaciteit 117,3 % 117,6 % 116,6 % 
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Netto schuldquote 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van baten.  
Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. 
Op deze manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is 
en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De VNG adviseert om 130% als maximum norm 
te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. 
Omdat bij verstrekte leningen er onzekerheid kan bestaan of deze worden terugbetaald, wordt 
bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te 
berekenen, zowel inclusief als exclusief de verstrekte leningen.  
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Dit kengetal geeft inzicht in hoeverre er sprake is van doorlenen en geeft de netto schuldquote 
zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weer. Hieruit blijkt het aandeel van de verstrekte 
leningen en wat dit betekent voor de schuldenlast. 
 
Solvabiliteitsrisico 
Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Het zegt iets over het 
vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen 
terugbetalen en is daarmee een indicator over “de financiële gezondheid” van de gemeente.  
Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen 
(solvabiliteitsratio), hoe financieel gezonder de gemeente. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit geeft een beeld of de begroting en meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn. 
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen 
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten 
daarvoor nodig is.  
 
Grondexploitatie 
Dit is de verhouding van de grondwaarde tot de totale baten. 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de 
financiële positie van onze gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, 
omdat deze waarde moet worden terugverdiend. De gronden zijn tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde opgenomen. Dit kengetal geeft aan hoe groot 
de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Hoe lager de ratio is, hoe 
beter. 
 
Belastingcapaciteit 
Dit geeft inzicht in de belastingdruk ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De 
belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. Hierbij is een percentage van 100% precies gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. Bij gemeenten zijn hierin de OZB-lasten, rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en een eventuele heffingskorting betrokken.  
 
De belastingcapaciteit is ten opzichte van vorig jaar met 0,7 % gedaald. 
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2.4 EMU-Saldo 

 
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden van de overheid op 
transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in 
een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is 
binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie 
voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van 
de gemeente. 
 
Emu-saldo negatief 

       De gemeente geeft via reële transacties meer geld uit dan dat erbinnen komt.  
De gemeente zal schulden moeten maken, leningen aantrekken, of het gespaarde geld moeten 
aanspreken. Ook kan het zijn dat het eigen vermogen (reserves) afneemt. Hierdoor draagt de 
gemeente negatief bij aan het EMU-saldo van Nederland. In het Europees verband is 
afgesproken dat het overheidstekort (EMU-saldo) maximaal 3% mag zijn. Binnen Nederland is 
dit tekort verdeeld tussen de verschillende overheden. 

         Emu-saldo positief 
       De gemeente krijgt via reële transacties meer geld binnen dan dat ze uitgeeft. Dit schept ruimte 

om schulden af te lossen, te sparen en de reservepositie te verhogen. Daarmee draagt de 
gemeente positief bij aan het EMU-saldo van Nederland. 

         2.5 Weerstandscapaciteit  
De weerstandscapaciteit is de verzamelterm van alle middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente beschikt of kan beschikken om niet-voorziene financiële tegenvallers te bekostigen. 
Het gaat om buffers in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie, die we kunnen 
vrijmaken/ beschikbaar komen om niet-begrote kosten die substantieel zijn te dekken zonder 
dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de uitvoering van taken. De weerstandscapaciteit en 
de daarmee samenhangende risico’s drukken we vervolgens uit in geld.  
 
De weerstandscapaciteit is eind 2018 als volgt: 
 
  Jaarrekening 2018 
Weerstandscapaciteit exploitatie in € 
Resterende belastingcapaciteit:  
 Onroerende-zaakbelastingen 3.773.000 
 (Water)toeristenbelasting Pro memorie 
 Forensenbelasting Pro memorie 
 Hondenbelasting Pro memorie 
 Lijkbezorgingsrechten 166.000 
 Marktgelden 28.000 

2017 2018 2019
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1. 3.333.000 -19.000 -4.813.000

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 4.492.000 7.278.000 3.616.000

3. Mutatie voorzieningen 605.000 -380.000 243.000

4. 1.302.000 -2.609.000 -3.669.000

5. -113.201 0 -27.887

-1.742.799 -5.068.000 -4.489.113

 Volgens 
Jaarrekening 

2017 

Volgens 
begroting 2018

Volgens 
Jaarrekening 

2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 
17c)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Boekwinst bij verkoop effecten en boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo
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  Jaarrekening 2018 
 Scheepvaartrechten 778.000 
 Leges 406.000 
 Reinigingsheffingen 222.000 
 Rioolheffing 24.000 
Totale resterende belastingcapaciteit 5.397.000 
Onvoorziene uitgaven -132.000 
Stille reserves structureel 41.000 
Totaal weerstandscapaciteit exploitatie  
(structureel) 5.306.000 
Weerstandscapaciteit vermogen  
Vrij aanwendbare reserves:  
 Algemene reserve 12.274.000 
 Uitvoering strategische visie 9.013.000 
 Algemene reserve De Zuidhoek 166.000 
 Egalisatiereserve algemene uitkering 983.000 
 Reserves Ontwikkelingsbedrijf 4.094.000 
Stille reserves incidenteel 1.075.000 
Totaal weerstandscapaciteit vermogen  
(incidenteel) 27.605.000 
   
Totale weerstandscapaciteit (structureel en 
incidenteel) 

 
32.911.000 

 
Toelichting weerstandscapaciteit exploitatie  
Resterende belastingcapaciteit  
Belastingcapaciteit is de ruimte om de belastingen en heffingen te verhogen of in te voeren. 
Voor de heffingen gelden regels: de tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn 
Voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hanteert het Rijk de zogenaamde artikel 12-norm 
(voor financieel armlastige gemeenten). Dit is het tarief dat een gemeente moet hanteren als zij 
voor een eventuele aanvullende uitkering uit het gemeentefonds in aanmerking wil komen. Dit 
speelt voor onze gemeente niet, maar het tarief zien wij als bovengrens die wij kunnen hanteren 
voor de OZB. Het normtarief is voor 2018 vastgesteld op 0,1952% van de waarde volgens de 
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Ons gewogen gemiddelde tarief is 0,1356%. Op 
basis van de werkelijke WOZ-waarde 2018 resulteert dit in een resterende belastingcapaciteit 
OZB van € 3.773.000. 
 
Voor de (water-)toeristenbelasting en forensenbelasting gelden geen maximum- of 
normtarieven. Voor de overige heffingen verwijzen wij u naar de Paragraaf lokale heffingen, 
onderdeel 1.5 (Kostenonderbouwing heffingen). 
 
Toelichting weerstandscapaciteit vermogen  
Vrij aanwendbare reserves 
Algemene reserve  
De algemene reserve dient primair als buffer om in jaren waarin een sluitende begroting niet 
mogelijk is bij te springen. Het saldo van de algemene reserve (inclusief het geoormerkte deel 
voor het uitvoeringsprogramma strategische visie) is in principe vrij aanwendbaar.  
Op 11 november 2011 is bij amendement door de raad besloten € 12 miljoen te oormerken voor 
uitvoering van de Strategische Visie. Hiervan is op 31 december 2018 nog € 9.013.000 
beschikbaar. 

Daarnaast beschikt ook de gemeentelijke werkvoorziening De Zuidhoek over een algemene 
reserve. Het saldo bedraagt per 31 december 2018 € 166.000.  
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Egalisatiereserve algemene uitkering  
De reserve zetten we in om mutaties vanuit gemeentefonds op te vangen. Met ingang van 2018 
gaat het rijk verder met de normeringssystematiek. Echter hierbij wordt het systeem van ‘Netto 
gecorrigeerde rijksuitgaven’ losgelaten en vervangen door ‘Netto uitgaven’. Hierdoor kent de 
algemene uitkering naar verwachting meerjarig een minder grillig verloop.  
Er komt een herijkingsonderzoek Financiële verhoudingswet in plaats van een grondige 
herziening gemeentefonds (motie Veldman/Wolbert). We verwachten via de meicirculaire 
gemeentefonds 2020 duidelijkheid over de consequenties hiervan voor de hoogte van onze 
algemene uitkering. 
 
Door een zestal nieuwe omstandigheden vinden wij het nodig de reserve in stand te houden: 

a. regionale opgaven op het gebied van klimaat en krimp; 
b. fluctuerende accressen; 
c. oplopende korting apparaatskosten tot en met 2025; 
d. efficiencykortingen binnen het sociaal domein; 
e. de verwachte overheveling van centrumgemeentegelden naar individuele gemeenten 

voor taken sociaal domein per 2021 waarvan ook de herverdeeleffecten nog onbekend 
zijn; 

f. tijdelijk opvangen gevolgen herijking Financiële verhoudingswet.  
 
De reserve bedraagt per 31 december 2018 € 983.000. Bij de instelling van de reserve is het 
maximum bepaald op € 2 miljoen. Er zijn twee ontwikkelingen. Enerzijds vermindert het grillig 
verloop van de accressen door andere systematiek en anderzijds neemt door de toevoeging 
van de integratie uitkering sociaal domein aan het gemeentefonds de totale omvang van het 
gemeentefonds toe.  Jaarlijks bij de raadsvoorstellen bij de septembercirculaires komen wij 
hierop terug en doen zo nodig voorstellen over het gewenste saldo en hoogte van de reserve. 
De komende jaren neemt de algemene uitkering fors af door uitnamen in verband met het btw-
compensatiefonds. Om deze uitnamen te verzachten en deels op te vangen hebben wij 
meerjarig onttrekkingen begroot aan deze reserve. Na deze onttrekkingen bedraagt de reserve 
op 31 december 2022 € 509.000. Wij waren voornemens via de besluitvorming van deze 
programmarekening een extra dotatie voor te stellen aan deze reserve. Echter naar nu blijkt is 
er een negatief jaarrekeningsaldo hetgeen dit niet mogelijk maakt. In 2019 komen we via de 
voorstellen bij de circulaires op de hoogte van deze reserve terug.  
 
Reserves Ontwikkelingsbedrijf  
Binnen het Ontwikkelingsbedrijf, waarbij onze grondexploitatie is ondergebracht, is sprake van 
twee reserves waarvan de saldi, totaal € 4.093.000, zijn betrokken bij het weerstandsvermogen.  
 
Stille reserves  
Op grond van de Notitie inventarisatie stille reserves gemeente Schouwen-Duiveland hanteren 
we 1% van de theoretische/berekende stille reserve. Dit levert een bedrag voor incidentele en 
structurele weerstandscapaciteit op. Bovengenoemde notitie is verouderd en vereist revisie. In 
2020 stellen we een nieuwe nota inventarisatie stille reserves op. De resultaten verwerken wij in 
de jaarrekening 2020. 
 
 
2.6 Voorziening dubieuze debiteuren  
Vanuit ervaringen in het verleden hanteren we bij de bepaling van de omvang van de 
voorziening (exclusief dubieuze debiteuren afdeling Werken, Wonen en Leven) we de volgende 
uitgangspunten: 
• vorderingen uit het jaar 2018 zijn voor 100% inbaar (inclusief dwangsommen) 
• vorderingen uit de jaren 2017 en daarvoor zijn 100% dubieus. Vorderingen boven de  

€ 5.000 met een betalingsregeling (loopt veelal over meerdere jaren) brengen we in 
mindering 

• dwangsommen uit de jaren 2017 en daarvoor beschouwen we voor 25% dubieus. Dit omdat 
de betalingstermijnen veelal over meerdere jaren lopen 
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• om de nadelige effecten van de economische ontwikkelingen op te kunnen vangen, 
hanteren we een toeslagpercentage van 25%.  

Daarnaast zijn de individuele vorderingen beoordeeld. Naar aanleiding hiervan besloten we  
€ 599.000 extra toe te voegen voor de restant vordering voor de leges omgevingsvergunning 
Brouwerseiland. 
 
Dit leidt tot de volgende financiële vertaling: 
Openstaande dubieuze vorderingen per 31 
december 2018 

 Bedrag in € 

Vorderingen t/m 2017  130.000 
Dwangsommen t/m 2017 (totaal) 5.000  
Oninbaar 25% 1.000 
   
Subtotaal  131.000 
Toeslag economische situatie  25% 32.000 
Restant vordering leges omgevingsvergunning 
Brouwerseiland 

 599.000 

Totaal dubieuze debiteuren  762.000 
 
Op 31 december 2018 bevat de voorziening dubieuze debiteuren € 774.000. 
Voeding van de voorziening vindt plaats ten laste van de egalisatievoorziening vuilverwerking 
(afvalstoffenheffing), de voorziening gemeentelijk rioleringsplan (rioolrecht) en de exploitatie. De 
toevoeging via de exploitatie beoordelen we jaarlijks. Dat geldt ook voor het toeslagpercentage 
voor economische ontwikkelingen.  
 
Voorzieningen dubieuze debiteuren afdeling Werken, Wonen en Leven (WWL)  
De afdeling WWL heeft een registratie van dubieuze debiteuren van bijstandsuitkeringen 
waarbij sprake is van teveel betaalde uitkeringen. Dit op basis van het uitgevoerde beleid 
“terugvordering & verhaal en de fraudewet”. Periodiek beoordelen we de voortgang (inbaarheid) 
van de openstaande vorderingen en de financiële omvang van de voorzieningen. Met ingang 
van de programmarekening 2018 hebben we twee voorzieningen. Een voor kortlopende en een 
voor langlopende vorderingen (hoofdzakelijk leningen langer dan 1 jaar). Vanwege de 
specifieke doelgroep (de inkomens- en vermogenssituatie kan wijzigen) boeken we geen 
vorderingen af. Per 31 december 2018 bedraagt het saldo van de voorziening voor kortlopende 
vorderingen afgerond € 265.000 en bedraagt het saldo voor de langlopende vorderingen 
afgerond € 192.000. 
 
Voorziening risico precariobelasting kabels en leidingen  
In 2018 onttrokken wij € 806.939 aan de bestemmingsreserve Kabels en Leidingen en 
doteerden dit bedrag aan de risicovoorziening Kabels en Leidingen. 
 
 
2.7 Inschatting risico’s  
1. Financiële (budgettaire) risico’s 
Dit betreft risico’s die voortvloeien uit: 
• eigen beleid; 
• het beleid van andere overheden; 
• voor de gemeente autonome ontwikkelingen; 
• het doen en/of nalaten van anderen; 
• samenwerking met andere gemeenten of instanties. 
 
Tot deze risico’s behoren onder andere loon- en prijsmutaties, afgegeven garanties, de 
gevolgen van decentralisatie, de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds, openeind regelingen, bodemverontreinigingen, grondexploitatie, risico’s die 
samenhangen met nieuwe (grote) projecten en risico’s in de sfeer van lopende rechterlijke 
gedingen. Bij deze categorie gaat het ook om risico’s die samenhangen met geld- of 
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kapitaalmarkttransacties, namelijk rente-, garantie- en reserverisico’s. Verder valt hieronder de 
exploitatie van diverse sport- en cultuuraccommodaties. 
 
2. Risico’s op eigendommen 
Dit betreft risico’s in de sfeer van: 
• ontvreemding; 
• schade door brand, storm, fraude, water en dergelijke; 
• het ontbreken van onderhouds- en/of beheersplannen. 
 
Hiertoe behoren ook risico’s die voortvloeien uit slecht onderhoud van gemeentelijke gebouwen, 
wegen en rioleringen. Bovendien kunnen hierbij worden genoemd risico’s die samenhangen 
met de economische veroudering van eigendommen, zoals computerapparatuur en  
–programmatuur. Tot slot behoort het afschrijvingsbeleid tot deze categorie. 
 
3. Risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering 
Dit betreft risico’s die voortvloeien uit de: 
• informatieveiligheid en -voorziening; 
• administratieve organisatie; 
• interne controle. 
 
Dit zijn risico’s die we lopen in de sfeer van rechtmatige uitvoering van regelgeving, achterstand 
in de afwikkeling van rijksbijdragen (bijvoorbeeld onderwijs en sociale zaken), de gevolgen van 
een niet optimaal functionerende administratieve organisatie en de mate waarin 
functiescheiding/interne controle in een organisatie is aangebracht. 
 
Financiële risico’s 
Hierna treft u de risico’s aan die de financiële positie van de gemeente in gevaar kunnen 
brengen. Indien mogelijk kwantificeren wij de risico’s. 
 

a) Als gevolg van eigen beleid 
 
Sub-
program-
ma 

Risico 
 

Korte toelichting  

1.1 
 

Havens en riolering Bij het baggeren van de havens en 
grondwerkzaamheden in verdacht gebied kan na 
onderzoek blijken dat er metalen in de havens liggen. 
Deze metalen kunnen niet gesprongen explosieven 
zijn. Zo’n plek van een metalen voorwerp moet op een 
beveiligde wijze met duikers benaderd worden en 
onderzocht of het een explosief betreft of niet. 
Deze genoemde actie is qua prijs niet in te schatten en 
maakt geen onderdeel uit van de investering. 
Bij elke baggeractie of grondwerkzaamheden in 
verdacht gebied voor explosieven kunnen de kosten 
oplopen tot circa € 200.000, waarvan 70% declarabel 
is bij het Rijk. 

1.1 Onderhoud havens Om het huidige kwaliteitsniveau te behouden blijkt dat 
op basis van recente inspectieresultaten de dotatie 
aan de voorziening in de komende 10 jaar niet 
toereikend is. Wij betrekken dit in het voorstel 
kostendekkendheid havens voor de raad in het 2e of 3e 
kwartaal van 2019.  

2.1 
 

Dorps- en 
gemeenschaps-
huizen  

De gemeente staat bij opzegging van de huur door de 
stichting Dorps- en gemeenschapshuizen Schouwen-
Duiveland garant voor de huur penningen van 
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maximaal 1 jaar. Dat is € 300.000. 
Daarnaast staan we ook garant voor het totale 
exploitatietekort van de stichting, waarvan we jaarlijks 
voor € 400.000 aan subsidie verstrekken. 

2.1 Openbaar 
basisonderwijs 

We hebben een juridisch geschil met Obase over de 
afbouw van de subsidie van € 115.000 voor energie 
c.a. Het is nu in behandeling bij de Raad van State. 
Deze doet in 2019 uitspraak.  

2.1 Nieuwbouw Pieter 
Zeeman en De Meie 

De nieuwbouw is aanbesteed. De aanbestede 
bedragen zijn boven de ons gestelde budgetplafond.  
In 2019 onderzoeken hoe we met deze situatie 
omgaan.  

2.2 
 

Niet gesprongen 
explosieven  

De risicogebieden zijn in 2014-2015 beeld gebracht.    
Voor deze gebieden liggen er (risico-)kaders vast en is 
beleid vastgesteld. 70% van de gemaakte kosten 
krijgen we terug via de “bommenregeling” 
(gemeentefonds) van het Rijk. De maximale kosten per 
keer schatten we in op € 50.000.  

2.2 
 

Legesprocedure 
Windpark Krammer 
bv 

Medio 2014 legden wij een legesaanslag op voor de 
aanvraag omgevingsvergunning van Windpark 
Krammer BV, groot € 2.145.000. Dit voor de bouw van 
35 windturbines binnen het grondgebied van de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Tegen deze aanslag 
is een procedure gestart. De beroepsfase is afgerond 
in ons voordeel. Inmiddels loopt deze procedure in 
hoger beroep.  

3 Recreatieverdeelweg  De gemeente heeft in 2016 besloten de eventuele 
meerkosten van het budget van provincie voor de 
aanleg van de weg voor haar rekening te nemen. De 
kosten zijn onbekend. 

A 
 

Wachtgeld college 
van burgemeester en 
wethouders 

Mocht het zo zijn dat een burgemeester, één of 
meerdere wethouders of het gehele college aftreden 
op eigen verantwoordelijkheid of door het opzeggen 
van het vertrouwen door de gemeenteraad, dan komen 
de wachtgelduitkeringen voor rekening van de 
gemeente. De kosten kunnen tot € 1,2 miljoen oplopen 
als een heel college met wachtgeld gaat. 

 
 
 

b) als gevolg van beleid van anderen/andere overheden 
 
Sub-
program-
ma 

Risico Korte toelichting 

1.1 
 

Aandeelhouder-
schap PZEM  

De gemeente bezit aandelen met een nominale waarde 
van € 270.000. Het risico bestaat dat dit bedrag verloren 
gaat. Dit kan het geval zijn wanneer het gehele vermogen 
van de PZEM moet worden ingezet voor de ontmanteling 
van de kerncentrale.  
Een hoger risico bestaat wanneer het Rijk de 
aandeelhouders met terugwerkende kracht aansprakelijk 
stelt voor hogere kosten van de ontmanteling. Dit is 
echter een juridisch complex vraagstuk, en de 
haalbaarheid hiervan is op dit moment nog moeilijk in te 
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schatten. Het kan hierbij namelijk ook gaan om 
kerncentrales die via het vroegere DELTA (gedeeltelijk) 
in bezit waren.  

2.1 
 

Verruiming 
sportvrijstelling 
(omzetbelasting)  

Deze wetgeving trad in werking op 1 januari 2019 en 
levert daarom geen risico voor 2018 op. 

2.2 
 

Gevolgschade 
rampen- en 
risicobestrijding 
 

Er kunnen incidenten voorkomen die niet voorzien zijn, 
waaronder brand in een natuurgebied, oude 
binnensteden en incidenten met een grote 
maatschappelijke impact. 
Het toeristische karakter van onze gemeente en het 
aantal grote evenementen brengen risico’s met zich mee. 
Vervuiling van het strand, de grote trots van ons 
toerisme, brengt grote economische schade met zich 
mee. Voor de ondernemers een daling van inkomsten en 
minder personeel. Voor onze gemeente is de schade ook 
groot door daling van de toeristenbelasting, 
parkeerheffingen en verhoging van sociale uitkeringen.  

2.2 
 

Veiligheidsregio 
Zeeland (VRZ) 

De huidige invulling van de bluswatervoorziening via 
openbare brandkranen niet volledig dekkend is. 
Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de wijze 
waarop in de bluswatervoorziening wordt voorzien, kan 
dit mogelijk leiden tot hogere kosten. 
De (geringe) omvang van de algemene reserve van VRZ 
bedraagt begin 2019 naar verwachting circa € 137.000. 
Onverwachte tekorten kunnen ze zelf niet dragen. We 
verwijzen u hier ook naar de risico’s in de paragraaf 
Verbonden Partijen. 

2.2  
 

Afvalverwerking Het Rijk wil de eisen aanscherpen op het gebied van de 
nazorg van stortplaatsen. Dat kan betekenen dat we 
meer kosten moeten maken dan waarmee we in de 
voorziening rekening houden. Op dit moment voldoen we 
aan de gestelde eisen. 

2.4 
 

Decentralisatie 
centrumgemeente-
taken zorg 
 

De taken voor maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen worden op termijn (2021) overgeheveld van de 
centrumgemeente Vlissingen naar de regiogemeenten. 
Het is nog niet te overzien of dit werkterrein met meer, 
minder of met gelijke budgetten kan worden 
gecontinueerd. Dat is afhankelijk van het verdeelmodel. 

3.3 
 

Strand Eigenaren van het Noordzeestranden die de gemeente in 
exploitatie en beheer heeft, willen delen in het profijt dat 
de gemeente heeft. 
Het Waterschap heeft eerder onze gemeente bericht dat 
zij de strandpaviljoens op het Noordzeestrand die op hun 
grondgebied staan, willen aanslaan voor het gebruik van 
schapsgrond.  
Dit kan ook mogelijk zijn voor paviljoenhouders die op 
grond van het Rijk staan. De maximale kosten per jaar 
kunnen € 150.000 per jaar zijn. 
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Alg. 
dekkings
middelen 

Gemeentegaranties/ 
Borgstellingen 

De gemeente staat garant voor geldleningen van derden, 
grotendeels corporaties. Verenigingen en instellingen 
hebben tot nu toe altijd aan hun betalingsverplichtingen 
voldaan waardoor een beroep op gemeentegarantie niet 
nodig was. Het risico is miniem doordat eerst het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Nationaal 
Hypotheek Garantie fonds worden aangesproken en pas 
daarna het rijk en de gemeenten. Ultimo 2018 bedraagt 
de schuldwaarde van de garantieverplichting afgerond 
€ 58 miljoen.  
Het financiële risico is beduidend lager, omdat bij een 
aanspraak op een garantie- of borgstelling eerst alle 
activa te gelden wordt gemaakt om de schuld af te 
lossen. Over het restantbedrag kunnen we (beperkt) 
worden aangesproken. Reden dat we daarom ook geen 
financiële voorziening treffen. 

Alg. 
dekkings
middelen 

Vennootschaps-
belastingplicht (Vpb) 
overheidsbedrijven  

Vanaf 2016 zijn overheden vennootschapsbelasting-
plichtig, voor zover zij een onderneming drijven. Zoals het 
er nu uitziet, drijven wij met de clusters grondbedrijf en 
het commerciële deel van de reiniging een belaste 
onderneming.  
Nog steeds is niet duidelijk welke clusters definitief wel 
en niet onder de vennootschapsbelasting vallen. Risico’s 
lopen wij naar verwachting met de clusters markten, 
precario, handelshavens en jachthavens. Verder zijn 
landelijk een aantal zaken onduidelijk, met name over de 
onderdelen grondbedrijf, reiniging en precario.  
Eind 2018 dienden wij de eerste aangifte in (over het 
fiscale jaar 2016). Inmiddels bleek al dat deze aangifte is 
achterhaald. Wij verwijzen u hiervoor naar de toelichting 
over de Vennootschapsbelasting binnen de 
Programmaverantwoording. Wij meldden daarbij in zijn 
algemeenheid nog de onzekerheid met betrekking tot de 
toerekening van overhead en het feit dat sprake is van 
nieuwe wetgeving. Vooralsnog schatten wij het risico op 
de te betalen vennootschapsbelasting in (exclusief het 
grondbedrijf) op € 190.000 structureel per jaar.  
Pas wanneer de Belastingdienst de over 2016 in te 
dienen aangifte heeft gecontroleerd en akkoord heeft 
bevonden, weten we waar we aan toe zijn. 

Algemene  
dekkings
middelen 

BTW-
compensatiefonds 

In de berekening van de algemene uitkering 2018 is 
rekening gehouden met een onderuitputting btw-
compensatiefonds. Naar aanleiding van de realisatie 
2018 wordt het verschil afgerekend in 2019. 

Algemene  
dekkings
middelen 

Financiering 
Participatiewet 
onderdeel wet 
sociale 
werkvoorziening 
 

Voor de invoering van de Participatiewet kregen wij voor 
iedere baan een subsidie van het rijk. Na invoering van 
de participatiewet heeft het rijk een verdeelmodel 
gemaakt, waarin zij enerzijds een macrobudget vaststelt 
op het aantal banen in Nederland en anderzijds een 
aanname doet van het lokale verloop van wsw-
dienstbetrekkingen.  
Het werkelijke verloop van deze dienstbetrekkingen kan 
anders zijn (door bijvoorbeeld minder verhuizingen of een 
langere levensduur), waardoor er een verschil ontstaat 
tussen de subsidie enerzijds en de kosten van 
gerealiseerde dienstbetrekkingen anderzijds. In 2019 
verwachten wij dat een hoger aantal wsw-
dienstbetrekkingen gecontinueerd worden dan waar het 
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rijk in de subsidie rekening mee houdt. 
Overhead 

 
Gegevens-
informatie-
bescherming/ 
datalekken 

De Algemene verordening gegevensbescherming 
dwingt ons om goed na te denken over hoe wij 
persoonsgegevens verwerken en beschermen.  
De verantwoordingsplicht houdt in dat we moeten 
kunnen aantonen dat onze verwerkingen aan de regels 
van de AVG voldoen. Wij zijn bezig die plicht op een 
inzichtelijke manier in te richten. Zolang dat dit niet is 
gebeurd, is er kans dat de Autoriteit Persoonsgegevens 
ons een boete kan opleggen van 4% van de omzet, 
zijnde 4,4 miljoen euro. Verder kan het zijn dat 
aanpassingen nodig zijn op de (geautomatiseerde) 
administratieve organisatie. De kosten zijn onbekend. 

 
 

c) als gevolg van autonome ontwikkelingen 
 
Sub-
program-
ma 

Risico Korte toelichting 

2.2 
 

Afstoten gemeentelijk 
vastgoed   

Door diverse oorzaken raakt een deel van het 
gemeentelijk vastgoed haar functie kwijt en komt 
voor verkoop of herontwikkeling in aanmerking 
(bijvoorbeeld vrijkomende schoolgebouwen en 
gymzalen). Het is vanuit het woonbeleid niet 
meer vanzelfsprekend een woonbestemming op 
deze locaties te leggen. Dit maakt het lastiger 
om tot verkoop of herontwikkeling te komen.  
Wij zoeken naar alternatieven voor de invulling 
van deze locaties/objecten. 
 
Het risico bestaat dat bij een eventuele verkoop 
of (tijdelijke) verhuur van deze (vaak incourante) 
objecten de verkoop- of verhuurprijzen de 
boekwaarde of exploitatielasten niet dekken. 
Risico's worden afgedekt via de algemene 
reserve ontwikkelingsbedrijf. Dit komt ten laste 
van het vermogen. 

2.2 
 

Situatie bedrijvigheid Het herstel in de uitgifte van bouwgrond heeft 
zich voortgezet. Met name de uitgifte binnen het 
Business Park verloopt sneller dan voorzien. 
Er blijft echter een spanning bestaan tussen de 
kosten van nieuwbouw en de prijzen van 
bestaand vastgoed. Dit is vooral het geval ten 
aanzien van kantoren. De uitgifte van 
bouwgrond voor deze categorie stagneert 
daardoor. 
De gemeente beschikt over een grote voorraad 
bouwgrond voor bedrijvigheid. Dat is meer dan 
de berekende vraag. Voor het verschil tussen 
vraag en aanbod is een financiële voorziening 
getroffen. 

2.2 
 

Situatie op de woningmarkt  In februari 2018 is de woningmarktanalyse 
vastgesteld door de raad die als basis heeft 
gediend voor de herijking van de Woonvisie. 
De Woonvisie is in juni 2018 vastgesteld. 
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De herstructurering van de bestaande 
woningvoorraad wordt steeds belangrijker, maar 
ook lastiger door het ontbreken van financiële 
middelen en blijft mogelijk liggen.  
Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van kernen. 
 
De gemeente beschikt nog over een aantal die 
in beeld zijn/waren voor toekomstige 
woningbouw. Het ziet er naar uit dat deze 
locaties op de korte/middellange termijn niet tot 
ontwikkeling komen. Het risico bestaat dat een 
deel van de boekwaarde op deze gronden 
afgeboekt moeten worden. Dit risico wordt 
gedekt via de algemene reserve 
ontwikkelingsbedrijf. 

4 
 

Schade als gevolg van 
georganiseerde criminaliteit 

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het 
lokale gezag, verslechtert veiligheid en 
leefbaarheid en levert schade op. De 
onderwereld maakt voor illegale activiteiten 
gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. 
Bijvoorbeeld voor distributie, financiële 
handelingen, vergunningen en huisvesting. Het 
verhalen van schade op daders is het 
uitgangspunt. Bij illegale zaken die worden 
aangetroffen is vaak geen dader bekend of 
vraagt veiligheid of volksgezondheid om direct 
optreden. Kosten van afvoer van (drugs)afval, 
bodemsanering en aanverwante zaken komen 
voor rekening van het bestuur. Jurisprudentie 
hierover vanuit de Raad van State ontwikkelt 
zich in die richting. De impact kan aanzienlijk zijn 
en de kans is voorstelbaar. Inschatting: € 50.000  
schade per incident uitgaande van opruimen en 
saneren bodem. 

Alg. 
dekkings
middelen 

 

Algemene uitkering uit het 
gemeentefonds 
 

Herverdeling gemeentefonds met ingang van  
2021 
Het rijk onderzoekt een andere verdeling van het 
gemeentefonds per 2021. De uitkomst van deze 
herverdeling maakt het Rijk bekend in de 
meicirculaire 2020. De effecten zijn ons nog niet 
bekend. Het rijk overweegt een andere – voor 
ons- nadelige verdeling tussen 
plattelandsgemeenten en steden. Verder 
overweegt men de overige eigen inkomsten 
(waaronder toeristenbelasting) te verevenen. 
Ook dit pakt nadelig voor ons uit. 
Bij eerdere herverdelingen was het nadeel 
gemaximeerd op 15 euro per inwoner per jaar 
gedurende vier jaar, oftewel € 506.000 per jaar 
in 2021 oplopend tot structureel € 2.024.000 
vanaf 2024. 
 
Afloop uitvoering moties adequate financiering 
sociaal domein.  
De VNG gaat verder onderhandelen met het Rijk 
over een adequatere financiering van het sociaal 
domein (inclusief gebundelde uitkering). 

102



Onduidelijk is of deze inspanning tot een 
resultaat gaat leiden. Mocht er compensatie 
komen voor de tekorten is dit voor ons voordelig. 

Alg. 
dekkings
middelen 
 

Rente Bij de begroting van 2019 hebben we rekening 
gehouden met een rentepercentage van 2%. De 
huidige rente ligt ongeveer op de helft en op 
korte termijn verwachten we geen stijging. 
Vooralsnog zien we geen risico dat de rente 
stijgt boven de 2%. 

 
 

d) als gevolg van handelingen van derden 
Sub-
program-
ma 

Risico korte toelichting 

2.2 
 

Innovation Island  
 
 

Prowonec heeft ons gedagvaard met een vordering van 
ongeveer € 1,5 miljoen, zijnde de vergoeding van 
gemaakte onkosten wegens het afbreken van de 
intentie-vereenkomst van het project Innovation Island.  

2.2 
 

Noorderpolder 
 
 
 

A.M. Zeeland B.V., vertegenwoordigt de C.V. 
Gebiedsontwikkeling Noorderpolder. A.M. heeft een 
dagvaarding ingesteld bij de rechtbank. In deze 
dagvaarding geeft ze aan dat bij het schrappen van 189 
wooneenheden een opbrengst te missen van € 18 
miljoen.  

2.2 Vitaliteitsresort De 
Boterhoek 

Naar aanleiding van het stopzetten van het project heeft 
de ontwikkelaar een claim neergelegd van € 150.000 tot 
€ 2,863 miljoen van gemaakte kosten én winstderving.  

2.2 Brouwerseiland Indien het bestemmingsplan onverhoopt wordt vernietigd 
door een uitspraak van de Raad van State dan bestaat 
er altijd de mogelijkheid dat de ontwikkelaar een verzoek 
om schadevergoeding indient. De omvang is niet 
bekend. 

 
 
ad 2: risico’s op eigendommen 
Sub-
program-
ma 

Risico Korte toelichting 

3.1 
 

Museale collectie  De in bruikleen verkregen stukken zijn overgedragen 
aan de Stichting Stadhuismuseum. De eigenaren zijn 
hiervan in kennis gesteld. De stukken zijn door de 
Stichting verzekerd tegen schade. De museale stukken 
van de gemeente zijn ook in bruikleen gegeven. Deze 
stukken zijn niet verzekerd tegen schade. 

 
ad 3:  risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering 
Sub-
program-
ma 

Risico korte toelichting 

4 
 

Verplichte en 
vrijwillige 
samenwerking  

De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer 
de uitvoering van taken (opgelegd of vrijwillig, zoals 
Veiligheidsregio, RUD, Obase, samenwerking 
belastingen) op afstand geplaatst. In ambtelijke 
voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming in en rond 
deze gemeenschappelijke regelingen en 
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samenwerkingen en ook bij de integratie met De 
Zuidhoek wordt nadrukkelijk stil gestaan bij 
risicobeheersing zoals de informatievoorziening / ICT. 

 
 
2.8 Inschatting van de risico’s  
Van de hierboven genoemde, gekwantificeerde risico’s hebben wij een inschatting gemaakt van 
de kans dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk voordoen. Wij hebben dit ingeschat op een 
hoog, gemiddeld en laag risico en onderscheiden in structurele en incidentele risico’s. Hierbij 
geven we de kans dat het risico zich voordoet aan met: 
 
 
Hoog risico  
Gemiddeld risico  
Laag risico  
 
 

Sub-
program-
ma 

Risico Korte toelichting  Bedrag 
incidenteel 
in   € 1.000 

Bedrag 
structureel 

in € 1.000 

1.1  Havens Verwijderen verdachte 
metalen bij 
baggerwerkzaamheden 

 60 

2.1  Openbaar basisonderwijs Subsidie energie  115 

2.2  Niet gesprongen 
explosieven 

Extra kosten bij ontruiming  50 

2.2 Rampen- en 
risicobestrijding 

Ontruiming bij brand of bij 
asbest 

 100 

3.4  Strand Profijt exploitatie strand   150 
4 Georganiseerde 

criminaliteit 
Schade op ondermijning  50 

A  Vennootschapsbelasting-
plicht overheidsbedrijven 
(Vpb) 

Voor parkeren en precario   190 

A  Informatiebeveiliging Maximale boete bij datalek  4.400 
  Laag risico     5.115 
1.1  Aandeelhouderschap 

DELTA N.V. 
Waardeverlies aandelen 270   

 Gemiddeld risico  270  
2.1  Dorps- en 

gemeenschapshuizen 
Huurovereenkomst   300  

2.2  Legesprocedure Windpark 
Krammer bv 

Leges bouw 35 windturbines 2.145   

2.2  Innovation Island Claim Prowonec  1.500   
2.2  Noorderpolder Claim Gebiedsontwikkeling 

Noorderpolder 
18.000  

A  Dagelijks bestuur Wachtgeld college 1.205  
 Laag risico  23.150  
  Totaal    23.420  
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Onder het voorgenomen beleid is aangegeven dat we risicomanagement in de komende jaren 
verder door ontwikkelen. Het kwantificeren en het inzicht geven in de kans of deze risico’s zich ook 
daadwerkelijk voordoen is een eerste stap. In de verdere doorontwikkeling zit de ontwikkeling van 
een risicosimulatiemodel. Dit is nu nog niet beschikbaar. Zeer globaal en gemiddeld genomen 
prognosticeren we dat: 
• 10% of € 2.342.000 van de incidenteel gekwantificeerde risico’s tot financiële maatregelen 

kunnen leiden 
• 30% of € 1.534.500 van de structureel gekwantificeerde risico’s tot financiële maatregelen 

kunnen leiden. 
 
2.9 Conclusies  
De paragraaf weerstandsvermogen is direct verbonden met alle programma’s en de gehele 
bedrijfsvoering (paragrafen) van de gemeente. Feitelijk is deze paragraaf hiervan een 
dwarsdoorsnede. De risico’s waarmee onze gemeente meerjarig wordt geconfronteerd, zijn naar 
onze mening te overzien en op te vangen binnen de beschikbare incidentele en structurele 
weerstandscapaciteit.  
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Paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen 

3.1 Overzicht 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de wijze waarop onze kapitaalgoederen zijn 
ondergebracht in beheerplannen en zijn vertaald in de jaarrekening. 
 
 
Beheerplannen 

Door de raad 
vastgesteld in 

Looptijd Financiële vertaling 
in de begroting 

Achterstallig 
onderhoud 

Wegen 2017 t/m 2021 Ja Nee 

Riolering 2015 t/m 2019 Ja Ja 

Groen 2014 t/m 2018 Ja Nee 

Speeltoestellen 2017 t/m 2026 Ja Nee 

Gebouwen 2015 t/m 2019 Ja Nee 

Openbare verlichting 2013 t/m 2018 Ja Nee 

Straatmeubilair en 
overige elementen 

n.v.t. 2010 e.v. Ja Nee 

Havens en 
waterwegen 

2015 t/m 2023 Ja Ja 

Baggerbeheersplan 2017 t/m 2026 Ja Ja 

 
Toelichting 
Het Beheerplan Groen maakt onderdeel uit van de Integrale Beheervisie Openbare ruimte 
(IBOR). Voor straatmeubilair en overige elementen is er een uitvoeringsplan gebaseerd op 
inspecties. 
 
3.2 Wegen 
Algemeen 
Wegbeheerders hebben vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor wegverhardingen. Dit betekent 
dat wij als wegbeheerder altijd verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit (onderhoudstoestand) van 
de verhardingen die de gemeente in beheer heeft. Deze zorgplicht moet waarborgen dat het 
gebruik van de wegen veilig plaats kan vinden en schades en/of ongevallen door gebreken aan 
de wegverharding zoveel mogelijk worden voorkomen. Verreweg het grootste deel van de 
gemeentelijke wegverhardingen ligt binnen de bebouwde kom van de kernen. 
 
U heeft hiervoor in 2017 het Beheer- en Beleidsplan Wegen 2017 – 2021 vastgesteld. In dit 
plan is objectief inzicht gegeven in de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen en de daaruit 
voortvloeiende te nemen maatregelen en financiële consequenties voor de periode 2017 - 
2021. Verder is het bestuurlijk kader en het beleidskader aangegeven. 
 
Uitgangspunten bij het gemeentelijke wegbeheer voor 2018 waren: 
• Het gebruik van wegen moet te allen tijde veilig kunnen plaatsvinden. Bij calamiteiten 

wordt direct ingegrepen.  

3 
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• Alle gemeentelijke wegen worden, conform de landelijke standaard van het Centrum 
voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek (CROW), op een gemiddeld kwaliteitsniveau gehouden.  

• Overlast van wegenonderhoud voor de burger wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 
Uitvoeringsplannen 
Het onderhoudsprogramma asfaltwegen en elementenverharding voor 2018 hebben we 
bepaald aan de hand van de weginspectie van 2016 en diverse klachten en meldingen. 
 
Onderstaand geven wij een overzicht van een aantal wegen dat in 2018 groot onderhoud heeft 
gehad: 
 
Asfaltonderhoud: 
• Burgh-Haamstede: Moolweg, De Haaijmansweg, Kraaijensteijnweg, Wilgenweg,  
 Torenweg 
• Ellemeet: Nieuweweg 
• Renesse: Oosterenbanweg, Duinweg 
• Bruinisse, Nijverheidsweg, Bakkersgat (Riekusweel) 
• Zierikzee: Mantelmeeuwstraat (voetpaden achter Poortambacht) Rotonde Laan van Sint 
Hilaire 
 
Elementenonderhoud:  
• Bruinisse: Hageweg 
• Scharendijke: Boutlaan 
• Burgh-Haamstede: Christinastraat, Burghseweg, Hogeweg, Kloosterweg 
• Zierikzee: Calandweg, Wysantpad, Haringvlietstraat, Schouwenbank, Graspieperstraat, 
Hoofdpoortstraat, Scheepstimmerdijk 
• Zonnemaire; Oprit 
• Noordgouwe: Stoofhof, Paauwstraat 
 
In het kader van de integraliteit van werken combineren we de uitvoeringsplannen zoveel 
mogelijk met rioolvervanging en groenonderhoud. Groot onderhoud aan wegen die binnen de 
Masterplannen van Renesse en Bruinisse vallen, stellen we uit tot uitvoering in het kader van 
de Masterplannen aan de orde is. Tot die tijd onderhouden we deze wegen dusdanig dat de 
veiligheid is gewaarborgd. Veelal betekent dit dat we enkel klein onderhoud uitvoeren.  
 
Kwaliteit  
Het wegbeheer voeren we uit volgens de CROW methodiek. Op basis van een jaarlijkse 
inspectie van de in beheer zijnde verhardingen verkrijgen we een actueel beeld van de conditie 
van het wegennet. 
 
Financiën 
Bij de vaststelling van het Beheer- en Beleidsplan Wegen 2017-2021 hebben we aangegeven 
dat we vanaf 2017 niet meer werken met een voorziening maar dat we de kosten van het 
wegenonderhoud als exploitatiebudgetten verantwoorden. De saldi van de exploitatiebudgetten 
worden aan het einde van het jaar gemuteerd op de reserve Wegenonderhoud. 
 
Voor de afwijkingen op deze budgetten verwijzen we naar de toelichting op het overzicht van 
baten en lasten.  
 
Risico’s 
Er blijft altijd een klein risico dat door niet tijdig gesignaleerde gebreken aan de weg schades of 
ongevallen kunnen ontstaan. Het risico op schades en ongevallen door gebreken aan de 
verhardingen ondervangen we zoveel mogelijk door het uitvoeren van weginspecties, waarbij 
schadebeelden worden vastgelegd. Gebreken van ernstige aard worden vervolgens direct 
verholpen. 
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3.3 Riolering  
Algemeen 
De zorg voor de gemeentelijke riolering is vastgelegd in de wet Milieubeheer. In het verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is het beleid met betrekking tot onderhoud, uitbreiding en 
verbetering van het rioleringsstelsel vastgelegd en wordt de gewenste situatie met betrekking 
tot de toestand en het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel beschreven. Na overleg 
met onze belangrijkste partners en verwerking van opmerkingen stelde u het vGRP 2015-2019 
in september 2015 vast. Uitgangspunt hierbij is een 100% kostendekking van de rioleringszorg 
via de rioolheffing. We hanteren hierbij een planhorizon van 50 jaar. 
 
De kosten voor aanleg van nieuwe riolering en aanpassingen als gevolg van uitbreidingen van 
woonwijken of bedrijventerreinen komen ten laste van de betreffende grondexploitaties. Daarna 
worden de rioleringen via een areaaluitbreiding overgedragen aan beheer. 
 
Uitvoeringsplannen 
De geplande activiteiten in het begrotingsjaar 2018 waren:  
• Verdere completering van de rioolbeheerdata:  

De rioolbeheerdata brachten we verder op orde mede op basis van bevindingen uit 
reiniging en inspectie en verwerking van revisietekeningen.  

• Definiëren en uitvoeren van maatregelen voor onderhoud, reparatie of vervanging van 
hoofdriolen op basis van de inspectieresultaten en vastgesteld beleid:  
Op basis van de video-inspectie heeft onze aannemer maatregelen gedefinieerd voor 
Bruinisse. De andere kernen zijn geïnspecteerd maar nog niet gedefinieerd. 

• Afstemmen van het vervangingsplan voor de binnenstad van Zierikzee op overige 
ontwerptaken / beleidsstukken zoals het Programmaplan Zierikzee, het 
uitvoeringsprogramma Tij van de Toekomst, de Visie Openbare Ruimte Zierikzee en 
diverse herstructureringsopgaven van Zeeuwland:  
We hadden continu aandacht voor de benodigde afstemming van het vervangingsplan bij 
alle ruimtelijke ontwikkelingen. Dit leidde tot een integrale aanpak in ingrepen in onze 
openbare ruimte.   

• Metingen aan overstorten ter controle van de vuilemissie uit het rioolstelsel:  
We maten de vuilemissie aan de overstorten in de Zierikzeese grachten, dit is een 
doorlopend proces. 

• Continueren en monitoren van het afkoppelbeleid; 
• We zetten in op een beheersbaar riool voor de binnenstad Zierikzee:  

In overleg met de bewoners werd, met name voor riolering op particulier terrein, desnoods 
een oplossing op maat verzorgd; Hiervoor legden we een nieuw riool aan in de Mol en 
brachten we enkele huisaansluiting van achter de woning naar de voorzijde. Dit project is 
begin 2018 afgerond. 

• We zetten verdere stappen in de communicatie om draagvlak bij de bewoners te creëren: 
Samen met onze civiele aannemers namen we de bewoners mee in de realisatie van de 
rioolvervangingsprojecten. 

• Wegwerken achterstallig onderhoud (o.a. Ouwerkerk en Oosterland):  
Op basis van de putvideo-inspecties inventariseerden we in 2017 achterstallig onderhoud in 
Bruinisse,  in 2018 is dit uitgevoerd. In Ouwerkerk en Oosterland werkten we achterstallig 
onderhoud weg en begonnen we met de rioolvervangingen. 

 
Wij realiseerden of begonnen de volgende rioolvervangingsprojecten: 
• Oosterland: Molenweg 
• Ouwerkerk: o.a. Zweedse straat, Noorse straat en Phoenixstraat (Ouwerkerk-Zuid) 
• Renesse: Hogezoom (tussen de Roelandsweg en Kooijmansweg) 
• Zierikzee: Wielingenstraat e.o. (Poortvernieuwing 2), Mol, Ockersestraat, Fokkerstraat, de 

Cranestraat en de Kanterlaan. Het rioolonderzoek Lange StJanstraat eo is afgerond en als 
bijkomend werken op het project “Stadsentree Havenpoort” is een deel van de riolering aan 
de Julianastraat en ook aan Groeneweegje geoptimaliseerd. 

• Brouwershaven: IJsbaan 
• Noordwelle: Ingridstraat en Hoefijzer 
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Kwaliteit 
We begonnen in 2017 met risico gestuurd reinigen en inspecteren. Dit is een doorlopend proces 
waar we in 2018 mee verder zijn gegaan. De strengen waar we het meeste risico lopen op 
schades en calamiteiten inspecteren we de komende jaren nogmaals. 
Bij de vaststelling van het vGRP eind 2015 is het financieel volume afgestemd op inspectie tot 
2020 en daarna op de te verwachten levensduur. Bij de financiële doorrekening van het vGRP 
is de exploitatie een redelijke constante factor. Op investeringsniveau ligt dit anders. Uiteindelijk 
is onze rioleringszorg een financieel gesloten systeem, waarbij de kosten volledig gedekt 
worden door de rioolheffing. 
 
Ontwikkelingen 
Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + 
Begin 2013 ondertekende het college een overeenkomst voor verdergaande samenwerking in 
de afvalwaterketen in Zeeland (SAZ+). Samen met onze partners continueerden we de 
samenwerking in de afvalwaterketen gericht op het behalen van de vanuit het Rijk opgelegde 
doelmatigheidsopgave (Nationaal Bestuursakkoord Water). Dat leidde tot een concretisering 
van de aanpak in de visie op de waterketen en de daaraan gerelateerde stedelijke 
wateropgave. De uitvoering daarvan integreerden wij daar waar mogelijk al in onze 
uitvoeringsplannen. Daarbij hebben wij deelgenomen aan een pilotproject genaamd SORBET 
(Samenwerken in de OndeRgrond en BuitEnruimTe) van de SAZ+, waarin belanghebbenden, 
gemeenten en netbeheerders hun projecten voor de komende jaren aanmelden. Doel van deze 
pilot is om te kijken of er overlappende werkzaamheden zijn en waar de belanghebbenden 
samen kunnen optrekken om de overlast voor de burger zo beperkt mogelijk te houden. In 2019 
gaan we hiermee verder.   
 
Daarnaast stelden we op basis van de Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) voor het 
afvalwatersysteem in Westerschouwen het maatregelenplan (2013 – 2018) op. 
De uitvoering van het maatregelenplan is zowel qua planning als financiën in het nieuwe vGRP 
geborgd.  
 
Waterbergingsfonds 
Bij elk ruimtelijk initiatief, waarbij het verhard oppervlak in een gebied toeneemt, moeten de 
negatieve gevolgen voor de (water)bergingscapaciteit worden gecompenseerd door realisatie 
van een waterberging. Dit levert een heel versnipperd beeld op van waterpartijtjes. Dit kan nu 
afgekocht worden en zo ontstaat de mogelijkheid een grote waterberging te realiseren op een 
gewenste plaats met weinig eigen middelen. Van deze mogelijkheid maakten we in 2018 geen 
gebruik.  
 
Overige ontwikkelingen 2018 
Naast bovengenoemde ontwikkelingen in het vGRP 2015 – 2019 werden, naast de huidige 
inspanningen, de volgende nieuwe thema’s verder uitgewerkt: 

• Met de aanbesteding van het contract “Van Reiniging tot Relining” gingen we in 2018 
verder met meer prestatiegericht rioleringsbeheer; 

• In 2018 hebben we de klimaatstresstest uitgevoerd. Bruinisse diende als pilot hiervoor. 
Met het subsidietraject Stars2C wordt dit in 2019 verder opgepakt. 

 
Financiën 
Voorziening groot onderhoud riolering 
Binnen deze voorziening is er een lagere onttrekking van € 246.000 omdat er minder 
deelreliningen hebben plaatsgevonden. We hebben eerst een inventarisatie gemaakt en aan de 
hand daarvan hebben we Bruinisse in 2018 opgepakt. Deelrelining was daar noodzakelijk. De 
rest van het eiland komt vanaf 2019 aan de beurt. 
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Toereikendheid: 
Om de 5 jaar wordt het vGRP herzien. Als het nodig is passen we de toevoeging aan de 
voorziening dan aan. Op dit moment blijkt er voldoende in de voorziening te zitten om de 
geplande werkzaamheden meerjarig uit te voeren. 
 
Voorziening vervangingsinvesteringen 
Bij de vervangingsinvesteringen die we dekken uit de voorziening vervangingsinvesteringen 
riolering melden we een lagere onttrekking van € 539.000.  
In Scharendijke en Bruinisse zijn projecten doorgeschoven naar 2019 in verband met 
afstemming met andere activiteiten die in deze kernen lopen.  

 
Toereikendheid: 
Zie de toelichting bij de voorziening groot onderhoud riolering. 
 
Risico’s 
De risico’s zijn te overzien. Onzekerheden zitten veelal in de oude gewelfriolen in de binnenstad 
van Zierikzee, die ook nog vaak in de achtertuinen van particulieren gelegen zijn. Gelet op de 
klimatologische ontwikkelingen bestaat het risico op wateroverlast, ondanks de theoretische 
berekeningen met neerslagintensiteiten, waarbij het stelsel voldoende capaciteit heeft. 
 
3.4 Groen 
Algemeen 
Het openbaar groen is ons natuurlijk kapitaal. Het draagt bij aan het welzijn en de welvaart. 
Hoewel niet direct te kapitaliseren, zijn er effecten en baten op bijvoorbeeld gezondheid en 
toerisme. De aanwezigheid van groen in de leefomgeving is prettig en heeft effect op het 
welbevinden en de gezondheid van mensen. Ook kan groen de effecten van klimaatverandering 
opvangen door bijvoorbeeld water te bergen. 
 
Kwaliteit 
Vanuit de visie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) werken we aan een duurzame en 
veilige omgeving. We werken volgens de gouden driehoek inrichting, beheer en gebruik. Voor 
het openbaar groen betekent dit, dat we het onderhoud in centra en accenten op 
kwaliteitsniveau A uitvoeren (volgens de CROW kwaliteitscatalogus). In de woon- en 
verblijfsgebieden hanteren we  kwaliteitsniveau B. 
 
Uitvoeringsplannen 
In de visie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) stelden we voor om extra middelen 
specifiek voor groen ter beschikking te stellen. Deze extra middelen zijn bedoeld om projecten 
integraal uit te voeren. Dit houdt in dat we uit het oogpunt van efficiëntie werkzaamheden aan 
groen, riool en wegen zoveel mogelijk combineren.  Wij werkten hierbij ook in 2018 aan een 
efficiënt te beheren areaal, waarbij we onbeheersbaar en of versleten groen vervangen met als 
doel dat er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt. 
 
In 2018 realiseerden we onder andere de volgende projecten: 

- De Lei in Brouwershaven 
- Roggestraat in Bruinisse 
- Welleweg in Dreischor 
- Vuufgemete in Kerkwerve 
- Elzenpad, Berkenpad en Abelenpad in Nieuw-Haamstede 
- Rotonde Helder, Renesse (gerealiseerd met toepassing van oa Green to Color) 
- Parkeerterrein Oude Moolweg, Renesse 
- Tuin van Renesse, Renesse 
- Noordwelle: Ingridstraat en Hoefijzer 
- Ouwerkerk: o.a. Zweedse straat, Noorse straat en Phoenixstraat (Ouwerkerk-Zuid) 
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Speelruimtes 
Wij ontwikkelden nieuw speelbeleid. Het speelruimteplan 2017-2026 “Samen spelen “ is 
vervolgens door uw raad vastgesteld. Door concentratie en herverdeling van 
speelvoorzieningen gaan we beter aansluiten bij de behoefte van kinderen in de kern. Binnen 
het speelplaatsenbeleid is er ruimte voor cofinanciering. Dit zodat we initiatieven van 
(groepen)burgers zoals bijvoorbeeld de Stichting Noorderpolder konden helpen realiseren. De 
spelregels daarvoor zijn vastgesteld in het speelplaatsenbeleid.  
 
Onderstaande speelplekken zijn in 2018 gerenoveerd: 

- Ingridstraat Noordwelle 
- School de Klimop Dreischor 
- Lange Groendal Zierikzee 
- De Lelie Brouwershaven 
- Roggenplaat Zierikzee 
- Dorpshuis Noordgouwe 
- Spuislop Brouwershaven 
- Watergang Zierikzee 

 
 
Beheer oppervlaktewater bebouwd gebied 
In 2016 is de overeenkomst Beheer Oppervlaktewater Bebouwd gebied (BOB) tussen het 
waterschap en de Zeeuwse gemeentes verlengd. Het baggeren en instandhouden van de 
oevers is noodzakelijk voor een goed functionerend watersysteem. 
Het eiland is opgedeeld in acht delfblokken. Ieder jaar wordt er één blok gebaggerd, hiermee 
we achterstallig onderhoud voorkomen.  
We baggerden het afgesproken delfblok in Burgh-Haamsteden/Westerschouwen en vervingen 
waar nodig de beschoeiing. 
 
Ontwikkelingen verbod gewasbeschermingsmiddelen 
In 2016 is het verbod van kracht geworden om gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen 
in de openbare ruimte te gebruiken. Op overige terreinen, waaronder de sportvelden, is het 
verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitgesteld tot 2020. Dit 
verbod en de financiële gevolgen evalueerden wij met onze partner in beheer en onderhoud. De 
uitvoeringsmethode voor het schoonhouden van de straat is aangepast en we onderzoeken de 
structurele consequenties vanaf 2019 omdat 2018 geen representatief jaar was in verband door 
de extreme zomertemperaturen. 
 
Financiën 
Voorziening kwaliteitsplan groen 
De onttrekkingen vanuit de voorziening voor Brouwershaven zijn in het kader van de 
ontwikkelingen stadsvisie in afwachting van verdere concretisering van het 
uitvoeringsprogramma uitgesteld. Dit is de belangrijkste verklaring van de onderschrijding in 
2018 binnen de voorziening van € 67.000 
 
Toereikendheid: 
Op basis van de onttrekkingen in 2018 en de op dit moment bekende plannen voor 2018 is de 
voorziening toereikend. Momenteel zijn we bezig met een actualisatie van het beleid- en 
beheersplan voor 2019 en 2020. Daarbij nemen we ook de meerjarige toereikendheid mee. Dit 
betrekken we bij de begrotingsvoorbereiding 2020-2024. 
 
Voorziening speelruimtes 
Financieel zijn er binnen de voorziening speelruimtes geen bijzonderheden te melden. 
 
Toereikendheid: 
Op basis van de huidige berekening wordt de voorziening toereikend geacht.  
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Risico’s 
Risico’s in de openbare ruimte bestaan hoofdzakelijk uit aansprakelijkheid bij schade door 
gebreken aan elementen of objecten. Van belang is dat de gemeente voldoet aan haar 
wettelijke zorgplicht. Om hieraan te voldoen, keuren we de speeltoestellen en inspecteren we 
de bomen. Door het uitvoeren van inspecties en keuringen en het nemen van adequate 
maatregelen blijven de risico’s beperkt. 
 
 
3.5 Gebouwen 
Algemeen 
Wij bezitten een relatief groot aantal gebouwen. Deze gebouwen moeten op een adequate 
manier worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden. Vanaf 1 januari 2015 is niet alleen het 
uitvoeren van onderhoud de verantwoordelijkheid van de afdeling Openbare Werken, maar is 
het complete beheer hier gecentraliseerd. Hiervoor is het cluster Centrale Beheersorganisatie 
Gebouwen (CBG) verantwoordelijk. Voor inrichting van de beheerorganisatie is het bestaande 
programma TOPdesk uitgebreid, aangepast en gedeeltelijk organisatiebreed toegankelijk 
gemaakt. De gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen in het programma, voorzien van het 
juiste adres conform de BAG, voorzien van foto en gekoppeld aan de juiste gegevens van o.a. 
relaties, ICT en verzekeringen. Tevens is in het programma opgenomen welk onderhoud 
verricht moet worden om al deze gebouwen in een goede staat te houden. Binnen dit 
meerjarenonderhoudsplan is per gebouw aangegeven welk onderhoud verricht moet worden en 
wat hiervan de kosten zijn voor de komende jaren. In de begroting zijn alle kosten en baten die 
behoren tot de centrale beheersorganisatie bij elkaar gezet zodat hiervoor de 
(budget)verantwoordelijkheid is gewaarborgd.  
 
Kwaliteit 
U heeft het kwaliteitsniveau van het uit te voeren onderhoud vastgesteld. Uitgangspunt is hierbij 
vervanging van het bestaande, sober en doelmatig. Dit houdt in dat we per gebouw bekijken 
welke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd moeten worden om het huidige gebruik ongehinderd 
voortgang te laten vinden en geen achterstallig onderhoud te laten ontstaan. 
 
Uitvoeringsplannen 
De uitvoeringsplannen voor 2018 zijn grotendeels conform onderhoudsplan en beleid 
uitgevoerd. Bij de molens is achterstand ontstaan wat projectmatig wordt hersteld en meer 
gespreid wordt in de tijd. Bij monumenten leidde herziening van de planning op basis van 
actuele inspecties in 2017 tot een bijstelling in daadwerkelijk uitgevoerd onderhoud. Conform 
die bijstelling is in 2018 het onderhoud aan de monumenten uitgevoerd.    
In 2017 zijn we gestart met de verbouwing van de verschillende verdiepingen van het 
gemeentehuis ten behoeve van de herhuisvesting. Deze werkzaamheden zijn medio april 2018 
afgerond. Naar aanleiding van dit project heeft het college besloten ons te laten voorzien in 
extra werkkamerverlichting in de kamers die door de herindeling niet op alle bureaus voldoen. 
Ook zijn naar aanleiding in dit project de tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid op 
de begane grond en de eerste verdieping van het gemeentehuis opgelost. Daarna is gestart 
met de inventarisatie van de gebreken op de overige verdiepingen. Hiervan is in december een 
rapportage en aanbieding voor de uitvoering gedaan. 
  
Ontwikkelingen 
Voor het onderhoud aan de installaties in het gemeentehuis is in 2018 een nieuw 
onderhoudscontract afgesloten met inbegrip van de coördinatie over de onderhoudscontracten 
van technische onderdelen, die raakvlakken met elkaar hebben. 
In 2018 hebben we de gebouw gerelateerde gegevens binnen het programma TOPdesk nog 
verder uitgebreid. 
Doordat de verantwoording voor het beheer nu is gecentraliseerd, kunnen we steeds beter 
kijken naar de optimale situatie per gebouw. Zo kijken we bijvoorbeeld bij gebouwen met een 
hoog energieverbruik naar mogelijke energiebesparingen tijdens het uitvoeren van groot 
onderhoud. 
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Met betrekking tot het technisch beheer (uitvoeren van onderhoud) werken we via het 
programma TOPdesk samen met onze huisaannemer, dit aflopende contract is in 2018 met een 
jaar verlengd, met daarbij de optie om dit voor de vier komende daarna nogmaals te doen. 
Vanuit de geplande onderhoudsactiviteiten doet de huisaannemer een voorstel voor uitvoering. 
Het gehele traject vanaf planvorming tot opdrachtverstrekking gebeurt hierbij digitaal. 
Voor de restauratie van het Blauwe bolwerk is een maximale bijdrage van €432.000,00 subsidie 
verleend door de provincie Zeeland en €10.000,00 door de stichting monumenten Schouwen-
Duiveland. Vervolgens is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering. 
 
Financiën 
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Binnen de voorziening melden we een overschot van € 218.000.  
Het achterstallig onderhoud van molen de Lelie wordt gedekt uit de voorziening. Omdat het 
grootste deel van de werkzaamheden in 2019 plaatsvindt, heeft deze onttrekking nog niet 
plaatsgevonden. 
Verder hebben we in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting 2019 al 
melding gemaakt van een besparing op het onderhoud door efficiency maatregelen en het 
scherp stellen van de onderhoudsprogrammering. Dit effect doet zich ook al gelden in 2018.  
 
Toereikendheid: 
De voorziening is op basis van het huidig beleidsplan meerjarig toereikend. We zijn op dit 
moment bezig om het beheersplan te actualiseren. We leggen dit in het eerste half jaar van 
2019 aan u voor.  
 
Voorziening onderhoud gebouwen Reiniging 
In 2018 zijn hier geen bijzonderheden over te melden. De voorziening is meerjarig toereikend. 
 
Risico’s 
Binnen het gebouwenonderhoud bepaalt de beleidsmatige afdeling in principe wat er wordt 
uitgevoerd aan onderhoud aan een gebouw binnen zijn/haar beleidsveld. Het is bij een aantal 
gebouwen zo, dat er bepaald is om alleen het hoogst noodzakelijke aan onderhoud uit te 
voeren, aangezien nog niet duidelijk is wat er met het gebouw gaat gebeuren (bijv. afstoting). 
Als er een behoorlijke periode te weinig onderhoud wordt uitgevoerd, ontstaat er achterstallig 
onderhoud en krijgt het gebouw een verpauperd uiterlijk, wat weer vandalisme in de hand werkt. 
De herstelkosten achteraf, indien een gebouw toch niet wordt afgestoten, zijn vele malen hoger 
dan de oorspronkelijke reguliere onderhoudskosten. Met achterstallig onderhoud loop je tevens 
het risico dat het verval van het gebouw sneller gaat dan verwacht met alle gevolgen van dien 
(lekkage, kortsluiting etc.). 
 
 
3.6 Openbare verlichting 
Algemeen 
In het Beheer- en Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 - 2018 zijn onder andere de volgende 
uitgangspunten opgenomen: 
• Het in stand houden van de huidige openbare verlichting, waarbij vervanging plaats 

vindt op basis van inspectie. Masten die de technische levensduur hebben bereikt maar 
nog in goede staat verkeren, worden vooralsnog niet vervangen;  

• De monumentenverlichting onder te brengen in het beheer- en beleidsplan openbare 
verlichting. De uitvoering zoals benoemd in de Erfgoednota ten uitvoering te brengen en 
jaarlijks € 12.000 in de voorziening te reserveren; 

• De beleidsdoelstelling “Aanpassen van de openbare verlichting conform ROVL-2011 
richtlijn op plaatsen waar projectmatige vervangingen worden uitgevoerd (renovaties, 
herinrichting en groot wegonderhoud)”, continueren. 

 
In bestaande situaties, waar nog geen openbare verlichting aanwezig is, plaatsen we geen 
lichtmasten. Uitzonderingen hierop zijn locaties waar het college of de raad dit noodzakelijk 
vinden of de politie of de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid nadrukkelijk 
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verzoekt verlichting te plaatsen. Vanuit het beleidsstuk “Licht en Donker” bestaat ook de 
mogelijkheid om de openbare verlichting aan te passen. Hiervoor is in 2015 het advies 
“Maatstaven openbare verlichting buitengebied” vastgesteld. 
 
Uitvoeringsplannen 
Uitvoering van onderhoud en aanpassingen gebeurde conform het vastgestelde beleid. We 
hebben in 2018 ruim 1.800 oude armaturen vervangen voor dynamische led armaturen. 
Projectmatig vervingen wij diverse installaties o.a. in: 

- Brouwershaven: Haven Zuidzijde 
- Burgh-Haamstede: Kraaijensteijnweg 
- Renesse: Tuin van Renesse, Zeebloemenbuurt, Hogezoom, parkeerterrein Oude 

Moolweg 
- Zierikzee: Parkeerterrein Havenpoort, Poortvernieuwing 2 
- Noordwelle: Ingridstraat en Hoefijzer 

 
Ontwikkelingen 
In 2017 besloten wij het raamcontract met CityTec ondanks een veelbelovende start niet te 
verlengen vanwege achterblijvende prestaties. In 2018 hebben we alle lopende zaken met 
CityTec afgerond, ook financieel.  
 
Kwaliteit 
De huidige openbare verlichtingsinstallaties hebben een basis niveau. Eventuele vervanging 
vindt plaats op basis van deze inspectie. Masten die de technische levensduur hebben bereikt 
maar nog in goede staat verkeren, worden niet vervangen. Energie onzuinige armaturen 
vervangen we door LED. Deze leveren weer een energiebesparing op. De beschikbare 
middelen zijn afgestemd op het vastgelegde kwaliteitsniveau.  
 
Financiën 
Eind 2018 maakten we melding van de afwikkeling van het contract openbare verlichting. 
Omdat we niet met een leverancier verder gingen zijn de projectmatige zaken die we bij hun 
hadden uitgezet eerder opgeleverd dan gepland. Om te voorkomen dat de voorziening 
openbare verlichting hierdoor negatief ging lopen hebben we een extra toevoeging aan deze 
voorziening gedaan. 
 
Toereikendheid: 
Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 leggen we binnenkort ter 
besluitvorming voor. Vanwege het gelijkmatige verloop van de verwachte uitgaven de komende 
periode stellen we in dit nieuwe plan voor om de voorziening openbare verlichting op te heffen. 
 
Risico’s 
Op plaatsen waar geen openbare verlichting staat zijn altijd zekere risico’s ten aanzien van 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid. In het beleid is hier voldoende aandacht voor.  
 
 
3.7 Straatmeubilair en overige elementen  
Algemeen 
Het straatmeubilair en overige objecten zijn vrijwel allemaal opgenomen in beheerplannen. 
Er is daarnaast een categorie objecten die daar buiten valt en hier apart is opgenomen.  
 
De grotere objecten in de openbare ruimte, bruggen en steigers in binnenwateren, muren en 
hekwerken zijn geïnventariseerd en geïnspecteerd. De financiële middelen zijn structureel 
beschikbaar in een onderhoudsvoorziening en de objecten worden jaarlijks onderhouden. 
In 2012 vond een inventarisatie en inspectie van overige objecten, grotendeels muren en 
hekwerken, plaats. Op basis van de in 2012 afgeronde inspectie van overige objecten 
beoordelen we welke binnen de exploitatiesfeer vallen en welke ten laste van de 
onderhoudsvoorziening worden gebracht. De toereikendheidstoets van de voorziening kan 
daarbij aanleiding zijn tot bijstelling van de toevoeging. 
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Daar waar geen kwaliteitsniveau is vastgelegd, betreft het feitelijk het schoon, heel en veilig 
houden van de objecten. Alle (elektrische) installaties moeten voldoen aan de NEN-normen. 
 
Een bijzondere categorie is de marktkasten. Er staan kasten voor weekmarkten, maar er is ook 
een aantal kasten met als doel enkel de stroomvoorziening van een individuele 
standplaatshouder, zoals een frietkar. We optimaliseerden deze stroomvoorzieningen 
grotendeels door vernieuwing, renovatie maar ook verwijdering van een aantal kasten. We 
kregen zo weer grip op gebruik en de verrekening van kosten.  
 
Uitvoeringsplannen  
In 2018 onderhielden we op basis van inspectie muren, hekwerken, bruggen en steigers. 
Daarnaast vervingen we een aantal bruggen. Aan de hand van de inspecties sloten we de 
Zuidwellebrug in 2017 af voor gemotoriseerd verkeer, in 2018 is er verder onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor restauratie. 
 
Kwaliteit 
Aan de hand van de inspectie 2018 is de kwaliteit van de kunstwerken (bruggen en vissteigers) 
goed. De afgelopen jaren 2012, 2014, 2016 en 2018 vervingen we diverse bruggen en voerden 
we groot onderhoud uit. Het aantal objecten is de laatste jaren toegenomen van 39 in 2011 tot 
50 in 2018. De kwaliteit van de kunstwerken (muren en hekwerken) brachten we, na 
inventarisatie in 2012, op een basis niveau van schoon, heel en veilig. Jaarlijks komen hier 
objecten bij waarvan sommigen in slechte staat verkeren en waarbij direct onderhoud nodig is. 
 
Financiën   
Het uitvoeringsplan kunstwerken dateert van 2010-2011. Conform de notitie materiele vaste 
activa, welke in december 2017 is vastgesteld, mag een beheersplan maximaal 5 jaar oud zijn. 
In 2018 waren wij voornemens om een nieuw beheersplan op te stellen, dit is wegens andere 
prioriteiten niet gedaan en volgt nu in 2019. 
  
Risico’s 
De kwaliteit van de meeste kunstwerken is in beeld. Verdere inventarisatie, inspectie en advies 
wordt uitgevoerd en opgesteld. 
 
3.8 Havens en waterwegen 
Algemeen.  
In het meerjarenperspectief is het onderhoud opgenomen om de havens op een adequaat 
niveau te houden. Daarbij spelen we ook in op prioriteiten die vooral in een onderhoudsgevoelig 
gebied als havens voorkomen. Ter dekking van de kosten is een onderhoudsvoorziening 
ingesteld. Het dagelijks beheer van de havens berust bij de gemeentelijke havenmeesters, in de 
zomerperiode aangevuld met arbeidscontractanten en uitzendkrachten. 
 
Uitvoeringsplannen 
In 2018 voerden we groot onderhoud uit aan de kademuren van de Vissersdijk in Zierikzee en 
de damwand van de trailerhelling in de haven van Brouwershaven. 
 
Aan de hand van de eerste resultaten van het onderzoek naar de toestand van de fundering 
van de kademuren van de Oude Haven te Zierikzee, hebben we vervolgonderzoek uitgevoerd. 
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het restaureren van de kademuren. 
 
Het klein onderhoud voerden we met onze partner Aquavia uit. Zij hebben een contract voor 4 
jaar, tot en met 31 december 2019, met de optie voor verlenging met nog eens 4 jaar. 
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Baggeren: 
De detectie van de niet gesprongen explosieven heeft plaatsgevonden alvorens het baggeren 
van (een deel van) de Nieuwe Haven te Zierikzee en (een deel van) de Reparatiehaven te 
Bruinisse. 
 
Ontwikkelingen 
Per 1 januari 2013 is jachthaven Scharendijke overgedragen aan de Stichting Jachthaven 
Scharendijke. In 2018 heeft een uitspraak van de Europese Commissie een einde gemaakt aan 
de juridische afronding van dit dossier met een positieve uitspraak voor de gemeente.  
In 2018 hebben wij het besluit genomen een verzoek in te dienen bij het Nederlands Arbitrage 
Instituut, om de vigerende huurovereenkomst met Watersportvereniging Brouwershaven te 
ontbinden. Zitting vindt plaats in 2019. 
 
 
Financiën 
Voorziening onderhoud havens: 
De jaarschijf 2018 laat een onderschrijding zien van € 58.000. Dit komt met name doordat 
werkzaamheden in de haven Brouwershaven gedeeltelijk in 2019 plaatsvinden terwijl de raming 
volledig in 2018 was neergezet.  
 
Toereikendheid: 
Op basis van de huidige opzet is de voorziening toereikend, behalve het jaar 2021. Vanuit het 
rapport kostendekkendheid havens, dat we in 2019 aanbieden, vindt een actualisering plaats 
van de onderhoudsplanning. De consequenties voor de toereikendheid van de voorziening 
nemen we daar in mee. 
 
Voorziening baggerbeheerplan: 
In 2018 baggerden we (een deel van) de Nieuwe Haven te Zierikzee en de Reparatiehaven te 
Bruinisse conform het baggerbeheersplan. De voorziening is tot en met het jaar 2022 meerjarig 
toereikend. Bij de voorbereiding van de begroting 2020-2024 actualiseren we de bagger 
projecten qua fasering en (financieel)volume in combinatie met de stand van de voorziening. 
 
 
Risico’s  
Er blijft altijd een klein risico dat door niet tijdig gesignaleerde gebreken in de havens schades 
of ongevallen kunnen ontstaan. Het risico op schades en ongevallen door gebreken in de 
havens wordt zoveel mogelijk ondervangen door controle van de havenmeesters en Aquavia op 
eventuele calamiteiten. 
 
3.9 Conclusie 
Het noodzakelijke inzicht in de consequenties van beheer en onderhoud van de 
kapitaalgoederen is voldoende. Vanaf 2015 vulden we met het integrale beheerpakket een 
belangrijke voorwaarde in om ons databeheer optimaal te kunnen waarborgen. We hebben die 
lijn in 2018 voortgezet. We voerden op basis daarvan grotendeels het noodzakelijk onderhoud 
uit om het in beleid vastgelegd kwaliteitsniveau te garanderen. Daar waar afwijkingen zijn 
ontstaan is verklaard wat daarvan de reden was. Van een aantal voorzieningen herzien we de 
meerjarige toereikendheid in 2019 en leggen we de consequenties separaat ter besluitvorming 
voor.  
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Paragraaf Financiering 
 
 
In deze financieringsparagraaf lichten we de beleidsuitvoering op het gebied van treasury toe. 
 
4.1 Renterisicobeheer 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is ingesteld als instrument om de renterisico’s bij de vlottende schuld te 
beheersen. Het Rijk heeft een maximum gesteld bij het gebruik van korte financiering (looptijd 
maximaal één jaar). De wettelijke toegestane omvang bedraagt 8,5% van de jaarbegroting bij 
aanvang van het dienstjaar. 
 
Berekening van de kasgeldlimiet 2018:  
 
Toegestane kasgeldlimiet 2018: in € x 1.000 
a) Begrotingstotaal per 1/1/2018 101.217 
b) Vastgestelde percentage 8,50 % 
c) Kasgeldlimiet a x b 8.603 

  
In 2018 is per kwartaal de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke 
norm. Hieruit bleek dat wij binnen de gestelde norm bleven. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De 
renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet 
meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel van de renterisiconorm is 
hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de 
begroting wordt voor renteschokken bij renteherzieningen. Binnen de Wet Financiering 
decentrale overheid (Fido) is een bindend kader vastgesteld om bij een overschrijding van de 
renterisiconorm maatregelen te treffen. 
 
Onderstaande tabel geeft aan dat de renterisiconorm in 2018 niet is overschreden. 
 
Stap Variabelen Begroting 2018  

Bedrag in € 
Rekening 2018 

Bedrag in € 
1 Renteherzieningen   
2 Aflossingen 3.464  3.508 
3 Renterisico (1+2)  3.464   3.508 
        
4 Renterisiconorm     
4a Begrotingstotaal jaar T  101.217 108.609  
4b  % in de regeling 20  20  
4 = 
(4ax4b/100) 

Renterisiconorm (van 
alleen jaar T) 

20.243 21.722 

    
5a=(4>3) Ruimte onder 

renterisiconorm 
16.779 18.214 

 
4.2 Koersrisicobeheer 
Koersrisico is het risico dat de financiële vaste activa van de gemeente in waarde verminderen 
door negatieve koersontwikkelingen. Op basis van artikel 6 van het Treasurystatuut van onze 
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gemeente wordt dit risico beperkt doordat alle uitzettingen een hoofdsomgarantie aan het einde 
van de looptijd en vastrentende waarde hebben.  
 
4.3 Kredietrisicobeheer 
Kredietrisico is het risico op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet 
(tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door financiële instellingen. Op basis van artikel 
7 van het Treasurystatuut van onze gemeente wordt dit risico beperkt doordat alle financiële 
instellingen zijn gevestigd in een lidstaat met ten minste een AA-rating en dat alle uitzettingen 
ten minste AA-minus rating hebben. De leningen uit de huidige portefeuille zijn volledig 
afgesloten bij instellingen in Nederland. 
 
4.4  Intern liquiditeitsrisicobeheer 
Alle geldstromen van de gemeente waren voor 2018 op maandbasis en voor de drie 
daaropvolgende jaren op jaarbasis ingepland.  
 
Actualisatie en verfijning van de operationele geldstromen is een continu proces. Een 
aandachtspunt blijft dat de budgethouders een realistischer inschatting maken van de planning 
van geldstromen van investeringen en voorzieningen. 
 
Financieringsbehoefte 
Het werkelijk gemiddeld liquiditeitsoverschot bedroeg in 2018 €  4.666.265 (gemiddeld begroot 
tekort van € 14,6 miljoen). Het overschot is o.a. ontstaan door het aangaan van een lening van 
€ 20,2 miljoen met een rentepercentage van 1.815%  voor de bouw van de Pontes Pieter 
Zeeman en de Meie (raadsbesluit 1 juni 2017)  
Uit de verschillenanalyse (exclusief de Zuidhoek) blijkt dat de belangrijkste oorzaak van het 
verschil is het niet volledig realiseren van geraamde investeringen en uitgaven in 2018.  
 

 
 
Rentekosten in 2018  
Rentekosten Raming bedrag 

rente in 2018 
(primitief) 

Werkelijk 
bedrag rente in 

2018 

Verschil 

Kortgeld concern 0 300 300 
Langgeld -2.007.900 -2.005.000 -2.900 
Totaal -2.007.900 -2.005.300 -2.600 

 2.000-

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov. 31-
dec

Werkelijk 959 1.071 2.284 597 602- 1.165 912 2.612 3.625 6.040 7.037 5.452
Planning 5.659 2.494 6.753 5.948 4.758 9.401 6.594 8.069 7.392 11.52 9.739 6.143

Cashflow werkelijk en planning 2018 
(x € 1.000) 

 

Werkelijk
Planning
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Leningenportefeuille 
De onderhandse leningen vormen een belangrijk deel van het totale vreemd vermogen van de 
gemeente. De invloed van een de nieuwe lening en reguliere aflossingen op de gemiddelde 
rente in 2018 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Mutaties in de 
leningenportefeuille 

Bedrag in 
€ 

Gemiddelde 
rente 

Invloed op gem. 
rente 

Stand per 1 januari 2018 63.105.241 3,59%      
Nieuwe lening  4.500.000 0,62%* 0,44% 
Reguliere aflossingen -3.508.166      
Vervroegde aflossingen    
Renteaanpassingen (oud 
percentage)    

Renteaanpassingen (nieuw 
percentage)    

Stand per 31 december 2018 64.097.076 3,15%  
* Dit gemiddelde rentepercentage van de lening wijkt af van het werkelijk rentepercentage van de afgesloten lening, 
omdat het gemiddelde wordt berekend naar jaarbasis. 
 
In de begroting 2018 was het opnemen van een langlopende geldlening van € 4.500.000 
geraamd. Dit gelet op het geraamde structurele liquiditeitstekort. Deze lening is afgesloten op 9 
oktober 2018 bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het betreft een lineaire (jaarlijks gelijk 
aflossingsbedrag) lening voor 20 jaar tegen een rente van 1,35%.    
 
Uitzettingen kortgeld 
Bij het tijdelijk verstrekken van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities 
en bedingen spreekt men van uitzettingen. Vanaf 17 december 2013 is het schatkistbankieren 
in werking getreden, waardoor wij uitzettingen per kwartaal van kortgeld boven de 0,75% van 
het begrotingstotaal alleen mogen uitzetten bij de schatkist.  
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 
Incl. de Zuidhoek 
    Verslagjaar       
(1) Drempelbedrag 815 815 815 815 
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 

Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 
's Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen 

161 385 498 295 

(3a) =  
(1) > (2) 

Ruimte onder het 
drempelbedrag 654 430 317 520 

(3b) =  
(2) > (1) 

Overschrijding van 
het drempelbedrag 0 0 0 0 

 
Aandelen 
Het deelnemen in aandelenkapitalen heeft in 2018 geleid tot de volgende opbrengsten: 
 
Instantie Nominaal 

bedrag van de 
deelneming 

Dividenduitkering 
renteopbrengst 

Rendement 
2018 

BNG Bank 59.475 60.189 101% 
Delta NV 270.907 0 0% 
Zuidhoek BV’s 36.602 355.561 971% 
Totaal 366.984 415.750 113% 
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Relatiebeheer 
Met de BNG hebben we in 2014 een overeenkomst Financiële Dienstverlening afgesloten met 
een gunstige kredietfaciliteit. Deze overeenkomst trad per 01-01-2015 in werking. In 2018 
bedroeg de kredietlimiet € 8 miljoen.  
 
4.5 Renteschema 
Conform het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording maken wij een renteschema op. 
Deze geeft inzicht in de totale rentelasten en de wijze van toerekening aan de grondexploitaties 
en taakvelden. 
 
 Renteschema Bedrag Bedrag 
a.  Rentelasten korte en lange financiering 2.005.300  
b. Externe rentebaten -65.000  
 Totaal door te rekenen externe rente  1.940.300 
c1.  Rente die aan de grondexploitatie wordt 

doorgerekend -252.200  

c2. Rente van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld wordt toegerekend -974.500  

   -1.226.700 
 Saldo totaal door te rekenen externe rente  713.600 
d1. Rente over eigen vermogen en voorzieningen  1.143.600 
 Aan taakvelden toe te rekenen rente  1.857.200 
e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente   1.824.100 
 Renteresultaat op taakveld Treasury  -33.100 

 
Ad b. 
De externe rentebaten betreft voornamelijk de ontvangen rente van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting. Deze worden doorbelast naar het desbetreffende taakveld. 
 
Ad c1 en c2. 
Er mag geen rente over het eigen vermogen en voorzieningen worden toegerekend aan 
grondexploitaties en investeringen waarbij sprake is van projectfinanciering.  
 
Ad d1. 
Het rentepercentage over het eigen vermogen en de voorzieningen mag maximaal het 
rentepercentage zijn dat door ons over extern aangetrokken financiering wordt betaald. In 2018 
rekenen we met 2% zoals vastgesteld bij de Kadernota 2018.   
 
Ad e. 
Bij de recente wijzigingen van de BBV en de invoering van de vennootschapsbelasting voor 
lagere overheden is de toerekening van de rente een belangrijk aandachtspunt. Om deze reden 
heeft de Commissie BBV een nieuwe notitie rente uitgebracht. In deze notitie is een aantal 
stellige uitspraken opgenomen, die we verplicht zijn om door te voeren. Volgens één van deze 
uitspraken is het niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te 
rekenen rentepercentage (behalve aan bouwgronden en investeringen die met 
projectfinanciering zijn gefinancierd). Aan deze uitspraak voldeden wij nog niet en daarom was 
het noodzakelijk in de jaarrekening onze rentetoerekening aan de taakvelden te herzien. Dit 
leidt tot afwijkingen op diverse taakvelden. 
 
4.6 Valutarisicobeheer  
Het valutarisico is in onze gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te 
gaan of te garanderen in euro’s. 
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4.7 Informatievoorziening 
Aan de toezichthouder (provincie Zeeland) verstrekken wij verantwoordingsinformatie over de 
treasury-activiteiten: 
1. bij overschrijding van de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages 

(Staat A). 
2. jaarlijks bij de begroting en de jaarstukken via de paragraaf financiering. 
3. de leningsbesluiten bij het aantrekken van leningen. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

In welke gemeentelijk beleidsstukken is het bestaande beleid 
omschreven? 
• Organisatievisie Met het tij mee 
• Uitvoeringsprogramma Organisatievisie 
• Visie op dienstverlening 

 
5.1 Inleiding  
De doelen die de gemeente op tal van terreinen wil bereiken, staan beschreven in de vier 
programma’s en de daaronder hangende sub-programma’s van de programmabegroting. Om 
deze doelen en te leveren producten te verwezenlijken, is interne ondersteuning en facilitering 
nodig. De bedrijfsvoeringprocessen in onze gemeente ondersteunen de uitvoering van de 
programma’s en dragen in belangrijke mate bij aan de continuïteit van de organisatie. 
 
De traditionele bedrijfsvoering was veelal intern gericht. In deze tijd worden echter aan 
gemeenten andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht moet zijn. Zo 
verwachten de inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en gasten terecht, dat de 
gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend worden besteed en dat 
de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde 
cultuur, competenties, organisatiestructuur en niveau van automatisering. 
 
In deze bedrijfsvoeringparagraaf verschaffen we informatie over de wijze waarop de gemeente 
Schouwen-Duiveland een adequate bedrijfsvoering bereikt en waarborgt. Belangrijke basis voor 
de organisatieontwikkeling is het uitvoeringsprogramma organisatievisie dat we in februari 2015 
hebben vastgesteld.  
 
5.2 Organisatieontwikkeling 
Basis voor de ontwikkeling van de organisatie is een visie. De organisatievisie ‘Met het tij mee’ 
hebben we in september 2013 vastgesteld. De visie geeft onder andere een antwoord op de 
vraag wat nodig is om onze Strategische Visie ‘Tij van de toekomst’ te realiseren. Belangrijkste 
thema in de organisatievisie is dat de mens centraal staat in al ons denken en handelen. Deze 
visie dragen we uit en we zorgen er voor dat deze in de gehele organisatie is verinnerlijkt en 
wordt gerealiseerd. 
 
De boodschap is dat de samenleving ons in 2018 ziet als een volwaardige partner, die 
verbinding aanbrengt tussen partijen en bij vraagstukken een evenwicht vindt tussen loslaten en 
ondersteunen. Inwoners, ondernemers, partners en gasten krijgen zodoende de ruimte en 
handvatten om waar mogelijk hun plannen en wensen zelf te realiseren. 
 
Voor de realisatie van de organisatievisie hebben we in 2014 een samenhangend 
uitvoeringsprogramma opgesteld. De prioriteiten hieruit en de acties die we in 2018 hebben 
opgepakt, beschrijven we hierna. 
 
Het overheidsontwikkelmodel 
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma hebben we het overheidsontwikkelmodel benut. 
Dit is een kwaliteitsmodel dat is afgestemd op overheden. We werken in onze organisatie al 
jaren met dit model. Onder andere ook voor de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid,  
als bedoeld in artikel 213a Gemeentewet. Het model hebben we hiervoor op punten aangepast 
op onze organisatievisie, waardoor het ook beter bijdraagt aan het realiseren van de visie. 
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Het model1 kent de organisatiegebieden beleid en strategie, management, medewerkers, 
financiën, informatie en processen. In de paragrafen 5.5 tot en met 5.10 gaan we in op deze  
organisatiegebieden en de ontwikkelingen die daarop spelen in onze organisatie.  
 
5.3 Monitoring 
Vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden beschikken gemeenteraad, college en 
gemeentesecretaris/management over diverse instrumenten om vast te stellen in hoeverre 
voldaan wordt aan de genoemde criteria voor een adequate bedrijfsvoering. 
 
Uw raad heeft, naast een kaderstellende rol, ook een controlerende rol. In deze rol hebt u de 
beschikking over de volgende ‘instrumenten’: De gemeentelijke rekenkamer, de accountant en 
de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid als bedoeld in artikel 213a Gemeentewet. 
Inmiddels is door uw raad ook een auditcommissie ingesteld die in dit kader een 
ondersteunende rol vervult. 
 
5.4       Structuur en inrichting    
Als overheidsorganisatie zoeken we constant naar mogelijkheden om onze organisatie 
structureel in evenwicht te houden, met enerzijds de taken waar we voor staan en anderzijds de 
kosten voor onze inwoners. Om de plannen en dynamiek van ondernemende en actieve 
inwoners in Schouwen-Duiveland optimaal te stimuleren en te ondersteunen, moet je immers 
voldoende toegerust zijn.  
 
Onderstaande tabel geeft de gemeentelijke salarislasten over 2018 aan.  

   Primitieve begroting 
2018 

Jaarrekening 2018 

Salarislasten Ambtelijke organisatie*:  19.797.000 18.335.532 
Salarislasten College van B&W en raad** 821.100 890.857 

*  Exclusief De Zuidhoek 
** Dit betreft de burgemeester, wethouders en raadsleden en de griffier.  
 
Voor 2018 hanteerden we 4,5% als opslagpercentage voor geprognosticeerde stijgingen van 
pensioenen en sociale premies. 
De salarislasten 2018 zijn voor de ambtelijke organisatie lager dan de primitieve begroting, te 
weten € 1.461.468. Deze lagere salarislast wordt met name veroorzaakt door niet ingevulde 
vacatures. 
 
De salarislasten voor college en raad zijn hoger dan in de primitieve begroting, namelijk 
€ 69.757. Dit komt doordat in de loop van 2018 de formatieve omvang van de griffiersfunctie is 
uitgebreid en een extra wethouder is aangetreden. Daarentegen vielen de salarislasten voor 
collegeleden om diverse redenen lager uit.  
. 
De totale salarislasten van de ambtelijke organisatie voor 2018 zijn ten opzichte van 2017 
toegenomen met € 701.601. De salarislasten voor college en raad zijn met € 96.285 
toegenomen. De redenen hiervan kunt u hierboven terugvinden.  
 
Naam indicator Eenheid Waarde  

begroting  
2018 

Waarde 
gerealiseerd in 
2018 

Formatie Aantal fte per 1000 inwoners 9 fte 8,7 fte 

1  Het overheidsontwikkelmodel is ontwikkeld door de Bestuursacademie Nederland. Een korte toelichting op het model 
is te vinden op  http://www.bestuursacademie.nl/organisatieontwikkeling/overheidsontwikkelmodel/het-model-nader-
bekeken/ 
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Bezetting Aantal fte per 1000 inwoners 9,0 fte 8,7 fte 

Apparaatskosten Kosten per inwoner €  796 € 868 

Externe inhuur Kosten als % van de totale 
loonsom 

7,1% 19,0% 

Externe inhuur Totale kosten inhuur externen €  1.408.000 € 3.483.659 

 
Definitie Apparaatskosten 
Apparaatskosten  (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het 
inzetten van personeel (salarissen), 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.  
 
In vergelijking met andere gemeenten kunnen de apparaatskosten per inwoner afwijken als 
gevolg van in- of uitbesteden van gemeentelijke taken, zoals gemeentelijke reiniging, 
afvalverwerking, e.d.. Wanneer deze taken zijn  uitbesteed worden deze kosten niet meer 
meegeteld in de apparaatskosten, waardoor de apparaatskosten per inwoner lager worden 
gepresenteerd. In feite zitten deze kosten in de overige kosten opgenomen. 
 
Inhuur incidenteel 
Aan incidentele inhuur is in 2018 € 3.483.659 besteed. In 2017 was dit € 3.034.841. De 
hoofdreden van deze stijging is een hogere inhuur als gevolg van niet ingevulde vacatures. 
  
5.5  Beleid en strategie   
Een belangrijk richtinggevend document voor onze strategie en beleid voor de komende jaren is 
de in 2011 tot stand gekomen Strategische Visie ‘Tij van de toekomst’. De uitvoering van het 
hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma 2015-2018 hebben we ook in 2018 opgepakt. Onze 
organisatievisie ondersteunt een goede uitvoering van deze programma’s, en daarmee ook de 
realisatie van onze Strategische Visie. Vanuit het uitvoeringsprogramma organisatievisie pakten 
we in 2018 de volgende acties op. 
 
Doorontwikkeling organisatievisie 
Inmiddels is het jaar 2019 aangebroken en daarom zijn we in 2018 gestart met een traject voor 
een opfris van onze organisatievisie. Met behulp van onder meer een medewerkers-onderzoek 
en een imago-onderzoek bekijken we in 2019 of we nog steeds op koers zitten en op welke 
onderdelen aanpassing van de organisatievisie wenselijk is.  
 
Netwerksamenleving en netwerkmanagement 
We kunnen onze doelen niet meer alleen realiseren. Gebruik maken van de kracht van de 
netwerken in de samenleving, samenwerken en partijen bij elkaar brengen is belangrijk om 
onze doelen te realiseren en initiatieven een kans te geven. We zijn als gemeente natuurlijk niet 
overal van en initiatieven ontstaan ook steeds meer vanuit de samenleving. 
 
In het kader van het project ‘netwerksamenleving en netwerkmanagement’, hebben we een 
verkenning uitgevoerd en is in 2018 de basis gelegd voor een actieplan om stappen te zetten in 
de doorontwikkeling van onze organisatie.  
 
Imago-onderzoek 
In 2014 hielden we een imago-onderzoek om te kijken waar we staan ten opzichte van onze 
organisatievisie. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in onze houding, ons gedrag en in 
onze dienstverlening. In 2019 houden we weer een imago-onderzoek om te kijken in hoeverre 
de inspanningen resultaten hebben opgeleverd. 
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Uitvoeringsprogramma’s 
In 2018 hebben we verdere stappen gezet in de uitvoering en monitoring van de 
uitvoeringsprogramma’s Strategische Visie en Organisatievisie. De uitvoering van beide 
programma’s is ondergebracht in één monitoringsdocument. Naast het nauwkeuriger invullen 
van het zogenoemde stoplichtmodel hebben we in 2018 aandacht besteed aan een bondige en 
waar relevant beleidsdomein-overstijgende inhoudelijke verantwoording van de activiteiten en 
projecten. Door het combineren van de monitor met andere activiteiten uit de P&C-cyclus is een 
efficiencyslag gemaakt. Het collegeprogramma 2018-2022 hebben we direct verwerkt in de 
programmabegroting en monitor. Daarmee is de uitvoering van het collegeprogramma via de 
beide uitvoeringsprogramma’s voor de nieuwe bestuursperiode van vier jaar belegd.  
 
5.6 Management  
Coaching op houding en gedrag 
Een belangrijk aspect van Human Resource Management (HRM) is de gewenste houding en 
het gewenste gedrag van onze organisatie en onze medewerkers. Wat we daarin willen 
bereiken hebben we beschreven in de organisatievisie en concreet gemaakt voor het 
uitvoeringsprogramma. Leidinggevenden begeleiden medewerkers in de dagelijkse praktijk om 
zich die houding en dat gedrag eigen te maken en vervullen hierin een voorbeeldfunctie.  
 
In 2018 volgden alle afdelingshoofden en coördinatoren een leertraject ‘Coachend 
leidinggeven’. Leidinggevenden en coördinatoren kregen hierin vaardigheden aangereikt om in 
die dagelijkse praktijk medewerkers en elkaar te ontwikkelen in de gewenste houding en het 
bijbehorende gedrag. 
 
Communicatiecampagne 
In de organisatievisie is beschreven welke houding en gedrag van medewerkers nodig is om de 
doelen uit de Strategische Visie te bereiken. Zoals gezegd hebben leidinggevenden hierin een 
belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk op concernniveau de visies (strategische visie en 
organisatievisie) levend te houden en medewerkers intrinsiek te motiveren. Dit doen we door 
ondersteunende communicatie-activiteiten uit te voeren met betrekking tot de beide visies.  
 
5.7 Medewerkers    
Competentiemanagement 
Het geplande project competentiemanagement, en daarmee samenhangende 
talentmanagement, is in 2018 nog niet gestart. Oorzaak hiervan is onder meer interne 
wijzigingen en het verdere digitaliseringsproces.    
 
5.8 Financiën en planning en control 
P&C-cyclus   
In 2018 evalueerden we met de raad via de auditcommissie de vorm en inhoud van de in 2017 
voor het eerst opgestelde monitor op de begroting (zie ook par. 5.5). Het gezamenlijk 
behandelen van die voortgangsrapportage, de programmarekening en de Kadernota in de 
juniraad zetten we vanaf 2018 voort. 
 
5.9 Informatie 
Informatie & Automatisering  
Om onze organisatievisie te ondersteunen is een goed en stabiel functionerende ICT-functie 
een onmisbare component binnen onze gemeente. De ICT-functie ondersteunt de kwalitatief 
goede informatie die nodig is voor onze gewenste dienstverlening. Waar mogelijk werken we 
digitaal. Ruimte voor persoonlijk contact blijft te allen tijde aanwezig. 
 
In de achterliggende jaren implementeerden we de software die nodig is om onze (digitale) 
dienstverlening te ondersteunen en verbeteren. In juni 2017 zijn we live gegaan met een geheel 
vernieuwde website met een digitaal loket, voerden we het zaakgericht in en sindsdien werken 
we onze zaken digitaal af in het zaaksysteem. Hiermee hebben we een grote stap gezet op het 
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punt van digitalisering en digitale dienstverlening. In 2018 startten we met het optimaliseren van 
het zaakgericht werken. Daarbij richten we ons op het optimaliseren van zaaktypes, kennis bij 
gebruikers en het doorontwikkelen van de ondersteunende software. Tevens gaan we de 
mogelijkheden na om bestaande software uit te faseren. Deze optimalisatie zetten we voort in 
2019 en 2020. 
 
Informatieveiligheid en privacy nam de laatste jaren een steeds belangrijkere plaats in in 
gemeenteland. De informatie die we beheren over onze inwoners, ondernemers en gasten 
moeten we goed beveiligen. Alle Nederlandse gemeenten hebben zich in VNG-verband 
geconformeerd aan een vastgestelde beveiligingsstandaard, de Basline Informatiebeveiliging 
Gemeenten. In dat kader stelden wij beleid vast en zijn wij begonnen met de uitvoering van een 
Informatiebeveiligingsplan. De gefaseerde uitvoering daarvan zorgt ervoor dat wij aan de 
vastgestelde uitgangspunten gaan voldoen en dat wij op dat gebied in control zijn.  
Gemeenten verantwoorden zich jaarlijks over de kwaliteit van de informatieveiligheid binnen 
diverse informatiesystemen. Sinds 2017 gebeurt dit via de Audit systematiek ENSIA 
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Onderdeel hiervan is dat we ook 
verantwoording afleggen aan de raad. Dat doen we via de programmarekening.  
 
Digitalisering gemeentearchief  
Het gemeentearchief gaat verder met het digitaliseren van vaak geraadpleegde archivalia van 
afbeeldingen en van toegangen. Deze stellen we op een gemakkelijk toegankelijke wijze 
beschikbaar via onze eigen website en via portals van andere instellingen. Hierdoor vergroten 
we de toegankelijkheid van de stukken. Kwetsbare stukken hoeven hierdoor niet meer in 
handen gegeven te worden van het publiek, wat het behoud van de stukken ten goede komt. 
Ook zijn enkele daarvoor in aanmerking komende bestanden beschikbaar als open data. De 
digitalisering en het vergroten van het publieksbereik maken onderdeel uit van het beleid van 
het gemeentearchief. 
 
5.10 Processen    
Inrichting frontoffice 
De pilot tot inrichting van telefonie en de receptie hebben we geëvalueerd. Dit leidde tot het 
besluit over te gaan tot definitieve inrichting van het serviceteam en de receptie. De 
doorontwikkeling van het serviceteam inclusief inbedding van social media is gepland in 2019.  
 
De receptie heeft in 2018 een nieuwe vorm gekregen. De telefonie vindt plaats vanuit het 
serviceteam. Hierdoor heeft de receptioniste alle aandacht voor de bezoekers aan de receptie. 
Sinds de intrek van de partners op de begane grond werken we met een beveiliger. Naast 
beveiligen horen de dienstverlenende werkzaamheden van de receptie ook tot de taak van de 
beveiliger. Hierdoor krijgt de receptioniste meer ruimte om de rol van gastvrouw verder vorm te 
geven.  
 
Leanmanagement 
Sinds 2010 passen we leanmanagement toe. Deze managementfilosofie is een hulpmiddel voor 
het optimaliseren en efficiënter inrichten van processen in het belang van onze dienstverlening. 
Leanmanagement draagt bij aan een betere dienstverlening door het verkorten en 
vereenvoudigen van procedures. Dit leidt tot efficiencywinst en kortere wachttijden voor de 
klant. In 2018 hebben we leanmanagement ingezet voor het verbeteren van onze digitale 
dienstverlening en het zaakgericht werken. Een concreet voorbeeld hiervan is het proces 
behandelen van bezwaarschriften. 
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Paragraaf Verbonden partijen 

 
6.1 Algemeen  
Deze paragraaf gaat in op doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van 
samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert en waarin zij een bestuurlijke invloed kan 
uitoefenen. Daarbij staat het realiseren van een publiek belang centraal. In het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) 2004 wordt hiervoor het begrip “verbonden partijen” gehanteerd.  
 
Per partij kan sprake zijn van een financieel en / of een bestuurlijk belang. De nadruk dient op de 
combinatie te liggen: indien alleen een financiële relatie bestaat, bijvoorbeeld een subsidierelatie, dan is 
geen sprake van een verbonden partij, zoals in het BBV beschreven. 
Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben 
van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld 
bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat, dan wel het bedrag waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.  
 
Voor de raad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang: 
• de partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen; 
• er is sprake van budgettaire consequenties. 
 
Het BBV is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen voor zover deze een eigen begroting 
en jaarrekening moeten opstellen. Dit betekent dat deze gemeenschappelijke regelingen in hun begroting 
en jaarstukken inzicht moeten verschaffen in de kosten van overhead. 
De bijdrage van de verbonden partijen aan de programmadoelen zijn bij de (sub-)programma’s 
opgenomen.  
 
De BBV schrijft voor dat in deze paragraaf ook de risico’s worden benoemd die wij lopen. Indien die 
substantieel en financieel van belang zijn, benoemen we die ook de Paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. Zijn die er niet, dan worden ze hier niet benoemd. 
 
 

6.2 Visie en beleid gemeente  
Wij handelen in de geest en naar inhoud van de besluiten die uw raad in de achterliggende jaren heeft 
genomen ter vergroting van de sturing en invloed in verbonden partijen. Op grond van de door de 
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) opgestelde notitie Aan de slag met gemeenschappelijke 
regelingen is een door de VZG ingestelde werkgroep daadwerkelijk aan de slag op grond van het rapport 
“Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen”. Het 
rapport heeft als hoofddoel om de onderlinge samenwerking te verbeteren en de relatie tussen 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te versterken. Naar aanleiding van het rapport heeft de 
VZG de werkgroep gevraagd verder te ondersteunen bij het implementeren van het rapport. Zie ook 
programma 4 Bestuur en Burgerzaken: “Gemeenschappelijke regelingen tegen het licht houden op nut en 
noodzaak”. 
 
 
6.3 Overzicht verbonden partijen 
Er zijn vier categorieën verbonden partijen te onderscheiden: gemeenschappelijke regelingen, 
vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. 
 
Per partij geven we het publieke, bestuurlijke en financiële belang aan. 
 
 

6 
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (GR-en) 
 
01 GR de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) 
Vestigingsplaats 
Middelburg. 
 
Publiek belang 
Bevordering van de kunstzinnige vorming in de ruimste zin. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft zitting in het algemeen en dagelijks bestuur. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Alle Zeeuwse gemeenten, behalve Sluis, Terneuzen en Vlissingen. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Het bestuur stelde op 8 maart 2018 het beleidsplan “Op maat naar Morgen” vast. Dit 
beleidsplan is een uitwerking van de uitkomsten van het onderzoek naar de Toekomstvisie dat 
in 2016/2017 is uitgevoerd door deelnemende gemeenten en de muziekschool onder 
coördinatie van bureau Berenschot. 
De in het beleidsplan opgenomen doelstellingen vormen de opmaat naar de toekomst en 
worden uitgewerkt in jaarplannen. 
 
Financieel belang 
Deels een bedrag per inwoner en deels variabel in verband met overeengekomen budget 
(aantal leseenheden).  
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
02 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) 
Vestigingsplaats 
Goes. 
 
Publiek belang 
De GGD voert taken uit die de Wet publieke gezondheid, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet aan de gemeente opdragen. Het gaat om de volgende taken:  
a.  het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burgers van Zeeland door 

middel van het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie en het vóórkomen van 
ziekten (waaronder infectie- en welvaartsziekten), het treffen van maatregelen om 
uitbreiding te voorkomen en het bevorderen van een gezonde levensstijl. 

b.  het bevorderen en veilig stellen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling van 0- tot 19-jarigen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en 
maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen 
verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind. 

c.  de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door één meldpunt te 
hebben voor burgers en professionals en waarbij wordt uitgegaan van één gezin, één 
plan.  

d.  het contracteren en subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en –
beschermingsmaatregelen, de monitoring en advisering. 

 
Bestuurlijk belang 
De wethouder voor welzijn en volksgezondheid heeft zitting in het algemeen bestuur. 
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02 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) 
Betrokken partijen / deelnemers 
Alle Zeeuwse gemeenten. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
De GGD zette in 2018 de transformatie van de GGD-organisatie volgens het plan ‘Een 
nieuwe organisatie Publieke Gezondheid Zeeland: publieke gezondheid en sociaal domein 
verbonden’ door. Beleidsmatig sluit de GGD hierop aan door in te in te zetten op de drie B’s: 
het Beschermen, Bewaken en Bevorderen. Aan het rapport van de Vereniging van Zeeuwse 
Gemeenten “aan de slag met gemeenschappelijke regelingen” is in 2018 onder meer invulling 
gegeven door de instelling van de begeleidingscommissie namens de Zeeuwse gemeenten. 
Deze commissie adviseert integraal over de P&C stukken van de GGD. 
Er is een ambitiedocument Centrale Huisvesting GGD Zeeland opgesteld. Het 
ambitiedocument geeft een beeld van de ambities, aard en omvang van de centrale locatie. 
Daarmee wordt het ook direct gebruikt als Globaal Programma van Eisen (PvE). 
In 2018 zijn er nieuwe aanbestedingsprocedures opgestart die in 2019 worden afgerond voor 
gemiddeld drie jaar met ingang van 2020. Verder is het beheer van de P&C-documenten en 
het contractbeheer sterk verbeterd. 
 
Financieel belang 
Exploitatiesaldi voor GGD-diensten verrekenen we op basis van het inwoneraantal (totaal & 
0-19-jarigen). De lasten van de jeugdzorg worden 100% doorberekend. 
 
Risico’s 
In verband met nieuwe taken en nieuwe regelgeving is de huidige gemeenschappelijke 
ontoereikend. De huidige Gemeenschappelijke regeling bevat een strijdigheid met de Wet 
Gemeenschappelijke regeling op het punt van samenstelling van het dagelijks bestuur.  
Verder ontbreekt een scherpere scheiding tussen taken die aan de GR zijn opgedragen en de 
bevoegdheden die daartoe worden overgedragen. De rol van de directeur moet beter worden 
gedefinieerd op het gebied van toezichthouder Kinderopvang. 
De GGD gaat in de tweede helft van 2019 een nieuwe regeling ter besluitvorming voorleggen 
aan de deelnemende gemeenten waarin deze rol beter tot zijn recht komt. 
 
Sub-Programma 
2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn. 

 
03 GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 
Vestigingsplaats 
Middelburg. 
 
Publiek belang 
Het inrichten en in stand houden van een regionale crisisorganisatie en brandweerzorg. 
 
Bestuurlijk belang 
Elke gemeente heeft één zetel in het algemeen bestuur, bezet door de burgemeester. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Alle Zeeuwse gemeenten. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Aantal brandweerposten 
In het eerste kwartaal van 2018 is het dekkingsplan conform planning geactualiseerd. Zeeland 
heeft momenteel 64 brandweerposten. De sluitingsdatum voor de post Dreischor is tot nadere 
besluitvorming opgeschort. In Dreischor is een pilot gestart (Q4-2017 tot Q4-2020). De 
gemeente Schouwen-Duiveland levert een financiële bijdrage in die periode. Het resultaat van 
de pilot zal bepalen of de post openblijft.  Planning is om op 31-12-2020 de post Kerkwerve 
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samen te voegen met Zierikzee.  
In 2018 werd in 59% voldaan aan vastgestelde gebiedsgerichte opkomsttijd. 
 
Financieel belang 
De belangrijkste inkomstenbron van de veiligheidsregio is de gemeentelijke bijdrage.  
De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de uitkeringsmaatstaf 
Veiligheid in het Gemeentefonds.  
 
Risico’s 
Het later of niet realiseren van de taakstelling 2019 en volgende jaren is een reëel risico van 
€ 37.000 in 2020 oplopend naar € 78.000 in 2023.  
In januari 2019 heeft de VRZ een vooruitblik gegeven op de ontwikkelingen voor haar 
begroting over 2019-2022. De VRZ voorziet toenemende kosten voor de basisbrandweerzorg, 
risicobeheersing, samenvoeging van de meldkamer, het wegvallen van de opbrengsten van 
het openbaar brandmeldsysteem en externe loon/prijs- en pensioenontwikkelingen. In de 
periode 2020 tot 2023 wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorzien oplopend van 
 € 146.000 in 2020 naar € 262.000 in 2023. 
 
Tot slot, bij aanpassingen in de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het Gemeentefonds kan er een 
vertraging van anderhalf jaar optreden voordat onze gemeentelijke bijdrage aan de VRZ wordt 
bijgesteld. Wanneer de rijksbijdrage wordt verhoogd kan dat tijdelijk een voordelig risico voor 
ons opleveren, maar bij een verlaging van de uitkering is dit een negatief risico.  
 

Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
04 GR Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) 
Vestigingsplaats 
Borsele. 
 
Publiek belang 
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de 
afvalstoffenverwijdering, waaronder de zorg voor verwijdering van afvalstoffen en het inrichten 
en beheren van installaties voor inzameling, overslag en transport van afvalstoffen. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. 
 
Betrokken partners/deelnemers 
Alle Zeeuwse gemeenten. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
OLAZ heeft uitvoering gegeven aan de Governance regeling van de VZG. Er is onder andere 
een begeleidingscommissie ingesteld. De verschillende afvalstromen zijn vanaf 2018 opnieuw 
aanbesteed met verschillende marktpartijen. Verder is uitvoering geven aan gevolgen VANG 
(Van Afval Naar Grondstof)-doelstellingen en de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-
2022.  
 
Financieel belang 
De kosten van de milieustraat worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners en per hoofd 
van de bevolking in rekening gebracht bij de gemeenten. 
 
Sub-Programma 
2.2 Wonen naar wens. 
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05 GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 
Vestigingsplaats 
Goes. 
 
Publiek belang 
Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een 
Gemeenschappelijke Regeling en voert beleids- en uitvoeringstaken uit op het terrein van zorg, 
jeugd, maatschappelijke ondersteuning, cultuur- en volwasseneducatie. Het SWVO heeft 
bovendien een overleg- en adviesfunctie op andere en nieuwe terreinen van welzijn en zorg.  
 
Bestuurlijk belang 
De wethouder Sociaal Domein heeft zitting in het algemeen bestuur. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
De gemeenten Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-
Duiveland. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Binnen het SWVO werken de gemeenten samen aan de transformatie van het sociaal domein. 
De gemeenten werken regionaal samen om de gewenste transformatie van de samenleving 
voor elkaar te krijgen als dit voor de lokale situatie meerwaarde heeft.  
 
In 2018 is het SWVO gestart met de uitvoering van het actieplan begeleiding. Het doel hiervan 
is meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de uitgaven voor begeleiding en dagbesteding. 
Op deze wijze kunnen gemeenten en SWVO gerichter inzet plegen op preventie en 
alternatieven voor de Maatwerkvoorziening om de stijging in de uitgaven om te buigen. 
 
Financieel belang 
Bijdrage in de kosten van het secretariaat, beleidscapaciteit en de kosten van uitvoering van 
een aantal werksoorten, voor zover daartoe door de gemeenteraad is besloten.  
 
Risico’s 
Voor wat betreft de uitvoering van de inkoop van zorg in het kader van de maatschappelijke 
ondersteuning is er sprake van een open-einde-regeling.  
 
Sub-Programma 
2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn. 
 
06 Bureau College Zorg en Welzijn 
Vestigingsplaats 
Goes. 
 
Publiek belang 
Het CZW Bureau is een publiekrechtelijke samenwerking met een gemeenschappelijk orgaan. 
Het orgaan beschikt zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Het bureau 
ondersteunt het Zeeuwsbrede adviesorgaan College Zorg en Welzijn (CZW).Op verzoek van 
de deelnemende overheden in het CZW treedt het SWVO op als werkgever voor de 
medewerkers. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het 
bureau.  
Het CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit voor alle 
13 Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het gaat om de invulling van:  
• de gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening: Anti Discriminatie Bureau Zeeland. 
• Huiselijk Geweld/ Huisverbod. 
• Project Laat Ze Niet Verzuipen Zeeland: aanpak jeugd en alcohol. 
• Project Zeeland zonder Zelfmoord 
• Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente Vlissingen). 
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Bestuurlijk belang 
De wethouder Sociaal Domein neemt deel aan het CZW-overleg. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Speerpunten in 2018 waren de komende veranderingen in de financiering van Beschermd 
Wonen en hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden voor de kwetsbare groep mensen. 
 
Financieel belang 
Bijdrage in de kosten van het secretariaat en bijdragen in de kosten van uitvoering van een 
aantal werksoorten. 
 
Sub-Programma 
2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn. 
 
07 GR Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) 
Vestigingsplaats 
Terneuzen. 
 
Publiek belang 
De RUD voert de wettelijke taken voortvloeiende uit de Wet Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (Wth) en voor een deel van de milieu-inrichtingen uit.  
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Daarnaast zijn wij regiovertegenwoordiger 
in het dagelijks bestuur. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
De RUD voert taken uit voor alle Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
De RUD past bij de advisering over handhaving de Landelijke Sanctiestrategie toe. 
De RUD voert taken uit conform de landelijk vastgelegde kwaliteitscriteria. 
In 2018 zijn er nieuwe werkprocessen gekomen in verband met de samenwerking met de  
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Vergunningen en meldingen 
voor bedrijven zijn van goede tot zeer goede kwaliteit. Dit blijkt uit het feit dat er van de 9 
bezwaar- en beroepsprocedures die in 2018 zijn gevoerd, het bevoegde gezag, 
vertegenwoordigd door RUD Zeeland, in 7 procedures in het gelijk is gesteld. De overige 2 
procedures zijn ingetrokken. 
In het afgelopen jaar is de focus geweest op het voorkomen dat milieu-neutrale 
veranderingsvergunningen van rechtswege van kracht worden, het begeleiden van nieuwe 
bedrijfsinitiatieven; en het adequaat reageren op verzoeken van deelnemers.  
Dit heeft geresulteerd in langere doorlooptijden van vooral de revisie- of 
veranderingsvergunningen en in een groot aantal producten die nog in uitvoering zijn. 
Overigens merkt de RUD op dat de afhandelingstermijn voor revisievergunningtrajecten door 
de complexiteit van de aanvraag c.q. op te stellen vergunning in de meeste gevallen kritisch is 
ten opzichte van de wettelijke termijn. In totaal is 66% van de producten binnen de wettelijke 
termijn verleend. 
Tot slot een methodiek geïmplementeerd om op een efficiënte wijze het bedrijvenbestand te 
actualiseren en dat te beheren. Dit heeft als voordeel dat we weten waar en wat voor soort 
bedrijf daar gevestigd is en wie huidige exploitant is. 
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07 GR Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) 
Financieel belang 
Vanaf 2017 brengt de RUD kosten per afgenomen product in rekening (P*Q). 
 
Risico 
Op 4 september 2018 heeft de provincie Zeeland besloten om de BRZO taak volgens het 
Besluit risico's zware ongevallen te laten uitvoeren door de Gemeenschappelijke Regeling 
DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze taak werd vanaf de oprichting van de RUD Zeeland 
uitgevoerd. Dit verkleint de robuustheid (kwaliteitscriteria) van de RUD. 
Er is een aanzienlijke onbalans tussen de omvang en aard van de taken en de omvang en 
kwaliteit van de personele capaciteit en de flexibele schil. Volgens de jaarrekening is dit een 
groot risico, geschat op € 2,13 miljoen. 
 
Sub-Programma 
2.2 Wonen naar wens. 
 
08 Regionaal bureau leerplicht (RBL) 
Vestigingsplaats 
Goes. 

 
Publiek belang 
Uitvoeren leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) om zo voortijdige 
schooluitval terug te dringen en te voorkomen. Jongeren maximale kansen bieden op een 
zelfstandige positie op de arbeidsmarkt en een zelfredzame toekomst in de maatschappij. 
 
Bestuurlijk belang 
De wethouder onderwijs is lid van het algemeen bestuur. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Uitvoering van de Leerplichtwet en RMC-functie. De focus van de RMC-functie ligt de komende 
jaren meer op de meest kwetsbare groepen. In het schooljaar 2017-2018 waren twee RBL 
consulenten aangewezen voor begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Ze stelden 
(samen met de jongere, ouders, school en gemeenten) voor iedere jongere een 
maatwerktraject op, gericht op (toekomstig) participeren in de maatschappij. In totaal zijn er dat 
schooljaar 129 trajecten voor jongeren in een kwetsbare positie gerealiseerd. 
 
Financieel belang 
De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan het RBL zoals vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
VENNOOTSCHAPPEN/COÖPERATIES 
 
9 PZEM 
Vestigingsplaats 
Middelburg. 
 
Publiek belang 
Werkzaam zijn op het gebied van de openbare gas-, elektriciteits-, water- en 
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9 PZEM 
warmtevoorziening. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Alle Zeeuwse gemeenten, gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en 
de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Na de verkoop van de commerciële bedrijfsonderdelen en de afsplitsing van het netwerkbedrijf, 
en de naamsverandering, resteren voor PZEM de onderdelen Evides (50%), EPZ 
(kerncentrale) en Wholesale. Daarnaast beschikt PZEM nu over een aanzienlijk vermogen 
door de genoemde verkopen. Het beleid is gericht op het financieel gezond houden van het 
bedrijf. Hierbij moet worden aangemerkt dat Wholesale weer winst kan maken, wanneer de 
energieprijs aantrekt. Volgens de prognoses op dit gebied zou dit het geval zijn in 2021/2022. 
De doelstellingen van PZEM zijn voorts om de energieproductie zo duurzaam mogelijk te laten 
verlopen en maatschappelijk verantwoord over te dragen. 

Een aantal jaren geleden is de wens uitgesproken om de aandelen van PZEM in het 
waterbedrijf Evides rechtstreeks onder houderschap van de PZEM aandeelhouders te 
brengen. Hiertoe is onderzocht op welke manier dit kan plaatsvinden, en de risico's voor 
Evides (nu onderdeel van een commercieel bedrijf in publiekrechtelijke handen) zoveel 
mogelijk kunnen worden beperkt. Bestuurders/aandeelhouders van PZEM zijn in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke 
scenario's voor de verhanging van de aandelen Evides. Daarbij is een drietal scenario's naar 
voren gekomen. Eén van deze scenario’s wordt in 2019 verder uitgewerkt.  

Een andere bedreiging vormt de uiteindelijke ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. 
PZEM moet hiervoor de benodigde gelden reserveren en heeft hiertoe conform de richtlijnen 
van het Rijk een fonds ingesteld. Inmiddels bestaat er elders in de wereld ervaring met het 
ontmantelen van kerncentrales. Daarbij is gebleken dat in een aantal gevallen de kosten hoger 
uitvallen dan vooraf gedacht. 
Bestuurlijk is de Raad van Commissarissen in omvang teruggebracht en hebben de 
aandeelhouders te kennen gegeven meer invloed te willen op het beheer van de vrijgekomen 
gelden. Dit is in de nieuwe statuten van PZEM verwerkt. 
 
Financieel belang 
De gemeente bezit 597 van de in totaal 15.280 volgestorte aandelen. Vanaf 2015 wordt niet 
langer rekening gehouden met een structurele dividenduitkering. Een eventuele uitkering 
boeken we in als incidenteel voordeel. In 2017 is een eenmalige vergoeding uitgekeerd van  
€ 268.349 naar aanleiding van de verkoop van DELTA Retail. Dit betrof een vergoeding voor 
de overdracht van zendmachtigingen bij de verkoop, in 1996, van Zekatel aan het toenmalige 
DELTA. Door de verkoop van DELTA Retail werd het recht op de vergoeding geëffectueerd. 
 
Risico’s 
De gemeente bezit aandelen met een nominale waarde van € 270.000. De intrinsieke waarde 
bedraagt € 54.010.697. Het risico bestaat dat dit bedrag verloren gaat. Dit kan het geval zijn 
wanneer het gehele vermogen van de PZEM moet worden ingezet voor de ontmanteling van 
de kerncentrale.  
Een hoger risico bestaat wanneer het Rijk de aandeelhouders met terugwerkende kracht 
aansprakelijk stelt voor hogere kosten van de ontmanteling. Dit is echter een juridisch complex 
vraagstuk. De haalbaarheid hiervan is op dit moment moeilijk in te schatten. Het kan hierbij 
namelijk ook gaan om kerncentrales die via het vroegere DELTA (gedeeltelijk) in bezit waren. 
PZEM zal nog een aantal jaren verliesgevend zijn, maar het eigen vermogen is – bij de huidige 
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9 PZEM 
vooruitzichten - voldoende om deze verliezen te kunnen opvangen. Daarna, zo is de 
verwachting, zal PZEM weer winst gaan maken en kan het eigen vermogen weer aangroeien. 
 
Sub-Programma 
1.1 Economie sterk water gerelateerd. 
 
10 Zuidhoek - FLex bv 
Vestigingsplaats 
Zierikzee. 
 
Publiek belang 
Het al dan niet tijdelijk inzetten van arbeidskrachten, al dan niet geïndiceerd voor een vorm van 
gesubsidieerde arbeid bij bedrijven en instellingen, het aannemen en uitbesteden van werk 
voor derden, het (laten) uitvoeren van werkzaamheden, het werven en selecteren van 
arbeidskrachten. 
 
Bestuurlijk belang 
Het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de wethouder Werk en 
inkomen, vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Gemeente Schouwen-Duiveland. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
In deze BV zijn aanstelling van voorlieden of vaklieden gedaan of nog steeds in dienst voor 
openvallende plaatsen in de Sociale Werkvoorziening die niet meer vanuit de doelgroep 
vervuld kunnen worden. Het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden als opstap naar een 
reguliere baan.  
 
Financieel belang 
De gemeente is enig aandeelhouder. 
 
Sub-Programma 
1.4 Arbeidsmarkt in balans. 
 
11 Zuidhoek -  Reïntegratie bv 
Vestigingsplaats 
Zierikzee. 
 
Publiek belang 
Het bevorderen van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces en het 
verrichten van allerlei daarmee verband houdende werkzaamheden, zowel voor 
publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instellingen en ondernemingen. 
 
Bestuurlijk belang 
Het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de wethouder Werk en 
inkomen, vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Gemeente Schouwen-Duiveland. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
In deze BV worden re-integratie–opdrachten uitgevoerd 
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Financieel belang 
De gemeente is enig aandeelhouder. 
 
Sub-Programma 
1.4 Arbeidsmarkt in balans. 
 
12 Zuidhoek -  Personeels bv 
Vestigingsplaats 
Zierikzee. 
 
Publiek belang 
Het in dienst nemen c.q. houden van personeel zonder ambtelijke status. 
  
Bestuurlijk belang 
Het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de wethouder Werk en 
inkomen, vormt de Algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Gemeente Schouwen-Duiveland. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
In deze BV is personeel in dienst dat in de plaats komt van personeel, dat voorheen ambtelijke 
status had. 
 
Financieel belang 
De gemeente is enig aandeelhouder. 
 
Sub-Programma 
1.4 Arbeidsmarkt in balans. 
 
13 NV Economische Impuls Zeeland (EIZ) 
Vestigingsplaats  
Zeeland en Zuid-West Nederland. 
 
Publiek belang 
Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie, met groei van werkgelegenheid, 
door uitvoering van concrete structuurversterkende projecten, een betere instroming van de 
Zeeuwse beroepsbevolking in de kenniseconomie door acquisitie van bedrijven en 
investeringen van elders. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks 
voert de portefeuillehouder accountmanagement-gesprekken met Impuls over de 
werkzaamheden die Impuls voor onze gemeente verricht. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Bemiddelde en gevestigde bedrijven, alle Zeeuwse gemeenten, Netherlands Foreign 
Investment Agency (NFIA), provincie Zeeland, de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Zeeland Seaports, dienstverleners, 
maatschappelijke organisaties, makelaars en ontwikkelaars. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Er is een uitgebreid jaarprogramma. Ze voert, vooral samen met het Kenniscentrum 
Kusttoerisme, (Europese) projecten uit op het gebied van de Vrijetijdseconomie. Voor onze 
gemeente zijn dat de innovatievouchers, big data verzameling recreatie, Digitale Zeeland 
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Experience, Circulaire verblijfsrecreatie en over innovatiefinanciering. 
Daarnaast begeleidt Impuls ondernemers in innovatietrajecten en innovatiefinancieringen, 
bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie en energieneutraal. 
 
Financieel belang 
De begrote jaarlijkse bijdrage is gerelateerd aan het aantal inwoners van onze gemeente en 
daarna bevroren op dit aantal.  
 
Sub-Programma 
1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid. 
 
14 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Vestigingsplaats 
Den Haag. 
 
Publiek 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. De gemeente heeft de BNG als huisbankier. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als 
aandeelhouder wel stemrecht (één stem per aandeel) in de algemene vergadering van 
aandeelhouders.  
  
Betrokken partijen / deelnemers 
Het ministerie van Financiën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. De omvang van de nieuw verstrekte 
langlopende kredieten is in 2018 met EUR 2,1 miljard gestegen naar EUR 11,6 miljard. De 
nettowinst over 2018 bedraagt EUR 337 miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te 
verhogen naar 50% (2017: 37,5%). 
 
De forse toename van de kredietverlening in 2018 is vooral te danken aan toenemende 
investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in woningbouw en 
verduurzaming van bestaand vastgoed. Het tekort aan middenhuurwoningen in Nederland is 
nijpend. BNG Bank heeft mee mogen werken aan verlichting van dit probleem in Limburg door 
middel van een op maat gesneden financiering. De kredietverlening aan de zorgsector is licht 
gestegen, vooral door herfinanciering van bestaande leningen aan grote ziekenhuizen. 
 
Ook de kredietverlening ten behoeve van duurzame energie is gestegen. De bank 
participeerde onder meer in de financiering van het windpark Borssele III/IV op de Noordzee, 
dat vanaf 2021 ruim 800.000 huishoudens gaat voorzien van duurzame elektriciteit. De bank 
financierde ook projecten ten behoeve van bio-energie, aardwarmte en zonne-energie. De 
kredietverlening aan infrastructurele projecten zoals snelwegen, snel internet en warmtenetten 
nam ook toe. Ten dele betreft het hier nieuwe technologie. De bank vindt de acceptatie van het 
inherente risico hiervan, binnen grenzen, in het belang van de versnelling van de 
verduurzaming van Nederland en de realisatie van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. 
 
Met de start van het BNG Duurzaamheidsfonds komt de bank tegemoet aan de groeiende 
kredietvraag van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duurzame projecten. Inmiddels zijn de 
eerste leningen verstrekt, onder meer ten behoeve van de installatie van laadpalen voor 
elektrische auto’s. De bank heeft in samenwerking met de Nederlandse overheid ook 
herfinancieringsovereenkomsten in het kader van de exportkredietgarantieregeling (EKG) 
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gesloten. 
 
Financieel belang 
De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de 
andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente bezit 
0,04% van aandelen, zijnde 23.790 aandelen van € 2,50 per aandeel.  
 
Sub-Programma 
A.1 Algemene dekkingsmiddelen. 
 
STICHTINGEN/VERENIGINGEN 
 
15 Stichting Renesse 
Vestigingsplaats 
Renesse. 
 
Publiek belang 
Met de beschikbare middelen geldelijke bijdragen verstrekken voor activiteiten 
binnen de Gemeente Schouwen-Duiveland van recreatieve, toeristische, culturele,  
educatieve of sportieve aard en objecten met een cultuurhistorische waarde en/of een uniek   
karakter, niet zijnde gebouwen. 
 
Bestuurlijk belang 
Niet rechtstreeks, de gemeente benoemt de bestuursleden. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Stichting Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland, stichtingen en burgers individueel binnen 
de gemeente Schouwen-Duiveland op de aandachtsgebieden van de Stichting Renesse. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
1. Hoofddoel is het  beheren van het vermogen en de baten inzetten voor het verstrekken van 

subsidies en het behoud van  het culturele erfgoed op Schouwen-Duiveland door 
investeringen in monumenten en cultureel erfgoed door middel van de Stichting 
Monumenten Schouwen-Duiveland. 

2. In 2018 is het Sportcentrum Westerschouwen verkocht. 
 
Financieel belang 
De Raad van toezicht van de Stichting Renesse vraagt om goedkeuring van de opgestelde 
begrotingen en jaarstukken, dit in overeenstemming met de bepalingen in de statuten van de 
stichting. Door middel van deze goedkeuring wordt de controlerende taak van de gemeente 
uitgevoerd. Daarmee wordt de gemeentelijke rol bevestigd. 
Bij het opheffen van de stichting vervalt het vermogen aan de gemeente.  
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
16 Stichting Bibliotheek Oosterschelde 
Vestigingsplaats 
Heinkenszand. 
 
Publiek belang 
De kern van de opdracht van de openbare bibliotheek is bijdragen aan en de basis vormen 
voor de kennis- en informatiesamenleving.  
 
De hoofdvestiging in Zierikzee is sinds september 2013 ondergebracht bij de Campus Cultura. 
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16 Stichting Bibliotheek Oosterschelde 
Daarnaast zijn er satellietvestigingen in Bruinisse en Burgh-Haamstede en worden kleine 
kernen bediend met de biblioservicebus.  
 
Bestuurlijk belang 
Niet rechtstreeks, maar bij absentie van een bestuur kan het college bestuursleden benoemen. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
De Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en 
Tholen werken in de Oosterschelderegio samen met Bibliotheek Oosterschelde op het gebied 
van bibliotheekwerk. Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 
ondersteunt de gemeenten in de regio op onder andere dit terrein.  
 
Voortgang / ontwikkelingen 
• Op basis van de geformuleerde regionale visie in de Oosterschelderegio was de bedoeling 

dat nieuw beleid en effectindicatoren voor het bibliotheekwerk op Schouwen-Duiveland 
werden geformuleerd. Dat is niet van de grond gekomen. 

• Er zijn activiteiten uitgevoerd conform de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken.  
• In toenemende mate richt de stichting zich actief op het aanbieden van vraaggerichte 

activiteiten voor de uiteenlopende doelgroepen. 
 
Tot het nieuwe beleid is geformuleerd blijft de huidige dienstverlening en huisvesting in stand. 
Dat geldt ook voor de diensten van de Biblio(service)bus.  
 
Financieel belang 
Gemeente subsidieert het lokaal gekozen dienstenpakket (inclusief de bus) en draagt bij in de 
overhead. 
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
 
17 Stichting Obase 
Vestigingsplaats 
Zierikzee.  
 
Publiek belang 
Het verstrekken van voldoende openbaar primair onderwijs in Schouwen-Duiveland. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeenteraad benoemt op voordracht van de benoemingscommissie de leden van de 
Raad van Toezicht, waaronder één lid op bindende voordracht van het ouderdeel van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en één lid op bindende voordracht van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, welke voordracht eveneens wordt geacht te 
zijn gedaan door het ouderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
De gemeente Schouwen-Duiveland en stichting Obase. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Stichting Obase kent een koersplan met daarin de visie en het beleid voor de komende jaren. 
Obase is bezig met schaalvergroting om kwaliteitsverbetering van de backoffice. 
 
Financieel belang 
Bij (dreigend) faillissement van de stichting kan de gemeente voor de vraag komen te staan 
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17 Stichting Obase 
welke financiële middelen noodzakelijk zijn om voldoende aanbod van openbaar primair 
onderwijs te behouden voor haar inwoners. Mogelijk zelfs het bevoegd gezag overnemen met 
verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten.  
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
18 Stichting Pontes Scholengroep 
Vestigingsplaats 
Goes. 
 
Publiek belang 
Het verstrekken van voldoende openbaar voortgezet onderwijs. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft het bestuur op afstand gezet. De gemeenteraad bevoegd tot: 
a. Benoeming leden Raad van Toezicht op voordracht van de Raad van Toezicht. 
b. Goedkeuring tot statutenwijziging op voordracht van de Stichting. 
c. Goedkeuring tot ontbinding van de Stichting op voordracht van de Stichting. 
d. Besluit tot ontbinding bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet 

door de Stichting. 
e. Goedkeuring tot juridische fusie waarbij de Stichting verdwijnt. 
f. Goedkeuring tot juridische splitsing waarbij een door de Stichting in stand gehouden 

openbare school overgaat naar een andere rechtspersoon. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Gemeenten Schouwen-Duiveland en Goes. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Pieter Zeeman heeft medio 2018 het Koersplan “ Met jouw talent vooruit” vastgesteld met 
daarin onder andere een persoonsgerichte benadering van de leerlingen en gestart met de 
uitvoering. De directie houdt nauw contact met de wethouders. 
 
Financieel belang 
Bij (dreigend) faillissement van de stichting kan de gemeente voor de vraag komen te staan 
welke financiële middelen noodzakelijk zijn om voldoende aanbod van openbaar voortgezet 
onderwijs te behouden voor haar inwoners. Mogelijk zelfs het bevoegd gezag overnemen met 
verantwoordelijkheid voor de ontstane tekorten. 
 
Risico’s 
Voor Pieter Zeeman geldt dat het onderwijs niet gewaarborgd kan worden als het aantal 
bezoekende leerlingen onder een kritische norm komt. 
Dit heeft tot gevolg dat het pand leeg komt te staan en dat leerlingen moeten reizen naar 
andere scholen buiten de gemeente. 
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
19 Stichting Dataland  
Vestigingsplaats 
Gouda.  
 
Publiek belang 
Het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde 
gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het 
bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van 
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het Stelsel van Authentieke Registraties. Vanaf 2007 hebben wij toegang tot een web 
applicatie waar wij online geïnformeerd worden over de validatie van gemeentelijke 
vastgoedgegevens. 
 
Bestuurlijk belang 
Gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. Wel is er zeggenschap in de Algemene 
vergadering van certificaathouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste 
aandelenkapitaal (0,3%). 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Nederlandse gemeenten en de Bank voor Nederlandse Gemeenten. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Geen specifieke. 
 
Financieel belang 
De gemeente bezit 22.231 certificaten à € 0,10. Verstrekking van gegevens aan afnemers 
vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door Dataland gebruikt om de 
kerntaken uit te voeren: ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten. 
 
Sub-Programma 
2.2 Wonen naar wens. 
 
20 Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland   
Vestigingsplaats 
Zierikzee. 
 
Publiek belang 
De stichting heeft onder meer ten doel gelegenheid te bieden voor bewegingsonderwijs en  
tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen, sport te beoefenen het beheer en de exploitatie 
van sportfaciliteiten. 
Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland en (in eerste 
instantie) de drie gebruikers van de nieuwe buitensportaccommodatie Lange Blokweg 
Zierikzee. Met deze partijen zijn gebruikersovereenkomsten afgesloten.  
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente maakt (formeel) geen deel uit van het bestuur. Wel worden de bestuurders 
benoemd (en geschorst) door burgemeester en wethouders. Momenteel heeft één natuurlijk 
persoon met gemeentelijke achtergrond (huidig ambtenaar belast met o.m. sportzaken), zitting 
in het bestuur. De jaarlijks vast te stellen balans en staat van baten en lasten heeft de 
goedkeuring van burgemeester en wethouders nodig.  
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland en (in eerste 
instantie) de drie gebruikers van de nieuwe buitensportaccommodatie Lange Blokweg 
Zierikzee. Met deze partijen zijn gebruikersovereenkomsten afgesloten.  
 
Voortgang/ontwikkelingen 
Het beleid is gericht op het realiseren van synergievoordelen vanwege de samengebrachte 
sportfaciliteiten en hoe sportverenigingen hier meerwaarde aan kunnen ontlenen. In 2018 zijn 
in tegenstelling tot de voornemens geen nieuwe deelnemers toegevoegd. Dit in verband met 
de ontwikkelingen rond de btw-sportvrijstelling die per 1 januari 2019 inging.  
 
Financieel belang 
De gemeente heeft een fiscaal belang en heeft een de stichting een lening verstrekt van een 
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20 Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland   
lening van € 25.000, af te lossen in 40 jaren.  
 
Sub-Programma 
2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau. 
 
 
21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vestigingsplaats  
Den Haag. 
 
Publiek belang 
De vereniging heeft tot doel de leden individueel en collectief bij te staan bij de vervulling van 
hun bestuurstaken. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente is niet rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
De Nederlandse gemeenten en hun bestuursorganen. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
De VNG-strategie is neergelegd in de publicatie “De Gemeente 2020”. In 2018 zijn besluiten 
genomen in 2019 en verder over 4 hoofdthema’s.  
De VNG wil aanzetten om de uitvoering van de collegeprogramma’s zichtbaarder gemaakt 
gaan worden.  
Ten tweede het verbeteren van het lokale bestuur door het gebruik maken van betrouwbare 
informatie.  
Ten derde ligt er een uitdaging in het sociale domein. Met de decentralisaties  (Wmo, Jeugdwet 
en Participatiewet) hebben gemeenten een cruciale rol gekregen in de ondersteuning van 
mensen die het, al of niet tijdelijk, niet zelfstandig redden. De decentralisaties omvatten een 
aantal bewegingen: van Rijk naar gemeenten, van overheid naar samenleving en van 
aanbodgericht naar persoons- en situatiegericht. De focus ligt de komende tijd, behoudens 
restopgaven in de eerste beweging, op de tweede en derde beweging. 
Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over het fysieke domein. Vrijwel alle maatschappelijk 
noodzakelijke investeringen hebben een ruimtelijke vertaling nodig, ook wanneer deze niet 
rendabel is. Die opgaven gezamenlijk het hoofd bieden is geen sinecure. Het betreft twee grote 
maatschappelijke opgaven: de woningmarkt en de klimaatopgave. 
 
Financieel belang 
Bijdrage in hoofdzaak naar rato van het aantal inwoners. 
 
Sub-Programma 
4.1 Bestuur en Burgerzaken. 
 
22 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 
Vestigingsplaats 
Middelburg.  
 
Publiek belang 
Behartiging van de collectieve belangen van de Zeeuwse gemeenten. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft zitting in het bestuur. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
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22 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 
De Zeeuwse gemeenten en hun bestuursorganen. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
De bestuurlijke banden tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap 
worden verder verstevigd om desgewenst of zo nodig een vuist te maken richting centrale 
overheid of richting Brussel. Hoofddoel van de VZG blijft uiteraard het behartigen van belangen 
die aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn.  

 
Financieel belang 
De contributie is gebaseerd op een bedrag per inwoner.  
 
Sub-Programma 
4.1 Bestuur en Burgerzaken. 
 
OVERIGE 
 
23 P10 
Vestigingsplaats 
De gemeente Opsterland fungeert als penvoerende gemeente. 
 
Publiek belang 
Het doel van de P10 (grote plattelandsgemeenten met vergelijkbare opbouw en problematiek) 
is in eerste aanleg krachtenbundeling. Dit om gezamenlijk steviger gesprekspartner te zijn van 
het rijk, de VNG en andere partijen bij het behartigen van de specifieke belangen die uit de 
gemeenteopbouw voortvloeien. 
Daarnaast kunnen de deelnemers – omdat men elkaars situatie goed moet kennen om de te 
behartigen belangen in beeld te krijgen – veel leren van elkaars ervaringen en aanpak. 
 
Bestuurlijk belang 
P10 is een samenwerkingsverband van de 17 grootste plattelandsgemeenten. In het algemeen 
bestuur van de P10 hebben twee collegeleden namens onze gemeente zitting.  
 
Betrokken partijen / deelnemers 
De gemeenten Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Goeree-Overflakkee, 
Hollands Kroon, Hulst, Medemblik, Midden-Drenthe, Ooststellingwerf, Opsterland, Schouwen-
Duiveland, Sluis, Tynaarlo, Peel en Maas, Hof van Twente en Westerveld maken deel uit van 
de P10. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Invloed uitoefenen en aandacht vragen voor de specifieke positie van het platteland in de 
navolgende dossiers: 
• herverdeling van het gemeentefonds; 
• ontwikkelingen in het sociale domein; 
• deelname werkgroepen Inter Bestuurlijke Programma’s; 
• nieuwe omgevingswet. 
 
Kennisuitwisselingen op de navolgende onderwerpen: 
• economische ontwikkeling agrarische sector; 
• leefbaarheid platteland; 
• beschikbaarheid voorzieningen en mobiliteit; 
• demografische ontwikkeling. 
 
Financieel belang 
Zie financiële gegevens. 
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Sub-Programma 
4.1 Bestuur en Burgerzaken. 
 
24 Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West Nederland (RIEC) 
Vestigingsplaats 
Oosterhout. 
 
Publiek belang 
Het RIEC Zuid-West Nederland www.riec.nl is één van de landelijke centra voor 
informatiedeling op gebied van zaken volgens de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Bibob). Het gaat dan over witwaspraktijken en risicovolle criminele 
gedragingen voor lokaal bestuur.  
Het RIEC werkt nauw samen met de Taskforce Zeeland-West Brabant, welke een operationele 
aanjaagfunctie heeft in de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. 
 
Bestuurlijk belang 
Er bestaan risico's voor het lokaal bestuur bij publiekrechtelijke besluiten en overeenkomsten 
en andere handelingen met derden waarbij vermenging ontstaat tussen de boven- en 
onderwereld. Het RIEC en het convenant kan de gemeente helpen tijdig risico's te signaleren 
en te voorkomen dat zaken worden gedaan met criminelen en criminele organisaties en 
daardoor betrokken raken bij witwaspraktijken.  
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Alle partners in de (deel-) provincies Zeeland en West-Brabant. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
De gemeentelijke organisatie moet in de breedste zin bewust worden en blijven van deze 
risico's. Niet alleen bij horeca aangelegenheden, maar ook bij grote bouwprojecten en 
aanbestedingen is het in de toekomst wenselijk een risicotoets in te bouwen. Het Bibob-beleid 
is één van de voornaamste instrumenten in de gemeentelijke gereedschapkist. Dit beleid wordt 
geactualiseerd. De uitkomst hiervan vraagt naar verwachting de komende jaren gemeentelijk 
inzet om de risico’s terug te dringen.  
 
Financieel belang 
Met ingang van 2010 wordt een bijdrage per inwoner verstrekt.  
 
Sub-Programma 
2.2 Wonen naar wens. 
 
25 Samenwerkingsverband Grevelingen 
Vestigingsplaats 
Locatie Staatsbosbeheer (SBB) te Schiedam en Haven van Bommenede Zonnemaire. 
 
Publiek belang 
Behartiging in onderlinge samenhang van de belangen van natuur, landschap en 
openluchtrecreatie. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft zitting in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen, samen met de gemeente 
Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland. 
Dit is de opvolging van de GR Natuur- en recreatieschap Zuid-Westelijke Delta. 
 
Betrokken partijen / deelnemers 
Provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee (bestuurlijk) en Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat en het Waterschap (adviserend). Daarnaast is er een overleg en de Natuur- en 
Recreatie- Adviescommissie Zuidwestelijke Delta (NRAC) waaraan gebruikers (ondernemers, 
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belangenorganisaties etc.) in het gebied van de Grevelingen deelnemen.  
Na opheffing van het natuur- en recreatieschap de provincies Zuid-Holland en Zeeland in het 
Bestuurlijk Overleg, de gemeente Goeree-Overflakkee en Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. 
 
Voortgang / ontwikkelingen 
Belangrijkste richtinggevende beleidsstuk voor de Grevelingen blijft vooralsnog "Zicht op de 
Grevelingen II" (ZOGII) waarin alle projecten voor de Grevelingen voor de periode 2015-2018 
zijn opgenomen, waaronder Brouwerseiland. Daarnaast speelt het traject vanuit de 
Rijksstructuurvisie tot het terugbrengen van het getij en de Getijdencentrale. De projecten van 
ZOGII in 2018 zijn afgerond door de nieuwe beheerder van het gebied Staatsbosbeheer. Na 
2019 wordt Staatsbosbeheer de primaire uitvoeringsorganisatie voor de Grevelingen aan de 
hand van een nader te bepalen uitvoeringsprogramma voor de Grevelingen voor 2019-2025. 
Onze financiële bijdrage in de Grevelingen blijft vooralsnog gelijk. 
 
Financieel belang 
Zie financiële gegevens. 
 
Risico’s 
Onze gemeentelijke bijdrage ligt vast in de overeenkomst Samenwerkingsverband 
Grevelingen. Vooralsnog worden de eventuele financiële risico’s nihil geacht. 
 
Sub-Programma 
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland. 
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Financiële gegevens paragraaf verbonden partijen  
Nr Naam Werkelijke 

bijdrage 
2017 

Begrote 
bijdrage 
2018 

Werkelijke 
bijdrage 
2018 

Eigen 
vermogen 
per 1 jan. 
2018 

Eigen 
vermogen 
per 31 dec. 
2018 

Vreemd 
vermogen per 1 
jan. 2018 

Vreemd 
vermogen per 
31 dec. 2018 

Resultaat 
2018 

 Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) 
01 Zeeuwse Muziekschool 

(ZMS) 
234.626 235.443 236.540 76.526 

(jaarrekening 2018) 
78.082 882.134 1.125.821 1.555 

02 Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst 
Zeeland (GGD) 

6.957.364 6.471.753 8.037.430 
 

3.593.148 
(jaarrekening 2018) 

5.004.544 23.424.498 22.431.701 1.411.396 

03 Veiligheidsregio (VRZ) 2.453.915 2.794.994 2.794.994 2.316.192 
(jaarrekening 2018) 

3.241.876 20.812.192 35.772.907 147.910 

04 Openbaar Lichaam 
Afvalstoffenverwijdering 
Zeeland (OLAZ) 

677.748 698.784 694.898 304.378 
 (jaarrekening 2018) 

360.577 11.598.737 
 

10.246.874 56.199 

05 Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg 
Oosterschelderegio 
(SWVO) 

5.963.684 6.232.612 6.250.966  
 

1.076.790 
(jaarrekening 2018) 

1.075.171  9.239.712 6.885.615 69.684 

06 Bureau College Zorg en 
Welzijn 

43.912 23.100 3.559  
 

85.051 
(jaarrekening 2018) 

 85.051 4.425.840 2.710.455 430 

07 Regionale 
Uitvoeringsdienst Zeeland 
(RUD) 

332.445 292.664 277.503 798.00 
(jaarrekening 2018) 

1.559.000 
 

3.650.000 2.960.000 760.000 

08 Regionaal bureau 
leerplicht (RBL) 

79.134 79.846 79.846 14.796 -30.233 0 0 -45.029 

 Vennootschappen/Coöperaties 
09 PZEM  0 0 0 1.078.132.000 

(jaarrekening 2017) 
1.374.318.000 1.396.908.000 931.161.000 

 
0 

10 Zuidhoek - Flex bv 140.000 81.473 81.473 294.796 
(jaarrekening 2018) 

285.921 254.030 187.218        -11.164 

11 Zuidhoek -  Reïntegratie  
bv 

300.000 300.000 260.936 248.574 
(jaarrekening 2018) 

298.499 461.982 522.226 49.925 

12 Zuidhoek - Personeels bv 0 0 0 27.248 22.651 408.558 483.451 -4.597 
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Nr Naam Werkelijke 
bijdrage 
2017 

Begrote 
bijdrage 
2018 

Werkelijke 
bijdrage 
2018 

Eigen 
vermogen 
per 1 jan. 
2018 

Eigen 
vermogen 
per 31 dec. 
2018 

Vreemd 
vermogen per 1 
jan. 2018 

Vreemd 
vermogen per 
31 dec. 2018 

Resultaat 
2018 

(jaarrekening 2018) 
13 NV Economische Impuls 

Zeeland (EIZ) 
33.735 33.735 33.735 3.865.868 

(jaarrekening 2018) 
666.814 1.523.044 1.314.090 -63.832 

14 NV. Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 

0 0 0 4.687.000 
(jaarrekening 2018) 

4.991.000.000 135.185.000.000 132.518.000.000 337.000.000 

 Stichtingen/Verenigingen         
15 Stichting Renesse 116.699 116.699 116.699 11.848.808 

(jaarrekening 2017) 
14.119.718 1.893.337 1.620.272 274.819 

16 Stichting Bibliotheek 
Oosterschelde 

733.591 746.608 780.537 127.519 
(jaarrekening 2018) 

163.040 1.530.889 1.322.813 35.521 

17 Stichting Obase 38.392 0 0 1.814.167 
(jaarrekening 2017)  

1.814.167 1.590.006 1.590.006 0 

18 Stichting Pontes 
Scholengroep 

21.485 0 0 4.398.055 
(jaarrekening 2017) 

4.398.055 6.043.990 6.043.990 0 

19 Stichting Dataland 0 0 0 Nb Nb Nb NB 0 
20 Stichting Sportbedrijf 

Schouwen-Duiveland 
0 0 0 22.500 

(jaarrekening 2017) 
21.875 0 0 -625 

21 Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

44.915 162.319 162.319 65.530.000 
(jaarrekening 2017) 

65.530.000 309.305.000 309.305.000 0 

22 Vereniging van Zeeuwse 
Gemeenten 

13.504 12.244 17.531 10.832 
(jaarrekening 2018) 

7.378 26908.999 269.457 3.453 

 Overig         
23 P10 5.500 5.500 5.500 Nb Nb Nb Nb 0 
24 Regionaal Informatie en 

Expertise Centrum Zuid-
West Nederland (RIEC) 

12.750 12.750 12.750 Nb Nb Nb Nb 0 

25 Samenwerkingsverband 
Grevelingen 

21.328 
 

20.235 20.235 Nb Nb Nb Nb 0 

 

151



 

 

 

152



Grondbeleid 

Met de paragraaf grondbeleid brengen we verslag en verantwoording uit over het gevoerde 
grondbeleid. We bieden inzicht in de voortgang van de ruimtelijke ontwikkelingen voor de 
bouwgrondexploitatie die we zelf actief uitvoeren. 
 
De jaarrekening toont inzicht in verschillen tussen de begrootte en gerealiseerde kosten en 
opbrengsten van de bouwgrondexploitaties. Daarnaast biedt de jaarrekening inzicht in 
eventuele afwijkingen in het inhoudelijke programma en in de tijdsplanning ten opzichte van de 
vastgestelde uitgangspunten. Onderwerpen die eveneens aan bod komen zijn de winst- en 
verliesnemingen, afgesloten plannen, risico’s en weerstandvermogen in de vorm van reserves 
en voorzieningen. 
 
7.1 Gemeentelijk grondbeleid 
De nota grondbeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2018 is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 25 januari 2018. Met de nota grondbeleid beoogt de gemeente Schouwen-
Duiveland: 

- haar strategische ruimtelijke (en maatschappelijke) doelen te realiseren door 
a. het gewenste ruimtegebruik te realiseren; 
b. de gewenste ruimtelijke kwaliteit te bevorderen 

- te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten (tussen 
eigenaren, exploitanten, gebruikers en de gemeente); 

- de gemeentelijke financiële risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen te beheersen. 
 
Grondbeleid is in zowel juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard en is volgend ten 
aanzien van de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot sectoraal 
gerichte beleidsvelden zoals ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, werkgelegenheid en 
maatschappelijke ontwikkeling. Grondbeleid is ondersteunend aan de (ruimtelijke) ambities en 
doelstellingen van marktpartijen en particulieren, maar uiteraard ook aan de doelstellingen van 
de gemeente zoals omschreven in gebiedsgerichte programma’s en beleidsnota’s. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen ziet de gemeente Schouwen-Duiveland het als haar publieke taak 
om zoveel mogelijk regie te voeren, zodat zij haar beleidsdoelstellingen zo goed mogelijk kan 
realiseren. De uitvoeringspraktijk van de gemeente Schouwen-Duiveland laat zien dat zij bij het 
voeren van haar grondbeleid kiest voor flexibel maatwerk (situationeel grondbeleid). Per project 
wordt gezocht naar de gewenste vorm van grondbeleid, actief of facilitair, om verantwoord en 
gecontroleerd te kunnen sturen op de ruimtelijke ambities en beleidsdoelstellingen. De keuze 
tussen actief of facilitair wordt bepaald door de prioriteit van het te dienen doel en het hebben 
van wel of geen grondpositie. 
 
Wanneer de gemeente facilitair optreedt, wordt de grondexploitatiecyclus doorlopen door de 
ontwikkelende partij. De rol van de gemeente beperkt zich in dat geval meestal tot het 
vaststellen van ruimtelijke plannen en het verhalen van gemeentelijke kosten op de 
ontwikkelende partij. De afspraken tussen ontwikkelende partij en de gemeente worden 
vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. 
 
Daar waar wenselijk grijpt de gemeente in op de lokale grond- of vastgoedmarkt. De gemeente 
gaat terughoudend om met het verwerven van grond en opstallen. Slechts wanneer een 
vastgestelde ruimtelijke opgave door de markt niet wordt/kan worden gerealiseerd, of wanneer 
de gemeenteraad een project aanmerkt als ‘bestuurlijke prioriteit’ kan daartoe overwogen 
worden. In dat geval zet de gemeente in op minnelijke verwerving. In het uiterste geval kan de 
gemeenteraad besluiten om de Wet voorkeursrecht gemeenten of de onteigeningswet in te 
zetten. 
 

7 
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Bij verkoop van vastgoed hanteert de gemeente marktconforme prijzen die door taxatie worden 
onderbouwd volgens de residuele grondwaardebepaling en/of comparatieve methode. 
 
7.2 Hoofdlijnen ontwikkelingsprogramma 
Met het vaststellen van de begroting 2019 zijn alle grondexploitaties herzien. Hierna gaan we in 
op de voor 2018 beoogde en gerealiseerde doelen van de in exploitatie genomen plannen. 
 
Bedragen in euro’s 
 

  Boekwaarde  Kosten Opbrengsten Tussentijdse Boekwaarde 

In exploitatie: 1-1-2018     winst- of 31-12-2018 

        verliesneming   
            
Wonen           

Riekusweel 4 - (Bruinisse) 163.663 -103.702   57.480 2.481 

Vuufgemeten 2 - (Kerkwerve) -13.898 -15.883 1.906 -65.201 37.326 

d'Heule 2 - (Nieuwerkerk) -34.437 -72.003 899 -32.255 -73.286 

Verplaatsing Boogert - (Oosterland) 45.294 -2.325   -1.100  44.070 

Oostkenshil 2 - (Oosterland) -1.058.668 -36.254 298.720 -29.063 -767.139 

Hogezoom - (Renesse) -523.282 -17.558 332.866 64.468 -270.441 

Poortambacht 11 - (Zierikzee) -2.925.250 -352.876 3.380.463 225.308 -122.971 

Bernhardstraat - (Burgh-
Haamstede) 10.077 -9.143   -400  1.334 

Subtotaal woningbouw -4.336.500 -609.741 4.014.853 219.237 -1.150.625 

Bedrijvigheid / recreatie           

Bedrijventerrein 3 - (Bruinisse) -906.339 -24.976 8.387 -136.016 -786.913 

Business Park NW - (Zierikzee) -1.190.183 -27.614     -1.217.798 

Business Park ZO - (Zierikzee) -2.065.146 -70.405 2.001.160 1.045.216 -1.179.607 

Straalweg 2 - (Zierikzee) -1.530.984 -69.550 206.522   -1.394.012 

Gouwepoort - (Zierikzee) -1.129.231 -24.956     -1.154.186 

Zoomgebied 1e fase - (Renesse) -851.229 -20.313   -97.478 -774.064 

Subtotaal bedrijvigheid / recreatie -7.673.112 -237.814 2.216.068 811.722 -6.506.580 

Totaal in exploitatie -12.009.613 -847.555 6.230.922 1.030.959 -7.657.205 
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  Boekwaarde Nog te Nog te Tussentijdse Vermoedelijk Vermoedelijk Vermoedelijk 

In exploitatie: 31-12-2018 maken  verwachten winstneming Resultaat Resultaat Resultaat 

    Kosten opbrengsten   op eind- Contant begr. 2019 

          Datum 1-1-2019 Contant 

Wonen               

Riekusweel 4 - (Bruinisse) 2.481 -1.610   870 1 58.334 35.450 

Vuufgemeten 2 - (Kerkwerve) 37.326 -116.495 200.750 121.582 -1 52.823 85.402 

d'Heule 2 - (Nieuwerkerk) -73.286 -63.099 157.140 20.727 28 -11.908 -10.672 

Verplaatsing Boogert - (Oosterland) 44.070 -44.059     11 -1.089 1.451 

Oostkenshil 2 - (Oosterland) -767.139 -261.916 1.034.343 5.277 11 -24.612 105.772 

Hogezoom - (Renesse) -272.441 -18.726 363.539 72.371 1 137.382 141.183 

Poortambacht 11 - (Zierikzee) -122.971 -1.809.887 2.345.223 412.365 0 624.628 451.093 
Bernhardstraat - (Burgh-
Haamstede) 1.334 -1.317     17 -383 351 

Subtotaal woningbouw -1.150.625 -2.317.109 4.100.995 633.192 69 835.175 810.030 

Bedrijvigheid / recreatie               

Bedrijventerrein 3 - (Bruinisse) -786.913 -266.812 1.307.558 253.833 0 97.724 88.907 

Business Park NW - (Zierikzee) -1.217.798 -396.737 848.120   -766.415 -654.127 -663.608 

Business Park ZO - (Zierikzee) -1.179.607 -426.967 2.132.116 525.658 -116 1.534.203 1.538.316 

Straalweg 2 - (Zierikzee) -1.394.012 -906.104 481.924   -1.818.192 -1.646.793 -1.673.488 

Gouwepoort - (Zierikzee) -1.154.186 -550.740 1.145.575   -559.351 -486.949 -480.554 

Zoomgebied 1e fase - (Renesse) -774.064 -32.823 1.153.861 346.974 0 238.654 238.013 

Subtotaal bedrijvigheid / recreatie -6.506.580 -2.580.183 7.069.154 1.126.465 -3.144.074 -917.288 -952.414 

Totaal in exploitatie -7.657.205 -4.897.292 11.170.149 1.759.657 -3.144.005 -82.113 -142.384 

 
Tussentijdse winstneming 
Voor de tussentijdse winstnemingen wordt de Percentage of Completion (POC) methode 
gebruikt. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds 
naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Daarmee moet aan 
de volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden geschat; 
• De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; 
• De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

 
Resultaat 
Zoals blijkt uit het overzicht is het vermoedelijke resultaat van de in exploitatie genomen 
gronden (inclusief de tussentijdse winstneming jaarrekening 2018) ongeveer € 82.100 negatief. 
(contante waarde 1-1-2019). Daarbij moet vermeldt worden dat voor de negatief sluitende 
grondexploitaties van de bedrijventerreinen een voorziening is getroffen van € 2.787.800. 
 
Ten opzichte van de begroting 2019 is het vermoedelijk resultaat met ongeveer € 60.300 
toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door: 

• Het verwachte resultaat voor Poortambacht neemt toe met € 173.500 doordat de 
opbrengsten zijn toegenomen en de uitgifte van de bouwgrond sneller verloopt dan 
voorzien. Hierdoor kan het plan eerder worden afgerond dan voorzien waardoor de 
rentelasten lager uitvallen dan eerder begroot. 

• Het resultaat voor de grondexploitatie Oostkenshil 2 neemt af met circa € 130.400 en 
voor de grondexploitatie Kerkwerve Vuufgemeten 2 met circa € 32.600 vanwege een 
verlaging van de bouwgrondprijzen. 

• Voor Riekusweel 4 vallen de kosten voor het woonrijp maken lager uit dan begroot,       
€ 22.900. 

• Het te verwachten resultaat voor Straalweg 2 valt € 26.700 hoger uit dan laatstelijk 
begroot vanwege enerzijds een correctie op de te verkopen m2 bouwgrond en 
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anderzijds door een eenmalige opbrengst vanwege de tijdelijke verhuur als bouwplaats 
voor de realisatie van het naastgelegen zonnepark. 

 
Voortgang en ontwikkelingen 2018 woningbouw 
 
Riekusweel 4 (Bruinisse) 
In 2018 is de Keersweel woonrijp gemaakt en de openbare ruimte binnen het plangebied 
daarmee definitief ingericht. Na een onderhoudsperiode wordt de grondexploitatie in 2019 
afgerond.  
 
Vuufgemeten 2 (Kerkwerve)  
De laatste twee bouwkavels binnen de grondexploitatie zijn in optie uitgegeven en worden 
waarschijnlijk in 2019 verkocht. Na de bouw van de twee woningen wordt het plangebied in 
2020 woonrijp gemaakt en wordt de grondexploitatie afgesloten. In 2018 is het groen langs het 
wandelpad rondom het woningbouwplan aangebracht. 
 
d’Heule 2 (Nieuwerkerk)  
In 2018 is een deel van de openbare ruimte woonrijp gemaakt. De laatste kavel is in optie 
uitgegeven en wordt waarschijnlijk in 2019 verkocht. Na de bouw van deze laatste woning wordt 
het resterende deel van het plangebied waarschijnlijk in 2020 woonrijp gemaakt en wordt de 
grondexploitatie afgesloten. 
 
De Stove (Oosterland) 
Bouwbedrijf Boogert heeft het plangebied de Stove woonrijp gemaakt. Na een 
onderhoudsperiode worden de aangebrachte voorzieningen door de gemeente overgenomen in 
beheer en onderhoud en wordt de grondexploitatie in 2019 afgesloten. Hiermee is de laatste 
fase afgerond van alle locatieontwikkelingen binnen Oosterland in het kader van de 
bedrijfsverplaatsing van bouwbedrijf Boogert naar de rand van het dorp. 
 
Oostkenshil 2 (Oosterland) 
Voor Oostkenshil 2 zijn de grondprijzen verlaagd. Dit heeft geresulteerd in drie verkopen van 
bouwkavels in 2018. Één meer dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. 
Daarnaast zijn er op dit moment vijf van de nog uit te geven twaalf bouwkavels in optie 
uitgegeven. De grondexploitatie wordt waarschijnlijk in 2023 afgesloten. 
 
Hogezoom (Renesse) 
In 2018 is de tweede (via uitgifte in erfpacht) van de in totaal drie bouwkavels geleverd. De 
derde kavel is in optie uitgegeven en wordt waarschijnlijk in 2019 geleverd waarna het plan in 
2020 afgesloten wordt. 
 
Poortambacht 11 (Zierikzee) 
In 2018 hebben er wederom veel ontwikkelingen plaats gevonden in het woningbouwplan 
Poortambacht 11. 
 
Fase 1b en 1c (respectievelijk negen en tien kadewoningen aan de Poortkade) 
Begin 2018 is de openbare ruimte voor de woningen aan de Poortkade (fase 1b) opgeleverd. 
Daarnaast is in 2018 een start gemaakt met de bouw van de laatste tien kadewoningen aan de 
Poortkade (fase 1c). Van de tien bouwpercelen zijn er vijf verkocht en vijf geleverd via uitgifte in 
erfpacht. Na oplevering van de woningen in 2019 wordt het resterende deel van de Poortkade 
woonrijp gemaakt. 
 
Fase 3 en 5a (respectievelijk negen en twaalf bouwkavels voor een vrijstaande woning) 
Van de twaalf bouwkavels (fase 5a) zijn er elf geleverd (waarvan vier via uitgifte in erfpacht). In 
2018 is gestart met de bouw en zijn de eerste woningen al opgeleverd. De laatste bouwkavel is 
in optie uitgegeven en wordt waarschijnlijk in 2019 verkocht.  
Na de zomer is gestart met de uitgifte van fase 3 waarbij alle negen bouwkavels in optie zijn 
gegeven. Eind 2018 is de eerste van de negen bouwkavels geleverd. 
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Fase 2, 4 en 6 (drie complexen van 18 appartementen in de groene schil) 
In 2018 is gestart met de bouw van het appartementencomplex Hoofdpoort. Hoofdpoort wordt 
medio 2019 opgeleverd. Eind 2018 is gestart met de bouw van het appartementencomplex 
Westpoort, vermoedelijke oplevering eind 2019. Voor het derde appartementencomplex 
(Zuidwellepoort) is de verkoopovereenkomst gesloten. Gelet op de voortgang in verkoop van de 
appartementen wordt verwacht dat nog voor de zomer 2019 gestart wordt met de bouw.  
 
Fase 5b (vijf patio’s) 
De ontwikkelaar heeft een plan voorgelegd dat nader uitgewerkt wordt voor de bouw van vijf 
patiowoningen. Vermoedelijk start de verkoop in april 2019. Na voldoende patio’s zijn verkocht 
start de bouw van de laatste woningen uit het woningbouwprogramma Poortambacht 11. 
 
Bernhardstraat (Burgh-Haamstede) 
In 2018 zijn de 16 woningen binnen het plangebied opgeleverd. In 2019 is gestart met het 
woonrijp maken van de openbare ruimte. Het plan wordt in 2019 afgesloten met een positief 
resultaat (inclusief eerder genomen tussentijdse winstnemingen) van circa € 105.200. 
 
Voortgang en ontwikkelingen 2018 bedrijventerreinen en recreatiegronden 
 
Bedrijventerreinenprogramma 
Op 28 september 2017 is het door STEC opgestelde rapport ‘bedrijventerreinenprogramma 
Schouwen-Duiveland’ vastgesteld en op 7 november 2017 goedgekeurd door de Provincie 
Zeeland. Uit het rapport blijkt dat er in de periode 2016-2025 een vraag is naar 10 hectare 
bedrijfsgrond terwijl de gemeente een aanbod heeft van 14,4 hectare. Uit het rapport blijkt dat 
de vraag naar de 10 hectare bedrijfsgrond deels landt op de kleinschalige bedrijventerreinen in 
het buitengebied. 
 
In de begroting 2018 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een maximale vraag van 
7 hectare, volgens een rapport dat in juni 2016 in opdracht van de Provincie Zeeland door 
STEC is opgesteld. Met de herziening van de grondexploitaties jaarrekening 2018 is rekening 
gehouden met een vraag extra vraag van circa 0,5 hectare vanwege de succesvolle verkoop 
van bouwgrond binnen het bedrijventerrein Business Park ZO. 
  
Op grond van het bepaalde in het BBV is ten laste van de algemene reserve 
ontwikkelingsbedrijf in voorgaande jaren een voorziening getroffen voor de grondexploitaties die 
op einddatum met een negatief exploitatieresultaat sluiten. De herziening van de 
grondexploitaties voor de bedrijventerreinen resulteert in een onttrekking aan de voorziening 
van € 234.700 waarna de totale voorziening ongeveer € 2,8 mln. bedraagt. 
 
Straalweg 2 (Zierikzee), Bedrijventerrein 3 (Bruinisse) 
In 2018 is er op het bedrijventerrein Straalweg 2.888 m2 bouwgrond verkocht. In Bruinisse is 
geen bouwgrond verkocht in 2018. De grondprijzen zijn per 1 januari 2019 niet verhoogd. Voor 
Straalweg 2 bedraagt deze € 80,00 per m2 exclusief omzetbelasting en voor Bruinisse € 95,00 
per m2 exclusief omzetbelasting. 
In de bouwgrondexploitatie is op basis van het rapport dat is opgesteld voor de actualisatie van 
het bedrijventerreinenprogramma rekening gehouden met een uitgeefbaar percentage van 
25,76% voor Straalweg 2 en 100% voor Bruinisse. De bouwgrondexploitatie Straalweg 2 sluit 
met een negatief saldo van € 1.646.800 (contante waarde per 1 januari 2019). Voor dit bedrag 
is een voorziening getroffen. 
De bouwgrondexploitatie Bruinisse sluit met een positief saldo. 
 
Business Park NW (Zierikzee) 
Volgens het rapport dat is opgesteld voor de actualisatie van het bedrijventerreinenprogramma 
blijkt dat er slechts vraag is naar 55,48% van de uitgeefbare bouwgrond. Op basis van dit 
percentage is de grondexploitatie opnieuw doorberekend. De bouwgrondexploitatie sluit met 
een negatief saldo van € 654.100 (contante waarde per 1 januari 2019). Voor dit bedrag is een 
voorziening gevormd. 
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Business Park ZO (Zierikzee) 
In 2018 is er 18.932 m2 bouwgrond uitgegeven op het bedrijventerrein Business Park ZO, 
waarvan 7.288 m2 via uitgifte in erfpacht. 
Door de grote vraag naar bouwgrond binnen dit bedrijventerrein is de grondexploitatie voor de 
jaarrekening 2018 doorberekend met een uitgeefbaar percentage van 100%. Dit was met het 
opstellen van de jaarrekening 2017 nog 60,29%. Door de aanpassing is het tekort op de 
grondexploitatie omgeslagen naar een overschot. In 2018 is een tussentijdse winst genomen 
van € 1.045.200.  
 
Gouwepoort (Zierikzee) 
Op basis van het rapport dat ten behoeve van het bedrijventerreinenprogramma is opgesteld 
wordt rekening gehouden met een uitgeefbaar percentage van 73,21%. De 
bouwgrondexploitatie sluit in dat geval met een negatief saldo van € 486.900 (contante waarde 
per 1 januari 2019), waarvoor een voorziening is getroffen. 
 
Compensatielocatie Zoomgebied 1e fase (Renesse) 
De Oase wil overgaan tot uitvoering van de laatste fasen van haar kwaliteitsverbeteringsplan. 
Gesprekken daarover lopen. De verwachting is dat de gronden in 2019 worden afgenomen, 
zodat de al lang geplande ontwikkeling afgerond kan worden. 
 
 

 
7.3 Financieel resultaat/reserves en voorzieningen 
 
Boekwaarden 
 
In exploitatie genomen gronden 
De totale boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden is in 2018 afgenomen van 
€ 12,0 mln. naar € 7,7 mln. per 31 december 2018. 
 
Boekwaarde 1-1-2018        12,0 mln. 
Vermeerdering 2018            0,8 mln. +/+ 
Vermindering 2018            6,2 mln. -/- 
Tussentijdse winst 2018         1,0 mln. +/+ 
Stand 31-12-2018           7,6 mln. 
 
De vermeerdering met € 0,8 mln. wordt vooral veroorzaakt door het bouw- en woonrijp maken 
van Riekusweel 4, d’Heule 2 en Poortambacht 11 en de plan- en rentekosten. De vermindering 
van € 6,2 betreft de verkoop van bouwgrond, vooral binnen de grondexploitaties Poortambacht 
11 en Businesspark ZO. Daarnaast is € 1,0 mln. aan tussentijdse winst genomen. 
 
 
 
 

Productiecijfers actieve grondexploitatie 2018  
  Primaire Herziening  

Begroting Begroting Rekening 
2018 2019 2018 

Afzet       
Aantal bouwkavels/woningen 38 43 61 
Bedrijfsterreinen in m2 16.700 24.000 21.820 
     
Omzet (bedragen in € mln)    
Woningbouw 2,7 3,5 4,0 
Bedrijfsterreinen 1,3  2,5 2,2 
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Resultaten 
 
Tussentijdse winst 
De herziening van de grondexploitaties heeft in de volgende tussentijdse winst- en 
verliesnemingen geresulteerd: 
 

Plan 

Winst- en 
verliesneming  

< 2018 

(gecorrigeerde) 
Winstneming  

2018 
Winstneming  

 2019 e.v. 
Bruinisse, Bedrijventerrein fase 3  €    559.300  €    136.000 -/-   €    253.800  
Bruinisse, Riekusweel 4  €    593.500   €      57.500   €           900 
Nieuwerkerk, d'Heule 2  € 2.721.000  €      32.200 -/-  €      20.700 
Zierikzee, Businesspark ZO C  €    350.000 -/-  € 1.045.200    €    525.600 
Zierikzee, Businesspark NW  €    140.000 -/-    
Zierikzee, Poortambacht 11  € 4.525.200 -/-  €    225.300      €    412.400 
Renesse, Hogezoom  €      84.400  €      64.500  €      72.400 
Renesse, Zoomgebied fase 1  €    251.100  €      97.500 -/-  €    347.000  
Kerkwerve, Vuufgemeten 2  €    250.000  €      65.200 -/-  €    121.600 
Burgh-Haamstede, Bernhardtstraat  €    105.600  €           400 -/-  
Oosterland, Oostkenshil 2  €      31.100  €      29.100 -/-  €        5.300 
Oosterland, De Stove  €      23.300  €        1.100 -/-  
Totaal  €    395.900 -/-  € 1.031.000   € 1.759.700  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er in 2018 een tussentijdse winst genomen wordt van € 1,0 
mln. die is toegevoegd aan de  algemene reserve OWB. Voor de jaren na 2018 is een 
tussentijdse winst geprognosticeerd van circa € 1,8 mln. (waarvan € 0,4 mln. voor de regiovisie 
Schouwen-West). 
 
In 2018 heeft een correctie plaatsvinden van de tussentijdse winstnemingen over voorgaande 
jaren. Hierdoor ontstaan een aantal ‘negatieve’ winstnemingen in 2018. Uit de herberekening 
van de winstnemingen is gebleken dat er in het verleden te veel winst is genomen en dat is in 
2018 gecorrigeerd. 
 
Voorziening en reserves 
 
Algemene reserve OWB 
De algemene reserve OWB wordt voor verschillende doelen gevormd: 
a). als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de 

exploitatie van bouwgrond. De reserve wordt gevoed door tussentijdse winstnemingen 
vanuit lopende grondexploitaties en exploitatieoverschotten van afgewikkelde plannen. 
Eventueel nadelige exploitatieresultaten worden ten laste van de reserve gebracht indien 
hiervoor geen voorziening is gevormd.  

b). als buffer voor het opvangen van een eventueel onrendabel deel van een strategische 
(grond)aankoop. Het betreft aankopen waarbij het risico bestaat dat de gronden mogelijk 
niet voor het beoogde doel in exploitatie kunnen worden genomen en risicovol zijn. 

c). als egalisatiefunctie voor de resultaten uit de exploitatie van gemeentelijk onroerende goed 
in tijdelijk beheer. 

 
De hoogte van de algemene reserve OWB voor het opvangen van tegenvallers binnen de 
grondexploitatie, zoals genoemd onder a), is bepaald op 5% van “de omzet van de 
bouwgrondexploitatie per ultimo van enig jaar”. Onder de omzet zoals genoemd in de vorige zin 
gaan we uit van de boekwaarde per ultimo van enig jaar te vermeerderen met de nog te 
verwachten kosten. De hoogte van de algemene reserve OWB voor de doelen als benoemd 
onder b) en c) bedraagt maximaal € 3,2 mln. 
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Indien het saldo van de algemene reserve OWB lager is dan de hiervoor genoemde 5% van de 
omzet dient de reserve aangevuld te worden tot dit bedrag vanuit de algemene reserve van het 
concern. Indien het saldo van de reserve hoger is dan de hiervoor genoemde 5% van de omzet 
plus de € 3,2 mln. dient het surplus overgeheveld te worden naar de algemene reserve van het 
concern.  
 
Stand per 1-1-2018       € 4.123.100 
 
Toevoegingen: 
Tussentijdse winst bouwgrondexploitatie  €    867.100 + 
Facilitaire grondexploitatie    €      97.600 + 
Vrijval voorziening bouwgrondexploitatie  €    234.700 + 
         € 1.199.300 + 
Onttrekkingen: 
Saldo beheer en vastgoedexploitatie   €    288.600 -/- 
Overheveling naar algemene reserve   € 1.318.400 -/- 
         € 1.607.000 -/- 
Stand per 31-12-2018       € 3.715.400 
 
Berekening benodigde reserve per ultimo 2018: 
Boekwaarde  €   7.656.200 
Verwachte lasten €   4.897.300 + 
Totale “Omzet”  € 12.554.500    5% = €    627.700 
 
Minimale hoogte algemene reserve OWB    €    627.700 
Maximale buffer strategische aankopen en vastgoedexploitatie  € 3.200.000 + 
Maximale hoogte algemene reserve OWB    € 3.827.700 
 
In 2018 is conform besluitvorming bij de programmarapportage € 2.079.500 overgeheveld naar 
de algemene reserve aangezien de algemene reserve OWB haar maximum had bereikt. Uit 
bovenstaande berekening blijkt dat het saldo van de algemene reserve OWB € 112.300 onder 
het maximum zit. Via het raadsvoorstel jaarrekening 2018 stellen wij voor deze via de algemene 
reserve weer aan te vullen voor dit bedrag. 
 
Voorziening bouwgrondexploitatie 
De voorziening bouwgrondeploitatie wordt gevormd ter dekking van kwantificeerbare financiele 
risico’s binnen de bouwgrondexploitatie. De hoogte van de voorziening bouwgrondexploitatie 
wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. Voeding van de voorziening vindt plaats via de algemene 
reserve OWB. Een surplus wordt overgeheveld naar de algemene reserve OWB. 
 
Stand per 1-1-2018       €  3.022.500 
Onttrekking: 
Naar de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf    €     234.700 -/- 
Stand per 31-12-2018       €  2.787.800  
 
De voorziening is gevormd voor het financiele risico voor het overschot aan bedrijfsgrond zoals 
hiervoor benoemd binnen de volgende grondexploitaties: 
 
         1-1-2018  mut 2018  31-12-2018  

- Businesspark NW te Zierikzee €    660.300 €      6.200- €     654.100 
- Businesspark ZO te Zierikzee €    324.300 €  324.300-    
- Straalweg 2 te Zierikzee € 1.574.600 €    72.200 €  1.646.800 
- Gouwepoort te Zierikzee €    463.300 €    23.600 €     486.900 

Totaal voorziening bouwgrondexpl. € 3.022.500 €  234.700- €  2.787.800   
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Reserve bovenwijkse voorzieningen 
De reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken met een 
bestemmingsplan overschrijdende betekenis. 
 
De voeding van de reserve vindt plaats volgens het bepaalde in de nota kostenverhaal. Indien 
sprake is van profijt en toerekenbaarheid, dient de toerekening plaats te vinden op basis van 
proportionaliteit. Voor plannen die in werking zijn getreden voor 1 juli 2008 blijft de oude 
methode (een bijdrage per verkochte m2 bouwgrond) van toepassing. De onttrekkingen 
geschieden ten behoeve van de aanleg van infrastructurele werken nadat hier een besluit over 
is genomen. 
 
Volgens het (BBV) is het niet toegestaan om uitgaven die geen causaal verband hebben met de 
grondexploitatie te onttrekken uit de grondexploitatie ten gunste van een reserve bovenwijkse 
voorzieningen voor zover er nog geen sprake is van gerealiseerde winst. Een toevoeging aan 
de reserve kan daarom alleen plaatsvinden indien er sprake is van gerealiseerde winst. 
 
Stand per 1-1-2018      €  337.300 
 
Toevoegingen: 
Vanuit grondexploitaties   €      36.100 + 
Rentebijschrijving    €        5.000 + 
        €     41.100 + 
 
Stand per 31-12-2018      €   378.400 
 
Verwacht wordt dat er de komende jaren minder bouwgrond wordt verkocht waaruit een 
bijdrage volgt aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit heeft consequenties voor de 
voeding. De ruimte binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen is dan ook beperkt voor de 
komende jaren. 
 
Risico’s 
 
Binnen de grondexploitatie kunnen zich verschillende risico’s voordoen waarvan de hoogte, 
evenmin als het moment waarop zij zich naar verwachting kunnen aandienen, nu nog niet is in 
te schatten. Door de lange looptijden en aard van de projecten loopt de gemeente bij het 
uitvoeren van haar grondbeleid financiële risico’s. 
Deze risico’s kunnen ontstaan doordat parameters die ten grondslag liggen aan de financiële 
ramingen, zoals rentestand, inflatie en fasering wijzigen, alsook door wijzigingen in de 
afzetmarkt, economische ontwikkelingen of wet- en regelgeving. 
Daarnaast kunnen risico’s voortkomen uit meer projectgebonden aspecten, zoals risico’s die 
samenhangen met de bodemkwaliteit, planstructuur, infrastructurele investeringen, hogere 
verwervingskosten en interne oorzaken (capaciteit en prioritering projecten).  
 
De grootste risico’s met betrekking tot de in exploitatie genomen gronden doen zich voor bij het 
woningbouwplan Oostkenshil 2 te Oosterland en de bedrijventerreinen Business Park NW 
(kantoren) te Zierikzee, Straalweg 2 te Zierikzee en Gouwepoort te Zierikzee. Binnen deze 
ontwikkelingen beschikt de gemeente nog over grote voorraden onverkochte bouwgrond. De 
risico’s hebben vooral betrekking op de afzet van de bouwgrond. Is er voldoende vraag in 
relatie tot het aanbod. Om het risico te beperken is in de planning rekening gehouden met een 
voorzichtige prognose voor de verkopen. De algemene reserve OWB biedt ruimte om risico’s 
binnen de grondexploitaties op te vangen. Voor het overschot aan bedrijfsgrond (volgens het 
rapport van STEC) is een voorziening getroffen die het geprognosticeerde tekort in de 
grondexploitaties voor een aantal bedrijventerreinen dekt.  
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Paragraaf Demografische 
Ontwikkeling 

Demografische veranderingen 
Schouwen-Duiveland is één van de elf anticipeerregio’s in Nederland, dit zijn regio’s waarvan 
naar verwachting de totale bevolkingsomvang afneemt. Het betekent meer dan een daling van 
het aantal inwoners en huishoudens; ook de samenstelling van de bevolking verandert. De 
bevolking bestaat na verloop van tijd uit relatief meer ouderen en minder jongeren.  

Naar verwachting zal het aantal inwoners dalen van 33.743 in 2016 naar 29.486 in 2040, een 
afname van ongeveer 4.200 inwoners. Tot 2020 neemt de bevolking af met 500 inwoners. De 
komende 5 jaar is er wel nog een toename van het aantal huishoudens. Dit heeft vooral te 
maken met de stijging van het aantal ouderen en van het aantal eenoudergezinnen. Na een 
aantal jaren van stabilisatie zal vanaf 2025 ook het aantal huishoudens afnemen.  

Dit heeft onder andere gevolgen voor ontwikkelingen van de vraag naar zorg, onderwijs en 
voorzieningen. Ook heeft het gevolgen voor de arbeids- en de woningmarkt. De ontwikkelingen 
bieden naast bedreigingen ook kansen om beter aan te sluiten bij de veranderende 
maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een kwaliteitsslag in de woningvoorraad, 
onderwijsvoorzieningen die beter zijn toegesneden op eisen die het onderwijs stelt en 
voorzieningen die beter aansluiten bij een zelfredzame samenleving. Het is de taak van de 
gemeente om op deze veranderingen te anticiperen. Dit betekent investeren in kwaliteit, 
innovatie, samenwerking en nieuwe verdienmodellen op elk gebied van onze samenleving. Het 
betekent investeren in een gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en verblijven is.  

Geprognotiseerde bevolkingsontwikkeling Schouwen-Duiveland  
2016 – 2040 
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Geprognotiseerde huishoudensontwikkeling Schouwen-Duiveland  
2016 - 2040 

  

Wat hebben we hiervoor gedaan 
In het afgelopen jaar is de bevolking met 70 inwoners extra licht gestegen naar 33.784 
inwoners. Dit is niet te wijten aan een geboorteoverschot (sterfteoverschot in 2018 bedraagt 
123 personen) maar aan de vestiging van mensen uit andere gemeenten en statushouders 
(vestigingsoverschot in 2018 bedraagt 193 personen). Daarmee loopt onze gemeente in de pas 
met de bevolkingsontwikkeling van Zeeland als geheel (bevolkingsgroei in 2018 met 769 
personen).   

Tegelijkertijd geven de cijfers van de bevolkingssamenstelling aan dat de trend van vergrijzing 
en ontgroening doorgaat, circa 8% boven het landelijk gemiddelde. In 2018 is het landelijke 
programma Bevolkingsdaling geëvalueerd. Voor wat betreft het programma voor de gemeente 
Schouwen-Duiveland is vastgesteld dat alle actiepunten die onze gemeente zich had 
voorgenomen zijn uitgevoerd en er daarnaast nog meer concrete acties zijn ondernomen. Met 
name de ondersteuning van lokale initiatieven op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid, 
voorzieningen en de inzet op het behoud van voortgezet onderwijs oogsten grote waardering en 
gelden als landelijke voorbeeldprojecten hoe met demografische ontwikkeling om te gaan. Uw 
raad is met een raadsbrief over deze evaluatie geïnformeerd. 

In het kader van fysieke en digitale bereikbaarheid zijn de projecten Internet buitengebied en 
ondersteuning hulpkringen voortgezet. Daarnaast is bestuurlijk en ambtelijk ingezet op betere 
en vooral relevantere verbindingen met en tussen kernen. Dit heeft geleid tot aanpassing van 
aantal routes van de buurtbus. Door het opstellen van dorpsvisies en masterplannen vooral 
vanuit de kernen te laten plaatsvinden en als gemeente te kiezen voor een faciliterende rol 
neemt de betrokkenheid van de lokale bevolking in de betreffende kern toe en krijgt men meer 
waardering voor de directe eigen leefomgeving.  

Tot slot hebben we in 2018 ingezet op samenwerking met de P10 en de VNG, de landelijke 
werkgroep anticipeerregio’s, de provincie en andere Zeeuwse gemeenten die antipeer- of 
krimpregio zijn. We werken samen om van elkaar te leren en om de problematiek van 
plattelandsgemeenten te agenderen bij het rijk. Bevorderen van leefbaarheid in de kernen en 
onderlinge verbondenheid van de lokale samenleving in kernen blijkt een belangrijk antwoord te 
zijn op demografische ontwikkelingen. Het plattelandsonderzoek dat P10 in het kader van het 
10 jarig jubileum heeft uitgevoerd levert goede aanknopingspunten op om lokale initiatieven die 
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de leefbaarheid en verbondenheid bevorderen verder te faciliteren en te ondersteunen. 
Concluderend kunnen we stellen dat in 2018 belangrijke stappen zijn gezet om het vraagstuk 
demografische ontwikkelingen veel integraler en over beleidsdomeinen heen aan te pakken, 
bijvoorbeeld door inhoudelijke initiatieven als hulpgroepen en lokaal georganiseerde activiteiten 
te verbinden aan het vraagstuk van mobiliteit op maat. Dat dit succes heeft blijkt uit het feit dat 
de provincie Zeeland het project SDopWeg financieel en met menskracht ondersteunt als 
voorbeeldproject in Zeeland en op rijksniveau dit project is gepresenteerd als landelijk 
voorbeeldproject in de landelijke bijeenkomst van het Programma Bevolkingsdaling.  
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2018 
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Bedragen in euro’s * 1000 

 

ACTIVA 2018 2017 
   VASTE ACTIVA  
     Immateriële activa  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 65 47 
Bijdrage in activa van derden 431 455 
   496 502 
  Materiële vaste activa   
Investeringen met economisch nut 79.356 78.225 
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing kan worden geheven 16.820 

  
  15.870 

Investeringen met maatschappelijk nut 5.751                      4.210 
 101.927 98.305 
  Financiële vaste activa   
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 371 371 
Overige langlopende leningen 3.799 3.215 
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 53 53 
 4.223 3.639 
   
Totaal vaste activa 106.646 102.446 
   
VLOTTENDE ACTIVA   
  Voorraden   
Grond- en hulpstoffen 36 49 
Onderhanden werk 4.985 8.987 
Gereed product en handelsgoederen 431 85 
 5.452 9.121 
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar   
Vorderingen op openbare lichamen 7.646 6.638 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische  
looptijd < 1 jaar 7.800 9.700 
Rekening-courantverhouding met niet-financiële 
instellingen 11 11 
Overige vorderingen 4.623 4.044 
 20.080 20.393 
  Liquide middelen   
Kas- bank- en girosaldi 2.926 4.717 
 2.926 4.717 
   
Overlopende activa 3.742 4.232 
 3.742 4.232 
   
Totaal vlottende activa 32.200 38.463 
   
Totaal generaal 138.846 140.909 
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie 
krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
bestaat 

00 
 

41 
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Bedragen in euro’s * 1000 
PASSIVA 2018 2017 

 
VASTE PASSIVA  
     Eigen vermogen  
Algemene Reserve 21.453 20.996 
Bestemmingsreserves 21.406 22.948 
Resultaat na bestemming -1.814 1.884 
 41.045 45.828 
  
 Vreemd vermogen   
Voorzieningen 17.113 16.870 
 
 17.113 16.870 
  
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd  > 1 jaar   
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 64.097 63.105 
 64.097 63.105 
 
   
Totaal vaste passiva 122.255 125.803 
   
VLOTTENDE PASSIVA   
  Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar   
Rekening-courantverhoudingen met niet- fin. instellingen 662 1.140 
Overige schulden 4.837 7.046 
   
   
 5.499 8.186 
 
 
   
 
Kas- bank- en girosaldi 4.116 2.029 
   
 4.116 2.029 
 
   
 
Overlopende passiva 6.976 4.891 
   
 6.976 4.891 
   
Totaal vlottende passiva 16.591 15.106 
   
Totaal generaal 138.846 140.909 
Gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen 57.643 58.308 
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Het overzicht van baten en lasten in 
de jaarrekening 
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 (bedragen in € x 1.000) 
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Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

 

Toelichting gerealiseerd resultaat voor en na bestemming en werkelijke toevoegingen  
en onttrekkingen aan reserves 2018 Begroting Verschil 
(bedragen in €)   (na wijziging)  
Resultaat voor bestemming -4.813 -2.408 -2.405 
Bestemmingsreserves Zuidhoek 0 0 0 
Reserve dekking kapitaal lasten 325 452 127 
Bestemmingsreserve GRP 0 0 0 
Reserves bovenwijkse voorzieningen 41 73 32 
Reserve wegenonderhoud 0 0 0 
Reserve Woonwagenlocaties 0 0 0 
Kap. lsten museum Zierikzee fase 3/4 0 0 0 
Bestemmingsreserve Regiovisie 257 214 -43 
Reserve Kabels en Leidingen 1.174 1.104 -70 
Reserve IVS Algemeen 0 0 0 
Mobiliteitsfonds 348 481 133 
Reserve rekenkamercommissie 22 22 0 
Algemene reserve 4.907 5.663 756 
Uitvoering Strategische Visie 0 0 0 
Algemene reserve Zuidhoek 0 0 0 
Reserve stroomlijnen organisatie 126 126 0 
Algemene reserve OWB 1.289 2.270 981 
Egalisatiereserve algemene uitkering 288 288 0 
Totaal toevoegingen 8.777 10.693 1.916 
    
Bestemmingsreserves Zuidhoek 321 319 2 
Reserve dekking kapitaal lasten 728 744 -16 
Bestemmingsreserve GRP 0 0 0 
Reserves bovenwijkse voorzieningen 0 10 -10 
Reserve wegenonderhoud 333 0 333 
Reserve Woonwagenlocaties 0 0 0 
Kap. lsten museum Zierikzee fase 3/4 0 0 0 
Bestemmingsreserve Regiovisie 204 159 45 
Reserve Kabels en Leidingen 784 785 -1 
Reserve IVS Algemeen 0 0 0 
Mobiliteitsfonds 536 676 -140 
Reserve rekenkamercommissie 21 22 -1 
Algemene reserve 5.931 5.873 58 
Uitvoering Strategische Visie 404 960 -556 
Algemene reserve Zuidhoek 0 115 -115 
Reserve stroomlijnen organisatie 151 217 -66 
Algemene reserve OWB 1.696 2.554 -858 
Egalisatiereserve algemene uitkering 667 667 0 
Totaal onttrekkingen 11.776 13.101 -1.325 
Saldo toevoegingen en onttrekkingen -2.999 -2.408 591 
Resultaat na bestemming -1.814 0 -1.814 
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Toelichting op de balans 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
Algemeen 
 
Inleiding 
Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaglegging is 
gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juist interpretatie van de financiële overzichten. De 
jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 212 
Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 28 juni 2012 de uitgangspunten voor het 
financieel beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 
financiële organisatie zijn vastgesteld. 
 
Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering 
voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
 
Grondslagen voor waardering 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis 
van historische kosten (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), tenzij de marktwaarde lager is.  
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Vaste activa 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële-, de materiële- en de 
financiële vaste activa.  
De waardering vindt als volgt plaats: 
 
Immateriële vaste activa 
Onder de immateriële vaste activa vallen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een 
bepaald actief. Waardering vindt plaats tegen de inkoopprijs en bijkomende kosten verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de wettelijke 
termijnen. De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde 
voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro;   
• de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste 

activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, 
dan wel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; 

• plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden 
gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of – indien 
gedelegeerd – collegebesluit. 

 
Kosten van het sluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
  
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien: 

• er sprake is van een investering door een derde; 
• de investering bijdraagt aan de publieke taak; 
• de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals 

overeengekomen; 
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• de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de 
gemeente anders recht kan doen gelden op activa die samenhangen met de 
investering. 

Activering kan slechts plaatsvinden als aan alle voorwaarden is voldaan. 
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij 
de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor 
de bijdrage aan derden wordt verstrekt. 
 
Materiële vaste activa 
Artikel 35 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met economisch nut, 
investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven en investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte (bijvoorbeeld 
wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen). 
 
Investeringen die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of die 
verhandelbaar zijn, zijn investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa met 
economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en met eventuele subsidies en bijdragen van derden. Op 
gronden en terreinen wordt niet jaarlijks afgeschreven. 
 
Investeringen die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of die 
verhandelbaar zijn, zijn investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden geheven (zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing). De materiële 
vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en met eventuele subsidies 
en bijdragen van derden. Op gronden en terreinen wordt niet jaarlijks afgeschreven. 
 
De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. In een tabel die als 
bijlage is gekoppeld aan de nota afschrijvings- en waarderingsbeleid zijn de te hanteren 
afschrijvingstermijnen voor de verschillende soorten activa opgenomen.  

Duurzame waardevermindering van vaste activa 
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde 
lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende 
zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van 
maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de 
boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor 
duurzame exploitatie.  
Duurzame waardeverminderingen worden onafhankelijk van resultaat genomen. 
 
Erfpacht 
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de 
uitgifteprijs bij uitgifte geldt als verkrijgingsprijs. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 
inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en 
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.   
 
Vlottende activa 
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met 
een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. 
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Voorraden 
 
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, 
inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en 
kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd. 
 
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de 
marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde 
verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De 
vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de 
overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van 
het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte 
kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar 
toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 
januari van het betreffende boekjaar. 
  
De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve 
van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle 
gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese 
Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2018: 2%). 
 
Voor de tussentijdse winstnemingen gebruiken wij overeenkomstig de eisen van het BBV de 
Percentage of Completion methode (POC). Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten 
zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst 
worden genomen. Daarmee moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; 
• De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; 
• De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

 
Overige voorraden 
De overige voorraden worden opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs of tegen 
lagere marktwaarde. 
 
De Zuidhoek waardeert de grond- en hulpstoffen op basis van vaste verrekenprijzen c.q. 
werkelijke inkoopprijzen. Waarderingsverschillen tussen de standaard verrekenprijs en de 
betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. 
 
De gerede producten en het onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de 
fabricagekostprijs of indien lager tegen de verwachte marktwaarde. 
 
Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa 
Deze worden opgenomen tegen de nominale waarde. Wat de vorderingen betreft wordt nog 
vermeld dat deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor oninbaarheid. 
 
Vaste passiva 
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen 
en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het 
dienstjaar na bestemming. Vervolgens bestaan de reserves uit de algemene reserve en 
bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan 
door de Raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan 
besluiten om voor een andere aanwending te kiezen. Reserves worden gevormd conform de 
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door de Raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te 
geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. 
 
Vreemd vermogen 
Het vreemd vermogen bestaat uit de voorzieningen en langlopende schulden. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden 
kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting 
c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioen voormalige wethouders wordt 
gewaardeerd op basis van contante waarde. 
 
Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:  
– Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten. 
– Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen 

of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 
– Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 

kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

– Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een 
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 

– Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering 
van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen 
met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren. 

 
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is 
als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn 
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de 
exploitatie verantwoord. 
 
Langlopende schulden 
De langlopende schulden zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Het bedrag van binnen 
een jaar te vervallen aflossingen zijn in de exploitatie niet afzonderlijk onder de kortlopende 
schulden opgenomen. 
 
Vlottende passiva  
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met 
een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen 
in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de 
aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen. 
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Toelichting op de resultatenrekening 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
Per programma worden de baten en lasten vermeld en opgenomen voor de aan het verslagjaar 
toe te rekenen bedragen. De baten en lasten worden tegen nominale waarde toegerekend aan 
de perioden waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat 
deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd. 
 
Afschrijving 
Bij voorkeur hanteren wij de lineaire afschrijvingsmethode maar afschrijven op basis van de 
annuïtaire methode, mits gemotiveerd aangegeven en door het college besloten is mogelijk. 
 
De afschrijving vindt plaats op basis van de nota afschrijvings- en waarderingsbeleid 
Schouwen-Duiveland 2006. Hieronder volgt een summiere opsomming van de geldende 
afschrijvingstermijnen: 

• Gronden en terreinen    n.v.t. 
• Woonruimten     20 jaar 
• Gebouwen     20 - 40 jaar 
• Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 5   - 75 jaar 
• Vervoersmiddelen    7   - 15 jaar 
• Machines, apparaten en installaties  3   - 20 jaar 
• Overige materiele vaste activa   2   - 15 jaar 

 
Toerekening rente 
De rentelasten worden via de rente-omslagmethode ten laste van de exploitatie gebracht. De 
rentelasten worden berekend over de boekwaarden per 1 januari. 
 
In principe wordt geen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Aan een beperkt 
aantal reserves is over het saldo per 1 januari 1,5 % rente toegevoegd (nota’s rentebeleid en 
reserves en voorzieningen 2009). 
 
De bespaarde rente wordt meegenomen in de rente-omslagberekening. Dit gebeurt op basis 
van de marktrente voor langlopende geldleningen ( 2 %). 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Buiten de balanstelling worden de bedragen vermeld van het recht op verliescompensatie in het 
kader van de vennootschapsbelasting en de afgegeven borgstellingen en garantstellingen. In 
de toelichting op de balans wordt hierin inzicht gegeven. 
 
Er worden bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen 
en voor personele aangelegenheden. 
 
Eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever 
heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt 
uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (het CAK). De informatie van het CAK (om 
privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en 
volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft 
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van 
de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit 
betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen 
bijdragen kunnen worden verkregen. 
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Balanstoelichting 
Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting.  
 
 
VASTE ACTIVA 
 
Bedragen in euro’s 
Immateriële vaste 
activa  

Boekwaarde 
1 januari 
2018 

Inves-
tering 

Des- 
investering 

Afschrij
ving 

Bijdragen van 
derden direct 
gerelateerd aan 
een actief 

Afwaardering 
wegens 
duurzame 
waardever- 
mindering 

Boekwaarde 
31 december 
2018 

Kosten onderzoek en 
ontwikkeling 46.923 18.237     65.160 

Bijdrage in activa van 
derden 454.989   24.037   430.952 

Totaal 501.912 18.237  24.037   496.112 
 
Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa 
met economisch nut  

Boekwaarde 
1 januari 2018 

In-
vestering 

Des- 
investering 

Afschrijving Bijdragen 
van derden 
direct 
gerelateerd 
aan een 
actief 

Afwaardering 
wegens 
duurzame 
waardever-
mindering 

Boek-
waarde 
31 
december 
2018 

Gronden en terreinen   13.407.623 2.024.026 762.371 11.725  135.695 14.521.858 
Woonruimten   14.891   4.246   10.645 
Bedrijfsgebouwen   38.330.082 1.928.160 86.883 1.253.845   38.917.514 
Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken. 13.223.364 124.196  886.414   12.461.146 

Vervoermiddelen   988.204 114.632 59.000 187.662   856.174 
Machines, apparaten en 
installaties  9.259.381 1.951.147 84.577 980.426   10.145.525 

Overige materiële vaste 
activa   3.030.923 403.950 581.903 409.763   2.443.207 

Totaal   78.254.468 6.546.111 1.574.734 3.734.081  135.695 79.356.069 
 
De vermeerderingen en verminderingen groter dan € 100.000 van de materiële vaste activa met 
economisch nut worden voornamelijk verklaard door:  
 
Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa met economisch nut Krediet Investering Desinvestering 
    

Gronden en terreinen Ruigendijkweg 5, Zzee N504 Verton BV 
 

815.240 
  

 Talingstraat 3, Zzee K934 
 

162.137 
  

 Talingstraat 11, Zzee K930 
 

150.705 
  

 Erfpacht Regenwulpstraat 16 K937 
 

141.491 
  

 Hogezoom 96c Ren WTS H1137 Erfpacht 
 

398.090 
  

 Grond Haringvlietplein 10-12  387.393 

 Hoogeboomlaan 3, Renesse                       
(overgebracht naar voorraden)  224.912 

Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw Pontes 808.789  
 Verb. pand Wilhelminaweg 3 (WTS H899) 260.767  

183



 Bouw Huis van Schouwen-Duiveland 749.379  

Machines, apparaten en installaties Vervanging armaturen openbare 
verlichting 

787.662 
  

 Technische installatie Huis van SD 832.319  

Overige materiële vaste activa Aanp. ondergrond speeltoestellen 2018 134.053 
  

 Keersluis- havendijken  374.108 
 Software dienstverlening  200.259 
 
De uitgifte grond tegen voortdurende erfpacht 2018:  
 
Uitgifte grond tegen voortdurende erfpacht Waarde 

Ruigendijkweg 5, Zzee N504 Verton BV 815.240 
 

Totaal 815.240 
 
 
De uitgifte grond tegen eeuwigdurende erfpacht 2018: 
 
Uitgifte grond tegen eeuwigdurende erfpacht Waarde 
Talingstraat 3, Zzee K934 162.136 
Talingstraat 11, Zzee K930 150.705 
Regenwulpstraat 16 K937 141.491 
Hogezoom 96c Ren WTS H1137  398.090 
Poortkade 92 ZRZ M2045 52.772 
Poortkade 76 ZRZ M2044 50.463 
Poortkade 90 ZRZ M2054 56.400 
Poortkade 86 ZRZ M2053 52.112 
Poortkade 88 ZRZ M2051 55.080 
Totaal 1.119.252 
 
 
In de afgelopen jaren hebben we meerdere activa in erfpacht uitgegeven. Boekwaarde per 31 december 2018 voor de 
activa in erfpacht uitgegeven bedraagt € 3.077.071. 
 
 
Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa 
met economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een 
heffing kan worden 
geheven. 

Boek-
waarde 
1 januari 
2018 

Investering Des- 
investering  

Afschrijving Bijdragen 
van derden 
direct 
gerelateerd 
aan een 
actief 

Afwaardering 
wegens 
duurzame 
waardever- 
mindering 

Boek-
waarde 
31 
december 
2018 

Gronden en terreinen 448.031   0   448.031 
Bedrijfsgebouwen   357.267 103.664  19.274 103.664  337.993 
Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 12.125.171 4.372.859  226.611 2.990.216  13.281.203 

Vervoermiddelen   1.119.081 121.617  234.263   1.006.436 
Machines, apparaten en 
installaties  324.060   25.212   298.848 

Overige materiële vaste 
activa   1.496.566 101.995  151.719   1.446.843 

Totaal  15.870.176 4.700.135  657.077 3.093.880  16.819.354 
 
De vermeerderingen en verminderingen groter dan € 100.000 van de materiële vaste activa met 
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, 
worden voornamelijk verklaard door:  
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Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa met economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding van 
de kosten een heffing kan worden geheven. 

Krediet Investering Desinvestering  

Bedrijfsgebouwen Vervanging gemalen* 
 

103.663 
  

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervanging vrij verval riolering* 2.579.626  

 Vervanging riolering binnenstad* 
 

154.460 
  

 Relining vrij verval riolering* 239.077  

 Maatregelen OAS Westerschouwen 
2018 645.645  

 Afkoppelen verhard oppervlak 2018 754.049  
Vervoermiddelen Overslagkraan 121.617  
 
* deze bedragen komen ten laste van de voorziening GRP. 
 
Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa met 
een maatschappelijk nut 
tot 1-1-2017 
(“oude”wetgeving) 

Boek-
waarde  
1 januari 
2018 

Investering Des-
investering                                                                               

Afschrijving Bijdragen van 
derden direct 
gerelateerd 
aan een actief 

Afwaardering 
wegens 
duurzame 
waardever- 
mindering 

Boek-
waarde 
31 
december 
2018 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 530.202   530.202   0 

 
 
 
Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa met 
een maatschappelijk nut 
na 1-1-2017 

Boek-
waarde  1 
januari 
2018 

Investerin
g 

Des-
investering                                                                               

Afschrijving Bijdragen van 
derden direct 
gerelateerd 
aan een actief 

Afwaardering 
wegens 
duurzame 
waardever- 
mindering 

Boek-
waarde 
31 
december 
2018 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 3.650.145   2.418.464  68.073 249.202  5.751.334 

 
De vermeerderingen en verminderingen groter dan € 100.000 van de materiële vaste activa met 
maatschappelijk nut worden voornamelijk verklaard door:  
 
Bedragen in euro’s 
Materiële vaste activa met een maatschappelijk 
nut 

Krediet Investering Desinvestering 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Herinrichting Kraaijensteinweg Burgh-
Haamstede 275.000  

 Herinrichting Parkeerterrein Oude      
Moolweg Renesse 231.636  

 Herinrichting rotonde Helder Renesse 232.342  

 Herinrichting Zeeanemoonweg en 
omgeving  Renesse 348.337  

 Stadsentree Havenpoort 383.463 
  

 Tuin van Renesse (buitenruimte) 411.460  
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Bedragen in euro’s 
Financiële vaste activa  Boek-

waarde 
1 januari 
2018 

Investering aflossing Bijdragen van 
derden direct 
gerelateerd aan 
een actief 

Afwaardering 
wegens 
duurzame 
waardever- 
mindering 

Boek-waarde 
31 december 
2018 

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen 371.194     371.194 

Overige langlopende leningen 3.214.950 801.695 26.474   3.990.171 
Overige uitzettingen met looptijd 
> 1 jaar 52.933     52.933 
Subtotaal 3.639.077 39.577 26.474   4.414.298 
Af: Voorziening dubieuze 
debiteuren WWL Langlopend      191.585 
Totaal      4.222.713 
 
 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA  
 
Bedragen in euro’s 
Voorraden Boekwaarde 

1 januari 2018 
Herrubri- 
cering 

Boekwaarde 
1 januari 
2018 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

Boekwaarde 
31 december 
2018 

Grond- en hulpstoffen      
- Zuidhoek       

49.413 
 

-49.413 
35.728 

 
35.728 

 
 

 
10 

0 
35.718 

Onderhanden Werk 
- Grondexploitatie 
- Zuidhoek 

12.009.613 
84.740  12.009.613 

84.740 
2.122.639 

30.521 
6.475.046 

 
7.657.206 
   115.261 

Gereed product en 
handelsgoederen 
- Gemeente (eigen verklaringen) 
- Te verkopen gronden/gebouwen 
- Overige voorraden gemeente 
- Overige voorraden Zuidhoek 

 
 

 
6.867 

 
 

6.818 

 
6.867 

 
 

6.818 

 
31.214 

224.913 
190.575 

 

 
28.930 
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 9.151 

  224.913 
  190.575 
     6.664 

Subtotaal 12.143.766 0 12.143.766 2.599.862 6.504.140 8.239.488 
Af: voorziening 
bouwgrondexploitatie 3.022.500 0 3.022.500 133.400 368.100 2.787.800 

Totaal 9.121.266 0 9.121.266 2.466.462 6.136.040 5.451.688 
 
We hebben geconstateerd dat de voorraden Zuidhoek niet goed stonden gerubriceerd, we 
hebben dit gecorrigeerd. 
 
De post voorraden betreft voornamelijk de bouwgrondexploitatie. Hieronder treft u het verloop in 
2017 en 2018 aan. Voor een inhoudelijke toelichting op de diverse complexen wordt verwezen 
naar de paragraaf grondbeleid.  
 
Onder de overige grond- en hulpstoffen zijn naast voorraden van de Zuidhoek ook de 
reisdocumenten opgenomen. 
 
Bedragen in euro’s 

 Verloop van de bouwgrondexploitatie 2017 2018 
a  Boekwaarde per 1 januari  11.597.654 12.009.613 
  Grondverwerving  0 0 
  -bouwrijpmaken  70.764 98.502 
  -woonrijpmaken  141.694 334.829 
  -planstructurele voorzieningen  19.523 0 
 Subtotaal 231.981 433.331 
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  Voorbereiding en toezicht  143.980 145.347 
  Rentebijschrijving  289.944 252.202 
  Fondsvorming  9.500 0 
  Overige bestedingen  18.176 16.675 
b  Totaal bestedingen  693.581 847.555 

 
  2017 2018 
  Opbrengsten in het jaar    
  -grondverkopen / opties  1.987.026 6.221.552 
  -bijdragen derden  4.050 0 
  -bijdragen reserves  0 0 
  -overige bijdragen  17.477 9.370 
c  Totaal opbrengsten  2.008.553 6.230.922 
d  Tussentijdse winstneming  1.679.900 1.030.959 
e  Tussentijdse verliesneming 0  
f  Verminderingen in het jaar wegens afgesloten    
  complexen  47.031 0 
g Overheveling grond naar materiele vaste activa 0 0 

h Overheveling boekwaarde naar investering 0 0 
j  Boekwaarde per 1 januari   12.009.613 7.657.205 
    
  Totale boekwaarde per 1 januari  12.009.613 7.657.205 
  Bouwgrondexploitatie in exploitatie:    
    
  Boekwaarde per 1 januari   12.009.613 7.657.205 

  Geraamde nog te maken kosten  6.450.752 4.897.292 

  Geraamde opbrengsten en bijdragen  16.357.413 11.170.149 

k  Geraamd eindresultaat   -2.102.952 -1.384.348 
 
Algemeen 
De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten 
zoals bekend bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en de daarbij behorende 
inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een 
inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij 
de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college 
is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is 
gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn 
nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in het jaarverslag. 
Het geraamd eindresultaat bedraagt € 1,4 mln. negatief. Hier staat, voor de negatief 
sluitende bedrijventerreinen, een voorziening tegenover van circa € 2,8 mln. (contante 
waarde per 1-1-2019). 
 
Parameters 
Bij het doorrekenen van de grondexploitaties is rekening gehouden met: 

• Kosteninflatiepercentage: 4% tot en met 2021 en 2% vanaf 2022. 
• Opbrengstinflatiepercentage: 

              Woningbouwplan Poortambacht 11 te Zierikzee 5% tot en met 2020 en 4% 
vanaf 2021. 
              Woningbouwplan Oostkenshil 2 te Oosterland 0%. 
              Bedrijventerreinen 0% tot en met 2021 en 2% vanaf 2022.  

• Rente: Op grond van onze uitgangspunten rondom het toerekenen van rente 
(marktconforme rente, Bank Nederlandse Gemeenten met een looptijd van 10 
jaar) wordt aan de grondexploitatie een percentage van 2,0% gehanteerd. 
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Voor het berekenen van de voorziening grondexploitatie is rekening gehouden 
met een disconteringsvoet van 2%. 

 
Grondprijzen 
Voor de uitgifteprijzen is rekening gehouden met de grondprijsbrief 
2019. De in de grondprijsbrief opgenomen prijzen zijn getoetst aan de 
huidige marktsituatie. 
 
Tussentijdse winstneming 
Per 1 januari 2016 heeft er, overeenkomstig de eisen uit het Besluit Begroting en 
Verantwoording, een stelselwijziging plaatsgevonden in de manier van tussentijdse 
winstneming. Voor de tussentijdse winstnemingen wordt de Percentage of Completion (POC) 
methode gebruikt. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet 
tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. 
Daarmee moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden geschat; 
• De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; 
• De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

 
Het saldo aan tussentijdse winstneming van € 1.031.000 is toegevoegd aan de 
algemene reserve ontwikkelingsbedrijf.  
 
De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst 
daarvan zijn gelegen in het woningbouwplan Oostkenshil 2 Oosterland en de 
bedrijventerreinen Straalweg 2 Zierikzee, Business Park NW en Gouwepoort Zierikzee. 
Dit gelet op de hoeveelheid nog te verkopen bouwgrond en de lange doorlooptijden van 
deze complexen waardoor er een grotere onzekerheid zit in de terugverdienbaarheid 
van deze gronden. 
 
Plancapaciteit woningbouw gemeente Schouwen-Duiveland  
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in 2018 een woonvisie vastgesteld. Hieruit blijkt dat er 
gelet op de confrontatie tussen vraag en (planologische) aanbod op dit moment vanuit 
kwantitatief opzicht geen behoefte is aan het vergroten van de planologische voorraad. Er is 
sprake van een overschot aan harde plancapaciteit. Het aandeel van de gemeentelijke 
bouwgrond binnen het planologische aanbod per 1-1-2019 bedraagt 48 te realiseren woningen. 
Aangezien het merendeel van de bouwgrond van deze nog te realiseren 48 woningen is 
verkocht of in optie is uitgegeven verwachten wij een beperkt risico op de waardering van de 
grondexploitatie voor woningbouw van de gemeente.  
 
Bedrijventerreinenprogramma 
Op 28 september 2017 is het door STEC opgestelde rapport ‘bedrijventerreinenprogramma 
Schouwen-Duiveland’ vastgesteld welke op 7 november 2017 goedgekeurd is door de Provincie 
Zeeland. Uit het rapport blijkt dat er in de periode 2016-2025 een vraag is naar 10 hectare 
bedrijfsgrond terwijl de gemeente een aanbod heeft van 14,4 hectare. Met de herziening van de 
grondexploitaties voor de jaarrekening 2017 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 
een vraag van 7 hectare. Uit het rapport van STEC blijkt dat de vraag naar de 10 hectare 
bedrijfsgrond deels landt op de kleinschalige bedrijventerreinen in het buitengebied. De 7 
hectare komt overeen met de uitkomst uit een eerder rapport dat in juni 2016 in opdracht van de 
Provincie door STEC is opgesteld. 
 
Voor de jaarrekening 2018 hebben we de nog uit te geven bouwgrond verhoogd met ruim 4.400 
m2 binnen de grondexploitatie Business Park ZO doordat er in 2018  veel meer grond is 
uitgegeven dan voorzien bij de jaarrekening 2017. 
 
Volgens de uitkomst van de herziening van de bouwgrondexploitaties voor de jaarrekening 
2018 blijkt dat er voor drie grondexploitaties (de bedrijventerreinen Businesspark NW, 
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Straalweg 2 en Gouwepoort) een mogelijk financieel risico ontstaat voor een totaal bedrag van 
€ 2.787.800 (contante waarde per 1-1-2019). 
Om dit risico af te dekken is voor dit geprognosticeerde tekort een voorziening 
bouwgrondexploitatie getroffen. 
 
Bedragen in euro’s 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd   
korter dan ’één jaar 

Boekwaarde 
per 1 januari 2018 

Boekwaarde 
per 31 december 2018 

Vorderingen op openbare lichamen 6.637.911 7.646.143 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rent 
typische looptijd korter dan één jaar 

9.700.000 7.800.000 

Rekening-courantverhouding  
met niet-financiële Instellingen 

10.750 10.750 

Overige vorderingen  5.293.335 5.663.392 
Subtotaal 21.641.996 21.120.285 
   
Af: Voorziening dubieuze debiteuren 1.248.607 1.040.163 
Totaal 20.393.389 20.080.122 

 
Het verloop van de voorzieningen dubieuze debiteuren in 2018: 
 
Bedragen in euro’s 

Voorzieningen dubieuze debiteuren Boekwaarde 
1 januari 2018 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Voorzieningen dubieuze debiteuren  153.171 774.383 
Voorziening dubieuze debiteuren WWL  1.095.436 265.780 
Totaal 1.248.607 1.040.163 

 
De afwikkeling van de vorderingen heeft een normaal verloop. 
Een aantal belastingkohieren wordt in de loop van het belastingjaar opgelegd. Omdat een deel 
van de belastingplichtigen de aanslag mag betalen in 10 termijnen vervalt een deel van de 
aanslagen pas in 2019. 
 
Via uw programmarekening 2018 stellen we voor een extra onttrekking te doen aan de 
voorziening dubieuze debiteuren van € 605.000. Het betreft de schuld aan het rijk voor 
verstrekte leningen besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dit bedrag presenteren we met 
ingang van uw programmarekening 2018 aan bij de overlopende passiva in plaats van de 
voorziening dubieuze debiteuren WWL. 
 
Bedragen in euro’s 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 815       

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 161 385 498 295 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 654 430 317 520 
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0 
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Bedragen in euro’s 
Liquide middelen Boekwaarde 

per 1 januari 2018 
Boekwaarde 
per 31 december 
2018 

Kassaldi 13.599 9.587 
Banksaldi 4.703.485 2.915.254 
Kruisposten  0 1.565 
Totaal 4.717.084 2.926.406 

 
Bedragen in euro’s 
Specificatie overlopende activa Boekwaarde per  

1 januari 2018 
Boekwaarde per  
31 december 2018 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel  

156.000 74.863 

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten 
laste van volgende begrotingsjaren komen               4.075.934 3.667.443 

Totaal  4.231.934 3.742.306 
 
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel  

Saldo 
1 januari 2018 

Toevoegingen Ontvangen 
bedragen 

Saldo 
31 december 
2018 

Waterschap Scheldestromen, afrekening BOB 2017 156.000  156.000 0 

Overig 0 74.863  74.863 

Totaal  156.000 74.863 156.000 74.863 
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VASTE PASSIVA 
 
Reserves en voorzieningen 
 
Hieronder treft u twee overzichten aan. 
- Het verloop en de standen van de reserves; 
- Het verloop en de standen van de voorzieningen. 
 
In de Financiële verordening van de gemeente Schouwen-Duiveland is opgenomen dat het 
college jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, een actueel overzicht van reserves en 
voorzieningen aanbiedt. Dit overzicht behandelt per reserve en voorziening het doel en de 
vorming, de besteding en de mate van toereikendheid. 
 
Zie hiervoor verder de toelichting bij de Algemene grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening. 
 
Het verloop en de standen van de reserves 
 
Bedragen in euro’s (x €1.000) 
Omschrijving reserve Saldo per 

1 januari 
2018 

Toe- 
voeging 

Ont-
trekking 

Bestem-
ming 
resultaat 
voorgaand 
boekjaar 

Verminde-
ring in 
verband 
met 
afschrijving 
op activa 

Saldo 
per 31 
decem-
ber 
2018 

 
Algemene reserve 11.413 6.791 4.046 1.884  12.274 
Uitvoering Strategische Visie 9.417  404   9.013 
Algemene reserve Zuidhoek 166     166 
Subtotaal algemene reserves 20.996 6.791 4.450 1.884  21.453 
Stroomlijnen organisatie 421 126 151   396 
Mobiliteitsfonds 4.225 348 405  131 4.037 
Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf 4.124  964 1.372   3.716 
Bovenwijkse voorzieningen 337 41 0   378 
Egalisatiereserve algemene uitkering 1.362 288 667   983 
Dekking kapitaallasten 3.109 325 50  677 2.707 
Bestemmingsreserve GRP 2.393 0 0   2.393 
Rekenkamercommissie 43 22 21   44 
Bestemmingsreserve Regiovisie 585 257 204   638 
Kabels en leidingen 906 1.175 784   1.297 
Wegenonderhoud 332  332   0 
Woonwagenlocaties 275  0   275 
ISV 148 0 0   148 
Subtotaal Bestemmingsreserves 
gemeente 18.260 3.546 3.986 

 
808 17.012 

Bestemmingsreserves Zuidhoek 4.688  294   4.394 
Subtotaal Bestemmingsreserves 22.948 3.546 4.280  808 21.406 
       
Totaal reserves 43.944 10.337 8.730 1.884 808 42.859 
Rekeningresultaat gemeente      -1.921 
Rekeningresultaat Zuidhoek       107 
Subtotaal rekeningresultaat      -1.814 
       
Totaal generaal      41.045 
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Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van 
de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de afschrijvingen staan 
de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke 
bestemmingsreserve is gevormd. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve dient als buffer om in jaren waarin een sluitende begroting niet mogelijk is 
te kunnen bijspringen. Daarnaast worden batige dan wel nadelige rekeningsaldi en saldi van 
programmarapportages aan deze reserve toegevoegd c.q. erop in mindering gebracht. 
Vanzelfsprekend dient het aanwenden van de algemene reserve voor het opvangen van 
nadelige exploitatiesaldi tot een minimum te worden beperkt. 
Daarnaast biedt de algemene reserve de gemeente een zekere weerstand tegen onverwachte 
incidentele tegenvallers en er kan een relatie worden gelegd met de in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en jaarrekening genoemde risico's. 
In deze paragraaf worden de risico's opgesomd waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd. Via 
de vaststelling van de Keuzenotitie De kracht van kiezen (raad 26 juni 2008) is de 
minimumgrens van de algemene reserve gesteld op € 4.000.000. Het resterende deel van de 
algemene reserve is in principe vrij aanwendbaar. 
 
In 2018 zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan: 
 
Bedragen in euro’s (x € 1.000) 
Algemene reserve Bedragen 

Stand per 1 januari 2018 11.413 
 
Toevoegingen: 

- Uitbreidingsinvestering 2018/2023 uren/overhead 
- Verhoging OZB via afvalstoffenheffing 
- Meicirculaire 2018  
- Resultaat eerste financiële rapportage 2018  
- Rekeningsaldo gemeente 2017 
- Resultaat tweede afwijkingenrapportage 2018 
- Overheveling van algemene reserve ontwikkelingsbedrijf 
- Overige toevoegingen 

 
 

106 
722 

94 
360 

1.884 
2.245 
1.319 

61 
 
Onttrekkingen: 

- Dekking negatief saldo Budgettaire Ruimte 
- Economisch impuls winkelgebied 
- Omgevingsvisie/plan buitengebied 
- Resultaat afwijkingenrapportages 2016/2017 
- Afschaffing hondenbelasting 
- Opstellen dorpsvisies Burgh-Haamstede 
- Septembercirculaire 2017 
- Detectie NGE’s havens 
- Resultaat eerste afwijkingenrapportage 2018 
- Beleidsvoornemens Toerisme 2018 
- Aanvulling egalisatievoorziening Vuilverwerking 
- Extra onttrekking Reserve regiovisie 
- Overige onttrekkingen 

 
 

574 
75 
75 

3.315 
48 
75 
65 

136 
734 

45 
446 

93 
249 

Stand per 31 december 2018 12.274 
 
 
Uitvoering Strategische Visie 
Bij de vaststelling van de begroting 2012 - 2015 heeft de raad besloten binnen de algemene 
reserve een bedrag van € 12 miljoen te oormerken voor de uitvoering van de strategische visie. 
Het geoormerkte bedrag stelt ons in staat (tot 2040) te investeren in projecten en activiteiten die 
bijdragen aan het behalen van de doelen en die niet met ‘regulier’ geld (volledig) bekostigd 
kunnen worden. 
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In 2018 zijn de volgende onttrekkingen aan de reserve strategische visie gedaan: 
 
Bedragen in euro’s (x € 1.000) 
Uitvoering Strategische Visie Bedragen 

Stand per 1 januari 2018 9.417 
 
Onttrekkingen:  

- Revitalisering Ecoscope 
- Energieagenda 
- Strandinhuur NIVZ tbv reddingsbrigade 
- Subsidie Pilot Watersportopleiding 
- Stads-/ en dorpsvisies 
- BIZ Zierikzee en Renesse 
- Medewerker Kenniscongres Oosterschelde 
- Bijdrage Stadsentree Zierikzee 
- Overige onttrekkingen 

 
 

88 
32 
21 
35 
24 
13 
13 

150 
28 

Stand per 31 december 2018 9.013 
 
Algemene reserve Zuidhoek 
De reserve is in het verleden gevormd door een bijdrage van de gemeente. Deze reserve is een 
onderdeel van de weerstandscapaciteit van de Zuidhoek en dient ter egalisatie van toekomstige 
exploitatieresultaten van de Zuidhoek. Het positieve jaarrekeningresultaat 2018 van de 
Zuidhoek bedraagt € 107.481. Uw raad wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de 
algemene reserve Zuidhoek.  
 
Reserve Stroomlijnen Organisatie 
In de raad van 30 juni 2005 is besloten om deze reserve te bestemmen voor personele 
knelpunten. De reserve is noodzakelijk om - in voorkomende gevallen - snel te kunnen 
handelen in het belang van een goed personeelsbeleid. 
 
De vermeerdering betreft:  
In 2018 hebben we € 126.250 toegevoegd aan de reserve om te komen tot het gewenste 
minimumniveau. 
 
De vermindering betreft: 
Betaling van diverse outplacement trajecten leidt tot een vermindering van € 150.669. 
 
Reserve Mobiliteitsfonds 
Dit fonds heeft sinds 2000 de functie van een egalisatiereserve waarmee de batige- of nadelige 
exploitatiesaldi van betaald parkeren en het Transferium worden verrekend.  
   
De vermeerdering betreft: 

1. Het positieve exploitatiesaldo van betaald parkeren; 
2. Een vaste bijdrage vanuit de exploitatie van € 59.000; 
3. Rentebijschrijving. 

 
De vermindering betreft: 
Vanuit de reserve worden de kapitaallasten van diverse investeringen (gerelateerd aan het 
taakveld parkeren) gedekt alsook vaste bijdrage voor o.a. sus-team, FUWA-maatregelen enz. 
 
Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf 
De reserve is gevormd voor de volgende doelen:  

1. Financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de 
exploitatie van bouwgrond. Eventuele nadelige exploitatieresultaten worden ten laste 
van de reserve gebracht; 
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2. Buffer voor het opvangen van een eventueel onrendabel deel van een strategische 
aankoop. Het betreft aankopen waarbij het risico bestaat dat de gronden mogelijk niet 
voor het beoogde doel in exploitatie kunnen worden genomen en risicovol zijn; 

3. Egalisatiefunctie voor de resultaten uit de exploitatie van gemeentelijk onroerende 
zaken en het algemeen beheer van het ontwikkelingsbedrijf.  

 
De vermeerdering betreft: 
Het positief saldo uit exploitatie van gemeentelijke onroerende zaken, vrijval vanuit voorziening 
bouwgrondexploitatie, tussentijdse winstnemingen vanuit lopende grondexploitaties en 
exploitatieoverschotten van afgewikkelde plannen. 
 
De vermindering betreft: 
Het negatief saldo het algemeen beheer van het ontwikkelingsbedrijf en tussentijdse 
verliesnemingen. Daarnaast heeft er een bijdrage plaatsgevonden vanuit deze reserve aan de 
voorziening bouwgrondexploitatie van € 82.100. Zie voor nadere toelichting paragraaf 
grondbeleid. 
 
Bovenwijkse voorzieningen 
Deze reserve dient ter realisatie van infrastructurele werken met een bestemmingsplan 
overschrijdende betekenis.  
 
De vermeerdering betreft: 
In 2018 heeft er een toevoeging plaatsgevonden vanuit de exploitatieovereenkomst 
Noorderpolder Zierikzee. 
 
De vermindering betreft: 
In 2018 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Egalisatiereserve algemene uitkering 
De egalisatiereserve algemene uitkering wordt ingezet om mutaties vanuit 
gemeentefondscirculaires op te vangen.  
Ook de komende jaren verwachten we fluctuaties gemeentefonds en wel om de volgende 
redenen: 
We staan aan de vooravond (vanaf 2021) van een herziening financiële verhoudingen (motie 
Veldman/Wolbert), waarin ook regionale opgaven en mogelijk verrekenen van overige eigen 
inkomsten meewegen, nog steeds te maken hebben met fluctuerende accressen, er een fors 
oplopende korting apparaatskosten is tot en met 2025, er een onzekerheid is over de 
afrekening in het gemeentefonds voor btw compensatiefonds, efficiencykortingen zijn 
doorgevoerd binnen het sociaal domein, en daarnaast met ingang van 2021 een 
herverdeeleffect van de middelen sociaal domein (inclusief de centrumgemeentegelden w.o. 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang) wordt verwacht.  
 
De vermeerdering betreft: 
In 2018 hebben we € 288.000 toegevoegd aan reserve. Het plan was via de bestemming van 
het jaarrekeningsaldo nog minimaal 189.000 te doteren omdat we een negatieve afrekening van 
de algemene uitkering 2018 verwachten bij de meicirculaire 2019. Aangezien er een negatief 
jaarrekeningsaldo is, is dit niet mogelijk. In 2019 komen we terug op de toereikendheid van 
deze reserve. 
 
De vermindering betreft: 
In 2018 is er € 667.000 onttrokken aan deze reserve. 
 
Reserve dekking kapitaallasten 
Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten van diverse investeringen. 
Eén van de recente wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten (BBV) is 
dat gemeenten verplicht zijn om investeringen met een maatschappelijk nut te activeren en af te 
schrijven. Voorheen mochten deze in één keer ten laste van reserves worden gebracht. Om te 
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voorkomen dat deze verplichting extra structurele lasten met zich meebrengt is deze reserve 
geëffectueerd. 
 
De vermeerdering betreft: 
In 2018 heeft er een toevoeging plaatsgevonden vanuit het mobiliteitsfonds en strategische 
visie ter dekking van de kapitaallasten van de investering Stadsentree Zierikzee en 
Opwaardering Dreef. 
 
De vermindering betreft: 
De dekking van de kapitaallasten van diverse investering zoals sportvelden Bruinisse en 
Museum Zierikzee. Daarnaast heeft een extra onttrekking plaatsgevonden in verband extra 
afschrijving Stadsentree Havenpoort en Herinrichting Jan van Renesseweg. 
 
Bestemmingsreserve GRP 
Op basis van de notitie riolering (vastgesteld door de commissie BBV) mogen alleen 
efficiencyresultaten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve GRP. Omdat dit moeilijk is 
aan te tonen, dienen de saldi van het taakveld riolering gemuteerd te worden op de gevormde 
voorziening GRP. Het betreft hier belastingontvangsten, die specifiek aan dit taakveld besteed 
dienen te worden.  
Alle gevormde saldi van 2016 en eerder blijven in de bestemmingsreserve GRP staan. Mocht 
de voorziening GRP ontoereikend zijn dan vindt er een onttrekking uit de bestemmingsreserve 
GRP plaats. 
Om aan het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te voldoen, zijn de tarieven berekend 
over gemiddelden van een langere periode. 
 
Rekenkamercommissie 
Onderzoeken kunnen over meerdere jaren lopen, zodat het jaarlijkse budget het ene jaar niet 
geheel wordt besteed en een ander jaar ontoereikend is. 
 
De vermeerdering betreft: 
Jaarlijks wordt € 20.020 vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze reserve. 
 
De vermindering betreft: 
Dekking van kosten in verband met de evaluatie verzelfstandiging museum en onderzoek naar 
prestatieafspraken aanbesteding. 
 
Bestemmingsreserve Regiovisie 
Gedurende de looptijd van de Regiovisie lopen conform de voorschriften van de BBV de 
exploitatie voor- en nadelen via de bestemmingsreserve Regiovisie. Voor de Regiovisie 
Schouwen-West is een prognose opgesteld tot en met 2021. In deze periode wordt gewerkt aan 
de uitvoering van diverse projecten binnen het gebiedsgerichte programma Regiovisie 
Schouwen-West. Zo staat de realisatie van de 3e fase Recreatieverdeelweg op het programma, 
de uitvoering van maatregelen op het onderliggend wegennet en de aanleg van een tweetal 
ontbrekende fietsschakels. Voorts wordt gewerkt aan de herstructurering verblijfsrecreatie 
(kwaliteitsverbetering en sanering en verplaatsing).  Voor de locatie Hogezoom verwachten we 
te komen tot een afronding van de woningbouw. 
Zie voor nadere toelichting paragraaf grondbeleid. 
 
Reserve Kabels en Leidingen 
Op 17 december 2015 besloot u met ingang van 2016 precariobelasting te gaan heffen op 
kabels en leidingen. Daarbij besloot u de geraamde opbrengst voor die onderdelen vooralsnog 
te reserveren via een nieuwe bestemmingsreserve Opbrengst precariobelasting Kabels en 
leidingen. De reden hiervoor was dat wij verwachtten dat de belastingplichtigen in bezwaar en 
beroep zouden gaan tegen de opgelegde aanslagen en het daarom onzeker is of wij de 
opbrengst daadwerkelijk zouden realiseren. Bij een positief resultaat zouden de aanslagen 
onherroepelijk worden en wij u een voorstel zouden voorleggen om de opbrengst terug te geven 
aan inwoners en bedrijven om hen te compenseren voor de toeslagen die de belastingplichtigen 
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hen in rekening brengt. Bij de jaarrekening 2017 informeerden wij u dat er inderdaad bezwaar / 
beroep loopt tegen de opgelegde aanslagen. Het is daarom onzeker of wij de opbrengst 
daadwerkelijk realiseren. Vanwege deze onzekerheid besloot u bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2017 tot het instellen van een risicovoorziening en de betwiste bedragen daaraan 
te doteren vanuit de bestemmingsreserve. Ook in 2018 vond een dergelijke boeking plaats. Op 
dit moment is er geen nieuws te melden omtrent de voortgang van het bezwaar / beroep. Met 
het u voorleggen van een voorstel om de opbrengst terug te geven aan inwoners en bedrijven 
wachten wij totdat alle aanslagen over 2016 onherroepelijk zijn komen vast te staan. 
 
Reserve Wegenonderhoud 
Voorheen werkten we voor de verantwoording van het wegenonderhoud met een voorziening. 
Vanwege de verwachte gelijkmatige spreiding over de jaren van de structurele kosten vervalt de 
basis om te werken met een voorziening. In de praktijk kan het gebeuren dat een groot karwei  
over de jaargrens heen loopt zodat er een restantsaldo kan ontstaan in de exploitatiebudgetten. 
De saldi van de exploitatiebudgetten worden aan het einde van het jaar gemuteerd op de 
reserve. 
 
De vermindering betreft: 
De saldi van de exploitatiebudgetten is € 416.445, waarvan € 332.836 is onttrokken uit de 
reserve. 
 
Reserve Woonwagenlocaties 
Deze reserve vindt zijn oorsprong in een ontvangen afkoopsom voor de overname van de 
omliggende gronden op de woonwagenlocaties te Bruinisse en Zierikzee van het inmiddels 
opgeheven Woonwagenschap Noord- en Midden Zeeland. De afkoopsom is bedoeld voor 
onder andere het inrichten, saneren en onderhouden van de openbare ruimte van de terreinen. 
 
De vermindering betreft: 
In 2018 is er niets uit deze reserve onttrokken. 
 
Reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is in de plaats gekomen voor de Wet 
Stads- en dorpsvernieuwing. In de raadsvergadering van 24 november 2005 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van het ISV-programma 2005-2009. Vanuit het rijk 
werd door de provincie een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de stedelijke 
vernieuwing. Dit bedrag is in 2007 in een voorziening gestort. Bij de verstrekking zijn geen 
aanvullende voorwaarden gesteld. Op basis van de wet- en regelgeving (artikel 44 BBV) is 
geconcludeerd dat hiervoor geen voorziening gevormd mag worden. Om deze reden is de 
voorziening opgeheven. Om de ISV-gelden apart te alloceren is deze bestemmingsreserve 
gevormd.  
 
Bestemmingsreserves Zuidhoek 
Het Werkvoorzieningsschap de Zuidhoek heeft 6 bestemmingsreserves. Dit betreffen de 
volgende: 
 
Omschrijving bestemmingsreserve 

 
Saldo per 1 
januari 2018 

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 
31 
december 
2018 

Investeringssubsidies en –giften 2.240  132 2.108 
Calamiteiten 349   349 
Re-integratie 98   98 
Arbeidsgerelateerde kosten 524  66 458 
Boventallige arbeidsplaatsen 21   21 
Herstructurering WSW 1.456  95 1.361 
Totaal 4.688 0 293 4.395 
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De onttrekkingen betreffen de dekking van de afschrijvingslasten in 2018, gemaakte kosten 
voor inhuur in verband met ziekte-uitval en gemaakte kosten voor de herstructurering. 
 
Rekeningresultaat 
Jaarlijks wordt het uit de jaarrekening blijkende resultaat afzonderlijk op de balans opgenomen. 
Bij de vaststelling van de jaarstukken geeft uw raad hieraan een bestemming. De saldi betreffen 
de resultaten van 2018. 
 
 
Het verloop en de standen van de voorzieningen 
 
 
Bedragen in euro’s  
Omschrijving voorziening 
 

 

Saldo per 1 
januari 2018 

Toevoegingen Vrijval Onttrekkingen Saldo per 
31 
december 
2018 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.891 673  351 2.213 
Onderhoud gebouwen reiniging 319 31  0 350 
Openbare verlichting 0 231  231 0 
Pensioen voormalige wethouders 2.561 124  135 2.550 
Baggerbeheersplan 336 319  84 571 
Kwaliteitsplan openbaar groen 338 97  243 192 
Speelruimte 231 103  154 180 
Zuidhoek 937 39  181 795 
Vuilverwerking 18 534  552 0 
Voorziening GRP 103 60  0 163 
Nazorg stortplaats 290  290  0 
Onderhoud havens 1.954 222  703 1.473 
Ruimtelijke ontwikkelingen 9 0  0 9 
Riool groot onderhoud  1.764 424  174 2.014 
Riool vervangingsinvesteringen 4.410 2.662  3.077 3.995 
Ruimen begraafplaatsen 46 69  0 115 
Egalisatie leges 
omgevingsvergunningen 217 26  243 0 

Risico Precariobelasting Kabels en 
leidingen 1.446 807  0 2.253 

Risico schade onderwijs 0 240  0 240 
Totaal voorzieningen 16.870 6.661 290 6.128 17.113 

 
 
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en gebouwen reiniging 
Deze voorziening heeft tot doel fluctuaties in het onderhoud van (overige) gemeentelijke 
gebouwen op te vangen.  In 2003 is het gebouwenbeheerplan operationeel geworden. Dit plan 
is vast gelegd in het pakket Topdesk en voorziet in een onderhoudsplan voor nagenoeg alle 
gemeentelijke gebouwen. In 2015 vond er een actualisering van de meerjarenprognose plaats. 
 
De toevoeging betreft: 
Aan de voorziening voegen we jaarlijks een bedrag toe vanuit de exploitatie om het onderhoud 
uit te voeren. 
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De onttrekking betreft: 
In 2018 brachten wij de onderhoudskosten van o.a. onderhoud gemeentehuis, gymzalen, 
molens en dislokatie Meelstraat in mindering op de voorziening. Zie voor nadere toelichting 
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Voorziening openbare verlichting 
De aanpak van de openbare verlichting vergt de komende jaren flinke investeringen. Als basis 
geldt het Beheer- en Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018. Door deze voorziening is het 
mogelijk om schommelingen in de kosten van de hoeveelheid werk wat we uit laten voeren op 
te vangen.  
 
De toevoeging betreft: 
Aan de voorziening voegen we jaarlijks een bedrag toe vanuit de exploitatie om het onderhoud 
uit te voeren. In 2018 is er meer onttrokken uit de voorziening dan dat er in de voorziening zat. 
Daarom heeft er een extra dotatie plaatsgevonden van € 57.200. 
 
De onttrekking betreft: 
In 2018 brachten wij de onderhoudskosten in mindering op de voorziening openbare verlichting. 
Zie voor nadere toelichting paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Voorziening pensioen voormalige wethouders 
 
De voorziening heeft als doel om toekomstige pensioenuitkeringen op kunnen voldoen. Aan de 
hand van de actuariële waardeberekeningen blijkt een bedrag van € 2.550.042 nodig te zijn. 
Hierbij is rekening gehouden met een rekenrente van 1,577%. Aangezien de voorziening op 31 
december 2018 te weinig middelen bevatte, heeft een extra toevoeging plaatsgevonden. 
 
De toevoeging betreft: 
De rentebijschrijving ad. € 40.382 aan de hand van de rekenrente 2018, de werkelijk 
ingehouden pensioenpremies van wethouders ad. € 16.405 en een extra dotatie om de 
voorziening op het gewenste niveau te houden ad. € 67.682. 
 
De onttrekking betreft:  
De pensioenuitkeringen aan ex-wethouders zijn € 135.105. 
 
Voorziening baggerbeheersplan 
De voorziening heeft als doel om de gemeentelijke havens op de gewenste diepte te houden en 
fluctuaties in de kosten van uitvoering baggerbeheersplan op te vangen. 
 
De toevoeging betreft: 
In 2018 heeft er een toevoeging plaatsgevonden van € 318.725.  
 
De onttrekking betreft: 
In 2018 zijn we gestart met de baggerwerkzaamheden in de Nieuwe haven. 
 
Voorziening kwaliteitsplan openbaar groen 
Middels deze voorziening worden middelen gereserveerd voor de uitvoering van het 
Kwaliteitsplan Openbaar Groen. Met dit programma wordt de kwaliteit en uitstraling van het 
openbaar groen verbeterd. 
 
De toevoeging betreft: 
Aan de voorziening voegen we jaarlijks een bedrag toe vanuit de exploitatie om het onderhoud 
uit te voeren. 
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De onttrekking betreft: 
In 2018 zijn de kosten voor uitvoering van het kwaliteitsplan Openbaar Groen van o.a. de 
Poortvernieuwing in mindering gebracht op de voorziening. Zie voor nadere toelichting 
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Voorziening Speelruimte 
Het grootonderhoud en de vervangingsinvesteringen van gemeentelijke speeltoestellen 
fluctueren per jaar nogal. Om deze reden is hiervoor een voorziening in het leven geroepen. Het 
nieuw speelbeleid is opgesteld en in concept gereed. Hierbij is uitgegaan dat de voorziening 
meerjarig toereikend is. 
 
De toevoeging betreft: 
Aan de voorziening voegen we jaarlijks een bedrag toe vanuit de exploitatie om het onderhoud 
uit te voeren. 
 
De onttrekking betreft: 
In 2018 zijn speelruimten verbetert in Ouwerkerk, en in de Cattemeet. 
 
Voorziening van de Zuidhoek 
Deze voorziening heeft tot doel fluctuaties in het groot onderhoud.                                                            
Aan de voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd vanuit de exploitatie om het 
onderhoud uit te voeren. Er heeft in 2018 een onttrekking aan de voorziening plaatsgevonden 
voor de gevelreiniging en dakbedekking.   
 
Voorziening vuilverwerking 
Het beleid van de gemeente is dat de tarieven voor afvalverwijdering 100% kostendekkend in 
de begroting worden opgenomen. Om te voorkomen dat als gevolg van nieuwe milieuheffingen 
de tarieven schoksgewijs moeten worden aangepast is er gekozen voor het instellen van een 
voorziening.  
 
Het taakveld Reiniging maken we bij de jaarrekening budgettair neutraal via een storting of 
onttrekking aan deze voorziening.   
 
Voorziening GRP 
Het doel van de voorziening is om de gerealiseerde resultaten op het taakveld riolering op te 
vangen. Hierdoor kunnen in afzonderlijke jaren overschotten en tekorten ontstaan. Om inzicht in 
de voortgang van de financiële planning te behouden verrekenen we de resultaten met de 
voorziening GRP. Zie voor nadere toelichting paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Om aan 
het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te voldoen, zijn de tarieven berekend over de 
gemiddelden van een lagere periode. 
 
De toevoeging betreft: 
De toevoeging aan de voorziening loopt via de exploitatie. 
 
Voorziening nazorg stortplaats 
Na het afdekken van de voormalige stortplaats dient er een nazorgplan te worden opgesteld ter 
bescherming van het milieu. Voor de dekking van de kosten die uit dit nazorgplan voortvloeien 
is een voorziening ingesteld.  
 
De onttrekking betreft: 
Bij de tweede programmarapportage is besloten om deze voorziening op te heffen omdat er 
geen feitelijke verplichting meer is. Het restant saldo is vrijvallen. 
 
Voorziening onderhoud havens 
De voorziening dient om vanuit het onderhoudsplan 2015-2023 opgenomen onderhoud uit te 
voeren. Het doel vanuit dit onderhoudsplan is om de haven in een goede staat van onderhoud 
te houden. 
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De toevoeging betreft: 
De toevoeging aan de voorziening loopt via de taakvelden handels- en jachthavens.   
 
De onttrekking betreft: 
In 2018 brachten wij de onderhoudskosten in mindering op de voorziening Havens. Zie voor 
nadere toelichting paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Voorziening ruimtelijke ontwikkelingen 
De gemeente doet investeringen aan een algemene verbetering van de woon-, leef-, werk- en 
recreatieve kwaliteiten op Schouwen-Duiveland. Deze investeringen hebben daarmee ook een 
positieve uitwerking op de waarde van bestaand, maar op de marktwaarde van nieuw te 
realiseren onroerend goed. De gemeente vindt het daarom gerechtvaardigd om bij het aangaan 
van een anterieure overeenkomst betreffende grondexploitatie ook een bijdrage te vragen ten 
behoeve van deze gemeentelijke investeringen. Deze bijdragen worden gestort in de 
voorziening, om zo de investering te koppelen aan ontvangen bijdragen. ( De ontvangen 
bijdragen van derden hebben een specifiek bestedingsdoel). Deze investeringen zijn: 

- Verevening Buitengebied in Beweging 
- Structuurvisie Bruinisse 
- Ontwikkeling Brouwerseiland 

 
De onttrekking betreft: 
In 2018 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Voorziening riool groot onderhoud 
Het doel van de voorziening "riolering groot onderhoud" is om hieruit rechtstreeks budget 
beschikbaar te stellen voor groot onderhoud aan de riolering. 
 
De toevoeging betreft: 
De voeding is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). 
 
De onttrekking betreft: 
Aan de voorziening zijn de groot onderhoudskosten van de riolering in mindering gebracht de 
voorziening. Zie voor nadere toelichting paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Voorziening riool vervangingsinvesteringen 
Het doel van de voorziening "vervangingsinvestering" is om vanuit deze voorziening de 
uitvoeringskredieten met betrekking tot vervanging te dekken. 
 
De toevoeging betreft: 
De voeding is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). 
 
De onttrekking betreft: 
Op de voorziening zijn de vervangingsinvesteringen van de riolering in mindering gebracht. Zie 
voor nadere toelichting paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders 
Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn gemeenten verplicht om voor 
bepaalde arbeidskosten gerelateerde verplichtingen een voorziening te treffen. Gebleken is dat 
de wachtgeldverplichting aan gewezen wethouders ook hieronder vallen. Deze verplichting 
dient te worden afgedekt tot het moment van bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
De onttrekking betreft: 
In 2018 zijn er geen wachtgeldverplichtingen meer voor gewezen wethouders. Het resterend 
saldo € 67 is in 2018 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
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Voorziening bouwgrondexploitatie 
De voorziening bouwgrondexploitatie is gevormd ter dekking van kwantificeerbare financiële 
risico’s binnen de grondexploitatie. De hoogte van de voorziening bouwgrondexploitatie wordt 
jaarlijks opnieuw beoordeeld. Voeding van de voorziening vindt plaats via de algemene reserve 
OWB. Voor nadere toelichting van de toevoegingen en onttrekkingen verwijzen we naar de 
paragraaf grondbeleid. 
 
Voorziening ruimen begraafplaatsen 
In de raad van maart 2016 is het Handboek 'Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 
vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit handboek dient als kader voor de 
uitvoering van de Wet op de lijkbezorging en de exploitatie van onze begraafplaatsen. Door 
middel van dit handboek is aan actief ruimingsbeleid vastgesteld voor de komende 10 jaar. Ten 
behoeve van dit actief ruimingsbeleid is deze voorziening ingesteld. 
 
De toevoeging betreft: 
De voorziening wordt gevoed door de jaarlijkse toevoeging ten laste van de exploitatie Beleid 
begraafplaatsen. 
 
Voorziening egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning 
Op 22 december 2016 besloot u tot het instellen van een egalisatievoorziening leges 
omgevingsvergunning. Doel ervan is tariefsegalisatie voor de omgevingsvergunningen te 
behouden. U koos ervoor - indien van toepassing - het batig saldo op het taakveld 
omgevingsvergunningen toe te voegen aan deze voorziening. In jaren dat de werkelijke baten 
lager uitvallen, kan vervolgens besloten worden tot een onttrekking hieruit. Incidentele baten 
mogen in beginsel verspreid worden over vijf jaren. Indien meerjarig dan alsnog sprake is van 
een overschot op de voorziening, dienen de tarieven verlaagd te worden.  
 
De onttrekking betreft: 
De legesopbrengsten voor Brouwerseiland zijn in het verleden opgenomen in deze voorziening. 
Nu de vordering voor Brouwerseiland als dubieus is aangemerkt is een bedrag van € 243.047 
aan deze voorziening onttrokken. 
Voor 2018 is sprake van een toevoeging van € 25.794. 
 
Voorziening risico precariobelasting kabels en leidingen 
Op 17 december 2015 besloot u met ingang van 2016 precariobelasting te gaan heffen op 
kabels en leidingen. Daarbij besloot u de geraamde opbrengst voor die onderdelen vooralsnog 
te reserveren via een nieuwe bestemmingsreserve Opbrengst precariobelasting Kabels en 
leidingen. De reden hiervoor was dat wij verwachtten dat de belastingplichtigen in bezwaar en 
beroep zouden gaan tegen de opgelegde aanslagen en het daarom onzeker is of wij de 
opbrengst daadwerkelijk zouden realiseren. Bij een positief resultaat zouden de aanslagen 
onherroepelijk worden en wij u een voorstel zouden voorleggen om de opbrengst terug te geven 
aan inwoners en bedrijven om hen te compenseren voor de toeslagen die de belastingplichtigen 
hen in rekening brengt. Bij de jaarrekening 2017 informeerden wij u dat er inderdaad bezwaar / 
beroep loopt tegen de opgelegde aanslagen. Het is daarom onzeker of wij de opbrengst 
daadwerkelijk realiseren. Vanwege deze onzekerheid besloot u bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2017 tot het instellen van een risicovoorziening en de betwiste bedragen daaraan 
te doteren vanuit de bestemmingsreserve. Ook in 2018 vond een dergelijke boeking plaats. Op 
dit moment is er geen nieuws te melden omtrent de voortgang van het bezwaar / beroep.  
 
Voorziening Risico schade onderwijs 
Een discussie over een vaststellingsovereenkomst met Obase viel na een uitspraak van het 
Gerechtshof negatief voor ons uit. Conform de overschrijdingsregeling in de Wet op het primair 
onderwijs heeft deze uitspraak ook gevolgen voor het bijzonder onderwijs. Omdat sprake is van 
een onzekere situatie die substantieel is, kozen wij ervoor het totaalbedrag waarover wij risico 
lopen ten laste te brengen van de exploitatie (de respectievelijke budgetten huisvesting 
openbaar onderwijs en huisvesting bijzonder onderwijs) en doteren aan een nieuw te vormen 
risicovoorziening ‘schade onderwijs’. Boekhoudtechnisch is namelijk sprake van een de 
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balansdatum bestaand risico ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 
 
De toevoeging betreft: 
In 2018 is er € 239.948 toegevoegd aan deze voorziening. 
 
 
Vaste schulden > 1 jaar 
 
Voor een toelichting op onderstaande cijfers wordt verwezen naar de paragraaf financiering. 
 
Bedragen in euro’s 
Vaste schulden met een  
rentetypische looptijd langer dan 
één jaar  

Boekwaarde 
per 1 januari 2018 

Vermeerderingen Aflossingen Boekwaarde 
per 31 december 
2018 

Onderhandse leningen 
(binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen) 

63.105.241 4.500.000 3.508.165 64.097.076 

 2017   2018 

 Rentelast 1.985.170   2.005.008 
 
 
VLOTTENDE PASSIVA 

 
Bedragen in euro’s 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd   
korter dan één jaar 

Boekwaarde 
per 1 januari 2018 

Boekwaarde 
per 31 december 2018 

Rekening- courantverhouding  
met niet-financiële Instellingen                   1.140.488 662.178 

Overige schulden 7.045.286 4.836.739 
Banksaldi 2.029.283 4.103.464 
Kruisposten 0 13.458 
Totaal 10.215.057 9.615.839 

 
 
Bedragen in euro’s 

Specificatie overlopende passiva Boekwaarde per  
1 januari 2018 

Boekwaarde per  
31 december 2018 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 
volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een 
vergelijkbaar volume  

3.403.666 5.661.623 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 
bedragen 

1.072.287 892.684 

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen  178.036 206.139 

Grondexploitaties faciliterend 237.410 215.541 
Totaal  4.891.399 6.975.987 

 
 
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen  
die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

Saldo 
1 januari 2018 

Toevoegingen Ontvangen 
bedragen 

Saldo 
31 
december 
2018 

Provincie Zeeland, subsidie ISV programma Bruinisse, Dreef 
Bruinisse 93.000   93.000 

Provincie Zeeland, subsidie ISV-3 programma Riekusweel, 
Bruinisse 63.000   63.000 
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Provincie zeeland, subsidie ISV plan Buijse 190.000   190.000 

Provincie Zeeland, subsidie herstructurering Haringvlietplein,  
Zierikzee nog aanpassen 169.000   169.000 

Havenbedrijf Rotterdam, bijdrage fietsschakels Regiovisie 411.000  179.000 232.000 

Havenbedrijf Rotterdam, Schouwen-Duiveland Pas 43.000   43.000 

Havenbedrijf Rotterdam, Aanlegsteiger Waternoodsmuseum 100.000   100.000 

Overig 3.000   3.000 

Totaal 1.072.000  179.000 893.000 

 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN/VERPLICHTINGEN 

Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting  
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vooralsnog geen bedrag hiervoor buiten de balans 
opgenomen onder de activa zijde van de gemeentelijke balans als toekomstig recht op 
verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Recht op 
verliescompensatie houdt in dat winsten kunnen worden gecompenseerd met verliezen: het 
verlies van enig jaar kan worden verrekend met de belastbare winst van het andere jaar of zelfs 
jaren. 
 
Binnen de Programmaverwoording, onderdeel Vennootschapsbelasting, namen wij ter zake van 
de vpb-plicht en verliescompensatie het volgende op. Voor 2016 is sprake van een 
verliesverrekening van € 50.126, voor 2017 van € 109.540. Voor 2018 is het belastbaar bedrag 
€ 251.854. Dit maakt in totaliteit het belastbaar bedrag € 92.188 waaruit een te betalen bedrag 
van € 18.437 voortvloeit.  
          
Overige niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen  
In 2018 zijn er betalingen gedaan aan 20 partijen waarvan de contractering moet voldoen aan 
de Europese aanbestedingsregels. 
De contractwaarde over de gehele looptijd van die 20 contracten bedraagt € 34.746.000, 
exclusief BTW. 
 
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of 
garantstellingen  
De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
Bedragen in euro’s 
 Borgstellingen Oorspronkelijk 

leningsbedrag 
Saldo 
lening 
per 1 
januari 
2018 

Saldo 
lening 
per 31 
december 
2018 

Borgstel-
ling per 
31 
december 
2018 

Percentage  
borgstelling 

Tennisvereniging Brouwershaven 25.000 25.000 25.000 25.000 100% 
Lawn Tennisclub Zierikzee 50.000 5.834 0 0 50% 
Sportservice Oosterland t.b.v. s.v. 
Duiveland 80.000 50.308 46.309 46.309 100% 

Tennisvereniging Duiveland te 
Nieuwerkerk 100.000 72.072 67.068 33.534 50% 

Stichting Veldsport Bru 100.000 67.196 60.524 60.524 100% 
HVO leningen 1.298.964 924.433 869.704 869.704 100% 
Totaal 1.653.964   1.144.843 1.068.605 1.035.071  
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De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
 
Bedragen in euro’s 
Garantstellingen 

 
Oorspronkelijk 
lenings-bedrag 

Schuld-
restant 1 
januari 
2018 

Schuld-
restant 31 
december 
2018 

Garantie-
verplichting 
31 
december 
2018 

Percentage  
garantstelling 

Vereniging Zeeuwland WSW 153.193.403 101.457.588 101.651.745 50.825.873 50% 

Vereniging Zeeuwland overig 2.179.648 1.361.457 1.185.170 1.185.170 100% 

Stichting Admiraal de Ruyter  
Ziekenhuis 153.151 51.050 25.525 25.525 100% 

Stichting Woonzorg Nederland 7.894.000 6.578.333 6.315.200 3.157.600 50% 

Particulieren  4.840.046 3.542.930 2.827.820 1.413.910 50% 

Totaal 168.260.248 112.991.358 112.005.460 56.608.078  

 
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume  
Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige 
uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Feitelijk heeft de gemeente Schouwen-
Duiveland een schuld aan hen. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet 
verplicht gesteld voorzieningen te treffen voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, 
zoals vakantiegeld, wachtgeld en wachtgeldpremies, omdat de lasten ieder jaar globaal gelijk 
zijn. Daarom worden de werkelijke lasten van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de 
rekening meegenomen.  
Bij jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan de bedragen 
fluctueren, zoals pensioenen en wachtgeldverplichtingen voor wethouders, is het wel verplicht 
gesteld om een voorziening te vormen.  
Hoewel niet verplicht gesteld bedraagt per 31 december 2018 de verplichting voor niet 
opgenomen vakantie uren door personeelsleden in totaal € 1.106.018 voor de gemeente  
€ 664.750 en voor de Zuidhoek € 441.268. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die het vermelden waard zijn. 
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Toelichting op het overzicht van 
baten en lasten in de jaarrekening 

 
 
 
 
Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het 
overzicht baten en lasten.  
 
Achtereenvolgens gaan we in op:  
• een analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per 

programma, van de algemene dekkingsmiddelen en de overhead; 
• een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien; 
• een overzicht van de vennootschapsbelasting; 
• een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten 

minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd; 
• een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; 
• de informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). 
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Toelichting sub-programma 1.1 
Economie sterk water gerelateerd 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 
 

 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 434 432 516 -84 
Totaal baten sub-programma 372 371 354 -17 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -62 -61 -162 -101 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -62 -61 -162 -101 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
 
 
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

 
 
 
 
 

  

Bedrag  Toelichting 
92 Nadeel  Regulier onderhoud havens Bruinisse 

In december bent u via raadsbrief geïnformeerd over een 
verwacht tekort op het regulier onderhoud bij de havens. 
Aquavia heeft naast het afgesproken reguliere onderhoud ook 
werkzaamheden moeten uitvoeren die niet voorzien waren op 
basis van de oorspronkelijke inspectie waar het contract op 
gebaseerd is. Dit betreft onder andere extra werkzaamheden 
in de havens van Bruinisse. 

25 Voordeel  Uitrol slimme meters 
Door gebrek aan capaciteit bij de leverancier is de uitrol van 
slimme meters uitgesteld naar 2019. 
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Toelichting sub-programma 1.2 
Innovatieve landbouw en 
aquacultuur 

 
 
 
(bedragen in € x 1.000) 
 

 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 45 67 13 54 
Totaal baten sub-programma 0 0 0 0 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -45 -67 -13 54 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -45 -67 -13 54 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
 
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

 
 

Bedrag  Toelichting 
53 Voordeel Projecten Living labs en POPIII/Leader 

Voor wat betreft Living Labs, samen met de ASD/ZLTO 
stelden wij de speerpunten op voor nader onderzoek en 
kennisvragen. Dit naar aanleiding van de zaken die tijdens 
het opstellen van de Omgevingsvisie buitengebied naar voren 
kwamen. Gelet op de complexiteit van het in te stellen 
onderzoek naar waterbeschikbaarheid en het feit dat we goed 
moesten afstemmen met alle deelnemers voor het uitvoeren 
van een participatief monitor onderzoek is dit later gestart dan 
gepland. Voor het onderzoek is inmiddels opdracht verstrekt. 
De uitgaven volgen in 2019. 
 
Voor de punten Nieuwe zilte teelten, Biocirculair recreëren en 
Groen verbindt stelde uw raad in september 2018 
cofinanciering beschikbaar voor uitvoering van dit project met 
Europese subsidie via POPIII/Leader. De projectaanvraag 
van betreffende initiatiefnemer is goedgekeurd en het project 
is inmiddels gestart. Het betaalorgaan voor POPIII/Leader die 
de subsidieaanvraag financieel begeleidt verzoekt in 2019 om 
de gemeentelijke cofinanciering over te maken. De budgetten 
voor Biocirculair recreëren en Groen verbindt vallen overigens 
onder subprogramma 3.1. 
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Toelichting sub-programma 1.3 
Florerende kleinschalige 
bedrijvigheid 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 978 1.116 778 338 
Totaal baten sub-programma 622 2.350 1.549 -801 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -356 1.234 771 -463 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -356 1.234 771 -463 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
38 Voordeel  Bijdrages snel internet buitengebied 

Ongeveer de helft van de in aanmerking komende 
huishoudens en bedrijven in het buitengebied maakten 
gebruik van de aangeboden oplossing vast-draadloos 
breedband internet. Inmiddels is er een andere provider die 
de exploitatie van het systeem overnam inzet op verdere 
uitrol met betere service en prestaties. Wij bezien nog of  
deze extra inzet op verdere uitrol met een subsidie moet 
worden ondersteund. Daarbij is er nog budget nodig in 2019, 
de regeling loopt per 1 maart 2019 af en er zijn nog 
aanvragen om aansluitsubsidie binnengekomen. In april 2019 
vindt afrekening met de provincie plaats die 50% bijdraagt in 
de aansluitsubsidie. 

50 Voordeel  Bijdrage getijdencentrale 
Latere besluitvorming bij het verantwoordelijk ministerie 
leverde vertraging in de verkenningenfase voor de doorlaat 
en de getijdecentrale. Daardoor was nog geen beroep vanuit 
Rijkswaterstaat nodig op de gereserveerde procesgelden bij 
de gemeente (eenzelfde bedrag heeft gemeente Goeree-
Overflakkee gereserveerd). Wij verwachten dat in 2019 dit 
beroep wel plaatsvindt nu de verantwoordelijke ministers 
toezeggingen deden voor de benodigde budgetten.  

30 Voordeel  Gebiedsbijdrage coöperatie Grevelingen 
Doordat het Rijk budgetten toezegde, is het oprichten van 
een gebiedscoöperatie met als doel bijdragen uit het gebied 
te verwerven niet meer nodig. Overigens bleek tijdens dit 
proces dat er door ondernemers en andere stakeholders in 
het gebied weinig toegevoegde waarde werd gezien in 
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deelname aan een gebiedscoöperatie. In 2019 vindt een 
besluit plaats hoe om te gaan met het beheer en exploitatie 
van het nieuw te realiseren robuuste ecosysteem voor de 
Grevelingen dat gaat ontstaan door realisatie van beperkt 
getij en mitigerende maatregelen voor natuur en omliggende 
infrastructuur. Daarbij wordt een gemeentelijke bijdrage 
verwacht ter grootte van het niet bestede bedrag.   

174 Nadeel  Verkoop grond Bedrijventerrein de Weel Nieuwerkerk 
Vanwege te doorlopen planologische procedure van 26 
weken (om bouw mogelijk te maken) en de afspraak dat 
verkoop pas plaatsvindt na een positief verlopen procedure 
schuift dit door naar 2019. We ramen de verkoop in 2019 via 
de eerste programmarapportage 2019.  

  Diverse mutaties bouwgrondexploitaties 
Door aanpassing van de fasering schuift de aanleg van 
groenvoorziening binnen de exploitatie BusinessPark 
Zierikzee (Zuidoost + Centrum) door naar 2019. Dit betekent 
een voordeel in 2018 aan de lastenkant van € 50.000.  
Binnen het plan Stove in Oosterland is door dezelfde oorzaak 
(aanpassing in de fasering) een voordeel van € 43.000 
ontstaan op de aanleg van infrastructuur. 
Bij de exploitatie Bedrijventerrein III Bruinisse is een optie tot 
koop niet gelicht in 2018 wat tot een nadeel leidt van € 
188.000. Deze opbrengst schuift ook door.  
Voor de overige toelichtingen (zoals tussentijdse 
winstnemingen) verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. 

209



Toelichting sub-programma 1.4 
Arbeidsmarkt in balans 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 
 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 9.857 10.415 10.138 277 
Totaal baten sub-programma 3.567 3.567 3.603 36 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -6.290 -6.848 -6.535 313 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 234 319 321 2 
Mutaties in reserves 234 319 321 2 
Gerealiseerd resultaat -6.056 -6.529 -6.214 315 

 
 Toelichting mutaties reserves Begroting 

2018 
Begroting 

na 
wijziging 

2018  

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves     
Bestemmingsreserves De Zuidhoek 0 0 0 0 
Subtotaal 0 0 0 0 
Onttrekkingen aan reserves     
Bestemmingsreserves De Zuidhoek 234 319 321 2 
Subtotaal 234 319 321 2 
Mutaties Reserve 234 319 321 2 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000)  

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
88 Voordeel Uitvoering Participatiewet 

In de loop van 2018 traden de jobhunters bij ons in dienst. 
Om die reden huurden wij minder in doch vielen de 
salarislasten hoger uit. Zoals u bekend worden overschotten 
en tekorten op salarissen gesaldeerd via het 
calamiteitenbudget. 

41 Nadeel Re-integratiekosten Participatiewet  
Deze overschrijding betreft diverse soorten re-
integratiekosten waarvan € 20.000 werd veroorzaakt door 
hogere uitgaven aan reiskosten.  

215 Voordeel 
(saldo lasten 
en baten) 

Sociale werkvoorziening De Zuidhoek 
Over 2018 werd een positief resultaat behaald waarbij wij de 
volgende redenen melden: 

• De consequenties van de cao-verhogingen waren 
lager dan verwacht; 

• De jarenlange terughoudendheid in de investeringen 
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werd in 2018 gecontinueerd hetgeen resulteerde in 
een lagere afschrijving; 

• De energielasten vielen fors lager uit als gevolg van 
het effect van de aanschaf van zonnepanelen en ook 
de besparing van de verkoop van de wasserij was 
hoger dan verwacht; 

• De inhuurlasten vielen hoger uit waarbij een gedeelte 
is gedekt uit de bestemmingsreserves. Met name in 
de wasserij was veel sprake van externe krachten; 

• Met name bij het Groenbedrijf is sprake van een 
toename van uitleen van personeel; 

• Vanwege de ouderdom van het wagenpark waren de 
onderhoudskosten relatief hoog. 

• Sinds 2017 wordt jaarlijks een tegemoetkoming 
ontvangen voor werkgevers die werknemers in dienst 
hebben met een laag loon. Deze tegemoetkoming 
viel aanzienlijk hoger uit. 

26 Voordeel Nieuw beschut werk 
De vanuit de septembercirculaire 2018 toegekende bonus 
van € 18.000 is onbenut gebleven. Dit omdat wij 
terughoudend waren, vorig jaar konden wij nog niet aangeven 
waarheen de uiteindelijke kosten gingen. Daarbij waren de 
toegewezen banen nog niet helemaal gevuld waardoor er nog 
kosten konden komen. Verder gaven wij minder geld uit aan 
UWV-loonwaardemetingen, begeleidingskosten en bonus.  
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Toelichting sub-programma 1.5 
Vakantie-eiland toonaangevend in 
water 

 
 
Bedragen x € 1.000 

 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 64 65 38 27 
Totaal baten sub-programma 14 14 13 -1 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -50 -51 -25 26 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -50 -51 -25 26 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
 
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
30 Voordeel  Vacaturebank en woningvoorradenbank 

De vacaturebank is gerealiseerd in 2018 maar in 2019 zijn er 
nog wel acties nodig om hiervoor aandacht te genereren en 
de vacaturebank onder de aandacht te brengen van de 
ondernemers.  De woningvoorradenbank pakken we pas in 
2019 op omdat er vertraging zat op de realisatie van de 
vacaturebank. We kunnen er technisch maar één tegelijk 
realiseren. 
De financiële consequenties voor 2019 verwerken we via de 
eerste programmarapportage 2019. 
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Toelichting sub-programma 2.1 
Goed en realistisch voorzieningen -
niveau 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018  

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 12.194 11.866 12.265 -399 
Totaal baten sub-programma 1.107 802 826 24 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -11.087 -11.064 -11.439 -375 
Toevoeging aan reserve 1.227 452 325 127 
Onttrekking aan reserve 218 744 728 -16 
Mutaties in reserves -1.009 292 403 111 
Gerealiseerd resultaat -12.096 -10.772 -11.036 -264 

 

 Toelichting mutaties reserves 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging  
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Reserve dekking kapitaal lasten 1.227 452 325 127 
Subtotaal 1.227 452 325 127 
Onttrekkingen aan reserves     
Reserve dekking kapitaal lasten 218 744 728 -16 
Subtotaal 218 744 728 -16 
Mutaties Reserve -1.009 292 403 111 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
 
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
90 Voordeel Verplaatsen bibliotheek Bruinisse 

Het plan tot het verplaatsen van de bibliotheek in Bruinisse is 
onderdeel van het plan voor de bouw van een nieuw gebouw 
op de locatie Kop Nieuwstraat met daarin een 
gezondheidscentrum en tevens woningen. De 
planontwikkeling is vorig jaar vanwege de uitkomsten van de 
woningmarktanalyse en de aanloop naar de nieuwe 
Woonvisie ‘on hold’ gezet. De ontwikkelaar werkt gelet op de 
nieuwe Woonvisie momenteel aan een aangepast plan. In de 
loop van 2019 hopen we het haalbaarheidsonderzoek af te 
ronden. Bij positieve besluitvorming zullen vervolgstappen 
worden gezet als het sluiten van een exploitatieovereenkomst 
en het voeren van een uitgebreide 
omgevingsvergunningprocedure om realisatie mogelijk te 
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kunnen maken. We verwachten dat de uitvoering niet eerder 
zal plaatsvinden dan in 2020. 

44 Voordeel  Gemeentearchief 
Door verschillende oorzaken is er in 2018 minder personeel 
ingehuurd en werk uitbesteed. Dit komt met name door 
vertraging in de conversie van het collectiebeheersysteem en 
vertraging bij de werkzaamheden voor het digitaliseren van 
het weeskamerchief. De consequenties voor 2019 verwerken 
we via de eerste programmarapportage 2019. 

29 Nadeel  Digitalisering Weeskamerarchief 
Door de vertraging bij de werkzaamheden voor het 
digitaliseren van het weeskamerarchief verantwoorden we 
ook minder subsidie die als dekking daar tegenover staat. 

203 Nadeel Procedure vaststellingsovereenkomst basisonderwijs 
Een discussie over een vaststellingsovereenkomst met 
Obase viel na een uitspraak van het Gerechtshof negatief 
voor ons uit. Conform de overschrijdingsregeling in de Wet op 
het primair onderwijs heeft deze uitspraak ook gevolgen voor 
het bijzonder onderwijs.  Omdat sprake is van een onzekere 
situatie kozen wij ervoor het totaalbedrag waarover wij risico 
lopen ten laste te brengen van de exploitatie (de 
respectievelijke budgetten huisvesting openbaar onderwijs en 
huisvesting bijzonder onderwijs) en doteren aan een nieuwe 
risicovoorziening ‘schade onderwijs’. 

27 Voordeel Duurzame goederen onderwijs 
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er weinig schade 
aan schoolgebouwen. Verder vallen de kosten voor 
onderhoud inventaris gymzalen na een nieuwe aanbesteding 
lager uit. 

25 Voordeel Onderwijsachterstanden 
De specifieke uitkering van het Rijk is verhoogd. Daar zijn drie 
redenen voor:  

• Op basis van berekeningen van het Rijk hebben wij  
iets meer doelgroepkinderen in 2018 dan in 2017, 
waardoor de uitkering hoger uit is gevallen. 

• Het Rijk verstrekte middelgrote en kleine gemeenten 
meer middelen voor het beter realiseren van een 
goed aanbod voor de doelgroep van het 
Onderwijsachterstandenbeleid.  

• Ook ontvingen wij extra middelen voor het realiseren 
van een hoger taalniveau bij pedagogisch 
medewerkers werkzaam in voorschoolse educatie. 

126 Voordeel  Toevoeging Reserve dekking kapitaallasten 
De investeringen in fietsschakels en onderzoek 
zonnepanelen De Dreef zijn doorgeschoven naar 2019, 
waardoor de toevoeging aan de reserve dekking 
kapitaallasten ook naar 2019 zijn doorgeschoven. 
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Toelichting sub-programma 2.2 
Wonen naar wens 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 27.786 30.607 31.226 -619 
Totaal baten sub-programma 15.840 17.641 17.543 -98 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -11.946 -12.966 -13.683 -717 
Toevoeging aan reserve 105 73 41 32 
Onttrekking aan reserve 25 10 333 323 
Mutaties in reserves -80 -63 292 355 
Gerealiseerd resultaat -12.026 -13.029 -13.391 -362 

 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Bestemmingsreserve GRP 53 0 0 0 
Reserves bovenwijkse voorzieningen 52 73 41 32 
Reserve wegenonderhoud  0 0 0 
Reserve Woonwagenlocaties 0 0 0 0 
Subtotaal 105 73 41 32 
Onttrekkingen aan reserves     
Bestemmingsreserve GRP 0 0 0 0 
Reserves bovenwijkse voorzieningen 0 10 0 -10 
Reserve wegenonderhoud  0 333 333 
Reserve Woonwagenlocaties 25 0 0 0 
Subtotaal 25 10 333 323 
Mutaties Reserve -80 -63 292 355 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
 
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
137 Voordeel  Toerekening personeelslasten aan taakvelden binnen het 

sub-programma 
Ten opzichte van de begroting heeft een lagere toerekening 
van personeelslasten plaatsenvonden aan dit sub-
programma. Dit wordt grotendeel veroorzaakt doordat in 
werkelijkheid er meer uren zijn toegerekend aan 
investeringskredieten voor riolering. 

83 Nadeel  Onderhoud openbare verlichting 
Dit nadeel is onder andere ontstaan door schades aan 
lichtmasten in Zierikzee en Burgh Haamstede. 
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57 Nadeel  Extra dotatie voorziening openbare verlichting 
Eind 2018 hebben we melding gemaakt van de afwikkeling 
van het contract openbare verlichting. Omdat we niet met een 
leverancier verder gingen zijn de projectmatige zaken die we 
bij hun hadden uitgezet eerder opgeleverd dan gepland. Om 
te voorkomen dat de voorziening openbare verlichting 
hierdoor negatief ging lopen hebben we een extra dotatie aan 
deze voorziening gepleegd. 

40 Nadeel  Doorbelasting inhuur handhaving naar Milieu 
In maart bent u per raadsbrief geïnformeerd over de 
overschrijding op de inhuur bij handhaving. Zoals daarin 
vermeld verwerken we de consequenties daarvan via deze 
jaarrekening. 

33 Voordeel Cameratoezicht (openbare orde en veiligheid) 
De werkzaamheden die vroeger werden uitbesteed (zoals het 
uitlezen van de camera’s) zijn nu belegd bij onze eigen 
mensen. We hebben bovendien recent geïnvesteerd in 
cameratoezicht waardoor we minder onderhoudslasten 
hadden. De structurele consequenties betrekken we bij de 
Programmarapportage in 2019.  

34 Voordeel  Detectie Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) 
Voor de Oude Haven zijn in 2018 geen kosten gemaakt 
omdat er nog nader onderzoek nodig was naar de risico’s en 
de kostenraming van het baggeren. De consequenties voor 
2019 brengen we apart in beeld. 

357 Nadeel  Onderhoud wegen 
Uit veiligheidsoverwegingen zijn twee projecten in Burgh-
Haamstede, die voor 2019 op de rol stonden,  eerder 
uitgevoerd. Bij een project in Bruinisse is niet herstraat maar 
waren er, vanwege de veiligheid, extra maatregelen nodig 
waardoor we extra kosten gemaakt hebben. Bij de 
Ingridstraat in Scharendijke hebben we door combinatie met 
rioleringswerkzaamheden en het zorgen voor 
klimaatbestendigheid asfalt vervangen door elementen. De 
consequenties voor 2019 verwerken we via de 
Programmarapportage 2019. 

333 Voordeel  Dekking onderhoud wegen uit reserve wegenonderhoud 
De hogere lasten op het element onderhoud wegen dekken 
we voor € 333.000 uit de reserve onderhoud wegen. Dit 
bedrag was overgebleven bij het onderhoud in 2017.  

38 Voordeel 
 

Verkeer algemeen beleid 
Een aantal onderzoeksvragen vanuit het IVVP hebben we 
zelf opgepakt of zetten we pas uit in 2019. Het onderzoek 
evaluatie binnenstad pakken we pas in 2019 op na de 
opening van Mondragon. De consequenties voor 2019 
verwerken we via de eerste programmarapportage 2019. 

45 Voordeel Waterwegen Algemeen 
De omvang van het baggerblok was in 2018 relatief klein. De 
sloten in het bebouwd gebied waren goed bereikbaar. Een 
andere oorzaak van het voordeel is dat de baggerspecie die 
is vrijgekomen uit de gracht van Dreischor kon worden 
verspreid op locatie en er daardoor veel transport kosten zijn 
bespaard. De eventuele structurele component betrekken we 
bij de Programmarapportage 2019. 

69 Voordeel RUD 
De afrekening van de RUD over 2018 is abusievelijk als 
nadeel geboekt. Het betrof echter een voordeel. Per saldo is 
er sprake van een voordeel van € 69.000. 
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41 Nadeel  Onderhoud buitenruimte via Uitvoeringsbedrijf 
Door de essentaksterfte is er om de openbare ruimte veilig te 
houden de dode takken uit de essen gehaald en in een aantal 
gevallen zijn bomen gerooid. Hierdoor zien we op de post 
onderhoud bomen een incidentele overschrijding.  
Op het onderhoudscontract Prop zien we een overschrijding 
doordat er meer inspanning is geleverd bij het ledigen van de 
afvalbakken.  
Om de bestaande openbare ruimte en de nieuwe 
supermarkten in Nieuwerkerk op elkaar aan te laten sluiten 
zodat er voor de inwoners geen wateroverlast ontstaat is er  
€ 17.500 ingezet van het onderhoudsbudget openbare ruimte. 

39 Voordeel  Werkzaamheden derden buitenruimte  
Voor uitgevoerde werkzaamheden in de buitenruimte in 
Renesse hebben we een bijdrage ontvangen van een 
ondernemer. 

159 Voordeel Algemeen Beheer Reiniging 
Op grond van de BBV-voorschriften hebben we een dotatie 
aan de voorziening vuilverwerking teruggedraaid. Dit bedrag 
van € 159.000 valt daarom vrij en komt ten goede aan het 
rekeningresultaat 2018. 

94 Voordeel  Exploitatie Reiniging 
Afgelopen najaar hebben we een doorkijk gemaakt van de 
exploitatie van de Reiniging naar het eind van het jaar. Deze 
doorkijk blijkt in grote lijnen te kloppen. We hebben nog een 
paar incidentele voordelen ten opzichte van de actualisatie: 
Op de post afvalinzameling € 33.000, onder andere door 
minder inhuur. 
Op de post recycling een voordeel van € 24.000 door met 
name een hogere vergoeding voor de inzameling van glas. 
Op de post commerciële opdrachten een voordeel van 
€ 35.000. 
Deze mutaties verlopen budgettair neutraal via de 
egalisatievoorziening vuilverwerking. 
De eventuele structurele component hiervan betrekken we bij 
het onderzoek naar de optimalisatie bedrijfsvoering van de 
Reiniging. 

111 Nadeel 
 

Opbrengst afvalstoffenheffing 
In 2018 is gestart met DIFTAR waarbij de burger in 2018 een 
aanslag heeft ontvangen op basis van een vast bedrag 
gekoppeld aan de grootte van het huishouden en in 2019 een 
aanslag op basis van het aantal ledigingen/aanbiedingen.   
Omdat in de aanloop naar deze wijziging van methode van 
heffing geen gegevens in de gemeente beschikbaar waren is 
uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen per grootte 
van de huishouding. Naar nu blijkt is deze inschatting te 
positief geweest en blijkt in werkelijkheid het aantal 
ledigingen/aanbiedingen substantieel lager ligt dan geraamd. 
De verlaging van de kosten doordat er minder restafval wordt 
ingeleverd door het scheiden van het afval weegt niet volledig 
op tegen de verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing. 
Hierdoor is het eerder aangegeven tekort ontstaan. Op dit 
moment worden nog een aantal zaken onderzocht die leiden 
tot nog op te leggen aanslagen. Welk bedrag hiermee is 
gemoeid is op dit moment nog niet aan te geven. 
Het nadeel verwerken we budgettair neutraal via de 
egalisatievoorziening vuilverwerking. 
De eventuele structurele component hiervan betrekken we bij 
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het onderzoek naar de optimalisatie bedrijfsvoering van de 
Reiniging. 

40 Voordeel Kapitaallasten Reiniging 
Voor de lagere rentetoerekening verwijzen we naar de 
toelichting bij Algemene Dekkingsmiddelen 

62 Nadeel  Exploitatie riolering 
Op de posten hoofdriolen en gemalen is een nadeel ontstaan 
door een groter aantal storingsmeldingen dan gemiddeld. Dit 
loopt budgettair neutraal via de voorziening GRP.  

120 Voordeel  Kapitaallasten Riolering (rentecomponent) 
Voor de lagere rentetoerekening verwijzen we naar de 
toelichting bij Algemene Dekkingsmiddelen . Dit loopt 
budgettair neutraal via de voorziening GRP. 

125 Voordeel Opbrengst rioolrecht  
Het overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een 
toename in het aantal m3 bij belastingplichtigen met een 
waterafname van meer dan 200 m3 en deels doordat in de 
raming niet voldoende rekening is gehouden met de toename 
van het aantal panden. 
Dit verloopt budgettair neutraal via de voorziening GRP. 

36 Voordeel  Sloop gymzaal Noordgouwe 
De sloop is nog net in december 2018 gestart maar de 
werkzaamheden hebben vooral begin 2019 plaatsgevonden. 
Het effect voor 2019 verwerken we via de 
Programmarapportage 2019.  
Dit verloopt budgettair neutraal via algemene reserve OWB. 

113 Voordeel  Erfpachtopbrengst en grondverkopen  
Op de post  Ontwikkelingsbedrijf beheer en exploitatie 
hebben we meer erfpachtopbrengsten en grondverkopen  
verantwoord dan begroot. Dit verloopt budgettair neutraal via 
de algemene reserve OWB. 

41 Nadeel  Kapitaallasten OWB beheer en exploitatie  
Voor de lagere rentetoerekening verwijzen we naar de 
toelichting bij Algemene Dekkingsmiddelen 
Loopt budgettair neutraal via algemene reserve OWB 

32 Voordeel  Toevoeging Reserve bovenwijkse voorzieningen 
Doordat er binnen het woningbouwplan Noorderpolder minder 
bouwgrond verkocht is dan voorzien, alsook één bouwkavel 
in d’Heule vindt er een lagere toevoeging plaats aan de 
reserve.  

44 Nadeel  Leges APV en overige bijzondere wetten 
Dit nadeel komt met name doordat  de leges voor CAS  in 
2018 nog gebaseerd waren op het oude (lagere) tarief omdat 
de aanvraag hiervoor in 2017 was ingediend.  

41 Nadeel  Inkomsten begraafplaatsen 
Doordat er in 2018 minder graven zijn uitgegeven en het feit 
dat er minder nabestaanden zijn aangeschreven voor 
verlenging van de grafrechten zijn de inkomsten lager dan 
begroot. In 2019 zetten wij in op het aanschrijven van de nog 
te verlengen graven. 

98 Voordeel  Ruimtelijk beleid algemeen 
Als gevolg van de invoering van de notitie grondbeleid (BBV) 
hebben we gekeken naar de beginstanden van de saldi op de 
tussenrekeningen van de exploitatieovereenkomsten. Hieruit 
bleek dat een aantal bedragen geen betrekking had op de 
exploitatie overeenkomsten. Deze hebben we daarom 
overgeboekt naar het element Ruimtelijk beleid algemeen. 
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Afwijkingen in investeringen  
 
(bedragen in € x 1.000) 

 

357 Nadeel Omgevingsvergunningen 
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak 
Brouwerseiland. Tegelijkertijd is de omgevingsvergunning, als 
uitvloeisel van het bestemmingsplan vernietigd. In de 
legesverordening staat opgenomen dat in het geval een 
omgevingsvergunning wordt vernietigd door de rechtbank de 
aanvrager van een omgevingsvergunning slechts 50 % van 
het verschuldigde legesbedrag is verschuldigd. Gelet op het 
vorenstaande hebben we besloten de restant vordering van 
ruim € 600.000 volledig te voorzien. 
In het verleden is er een egalisatievoorziening leges 
omgevingsvergunningen gevormd waarin toen de 
legesopbrengsten voor Brouwerseiland zijn opgenomen. We 
hebben ruim € 243.000 onttrokken aan deze voorziening. Dit 
betekent dat het bedrag van € 600.000 niet volledig ten laste 
van het jaarrekeningsaldo komt maar slechts voor een bedrag 
van € 357.000. 

425  Exploitatieovereenkomst Haringvlietplein  
De aankoop van een pand heeft net over de jaargrens in 
2019 plaatsgevonden. 
De voorziene overdracht naar een andere partij is daardoor 
ook nog niet gerealiseerd. Dit levert dus aan de lastenkant 
een voordeel op maar aan de batenkant een nadeel. 

  Diverse mutaties bouwgrondexploitaties 
Binnen de exploitatie d’Heule II Nieuwerkerk, Hoogezoom 
Renesse en Vuufgemeten II Kerkwerve zijn er minder kavels 
verkocht dan begroot.  
Hiertegenover staat dat de verkopen in Poortambacht 11 
Zierikzee voorspoediger zijn  gelopen dan verwacht. In 
Oostkenshil II Oosterland zijn er twee kavels meer verkocht 
dan gepland. 
Voor de overige toelichtingen (zoals tussentijdse 
winstnemingen) verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. 

Bedrag  Toelichting 
200 Doorschuiving Huisvuilauto 

De aankoop stelden we uit totdat er duidelijkheid was over 
het onderzoek samenwerking reiniging Schouwen-Duiveland 
met ZRD. Nu de duidelijkheid er is hebben we de huisvuilauto 
besteld en deze wordt in het 2e of 3e kwartaal van 2019 
geleverd. 

165 Doorschuiving Routing parkeren Zierikzee-Westhoek 
In 2018 werkten we aan voorbereiding van dit project. 
Uitvoering is sterk afhankelijk van een derde partij, de 
Nederlandse Bordendienst (NBd), waarop moet worden 
gewacht. Wij verwachten dit project in 2019 te kunnen 
afronden. Wat in 2018 kon worden uitgevoerd, is uitgevoerd. 

435 Doorschuiving Aankoop Haringvlietplein 1 Zierikzee 
De aankoop heeft net na de jaarovergang (begin januari) 
plaatsgevonden. 
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Toelichting sub-programma 2.3.  
Leefbare kernen met betrokken 
inwoners 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 977 957 930 27 
Totaal baten sub-programma 60 60 66 6 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -917 -897 -864 33 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -917 -897 -864 33 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten geeft 
geen aanleiding voor een verdere toelichting. 
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Toelichting sub-programma 2.4 
Goed en betaalbaar aanbod zorg en 
welzijn 

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 27.024 27.885 29.384 -1.499 
Totaal baten sub-programma 6.870 7.479 7.835 356 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -20.154 -20.406 -21.549 -1.143 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -20.154 -20.406 -21.549 -1.143 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
434 Voordeel 

(saldo lasten 
en baten) 

Lasten en baten gebundelde uitkering (BUIG) 
De uitkeringslasten Participatiewet vallen € 350.000 lager uit 
dan geraamd. Dit komt voornamelijk door lageren instroom 
gehuisveste statushouders (17 volwassenen in 2018) en inzet 
van loonkostensubsidies.  In 2019 bezien wij de eventuele 
(structurele) effecten van de afwijking op de uitkeringslasten.  
Verder is sprake van een incidentele extra bate 
terugvordering en verhaal van € 84.000.  

71 Voordeel 
(saldo lasten 
en baten) 

Leningen Bijstandsbesluit zelfstandigen 
Het ministerie van sociale zaken is medefinancier van 
leningen ingevolge het Bijstandsbesluit zelfstandigen. Van 
iedere lening die wordt afgelost betalen wij 75% terug aan het 
Rijk. We namen daarom een schuld op aan het rijk. Het 
bedrag hiervan was echter gebaseerd op 100% van de 
leningen. De correctie hiervan geeft een incidenteel voordeel 
van € 151.000. Omdat het onzeker is of deze leningen 
kunnen worden afgelost boekten wij een extra dotatie aan de 
voorziening van € 78.000. Aan overige mutaties niet nader 
gespecificeerd € 2.000 nadeel. Per saldo is sprake van een 
voordeel van € 71.000. 

68 Voordeel Declaratiedeel Bijstandsbesluit zelfstandigen 
De som van baten en lasten van de leningen geeft een 
voordelig saldo. Waar wij uitgingen van een bate van 
€ 19.000 van het Rijk werd dat uiteindelijk een bate van 
€ 87.000 op basis van de realisaties 2018. De verstrekkingen 
van dit soort leningen kennen een grillig verloop en is 
daardoor lastig te prognosticeren. 
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40 Voordeel Algemeen minimabeleid 
De pilot implementatie op scholen vanuit het plan van aanpak 
jeugd en armoede 1.0 uit maart 2018) stopt vanwege te 
weinig belangstelling voortijdig. Via de herijking van het 
minimabeleid bezien wij de structurele inzet van de middelen 
jeugd en armoede. 

32 Voordeel Terugvorderingen Bijzondere bijstand 
Wij vorderden meer geld terug dan geraamd. 

51 Voordeel Kwijtschelding afvalstoffenheffing 
Deze afwijking lichtten wij toe in de paragraaf lokale 
heffingen. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal via de 
egalisatievoorziening vuilverwerking. 

29 Nadeel Vernieuwingsbudget sociaal domein 
Het betreft hier een bijdrage in de kosten van het projectplan 
Zeeuwse samenwerking sociaal domein Advies alsmede 
kosten die wij maakten voor advies en ondersteuning bij het 
onderzoek en ontwikkeling van een scholings- en 
ontwikkelingstraject voor onze inwoners.  

45 Voordeel Integrale aanpak mobiliteit  
Abusievelijk zijn de baten vanuit de provinciale subsidie voor 
de opstart van het Mobiliteitsplatform niet via een 
begrotingswijziging verwerkt.  

256 Nadeel Inhuur sociaal domein 
Het ongeoormerkte budget vanuit de stelpost sociaal domein 
werd hoofdzakelijk ingezet voor de bekostiging van de 
noodzakelijke inhuur binnen het sociaal domein, met name de 
gebieden Wmo en Jeugd. Desondanks was sprake van een 
overschrijding. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de 
extra inzet bij de doorontwikkeling van de Integrale Toegang 
en integraal werken, de extra aandacht voor jongeren en de 
extra aandacht voor huidige bijstandsgerechtigden. 

54 Voordeel Chronisch zieken en gehandicapten 
Als gevolg van overlijdens en verhuizingen liep het aantal 
ambtshalve toekenningen met 60 terug. Verder is sprake van 
een restantbudget van € 34.000.  

257 Nadeel Wmo begeleiding 
Het aantal cliënten begeleiding is in 2018 gegroeid ten 
opzichte van 2017. Inmiddels is Oosterschelderegiobreed een 
Actieplan begeleiding opgesteld en worden activiteiten op het 
gebied van monitoring verricht om een beter beeld te krijgen 
op de toename en hoe onze gemeente kan anticiperen. Ook 
op het gebied van alternatieven voor maatwerkvoorzieningen 
werkt de gemeente samen met het SWVO aan het creëren 
van voorliggende voorzieningen en maatschappelijk initiatief. 
De uitgaven voor innovatie vallen onder de kosten 
begeleiding. Hieronder valt onder meer de pilot Trots. 

409 Nadeel Wmo hulp in het huishouden 
De totale kosten zijn hoger dan begroot in de 1e 
begrotingswijziging 2018 SWVO. Reden hiervoor is dat in het 
laatste kwartaal meer cliënten met een indicatie HHR (hulp 
met resultaatvolgend budget) naar HHN (hulp nieuwe 
bouwsteen) zijn omgezet. Daarnaast zijn nieuwe tarieven 
voor hulp in het huishouden per 1 november doorgevoerd als 
gevolg van gewijzigde landelijke regelgeving (reële kostprijs).  
 
Verder wordt een nadeel van € 203.000 veroorzaakt door het 
ten onrechte meenemen van de afwijking rond de 
Huishoudelijke Hulptoelage (HHT) in de 2e 
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Programmarapportage 2018. Dit budget was namelijk als 
initiële dekking gebruikt voor de kosten Huishoudelijke Hulp 
vanuit de begroting van het SWVO. Echter lieten wij € 75.000 
vrijvallen in de Programmarapportage en hevelden wij 
€ 128.000 over naar 2019. Via de 1e Programmarapportage 
2019 laten wij alsnog dit laatste bedrag vrijvallen. 

66 Voordeel Eigen bijdragen Wmo 
In 2018 is meer verstrekt aan hulpmiddelen, trapliften en 
begeleiding dan voorzien. Daardoor ontvingen wij navenant 
meer aan eigen bijdragen via het CAK. 

45 Nadeel WMO Vernieuwingsbudget 
De projectsubsidie voor het Mobiliteitsplatform is ten onrechte 
in 2018 verantwoord daarom zijn de baten voor een bedrag 
van € 45.000 te hoog verantwoord. We hebben dit alsnog 
gecorrigeerd. 

35 Voordeel Eerstelijnsloket Jeugd 
Evenals in 2017 is minder aan overige goederen en diensten 
besteed dan er aan budget beschikbaar was. In 2019 beogen 
dat de restantmiddelen besteed worden aan preventieve 
activiteiten op jeugd.  

1.053 Nadeel Individuele voorzieningen / veiligheid en opvang jeugd (zorg 
in natura) 
Binnen de jaarstukken van de GGD Zeeland laat het 
programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland een fors tekort zien. 
Uit de analyse van de definitieve cijfers Zorg in Natura zien 
we een stijging in de kosten die vallen onder “overige 
jeugdhulp”. Dat zijn de kleine en middelgrote aanbieders. De 
stijging van de kosten zit onder andere in toename van het 
aantal cliënten, inzetten van duurdere producten wegens 
gebrek aan passende voorzieningen. Dit is een landelijke 
trend die zich ook voordoet op Schouwen-Duiveland. 
Daarnaast wordt een deel van de stijging veroorzaakt door 
prijsindexatie en uitvoeren van innovatieve projecten. Dit 
najaar zetten we een onderzoek uit naar de inzet van 
maatwerkvoorzieningen 0-100 jaar waarin wij uw raad 
betrekken.   
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Toelichting sub-programma 3.1 
Schouwen-Duiveland vakantie-
eiland 

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 2.595 2.628 2.605 23 
Totaal baten sub-programma 869 486 251 -235 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -1.726 -2.142 -2.354 -212 
Toevoeging aan reserve 1.204 1.318 1.431 -113 
Onttrekking aan reserve 132 944 988 44 
Mutaties in reserves -1.072 -374 -443 -69 
Gerealiseerd resultaat -2.798 -2.516 -2.797 -281 

 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Kapitaallasten museum Zierikzee fase 3/4 0 0 0 0 
Bestemmingsreserve Regiovisie 0 214 257 -43 
Reserve Kabels en Leidingen 1.204 1.104 1.174 -70 
Reserve IVS Algemeen 0 0 0 0 
Subtotaal -1.204 1.318 1.431 -113 
Onttrekkingen aan reserves     
Kapitaallasten museum Zierikzee fase 3/4 0 0 0 0 
Bestemmingsreserve Regiovisie 132 159 204 45 
Reserve Kabels en Leidingen 0 785 784 -1 
Reserve IVS Algemeen 0 0 0 0 
Subtotaal 132 944 988 44 
Mutaties Reserve -1.072 -374 -443 -69 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
58 Nadeel Toerekening personeelslasten aan taakvelden binnen het 

sub-programma 
Ten opzichte van de begroting heeft een hogere toerekening 
van personeelslasten plaatsenvonden als gevolg van een 
groter capaciteitsbeslag bij de projecten van de regiovisie. 
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72 Voordeel Projecten POPIII/Leader 
Zie de toelichting tekst onder Projecten Living labs en 
POPIII/Leader binnen subprogramma 1.2. Het betreft hier de 
budgetten voor Biocirculair recreëren en Groen verbindt. 

48 Voordeel Uitvoering Regiovisie Schouwen-West 
Het taxatietraject van de compensatielocatie 
Brouwersdamaanzet-West heeft veel langer geduurd. De 
hiervoor gereserveerde onderzoeksbudgetten schuiven als 
gevolg hiervan verder op in de tijd. 
Daarnaast waren gelden gereserveerd voor het opstellen van 
bestemmingsplannen voor projecten in de Regiovisie 
Schouwen-West. Deze bestemmingsplannen zijn nog niet 
opgesteld. 

75 Voordeel Sanering bodemverontreiniging Dreischor 
De saneringskosten zijn lager uitgevallen gezien de 
verontreiniging minder groot bleek. Een deel van de grond 
was uiteindelijk na keuring herbruikbaar in plaats van dat 
deze moest worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

62 Voordeel Bijdrage onderhoud molen de Lelie 
Bij de verkoop van het rijksmonument Molen de Lelie heeft de 
gemeente voor het achterstalligonderhoud een bedrag van 
ruim € 124.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering zou voor 
50% hiervan plaats vinden in 2018. Als gevolg van een lange 
voorbereidingstijd is in oktober 2018 gestart met een deel van 
de uitvoering van de werkzaamheden en is er maar 10% 
uitgevoerd.  Het grootste deel van de werkzaamheden wordt 
in 2019 uitgevoerd. 

62 Nadeel Onttrekking voorziening onderhoud 
Het achterstallig onderhoud van Molen de Lelie wordt gedekt 
uit de voorziening onderhoud. Omdat het grootste deel van 
de werkzaamheden in 2019 plaatsvindt, heeft deze 
onttrekking nog niet plaatsgevonden. 

70 Nadeel Toevoeging reserve kabels en leidingen 
Via de 2e Programmarapportage namen wij een 
minderopbrengst precariobelasting mee van € 100.000 voor 
het onderdeel kabels en leidingen. Naar nu blijkt had € 
30.000 betrekking op dat onderdeel en € 70.000 op de 
reguliere opbrengst precariobelasting. De dotatie aan de 
reserve kabels en leidingen valt daarmee € 70.000 hoger uit. 
Wij onderzoeken in 2019 de oorzaken van de lagere 
opbrengst precariobelasting excl. het gedeelte voor kabels en 
leidingen en de gevolgen daarvan. 

48 Nadeel Toevoeging reserve Regiovisie Schouwen-West 
Als gevolg van lagere uitgaven dan verwacht op de budgetten 
van de Regiovisie Schouwen-West, is ook een lager beroep 
op de reserve nodig. 
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Toelichting sub-programma 3.2 
Krachtige toeristische 
hoofdstructuur 

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 1.919 2.092 1.952 140 
Totaal baten sub-programma 1.738 1.769 1.549 -220 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -181 -323 -403 -80 
Toevoeging aan reserve 365 481 348 133 
Onttrekking aan reserve 378 676 536 -140 
Mutaties in reserves 13 195 188 -7 
Gerealiseerd resultaat -168 -128 -215 -87 

 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves      
Mobiliteitsfonds 365 481 348 133 
Subtotaal 365 481 348 133 
Onttrekkingen aan reserves     
Mobiliteitsfonds 378 676 536 -140 
Subtotaal 378 676 536 -140 
Mutaties Reserve 13 195 188 -7 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
Per saldo 

nihil 
 Bijdrage aanlegsteiger Watersnoodmuseum 

Het project van de aanlegsteiger Watersnoodmuseum kost 
circa 500.000. De gemeente draagt hier vanuit de gelden 
procesafspraken Maasvlakte2 € 100.000 aan bij. De totale 
middelen voor dit project zijn inmiddels door diverse partijen 
beschikbaar gesteld, maar in de uitvoering van dit project is er 
een problematiek ontstaan met de visserij schelpdiersector 
over de beoogde locatie van de steiger i.v.m. aanwezige 
schelpdiervisrechten. Momenteel strookt de uitvoering van het 
project op dit punt. Vandaar dat het gesubsidieerde bedrag 
nog niet is uitbetaald. 

95 Voordeel Agenda Toerisme 
De Agenda Toerisme 2018-2026 is eind 2018 vastgesteld en  
pas onlangs is de uitvoering hiervan opgestart. Dat betekent 
dat veel projecten waarvoor in 2018 ramingen waren 
opgenomen ook nog niet of slechts gedeeltelijk zijn opgestart.  
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Voor de deelname Destinatie keurmerken zijn kosten 
gemaakt in het kader van het binnenhalen van het keurmerk 
‘Best of Nature’. We bekijken nog op welke wijze we onze 
keurmerken beter kunnen promoten en vermarkten. 
Met het opzetten één digitale omgeving/platform zijn we nog 
niet gestart. We pakken dit op binnen het thema promotie en 
marketing binnen de nieuwe Agenda Toerisme. 
Voor het instellen en bekostigen van een adviesteam 
Toerisme zijn we intern aan het kijken op welke wijze het 
proces en de invulling van het adviesteam moet plaatsvinden. 
Hierin zijn al enkele stappen gezet en ook vindt hierover in 
2019 overleg over plaats met de provincie. Er zijn echter nog 
geen middelen besteed aan externe experts binnen een 
team. 
Het ontwikkelen verhaallijnen Groene strand moet nog met de 
VSSK worden opgezet. Eerste stap die we hebben gezet is 
het uitvoeren van een nieuwe strandonderzoek. Dit 
onderzoek gaat vanaf april 2019 van start. Ook het 
aanpassen/verbeteren van strandinformatieborden is 
onderwerp van overleg met de VSSK. Het project 
zeehondenpad is nog niet opgestart. 

140 Nadeel Opbrengst betaald parkeren 
De opbrengsten uit naheffingsaanslagen betaald parkeren 
zijn lager dan begroot (€ 84.000). Het huidige 
begrotingsbedrag is nog gebaseerd op het bedrag dat in het 
verleden werd gehaald, maar na een verschuiving in de 
werkzaamheden van handhaving in 2011 is deze raming niet 
meer gehaald. De opbrengsten zijn in de afgelopen twee jaar 
weer toegenomen, maar het niveau waarop de begroting is 
gebaseerd, wordt nog altijd niet gehaald. Er is echter nog 
steeds sprake van een stijgende lijn, en daardoor moet het 
bedrag als een incidentele tegenvaller worden beschouwd.  
Een ander oorzaak voor de lagere opbrengsten is de 
aanzienlijk minder verkochte parkeervergunningen voor de 
strandovergangen dan waar aanvankelijk rekening mee werd 
gehouden (600 in plaats van 3.600). Dit bedrag is € 56.000 
lager. 

138 Voordeel Toevoeging aan mobiliteitsfonds 
Als gevolg van de lagere opbrengst betaald parkeren, vindt er 
ook een lagere toevoeging plaats aan het mobiliteitsfonds. 

112 Nadeel Onttrekking mobiliteitsfonds 
We onttrokken € 175.000 aan het mobiliteitsfonds ter dekking 
van het krediet voor de opwaardering van de locatie Dreef te 
Bruinisse. Deze onttrekking was geraamd is 2019, maar een 
gedeelte van het werk was zodanig afgerond, dat dit kon 
worden geactiveerd en afgeschreven. Om die reden hebben 
we de dekking reeds in 2018 verwerkt. 
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Toelichting sub-programma 3.3 
Toerisme is sterk divers en profiteer 
van water 

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 0 18 30 -12 
Totaal baten sub-programma 0 18 30 12 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  0 0 0 0 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten geeft 
geen aanleiding voor een verdere toelichting. 
 
 
Afwijkingen in investeringen  
(bedragen in € x 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bedrag  Toelichting 
135 Doorschuiving Fietspaden door de duinen (Hoogeboomlaan) 

In november en december is er groot onderhoud uitgevoerd 
aan de fietspaden door de duinen. De slijtlagen zijn echter 
nog niet aangebracht omdat de temperatuur hiervoor te laag 
was. De slijtlagen worden in april/mei aangebracht, waarna 
het project kan worden afgerond. 
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Toelichting sub-programma 3.4 
Evenementen en activiteiten aan het 
water 

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting 
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 2.727 3.435 3.560 -125 
Totaal baten sub-programma 1.274 1.453 1.428 -25 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -1.453 -1.982 -2.132 -150 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat -1.453 -1.982 -2.132 -150 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
 
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
Per saldo 

nihil 
 Grondverkoop Hoogenboomlaan 3 

De planologische procedure voor de integrale herontwikkeling 
van de Strandkerk en omgeving wordt pas eind 2019, begin 
2020 afgerond. De verkoop van het betreffende stuk grond is 
gekoppeld aan een onherroepelijk bestemmingsplan, voor 
onder meer de nieuwbouw van het hotel. Daarmee is de 
verkoop als ook de afwaardering van de boekwaarde van de 
grond ook later in de tijd.  

36 Voordeel Haalbaarheidsonderzoek gedempt tij 
Het onderzoek naar gedempt getij heeft in 2018 op ambtelijk 
niveau plaatsgevonden tussen diverse overheden ( gemeente 
RWS en Waterschap. Omdat er tegenstijdige belangen zijn, 
kunnen we elkaar nu nog niet vinden in het geheel. Het 
onderzoek is voorlopig ‘on hold’ gezet aangezien er diverse 
ontwikkelingen plaatsvinden in dit gebied. Mogelijk krijgt het 
nog een vervolg. 

42 Nadeel Bouwkundig onderhoud haven Brouwershaven/Den Osse 
Zoals aangekondigd in onze raadsbrief van 19 december 
2018 over de actualisatie van het havenonderhoud heeft 
Aquavia naast het afgesproken reguliere onderhoud ook 
werkzaamheden moeten uitvoeren die niet voorzien waren op 
basis van de oorspronkelijke inspectie waar het contract op 
gebaseerd is. Op dit sub-programma leidt dat tot een nadeel 
van € 42.000 

55 Nadeel Rentelasten 
Voor de hogere rentetoerekening van rentelasten aan dit sub-
programma verwijzen we naar de toelichting bij Algemene 
Dekkingsmiddelen. 
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29 Nadeel Toerekening personeelslasten aan taakvelden binnen het 
sub-programma 
Ten opzichte van de begroting heeft een hogere toerekening 
van personeelslasten plaatsenvonden dan bij de begroting 
van was uitgegaan. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
onze capaciteitsbesteding aan het uitvoeringsprogramma 
strand en aan Masterplan Renesse. 
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Toelichting sub-programma 4 
Bestuur en burgerzaken 

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Totaal lasten sub-programma 2.327 2.657 2.630 27 
Totaal baten sub-programma 635 629 642 13 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  -1.692 -2.028 -1.988 40 
Toevoeging aan reserve 22 22 22 0 
Onttrekking aan reserve 22 22 21 -1 
Mutaties in reserves 0 0 -1 -1 
Gerealiseerd resultaat -1.692 -2.028 -1.989 39 

 

  

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves     
Reserve rekenkamercommissie 22 22 22 0 
Subtotaal 22 22 22 0 
Onttrekkingen aan reserves     
Reserve rekenkamercommissie 22 22 21 -1 
Subtotaal 22 22 21 -1 
Mutaties Reserve 0 0 -1 -1 

 
 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
  
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

 
 
 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
30 Voordeel Herinrichting burgerzaal 

De uitvoering van het plan van aanpak beperkte zich tot 
voorbereide werkzaamheden. De werkelijke uitgaven volgen 
in 2019. 

35 Voordeel Salarislasten collegeleden 
De salarislasten voor collegeleden vielen om diverse redenen 
lager uit. Het voordeel is voor € 20.000 structureel. 

66 Nadeel Wethouderspensioenen 
Omdat de voorziening wethouderspensioenen te weinig 
middelen bevatte op 31 december 2018, vond een extra 
dotatie plaats. Hieraan liggen door een specialistisch bureau 
opgestelde actuariële waardeberekeningen ten grondslag. 
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Toelichting overzicht van de  
Algemene Dekkingsmiddelen 

 
 
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de volgende componenten: 
• Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
• Algemene uitkeringen 
• Dividend 
• Saldo van de financieringsfunctie 
• Overige algemene dekkingsmiddelen 
 
(bedragen in € x 1.000) 
  Begroting 

2018 
Begroting 

na 
Realisatie 

2018 
Afwijking 

2018 
   wijziging 

2018 
  

Dividend 0 0 2 -2 
Financieringsfunctie -17 136 60 76 
Lokale Heffingen 0 785 785 0 
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.234 748 789 -41 
Totaal lasten programma 1.217 1.669 1.636 33 
Algemene uitkering 33.648 33.580 33.631 51 
Bespaarde rente 941 1.144 1.144 0 
Dividend 383 416 416 0 
Financieringsfunctie 15 0 26 26 
Lokale Heffingen 17.393 17.192 17.613 421 
Overige algemene dekkingsmiddelen 1 14 78 64 
Uitkering deelfonds sociaal domein 15.723 16.020 16.020 0 
Totaal baten programma 68.104 68.366 68.928 562 
Geraamd totaal saldo lasten en baten  66.887 66.697 67.292 595 
Toevoeging aan reserve 1.147 8.347 6.610 1.737 
Onttrekking aan reserve 3.080 10.386 8.849 -1.537 
Mutaties in reserves 1.933 2.039 2.239 200 
Gerealiseerd resultaat 68.820 68.736 69.531 795 

 
Toelichting mutaties reserves Begroting 

2018 
Begroting 

na 
wijziging 

2018 

Realisatie 
2018 

Afwijking 
2018 

Toevoegingen aan reserves     
Algemene reserve 828 5.663 4.907 756 
Uitvoering Strategische Visie 0 0 0 0 
Algemene reserve Zuidhoek 0 0 0 0 
Reserve stroomlijnen organisatie 0 126 126 0 
Algemene reserve OWB 319 2.270 1.289 981 
Egalisatiereserve algemene uitkering 0 288 288 0 
Subtotaal 1.147 8.347 6.610 1.737 
Onttrekkingen aan reserves     
Algemene reserve 1.114 5.873 5.931 58 
Uitvoering Strategische Visie 1.534 960 404 -556 
Algemene reserve Zuidhoek 115 115 0 -115 
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Reserve stroomlijnen organisatie 102 217 151 -66 
Algemene reserve OWB 215 2.554 1.696 -858 
Egalisatiereserve algemene uitkering 0 667 667 0 
Subtotaal 3.080 10.386 8.849 -1.537 
Mutaties in reserves 1.933 2.039 2.239 200 

 
Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo van baten en lasten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door:  
 
Afwijkingen in exploitatie  
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/Nadeel Toelichting 
64 Voordeel Overige uitgaven en inkomsten 

De incidentele hogere baten worden met name veroorzaakt 
door een ingetrokken factuur inzake openbare verlichting en 
een aantal kleinere afrekeningen die betrekking hebben op 
2017. 

31 Nadeel Vennootschapsbelasting 
Eind 2018 dienden wij de eerste aangifte in (over het fiscale 
jaar 2016). Deze aangifte betreft de clusters grondbedrijf en 
het commerciële deel van de reiniging.  Inmiddels bleek al dat 
deze aangifte is achterhaald. Wij verwijzen u hiervoor naar de 
toelichting over de Vennootschapsbelasting binnen de 
Programmaverantwoording alsmede de Paragraaf 
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onderdeel 
Financiële risico’s.   

96 Voordeel Treasury (toegerekende rente) 
Bij de recente wijzigingen van de BBV en de invoering van de 
vennootschapsbelasting voor lagere overheden is de 
toerekening van de rente een belangrijk aandachtspunten. 
Om deze reden bracht de Commissie BBV een nieuwe notitie 
rente uit. Hierin zijn we een aantal verplicht te volgen 
standpunt in opgenomen. Eén daarvan is dat het niet is 
toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in 
het toe te rekenen rentepercentage (behalve aan 
bouwgronden en investeringen die met projectfinanciering zijn 
gefinancierd). Wij moesten hierdoor in deze jaarrekening 
onze rentetoerekening aan de taakvelden herzien. Dit leidt tot 
afwijkingen op diverse taakvelden. 

333 Voordeel Landtoeristenbelasting 
Deze afwijking lichtten wij toe in de paragraaf lokale 
heffingen. 

83 Voordeel Forensenbelasting 
Deze afwijking lichtten wij toe in de paragraaf lokale 
heffingen. 

50 Voordeel Algemene uitkering gemeentefonds 
Door afrekeningen vanuit het bijstellen van maatstaven over 
2016, 2017 en 2018 is een voordeel te melden van € 30.000.   
Daarnaast is via de decembercirculaire 2018 € 20.000 
verstrekt voor de onderwerpen ‘schulden en armoede’ 
(€ 13.000) en energiebesparende maatregelen (€ 7.000). In 
2019 vragen wij u deze € 20.000 te oormerken voor de  
daarvoor bestemde doelen. 

48 Voordeel Treasury (rentebaten) 
De rentebaten vanuit een opgelegde aanslag 
precariobelasting kabels en leidingen alsmede 
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startersleningen waren niet geraamd.  

556 Nadeel Onttrekking Reserve Uitvoering Strategische Visie 
In 2018 waren diverse projecten gepland met dekking uit de 
reserve strategische visie. Om diverse redenen zijn nog niet 
alle projecten in 2018 tot uitvoering gekomen. Dit betreft 
onder andere de verplaatsing van de bibliotheek in Bruinisse 
(zie hiervoor toelichting in sub-programma 2.1), de bijdrage 
aan de getijdecentrale, de gebiedsbijdrage coöperatie 
Grevelingen en de subsidie internet buitengebied (zie 
hiervoor de toelichtingen in sub-programma 1.3) en de co-
financiering POPIII/leader (zie hiervoor de toelichting in sub-
programma 1.2) 

115 Nadeel Onttrekking Algemene reserve Zuidhoek 
In de begroting was uitgegaan van een negatief 
exploitatieresultaat van de Zuidhoek van € 115.000. De 
jaarrekening van de Zuidhoek komt uit op een positief 
resultaat van € 107.481 voordeling. In sub-programma 1.4 is 
hierop een toelichting gegeven. Via bestemming van het 
rekeningresultaat stellen wij de raad voor dit toe te voegen 
aan de algemene reserve van de Zuidhoek. 

66 Nadeel Onttrekking Reserve stroomlijnen organisatie 
De kosten voor outplacement van een medewerker vielen 
lager uit. Bovendien is er een taakstelling binnen de formatie 
gerealiseerd zodat er geen onttrekking aan de reserve meer 
nodig was. 

220 Voordeel Toevoeging Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf 
De toevoeging aan de algemene reserve is lager door 
mutaties bij de tussentijdse winstneming. Ook is de verkoop 
van grond bij het bedrijventerrein de Weel in Nieuwerkerk 
doorgeschoven naar 2019. 

96 Nadeel Onttrekking Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf 
Bij het budgettair neutraal maken van het element OWB 
beheer en exploitatie is een voordeel ontstaan door hogere 
grondverkopen en erfpachtopbrengsten. 
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Toelichting  
Overhead 

 
 
(bedragen in € x 1.000) 
  Begroting 

2018 
Begroting 

na 
Realisatie 

2018 
Afwijking 

2018 
   Wijziging 

2018 
  

Bestuursondersteuning 283 284 280 4 
Documentatie informatie voorziening 142 137 114 23 
Facilitaire zaken en huisvesting 2.303 2.438 2.238 200 
Informatievoorziening en automatisering 1.125 1.382 1.555 -173 
Juridische kosten 132 580 623 -43 
Management 1.008 985 980 5 
Personeelskosten bedrijfsvoering 5.698 480 430 50 
Overige personeelskosten 234 5.572 5.625 -53 
Subtotaal 10.925 11.858 11.845 13 
Toegerekende overhead aan grondexploitaties, 
investeringen en subsidieprojecten  

 
-158 -222 -148 -74 

Gerealiseerde kosten overhead 10.767 11.636 11.697 -61 
 
Afwijkingen in exploitatie  
 
(bedragen in € x 1.000) 

Bedrag Voor/nadeel Toelichting 
Bedrag Voor/nadeel Toelichting 

37 Voordeel Ondersteuning automatisering 
De afwijking wordt deels veroorzaakt door een striktere 
toepassing van de administratieve voorschriften die voor 
gemeenten gelden. In de kalenderjaren doorlopende facturen 
worden vanaf 2018 gesplitst naar kalenderjaar. 
Daarnaast zijn de uitgaven voor informatiebeveiliging lager dan 
verwacht. Deels heeft dit te maken met de invoering van de 
AVG in 2018. Hier is veel capaciteit naar toe gegaan die ten 
koste ging van de capaciteit voor informatiebeveiliging. In de 
verdere opzet van onze informatiebeveiliging kozen we voor een 
pragmatische aanpak door meer zaken zelf op te pakken in 
plaats van uit te besteden. Hierdoor komt het resultaat echt bij 
ons zelf vandaan in plaats van een theoretisch kader. Door deze 
aanpak zijn de kosten lager dan geraamd. 

200 Nadeel Software dienstverlening 
In 2017 activeerden wij het investeringsbudget rond de 
gemaakte kosten voor het zaaksysteem. In 2018 ontstonden 
twijfels of dit juist was. Dit omdat wij een gebruiksrecht op deze 
applicatie hebben. Op grond van de BBV mogen alleen 
investeringen met economisch nut worden geactiveerd. De 
gemaakte kosten mogen niet als investering met een 
economisch nut mogen worden gezien, het systeem is niet 
juridisch ons eigendom.  

74 Voordeel Toerekening overhead 
Omdat er minder uren zijn toegerekend aan 
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Afwijking in investeringen  
 
(bedragen in € x 1.000) 

 
 

 
 
 
 
 

  

bouwgrondexploitatie, exploitatieovereenkomsten, investeringen 
en subsidiebaten, is ook minder overhead daaraan 
toegerekend. 

30 Nadeel  Reprokosten 
Betreft de kosten voor meerafdrukken ten op zichte van het 
contract.  

31 Nadeel  Energielasten gemeentehuis 
Bij het voorstel van de verbouw van het gemeentehuis (begin 
2017) is rekening gehouden met een structurele aframing van 
de energiekosten. Bij het bekijken van alle energiekosten eind 
2017 is deze structurele aframing abusievelijk nog een keer 
meegenomen. De consequenties hiervan voor de jaren 2019 en 
verder verwerken we via de Programmarapportage 2019. 

354 Voordeel Toegerekende rentelasten gebouwenbeheer gemeentehuis 
Voor de verklaring hiervan verwijzen we naar de algemene 
toelichting onder algemene dekkingsmiddelen 

30 Voordeel  Outplacementkosten 
De kosten voor outplacement van een medewerker vielen lager 
uit. Hierdoor is er trouwens minder dekking nodig vanuit de 
reserve stroomlijnen organisatie. 

43 Nadeel  Juridische- en procedurekosten 
Bij de tweede programmarapportage 2018maakten we al 
melding van een overschrijding op de post juridische- en 
procedurekosten door een aantal complexe juridische dossiers. 
Deze stijging heeft zich de laatste maanden voortgezet. 

Bedrag  Toelichting 
52 Doorschuiving Herstructurering gegevens magazijn 

Rondom de invoering van ons zaaksysteem is de realisatie van 
een aantal onderdelen naar de toekomst verschoven. Het 
betreft hier de uitfasering van Corsa en de herstructurering van 
het gegevensmagazijn. We geven prioriteit aan de optimalisatie 
van het zaaksysteem. De genoemde en resterende items 
worden in 2019/ 2020 uitgevoerd. 
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Toelichting  
Vennootschapsbelasting 

 
 
Voor de toelichting op dit onderdeel verwijzen naar de toelichting over de 
Vennootschapsbelasting binnen de Programmaverantwoording.   

 
(bedragen in € x 1.000) 

 

Begroting 
2018 

Begroting  
na 

wijziging 
2018 

Realisatie 
2018  

Afwijking 
201 

Totaal lasten sub-programma 0 0 32 -32 
Totaal baten sub-programma 0 0 0 0 
Gerealiseerd totaal saldo lasten en baten  0 0 -32 -32 
Toevoeging aan reserve 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserve 0 0 0 0 
Mutaties in reserves 0 0 0 0 
Gerealiseerd resultaat 0 0 -32 -32 
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Toelichting  
Onvoorzien 

 
 
Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien 2018 
 
Het saldo van de post onvoorzien bedroeg aan het begin van 2018 € 180.000.  
 
(bedragen in € x 1.000) 
Onderwerp  
Onvoorziene uitgaven beginsaldo 1 januari 2018 180 
Begroting SWVO 2018 43 
Toekomst gemeentearchief -59 
Herstel atletiekbaan -21 
Ecoscope 37 
Businesscase Tuin van Renesse -23 
Huurinkomsten 22 
Haalbaarheidsonderzoek getijdencentrale 36 
Jaarrekening 2017 RUD 44 
Schadevergoeding rechtmatig overheidshandelen -32 
Exploitatieovereenkomst Market Plaza Bruinisse 49 
Formatiewijziging Openbare Werken 61 
Overige kleine bedragen -112 
Vrijval hoogte post onvoorzien -200 
Saldo na beroep op de post onvoorzien 25 
Administratieve correctie lagere doorbelasting personeelskosten aan de 
taakvelden parkeren, Reiniging en GRP* -157 
Resterend saldo jaarrekening -132 

 
* Bij het opmaken van de jaarrekening is nog een administratieve begrotingswijziging gemaakt 
als gevolg van lagere personeelslasten door vacatureruimte. De lagere werkelijke 
personeelslasten leiden tot een lagere doorbelasting aan de taakvelden, wat ook 
begrotingstechnisch is aangepast. Bij de taakvelden parkeren, Reiniging en GRP heeft dit een 
effect op het rekeningsaldo, wat we via de post onvoorzien begrotingstechnisch hebben 
verwerkt. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in welke baten en lasten incidenteel in de programma’s zijn 
verantwoord in 2018. 
 
(bedragen in € x 1.000) 
Programma Activiteit lasten baten 
    2018 
Florende 
kleinschalige 
bedrijvigheid 

Tussentijdse winstneming Business Park 
ZO, Zierikzee 

 1.045 

 Correctie tussentijdse winstnemening 
Bedrijventerrein fase 3 

136  

Arbeidsmarkt in 
balans 

Herstructureringskosten De Zuidhoek 306  

Wonen naar Wens Maatregelen convenant explosieven haven 
Zierikzee en reparatiehaven Bruinisse 

102  

 Vervanging asfalt door gebakken klinkers 
project Hoefijzer Noordwelle 

386  

 Afstoten pand Mulockstraat 68a te Zierikzee 86  

 Afboeking boekwaarde Herinrichting Jan van 
Renesseweg te Renesse 

331  

 Aanpassing kosten onderhoudscontract 
PROP 

92  

 Tussentijdse winstneming Poortambacht 11 
Zierikzee 

 225 

Leefbare kernen 
met betrokken 
inwoners 

Extra budget opstellen stads- en dorpsvisies 75  

Schouwen-
Duiveland 
vakantie-eiland 

Correctie tussentijdse winstneming 
Zoomgebied fase I 

98 
 

 

Krachtige 
toeristische 
hoofdstructuur 

Afboeking boekwaarde Stadsentree 
Havenpark Zierikzee 

144  

Evenementen en 
activiteiten aan 
water 

Haven Zierikzee, overdracht keersluis en 
havendijken  

374  

Algemene 
dekkingsmiddelen 
en onvoorziene 
uitgaven 

Dekking extra budget opstellen stads- en 
dorpsvisies uit reserve strategische visie 

 75 

 Dekking negatief begrotingssaldo 2019 uit 
algemene reserve 

 190 

 Onttrekkingen uit de egalisatie reserve 
algemene uitkering als gevolg van diverse 
circulaires 

 379 

 Toevoegingen/onttrekkingen aan de 
Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf in 
verband met tussentijdse winstnemingen 

1.270 
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Overhead Uitbesteding juridische complexe dossiers 491  

 Tijdelijke uitbreiding personeel, cluster 
Financiën en I&A 

156  

Totaal  4.155 2.256 
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Overzicht structurele mutaties reserves 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in welke baten en lasten in de programma’s structureel 
worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserves. 
 
(bedragen in € x 1.000) 
Reserve Mutatie toevoeging onttrekking 
    2018 
Mobiliteitsfonds 
dekking kapitaallasten 

Mosselboomgaard Zierikzee  21 

 Uitbreiding parkeerterrein Hatfieldpark 
Zierikzee 

 33 

 Herinrichting Kraaijensteinweg  21 

 Herinrichting parkeerterrein Jan van 
Renesseweg 

 12 

 Herinrichting parkeerterrein Standweg/Oude 
Vuur 

 28 

 Herinrichting parkeerterrein Scheldestraat 
Zierikzee 

 16 

 Overige investeringen  53 

Reserve dekking 
kapitaallasten 

Grondcomplex sportcomplex Bruinisse  22 

 Kunstgrasveld vv Bruse Boys  33 

 Aanleg sportcomplex Bruinisse  75 

 Geluidsscherm Malta  12 

 Museum fase 3 + 4  30 

Totaal   356 
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Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor 
onze gemeente geldende regelgeving. 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor onze gemeente is € 189.000. Dit geldt naar rato van de 
duur en/of omvang van het dienstverband.   
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
Leidinggevende topfunctionarissen 
 

bedragen x € 1 M.K. van den Heuvel T. van Oostenbrugge 

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier 
Aanvang en einde functievervulling 
in 2018 

1/1 – 31/12 1/1 -31/12 

Deeltijdfactor in fte  0,9 1 
Gewezen topfunctionaris? nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 
   
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

91.220 95.396 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.165 15.724 
Subtotaal 106.385 111.120 
   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

170.100 189.000 

   
- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 
Totale bezoldiging 106.385 111.120 
Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

   
Gegevens 2017   
Aanvang en einde functievervulling 
in 2017 

1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Deeltijdfactor 2017 in fte 0,9 1 
Beloning  92.975 95.848 
Belastbare onkostenvergoedingen   
Beloningen op termijn 14.073 14.066 
Totale bezoldiging 2017 107.048 109.914 

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen.  
Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2018 (OAB)

                                                                           

                               Besluit 

specifieke uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstandenbe

leid 2011-2018

                                  

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 
kindcentra en peuterspeelzalen 
(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 79.205 € 50.072 € 17.859 € 0 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 
T) overgeboekte middelen 
(baten)  uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

1 Nee
2
3

SZW G2 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 inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

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

€ 5.809.050 € 145.610 € 387.859 € 521 € 108.904 € 0 

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) 
Loonkostensubsidie 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

€ 296 € 7.296 € 0 € 246.464 € 0 Ja
SZW 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

€ 0 € 40.964 € 9.796 € 104.585 € 21.917 € 0 

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

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeente

deel 2018

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeented

eel 2018

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000)

Taakvelden Lasten Baten Saldo
0-1 Bestuur 1.442 1 -1.441
0-2 Burgerzaken 1.188 641 -547
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.005 885 -120
0-4 Overhead 11.915 218 -11.697
0-5 Treasury 103 1.585 1.482
0-61 OZB woningen 425 6.491 6.066
0-62 OZB niet-woningen 119 1.856 1.737
0-63 Parkeerbelasting 6 1.528 1.522
0-64 Belastingen overig 803 1.476 673
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 49.651 49.651
0-8 Overige baten en lasten 114 85 -29
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) 32 0 -32
0-10 Mutaties reserves 8.778 11.776 2.998
1-1 Crisisbeheersing en brandweer 2.995 11 -2.984
1-2 Openbare orde en veiligheid 1.997 56 -1.941
2-1 Verkeer en vervoer 8.338 325 -8.013
2-2 Parkeren 1.113 11 -1.102
2-3 Recreatieve havens 2.118 986 -1.132
2-4 Economische havens en waterwegen 440 353 -87
2-5 Openbaar vervoer 2 0 -2
3-1 Economische ontwikkeling 82 0 -82
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 310 1.452 1.142
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 166 100 -66
3-4 Economische promotie 940 7.888 6.948
4-1 Openbaar basisonderwijs 566 52 -514
4-2 Onderwijshuisvesting 1.765 77 -1.688
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.302 103 -1.199
5-1 Sportbeleid en activering 153 0 -153
5-2 Sportaccommodaties 2.844 449 -2.395
5-3 Cultuur 725 65 -660
5-4 Musea 1.660 130 -1.530
5-5 Cultureel erfgoed 453 118 -335
5-6 Media 814 9 -805
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie 5.649 481 -5.168
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.028 129 -3.899
6-2 Wijkteams 1.986 0 -1.986
6-3 Inkomensregelingen 8.506 7.159 -1.347
6-4 Begeleide participatie 9.263 3.560 -5.703
6-5 Arbeidsparticipatie 760 4 -756
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 860 0 -860
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.137 595 -5.542
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.485 0 -5.485
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ 60 0 -60
6-82 Geëscaleerde zorg 18- 2.061 0 -2.061
7-1 Volksgezondheid 1.261 10 -1.251
7-2 Riolering 5.175 6.440 1.265
7-3 Afval 5.776 6.302 526
7-4 Milieubeheer 1.035 17 -1.018
7-5 Begraafplaatsen en crematoria 524 435 -89
8-1 Ruimtelijke ordening 1.634 621 -1.013
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) 838 751 -87
8-3 Wonen en bouwen 2.677 1.732 -945

Totaal 118.428 116.614 -1.814
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Programma Nr. Sub-programma Taakveld Omschrijving

Werken 1.1 Economie sterk water gerelateerd TV-0-5 Treasury
TV-2-4 Economische havens en waterwegen
TV-3-1 Economische ontwikkeling
TV-7-4 Milieubeheer

1.2 Openbare orde en veiligheid TV-3-1 Economische ontwikkeling
1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid TV-3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

TV-3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
TV-3-4 Economische promotie
TV-8-3 Wonen en bouwen

1.4 Arbeidsmarkt in balans TV-0-10 Mutaties reserves
TV-4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
TV-6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
TV-6-4 Begeleide participatie
TV-6-5 Arbeidsparticipatie

1.5 Vakantie-eiland toonaangevend in water TV-3-4 Economische promotie
Wonen 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau TV-0-10 Mutaties reserves

TV-0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
TV-0-8 Overige baten en lasten
TV-1-1 Crisisbeheersing en brandweer
TV-2-5 Openbaar vervoer
TV-3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
TV-4-1 Openbaar basisonderwijs
TV-4-2 Onderwijshuisvesting
TV-4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
TV-5-1 Sportbeleid en activering
TV-5-2 Sportaccommodaties
TV-5-3 Cultuur
TV-5-4 Musea
TV-5-6 Media
TV-5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie
TV-6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.2 Wonen naar wens TV-0-10 Mutaties reserves
TV-0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
TV-0-63 Parkeerbelasting
TV-1-2 Openbare orde en veiligheid
TV-2-1 Verkeer en vervoer
TV-2-2 Parkeren
TV-5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie
TV-7-2 Riolering
TV-7-3 Afval
TV-7-4 Milieubeheer
TV-7-5 Begraafplaatsen en crematoria
TV-8-1 Ruimtelijke ordening
TV-8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven)
TV-8-3 Wonen en bouwen

2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners TV-5-3 Cultuur
TV-6-2 Wijkteams
TV-8-1 Ruimtelijke ordening

2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn TV-2-2 Parkeren
TV-6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
TV-6-2 Wijkteams
TV-6-3 Inkomensregelingen
TV-6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
TV-6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
TV-6-72 Maatwerkdienstverlening 18-
TV-6-81 Geëscaleerde zorg 18+
TV-6-82 Geëscaleerde zorg 18-
TV-7-1 Volksgezondheid

Verdelingsprincipe taakvelden
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Verblijven 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland TV-0-10 Mutaties reserves
TV-3-4 Economische promotie
TV-5-4 Musea
TV-5-5 Cultureel erfgoed
TV-5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie
TV-7-4 Milieubeheer
TV-8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven)

3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur TV-0-10 Mutaties reserves
TV-0-63 Parkeerbelasting
TV-1-2 Openbare orde en veiligheid
TV-2-2 Parkeren
TV-5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie
TV-8-1 Ruimtelijke ordening

3.3 Toerisme is sterk divers en profiteert van water TV-8-1 Ruimtelijke ordening
3.4 Evenementen en activiteiten aan het water TV-1-2 Openbare orde en veiligheid

TV-2-3 Recreatieve havens
TV-3-1 Economische ontwikkeling
TV-3-4 Economische promotie
TV-5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie
TV-8-1 Ruimtelijke ordening
TV-8-3 Wonen en bouwen

Bestuur en Burgerzaken TV-0-1 Bestuur
TV-0-10 Mutaties reserves
TV-0-2 Burgerzaken

Algemene dekkingsmiddelen TV-0-10 Mutaties reserves
TV-0-5 Treasury
TV-0-61 OZB woningen
TV-0-62 OZB niet-woningen
TV-0-64 Belastingen overig
TV-0-7 Uitkeringen gemeentefonds
TV-0-8 Overige baten en lasten
TV-3-4 Economische promotie

Venootschapbelasting TV-0-9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Overhead TV-0-4 Overhead
Onvoorzien TV-0-8 Overige baten en lasten
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Accountants

Aan het College van Burgemeenster en Wethouders van 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Bijster 39 
Postbus 3814 
4800 DV Breda 

T: +31 (0)76 525 00 00 
F: +31 (0)76 525 00 50 

breda@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A.  Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee gecontroleerd.  

Naar ons oordeel:  
 geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van gemeente 
Schouwen-Duiveland op 31 december 2018 in overeenstemming met Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
gemeentelijke verordeningen zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid 2018 dat is 
vastgesteld door de Raad. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2018;
2 overzicht van baten en lasten 2018;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen;
4 gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 
5 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader 
rechtmatigheid 2018 dat is vastgesteld door de Raad en de Regeling controleprotocol WNT 2018 (Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 
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Wij zijn onafhankelijk van gemeente Schouwen-Duiveland zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op € 1.184.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt 
voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.  

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2018. 

Wij zijn met de Raad overeengekomen dat wij aan de Raad tijdens onze controle geconstateerde 
afwijkingen, die groter zijn € 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

 de aanbiedingsbrief; 
 de leeswijzer; 
 het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 
 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 

Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad voor de 
jaarrekening
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland is 
verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
het BBV. Het College van Burgemeester en Wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot 
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, waaronder de verordeningen van de gemeente zelf, zoals opgenomen in het normenkader 
rechtmatigheid 2018. 

In dit kader is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Burgemeester en Wethouders afwegen of de 
financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere 
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het College van Burgemeester en Wethouders moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen 
worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. 

De Raad is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk 
voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
het Bado, het normenkader rechtmatigheid 2018, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
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Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeente; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het College van Burgemeester en Wethouders gehanteerde afweging dat 
de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente 
haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen.  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

Wij communiceren met de Raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Breda, 28 juni 2019 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Was getekend, 

drs. B. Smeenk RA 
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Kerngegevens 

              
Sociale structuur Per 31-12-2018 Per 31-12-2017

Aantal inwoners: 33.784 33.685
van 0 - 19 jaar 6.627 6.731
van 20 - 64 jaar 18.087 18.049
van 65 jaar en ouder 9.070 8.905

Periodieke bijstandsgerechtigden: 510 465
cliënten WWB 440 434
cliënten IOAW/IOAZ 32 31
loonkostensubsidies 38

Participatiewet werk
Wet sociale werkvoorziening 188 196
Nieuw beschut 8 6

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente: (ha) 48.821 48.820
waarvan land (ha) 22.863 22.945

binnenwater (ha) 7.313 7.308
buitenwater (ha) 18.645 18.567

Financiële structuur
Totaal Per inwoner Totaal Per inwoner

Totale exploitatielasten 118.425.000€  3.505€             117.316.000€  3.483€             
Opbrengst belastingen 29.206.000€    864€                29.477.000€    875€                
Algemene uitkering gemeentefonds 33.631.000€    995€                31.930.000€    948€                
Boekwaarde vaste activa 106.646.000€  3.157€             102.446.000€  3.041€             
Eigen financieringsmiddelen:

Algemene reserve 21.453.000€    635€                20.996.000€    623€                
Bestemmingsreserves 21.406.000€    634€                22.948.000€    681€                
Voorzieningen 17.113.000€    507€                16.870.000€    501€                              
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Laan van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

Postadres:
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

T (0111) 452 000

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl
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