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Voorwoord
De uitvoering van het Kompas 2014-2018 ligt op koers, de omvorming van het sociaal domein
verloopt voorspoedig en in de binnenstad is een groot aantal panden opgeknapt. In de openbare
ruimte is fors geïnvesteerd.
De waardering voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het veiligheidsgevoel bij de
Schiedammers neemt jaarlijks toe. Ook wordt de stad steeds duurzamer. Zo komt in Harga een allelectric woonwijk.
Steeds meer jongeren en ‘nieuwe generatie ondernemers’ vestigen zich in de binnenstad. Voor de
nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt is grote belangstelling. Schiedam is in trek!
Schiedam is financieel op orde. We zijn blij met deze ontwikkelingen, maar realiseren ons
tegelijkertijd dat we er nog niet zijn.
De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Schiedam maakt deel uit van een grootstedelijk
gebied. Wij liggen in het hart van de metropoolregio. Ontwikkelingen in dit gebied hebben direct
gevolgen voor de ontwikkeling van Schiedam. Er zijn forse veranderingen in de economie te
verwachten op het gebied van kennis, grondstoffen, energie, ICT en verduurzaming. Deze leiden tot
veranderingen in de werkgelegenheid. We krijgen te maken met opgaven op het gebied van onze
woningvoorraad, de sociale situatie in de stad en de relatie met onze partners in de regio. Schiedam
kan profiteren van de bijzondere ligging in de regio.
Door als Schiedam alert te zijn op kansen en deze te benutten zijn diverse ontwikkelingen in gang
gezet. Ontwikkelingen die we in en met de stad voor mekaar maken en nu verder doorzetten voor
een toekomstgericht Schiedam.
Met deze Zomernota 2017 willen we als college de beweging voor de langere termijn doorzetten.
Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat Schiedam beter in balans is. We richten ons hierbij op de
komende tien jaar. Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat we keuzes moeten maken. Daarom
laten we in deze Zomernota 2017 ook zien welke focus we aanbrengen voor de komende twee jaar.
Zowel de ontwikkelingen op economisch gebied als die op sociaal gebied bieden Schiedam nieuwe
kansen. Wij hebben bij de start aangegeven dat we jaarlijks bekijken of actualiteiten leiden tot
aanpassingen van het Kompas 2014-2018. Op zo’n manier kunnen we snel en effectief op
ontwikkelingen blijven inspelen.
2016 is het kantelmoment om Schiedam naar een bestendige toekomst te leiden. We doen dit door
in deze Zomernota 2017 focus aan te brengen. We willen de mogelijkheden van de Schiedammers
voor sociale stijging verbeteren en het sociaal-economisch profiel van de stad versterken.
Waar nodig betreden we andere paden om tot resultaten te kunnen komen. Ons doel is om de
transformatie binnen tien jaar af te ronden, zodat wij in 2025 bij de viering van het 750-jarig bestaan
van Schiedam vol trots spreken over onze actieve Schiedammers, onze levendige binnenstad, een
evenwichtige woningvoorraad, een duurzame economie en goede voorzieningen.

Burgemeester en wethouders
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Inleiding
De Zomernota 2017 is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 1 presenteert de bestuurlijke uitgangspunten aan de hand van het Kompas 2014-2018 en
de analyse de Staat van de stad.
Hoofdstuk 2 gaat in op de bestuurlijke opgaven van de Zomernota 2017.
Hoofdstuk 3 gaat over de financiële opgave.
Hoofdstuk 4 geeft de inzet van de Zomernota 2017.

Leeswijzer
In de hoofdstukken 1 en 2 staan de bestuurlijke uitgangspunten en bestuurlijke opgaven van de
Zomernota 2017. Zij vormen de inhoudelijke onderbouwing van de voorstellen in hoofdstuk 3 en 4.
De lezer die snel een beeld wil hebben van de voorstellen en het financieel kader kan zich beperken
tot hoofdstuk 4.
De lezer die zich wil verdiepen in het hoe en waarom van de Zomernota 2017 wordt aangeraden de
hoofdstukken 1 en 2 te lezen.

6

Hoofdstuk 1. Bestuurlijke uitgangspunten
De uitvoering van het Kompas 2014-2018 ligt op koers. De drie nog openstaande punten uit de
monitor van het Kompas van 2015 (bijlage Zomernota 2016) zijn inmiddels in uitvoering
genomen, te weten het bestrijden van eenzaamheid, de energiebesparing door woningeigenaren
en bedrijven en het opstellen van de beleidsnota Grond.
In de Begroting 2016 is startbudget beschikbaar gesteld voor duurzaamheid, maritieme
ontwikkeling en communicatie in 2016 ter voorbereiding van ontwikkelingen die mogelijkerwijs in
2017 in gang worden gezet. In deze zomernota doen wij hiervoor voorstellen.
Het Kompas 2014-2018 is een dynamisch document, dat wij ieder jaar actualiseren. Wij willen
snel kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke omstandigheden. De ontwikkelingen
kunnen aanleiding zijn om nieuwe punten aan het Kompas toe te voegen. Een voorbeeld hiervan
is de opvang van vluchtelingen. Ook kunnen de inspanningen om de ambities te bereiken
veranderen. Het geactualiseerde Kompas 2016 vindt u als bijlage bij deze Zomernota 2017.
Naast de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er ontwikkelingen op het gebied van het wonen,
economie en binnenstad die vragen om nadrukkelijke keuzes. De analyse de Staat van de stad
laat dit zien.

Staat van de stad
Het Kenniscentrum MVS heeft eind 2015 een stadsbrede analyse gemaakt van Schiedam. Deze
zogenoemde Staat van de stad laat enkele belangrijke ontwikkelingen zien.
De veranderingen in het sociaal domein leiden tot de eerste resultaten
Schiedam slaagt erin om het uitgangspunt in de stadsvisie van sociale stijging voor inwoners van
Schiedam in de praktijk te realiseren. De analyse van de verhuisbewegingen in Schiedam laat zien
dat kwetsbare woningzoekenden instromen in de goedkope woningen van Schiedam en
vervolgens in Schiedam woningcarrière maken. Ze verhuizen van sociale woningbouw naar
middeldure huur- of koopwoningen.
De leefbaarheid en veiligheid laten een stijgende lijn zien
De Staat van de stad laat ook positieve ontwikkelingen zien op het gebied van de leefbaarheid. Er
is sprake van een (continue) stijging in de waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte en
het veiligheidsgevoel bij de Schiedammers is vergroot. De aanpak in Schiedam-Oost draagt
hieraan bij. Een positieve waardering voor leefbaarheid draagt bij aan de binding van de
Schiedammers aan de stad.
Er is grote behoefte aan woningen in het duurdere segment
De analyse laat echter ook zien dat midden- en hogere inkomensgroepen uitstromen naar
middeldure en dure en grotere (eengezins)woningen buiten Schiedam. De oorzaak hiervan is dat
Schiedam deze groep niet de geschikte woningen biedt.
De demografische situatie verandert
De bevolkingssamenstelling is de afgelopen jaren veranderd. Was Schiedam jarenlang een stad
met relatief veel oudere inwoners, nu zien we een duidelijke trend naar een steeds jongere
stadsbevolking. De inkomenspositie van de Schiedammers blijft onverminderd lager dan in de
omliggende gemeenten.
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De economische situatie verandert
Schiedam maakt deel uit van een grootstedelijk gebied. De ontwikkelingen in deze regio hebben
grote invloed op de economische ontwikkelingen in Schiedam. De staat van de stad laat zien dat
het aantal arbeidsplaatsen in Schiedam is teruggelopen. Dit is deels het gevolg van de financieeleconomische crisis van de afgelopen jaren, maar hangt ook samen met de grote (technologische)
veranderingen die zich momenteel in de economie voordoen.
De binnenstad blijft vragen om extra inspanningen
De uitstroom van midden- en hogere inkomens verzwakt ook het economisch draagvlak voor de
binnenstad en de winkelcentra in de wijken. Actuele cijfers van de koopkracht en van de
(koop)oriëntatie maken duidelijk dat met name de midden- en hogere inkomensgroepen weinig
georiënteerd zijn op de binnenstad.
Andere maatschappelijk-economische ontwikkelingen
Naast de veranderingen in de zorg en het sociaal domein heeft Schiedam ook te maken met
verschillende andere transities. Hieraan liggen ontwikkelingen op technologisch, economisch en
maatschappelijk-economisch gebied en de bevolkingssamenstelling ten grondslag. Er is een trek
naar de stad van bewoners en bedrijven. Deze zijn van invloed op de ruimtelijke opgave in de
stad.
Gevolgen voor Schiedam
De hierboven geschetste ontwikkelingen beïnvloeden elkaar. De verhuisbewegingen in Schiedam
tonen dat veel Schiedammers wooncarrière maken in onze stad: ze verhuizen van sociale
woningbouw naar middeldure en dure huur- of koopwoningen. Toch heeft Schiedam als geheel
niet veel profijt van deze sociale stijgers. We zien namelijk ook dat hogere inkomensgroepen de
stad verlaten, omdat zij geen geschikte woning kunnen vinden. De oorzaak is voornamelijk een
tekort aan middeldure, dure en grotere (eengezins)woningen. Het gevolg is dat onze
bevolkingsopbouw niet in balans komt. Wij willen alle Schiedammers de kans geven een
geschikte woning in onze stad te vinden.

Schiedam ontmoet in dit streven naar sociale stijging sterke invloeden vanuit de omgeving,
waarop niet kan worden gestuurd. Buurgemeenten als Rotterdam en Vlaardingen reduceren hun
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aandeel sociale huurwoningen, aangevuld met de inzet van de Wet Bijzondere Maatregelen
Grootstedelijke Problematiek (BMGP). Andere gemeenten in de regionale woningmarkt
realiseren daarentegen nog onvoldoende extra woningen om de druk op de Schiedamse
woningmarkt te compenseren. Het gevolg is dat de regionale beschikbaarheid aan betaalbare
woningen sterk onder druk staat en dat deze groepen zich voor een belangrijk deel vestigen in
Schiedam. Hier zijn immers veel goedkope woningen en er worden geen restricties aan nieuwe
inwoners gesteld. De instroom vindt vooral plaats in de woningen die niet voldoen aan de
woonwensen van Schiedammers.
De uitstroom van midden- en hogere inkomens verzwakt het sociale en economische draagvlak
van de stad. Er is een direct verband tussen het hebben van een lage economische positie en het
participeren in de samenleving. Zo wordt informele zorg veel minder gegeven én ontvangen door
mensen met een laag opleidingsniveau. Voor een belangrijk deel vragen we Schiedammers een
groter beroep te doen op hun eigen netwerk. Pas als dit netwerk niet aanwezig is, komt de
gemeente in beeld. Dat betekent dus dat een bevolking waarin relatief veel mensen geen gebruik
kunnen maken van hun eigen netwerken, een groot beroep doet op professionele zorg. Het
versterken van de eigen kracht en de burgerkracht zijn belangrijke elementen in de
veranderingen in het sociaal domein. Het zijn juist de (uitstromende) middengroepen die hierin
een belangrijke rol vervullen.
Behalve invloed op de woonomgeving heeft de instroom ook financiële gevolgen voor de
gemeentelijke begroting. De mensen die nu in Schiedam komen wonen, hebben vaak ook andere
problemen, zoals problematische schulden en zorgen op het gebied van opvoeding en
gezondheid.
Het is dus in het belang van de gemeente Schiedam om te komen tot een
bevolkingssamenstelling waarin er een brede basis is onder de bevolking om informele zorg te
geven en te ontvangen. Alleen op die manier blijft het op de langere termijn betaalbaar om de
mensen zonder dat vangnet de zorg te bieden die ze nodig hebben.
De opgaven in kader Zomernota 2017
De Staat van de stad maakt de urgentie duidelijk dat wij naast het doorgaan met de inzet op
sociale stijging van individuele Schiedammers ook moeten inzetten op de sociaal-economische
ontwikkeling van de stad als geheel. Alleen dan kan Schiedam in de toekomst een stad zijn waar
mensen en ondernemers zich duurzaam aan willen verbinden.
De Staat van de stad maakt ook duidelijk dat Schiedam voortgang boekt op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid. De succesvolle inzet hierop wordt gecontinueerd. Voor wat betreft de
binnenstad laat de Staat van de stad zien dat een versnelling in de uitvoering nu aan de orde is,
waarbij de investeringen (accentverschuiving) zich meer moeten richten op levendigheid en
beleving op het gebied van wonen, winkels, cultuur en Schiedamse producten.
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Naast de bovengenoemde opgaven is er tevens een aantal posten waarvoor het noodzakelijk is
om middelen in te zetten.









Inrichting van twee opvangvoorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke opvang
voor kwetsbare Schiedammers die opvang behoeven;
Wettelijk minimumniveau MBOP dagelijks onderhoud (eis provincie);
Realiseren van geluidwerende maatregelen;
Fietsenstalling station Schiedam Centrum;
Bergingen woonwagens Bramengaarde;
Versterking bedrijfsvoering theater;
MVS ‘werken in the cloud’;
Businesscase Doorontwikkeling Organisatie.

De bekostiging van bovenstaande punten wordt grotendeels gevonden binnen de bestaande
middelen.
De actualisatie van het Kompas 2014-2018, het vervolg op de in 2016 gezette voorbereidende
stappen (duurzaamheid, maritieme ontwikkeling en communicatie) , de door de raad
vastgestelde kadernota’s (inclusief de businesscase van Schiedam in Beweging) en de analyse
van de Staat van de stad zijn bepalend voor de voorgestelde beleidsinzet in deze zomernota.

10

Hoofdstuk 2. Bestuurlijke opgaven Zomernota 2017
Op basis van de in hoofdstuk 1 aangegeven opgaven kiezen wij bij de voor te stellen beleidsinzet
voor een aanpak langs twee lijnen.



Doorgaan met de inzet op de sociale stijging van de Schiedammers;
Versterken van de sociaal-economische ontwikkeling van de stad als geheel.

2.1. Doorgaan met de inzet op de sociale stijging van Schiedammers
Om Schiedam ook in de toekomst een aantrekkelijke en leefbare stad te laten zijn om te wonen,
te werken en te verblijven streven we naar sociale stijging voor de individuele Schiedammers én
zetten we in op sociaal-economische stijging van de stad als geheel. Dat betekent dat
Schiedammers gezond zijn en een goede opleiding genieten, dat zij betaald werk hebben en dat
zij naar elkaar omkijken. Hiervoor investeren we in de kwaliteit van het onderwijs, het toeleiden
naar werk, het aantrekken en behouden van bedrijven die passen bij de vernieuwing van de
economie en werkgelegenheid bieden, in combinatie met een aantrekkelijke en duurzame
woningvoorraad.
Aandacht en zorgvuldigheid bij de veranderingen in het sociale domein
De succesvolle en brede inzet van de afgelopen jaren op de sociale stijging van de individuele
Schiedammers wordt voortgezet. Wij blijven waarborgen dat Schiedammers die zorg nodig
hebben deze ook krijgen. De samenwerking met Vlaardingen en Maassluis wordt voortgezet.
Daar waar mogelijk leveren we een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen.
Wij volgen de veranderingen nauwgezet en sturen bij waar nodig. In 2017 richten we ons op de
volgende speerpunten.








Het stimuleren dat onze maatschappelijke partners mee ontwikkelen in de transformatie
De ontwikkeling van de wijkondersteuningsteams (WOTs): bereiken zij in voldoende mate
de Schiedammers?
Het verbeteren van de gezondheid van de Schiedammers door meer te bewegen en te
sporten in Schiedam. Het uitvoeringsprogramma van de kadernota Kom maar op draagt
hieraan bij.
De versterking van de eigen- en burgerkracht.
Deelname aan het landelijke project Slimme en gezonde stad (in kader Agenda stad)
Uitvoering Woonvisie: naar een evenwichtiger woningvoorraad.

Wonen is met alles verbonden. Door slechte woningen te vervangen door goede huizen kunnen
Schiedammers wooncarrière maken in de stad en blijven mensen met een midden- en hoger
inkomen in Schiedam wonen.
De uitvoering van de Woonvisie verloopt langs drie lijnen: afmaken wat we zijn begonnen,
vervolg van de herstructurering en het bebouwen van nieuwe woonlocaties.
De eerste lijn is het afmaken van de projecten die nu in uitvoering zijn met vooral
vrijesectorwoningen.
De tweede lijn is het vervolg op de herstructurering, het vernieuwen van de bestaande sociale
woningvoorraad door het slopen van goedkope en slechte huurwoningen waarvoor
Schiedammers geen belangstelling hebben en met het terugbouwen van sociale en middeldure
en dure huur- en koopwoningen in met name het eengezinswoningensegment waar nu schaarste
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is. Door het uitverhuizen van huurders uit de te herstructureren gebieden naar vaak beter
geschikte woningen, komen er minder woningen beschikbaar voor de instroom. Er zijn simpelweg
minder woningen beschikbaar en Schiedamse stadsvernieuwingsurgenten gaan voor. Aanvullend
op de herstructurering wordt per gebied nagegaan of onderdelen van de (nieuwe) Wet
Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek kunnen worden toegepast.
De derde lijn is de ontwikkeling van nieuwe locaties, zowel voor het toevoegen van meer vrije
sector eengezinswoningen als voor het realiseren van aantrekkelijke vrije sector appartementen
om de doorstroom in de woningvoorraad op gang te houden.
Voor de herstructureringsplannen zijn structurele middelen nodig om de vernieuwing op gang te
houden.
Leefbaarheid en veiligheid
De succesvolle aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid wordt voortgezet en maakt
deel uit van de aanpak van de opgaven in de stad en de wijken. In te zetten maatregelen dienen
bij te dragen aan de versterking van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Het gaat om
maatwerk per wijk.
Doorgaan met het Pact van Oost
De integrale aanpak in Oost is in gang gezet. De aanpak richt zich op talentontwikkeling,
economische versterking en het realiseren van een hogere fysieke kwaliteit en is nauw
verbonden met de herstructurering van de Wetenschappersbuurt en de particuliere
woningverbetering.
Extra aandacht is er bovendien nog voor het versterken van de leefbaarheid en veiligheid.
Wij vinden de integrale aanpak in Oost een belangrijk voorbeeld voor andere wijken, namelijk
hoe op wijkniveau de verschillende maatschappelijke opgaven met elkaar verbonden kunnen
worden om tot een succesvolle aanpak te komen.

2.2. Sociaal-economische ontwikkeling van de stad
Versterken economisch profiel
Schiedam heeft binnen de regio een aantal sterke economische troeven in handen: een
historische binnenstad, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve bedrijven en een gunstige
ligging in het hart van de Metropoolregio.
Deze kwaliteiten willen we versterken in met name de volgende gebieden:





Binnenstad: levendige en vitale historische binnenstad;
A20-zone: innovatieve hotspot in het hart van de Metropoolregio;
Haven: innovatief maritiem cluster in een duurzame leefomgeving;
Nieuw-Mathenesse/Nieuwe Maas: authentiek ondernemen in de historische binnenstad.
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Deze gebieden hebben de potentie om hoogwaardige milieus voor werken, wonen en leven te
worden. Wij kunnen onze stad hiermee profileren als onderdeel van de centrale kennisas LeidenDen Haag-Rotterdam-Dordrecht en als onderdeel van het stedelijk gebied Rotterdam.
Delft en Schiedam hebben een kansrijke geografische positie (zijn in feite het hart) op deze as.

Schiedam heeft een voortreffelijke bereikbaarheid. Dit is een uitstekende uitgangspositie voor de
sociaal-economische ontwikkeling.
De vernieuwing van de economie biedt Schiedam kansen. Naast het versterken van de
economische ruimtelijke structuur zetten we ook in op het stimuleren van kennisontwikkeling en
het tot stand brengen van innovaties. Waar mogelijk stimuleren we het realiseren van passende
onderwijsarrangementen via een nauwe samenwerking met en afstemming tussen de
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
Via de kadernota Economie en het uitvoeringsprogramma Economie wordt uitwerking gegeven
aan de bovenstaande opgaven.
Ontwikkeling van het havengebied
Sinds mei 2014 worden er plannen ontwikkeld voor het havengebied van Schiedam. Het doel van
deze plannen is om een duurzame op de toekomst toegeruste Schiedamse zeehaven te realiseren
met een sterk maritiem cluster en een gezonde leefomgeving.
In de Zomernota 2016 is voor het verkennen van kansen en mogelijkheden met betrekking tot de
ontwikkeling van het havengebied een startbudget opgenomen. Dit is onder andere ingezet om
uitvoering te geven aan de start van het proces. De initiatiefnemers van de plannen hebben op 29
oktober 2015 een gezamenlijke intentieovereenkomst ondertekend, waarin zij verklaren dat zij
samen gaan werken bij de planvorming. De ondertekenaars van deze overeenkomst willen de
haven beter laten aansluiten op de stad. Dit willen zij doen door de bedrijven in de haven beter te
verbinden met onderwijsinstellingen in de stad, het realiseren van stageplaatsen, verbetering van
wegen en fietspaden, openbaar vervoer, beperking van milieu-overlast, stimulering van
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duurzaamheid/innovatie, natuurontwikkeling en verbetering van het imago van de haven. Deze
doelen dragen bij aan de versterking van de sociaal-economische ontwikkeling van de stad.
Versnelling ontwikkelingen binnenstad
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de binnenstad met een positief effect op de horeca, de
kwaliteit van de panden en de buitenruimte. Monumenten zijn meer en meer toegankelijk en er
is een toenemende investeringsbereidheid van ondernemers binnen en buiten Schiedam.
Daarentegen zijn de beoogde maatschappelijke effecten nog niet bereikt: het aantal bezoekers
stijgt nog niet, de winkelleegstand is niet afgenomen en de kooporiëntatie op de binnenstad is
afgenomen. Voor het imago van Schiedam is de binnenstad van groot belang.
Landelijk zien we een beweging van trek naar de stad om te wonen en te werken, een gezonde
toekomst voor historische binnensteden en de behoefte aan ontspanning en anders te winkelen.
Bovenstaande punten vormen voor ons reden om het uitvoeringsprogramma van de binnenstad
versneld uit te voeren. We willen in de binnenstad meer levendigheid en beleving op de gebieden
van wonen, winkels, cultuur, Schiedamse producten (Schiedams maken).
Naast de lopende projecten en ontwikkelingen zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma
Binnenstad wordt voorgesteld om focus en nieuwe richting aan te brengen voor twee thema’s:
Hoogstraat ‘plus’
Het imago van Schiedam valt direct samen met de binnenstad, die weer rechtstreeks verband
houdt met de Hoogstraat. Ofwel, als het goed gaat met de Hoogstraat, gaat het goed met het
imago van Schiedam. De Hoogstraat floreert echter nog niet: veel opgeknapte, maar nog lege
panden, te weinig goed ondernemerschap en een matig ingericht en onderhouden openbaar
gebied. Daarbij is de Hoogstraat in transformatie; van een winkelstraat met een aaneengesloten
winkelplint, naar een straat waar men graag wil verblijven met een gezonde mix van wonen,
werken, cultuur, horeca en winkels.
De transformatie vraagt ook om een andere inrichting van de openbare ruimte, een meer
gedifferentieerd programma dat een bijdrage levert aan het karakter, de sfeer, de levendigheid
van de straat of de plek.
Wonen in de binnenstad
We stellen voor om de in de Ontwikkelingsvisie aangekondigde nieuwe woonmilieus
daadwerkelijk te realiseren. Het binnenstedelijk ontwikkelen is complex en bijna per definitie
exploitatietechnisch niet rendabel. Met het toevoegen van nieuwe woonmilieus maken we een
dubbelslag: het leidt zowel tot een versterking van de binnenstad als tot een evenwichtiger
woningvoorraad.
Waar nodig betreden we andere paden dan de gangbare om tot resultaten te kunnen komen,
zoals andere vormen van financiering en cofinanciering.
Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door de Hoogstraat als uitvalsbasis te gaan
gebruiken voor teams zoals economische zaken en handhaving. Dit bevordert de wisselwerking
(coalitie) tussen de ondernemers, culturele instellingen en de medewerkers van de gemeentelijke
organisatie.
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2.3. Duurzaamheid
Duurzaamheid is of zo nodig wordt een integraal onderdeel van de afwegingen met betrekking
tot het voorgenomen gemeentelijke beleid; dit betekent de integratie van
duurzaamheidsdoelstellingen op alle beleidsterreinen. Duurzaamheid is vervlochten met iedere
opgave. Het komt overal in terug.
Beeldend gezegd: we zien duurzaamheid als de satéprikker bij ieder beleidsvoorstel.
Met het nieuwe, bijzonder ambitieuze Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016 - 2020 en
Schiedamduurzaam.nl (het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid) geven we uitvoering aan de
uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om Schiedam verder te verduurzamen. De ambitie is
om in Schiedam 30% CO2-reductie te realiseren in 2030 ten opzichte van 1990. De nadruk ligt op
de uitvoering en de verbinding met duurzame initiatieven uit de stad. De gemeente neemt zelf
veel initiatieven om dit doel te behalen, maar ondersteunt ook de stad bij diverse initiatieven:
door financiële ondersteuning, met behulp van kennis of door het bieden van
Schiedamduurzaam.nl als platform. De website is een plek voor alle Schiedammers voor het
halen & brengen van informatie en moet inspireren, informeren en faciliteren.
De speerpunten uit het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 zijn:







Om de urgentie van het nemen van duurzame maatregelen door bedrijfsleven,
particulieren en overheid aan te geven zal de gemeente Schiedam het goede voorbeeld
geven en hierin het voortouw nemen;
Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van energie;
Het faciliteren van inwoners: de gemeente staat open voor alle ideeën uit de
samenleving die een bijdrage leveren aan de reductie van CO2 door het ondersteunen
van processen om inwoners op weg te helpen of hen te koppelen aan een andere partij in
de gemeente;
Het intensiever samenwerken in de regio om niet alleen kennis en ervaring te delen,
maar ook om lopende processen te versnellen en het effect te vergroten.

Het werken aan duurzaamheid is een continu proces waarbij het verduurzamen van Schiedam
een continue discussie is of dat wat we al doen nog beter kan. De gemeente Schiedam wil waar
nodig en mogelijk een voortrekkersrol hebben op het gebied van duurzaamheid.

2.4. Focus komende twee jaar
De ontwikkeling van de woningvoorraad hangt nauw samen met veel ontwikkelingen in de stad.
Wij investeren in een evenwichtiger stad. In samenhang met de investeringen in de
woningvoorraad, de herlabeling van de middelen in de binnenstad, focussen we op het sociaal
domein (transformatie en sport), de versterking van de economie, duurzaamheid en leefbaarheid
in de stad.
Hiermee wordt een beweging ingezet die de stad op langere termijn beter in balans brengt. Nú is
het kantelmoment om Schiedam naar een bestendige toekomst te leiden.
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Hoofdstuk 3. Financiële opgave
3.1. Inleiding
In de hoofdstukken 1 en 2 zijn respectievelijk de opgaven en de daarbij behorende beleidsinzet
weergegeven, met een focus op enerzijds sociale stijging van de Schiedammers en het versterken
van de sociaal-economische ontwikkeling van de stad als geheel anderzijds. Deze zomernota
dient als input voor het opstellen van de Begroting 2017-2020. Het opstellen van de begroting
kent uiteraard ook een financiële opgave. Doelstelling in deze collegeperiode is ook het voeren
van een solide en verantwoord meerjarig financieel beleid, waarbij de reële (meerjaren)begroting
materieel in evenwicht is.
Het opstellen van een begroting is ingekaderd door centrale wetgeving (het Besluit begroting en
verantwoording, afgekort de BBV) en lokale regelgeving (met name de kadernota Financieel
beleid en de Financiële Verordening).
Om tot de financiële invulling van de toekomstige begroting te komen, is bij het opstellen van
deze zomernota een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in
dit hoofdstuk. In de bijbehorende bijlage 1 Financiële Opgave 2017-2020 (stappen A tot en met I)
en bijlage 2 Vrijval, opschonen van en vergroten stuurbaarheid op reserves, is de detailuitwerking
te lezen.

3.2. Het bepalen van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid
Voor het opstellen van de nieuwe begroting is het budget van de vorige begroting het
uitgangspunt. Vervolgens wordt berekend welke bedragen nodig zijn om het ongewijzigd beleid
uit te voeren, na het doorvoeren van indexering, loon- en prijsstijgingen en overige wettelijke en
onvermijdelijke zaken. Met deze stap is de financiële ruimte voor de Meerjarenbegroting 20172020 bepaald bij ongewijzigd financieel beleid. De uitkomst leidt tot de conclusie dat er extra
financiële dekking moet worden gevonden om te komen tot een sluitende meerjarige begroting.
Zie hiervoor in bijlage 1 de stappen A tot en met E.

3.3. Toepassing kadernota Financieel beleid
Nieuw-voor-oud-operatie voor de Begroting 2017-2020
In de kadernota Financieel beleid is aangegeven dat het college bij de zomernota een voorstel
doet voor een nieuw-voor-oud-operatie. Dit betekent dat in eerste instantie wordt bekeken
welke middelen in de bestaande begroting kunnen vervallen. Dit jaarlijks terugkerend proces
versterkt het steeds weer snel en flexibel kunnen inspelen op maatschappelijk urgente zaken en
wensen door het vrijspelen van financiële middelen. De ‘nieuw-voor-oud-operatie begroting
2017-2020’ levert een aanzienlijke structureel in te zetten financiële dekkingsmogelijkheid op
voor nieuwe opgaven en bijbehorende gewenste beleidsinzet van gemiddeld € 4,0 miljoen. Zie
voor de uitwerking bijlage 1, onder stap F.
Vrijval en vergroten stuurbaarheid op bestemmingsreserves
Een belangrijke opdracht uit de kadernota Financieel beleid is dat het college bij de zomernota
een voorstel doet voor het reduceren van het aantal bestemmingsreserves om de stuurbaarheid
te vergroten. Waar mogelijk kan ook worden voorgesteld om een aantal reserves samen te
voegen, zodat deze zo veel als mogelijk aansluiten op de doelstellingen en de bijbehorende te
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realiseren resultaten van de programma’s van de begroting. Daarmee wordt voor de raad het
overzicht en de stuurbaarheid op de reserves vergroot.
De reductie van het aantal reserves en het samenvoegen van een aantal reserves is gepaard
gegaan met een onderzoek naar de mogelijkheden van vrijval van financiële middelen uit de
reserves. In bijlage 2 wordt een uitgebreid overzicht gegeven. Het resultaat is dat van de 56
reserves er 25 gehandhaafd blijven, 7 worden opgeheven per 1 januari 2017, 14 opgeheven per 1
januari 2018 en daarnaast kunnen 10 reserves worden samengevoegd tot 4 nieuwe. Tenslotte
worden twee nieuwe reserves ingesteld, namelijk het Ontwikkelingsfonds Economie en het
Woonfonds. Hiermee blijven per 1 januari 2018 31 reserves over. De totale (incidentele) vrijval
bedraagt € 8.086.000. Het doorlichten van de reserves blijft een jaarlijks terugkerende actie.
Zero-based begroten
In de kadernota Financieel beleid is ten aanzien van het begrotingsproces ook aangegeven dat
het college jaarlijks een voorstel doet voor herziening van de opbouw van delen van de
programma’s.
Het eerste programma waarmee we starten is Economie in Ontwikkeling. Hiervoor wordt na de
zomer een voorstel gemaakt.
Voor 2018 zal wordt middels een zero-based aanpak de begroting van onder andere Irado en het
bijbehorend onderhoudsprogramma doorgelicht.
In de vierde Technische Aanpassing 2015 is een beslispunt gepresenteerd om een
terugontvangen bedrag in verband met de liquidatie van de stadsregio via het begrotingssaldo in
de algemene reserve te storten. Een amendement om dit bedrag in een investeringsreserve te
storten werd ingetrokken, vooral omdat een dergelijke beslissing niet paste bij het karakter van
een Technische Aanpassing. Nu wordt voorgesteld om – in de geest van het genoemde
amendement – dit bedrag weer aan de algemene reserve te onttrekken en te storten in het
Economisch ontwikkelingsfonds.
Uitwerking op de balans
Om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen worden kengetallen
gehanteerd. Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is, naar aanleiding van de vernieuwing van
het Besluit begroting en verantwoording, de solvabiliteitsratio voorgeschreven. Bij het bepalen
van deze ratio is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in het
investeringsvolume, de financieringsbehoefte en de mutaties in de balanspositie van het lopende
begrotingsjaar 2016 en de komende begrotingsjaren (2018-2020).
Ook is voor het begrotingsjaar 2017 rekening gehouden met het in deze zomernota voorgestelde
voorbereidingskrediet voor de uitvoeringskosten havens en maritieme ontwikkeling.
Afgesproken is bij de behandeling van de kadernota Financieel beleid, dat de raad wordt
geïnformeerd als de indicator ‘solvabiliteitsratio’ de waarde van 20% nadert. Dat is het minimale
niveau dat wordt geadviseerd door de VNG.
De indicator geeft het volgende beeld:
Solvabiliteitsratio in
procenten
Exclusief erfpacht
Inclusief erfpacht

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19,2
24,8

17,4
21,5

16,3
19,7

16,3
19,8

16,4
20,0

16,7
20,3
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De invloed van de voorstellen in deze zomernota op de solvabiliteitsratio is beperkt. Pas zodra
feitelijke uitgaven worden gedaan uit te vormen reserves, heeft dit invloed. Vanaf het jaar 2016
neemt de solvabiliteitsratio af. De mutaties ontstaan als gevolg van de toegenomen investeringen
en de daarmee stijgende financieringsbehoefte. Over het grootste deel van deze mutaties heeft
al eerder besluitvorming plaatsgevonden.

3.4. Nieuwe BBV-voorschriften
Het college bereidt zich op dit moment voor op de vele wijzigingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) die ingaande de begroting van 2017 dienen te zijn verwerkt. De in april
2016 gewijzigde wetgeving gaat vooral over een gewijzigde inrichting van de begroting, met
uiteraard een onderliggende aanpassing van de inrichting van de interne administratie tot gevolg
in de bedrijfsvoering van de organisatie.
Op dit moment worden voor de verschillende onderdelen de wijziging en de bijbehorende
overwegingen en consequenties uitgewerkt. Onderwerpen die daarbij de revue passeren zijn de
wijze van vertaling van functies naar taakvelden, de opname van de beleidsindicatoren en de
overwegingen rond de facultatieve indicatoren en de invoering van een ‘Programma’ Overhead
waarbij ook de relatie met de kostprijsberekening inzichtelijk wordt gemaakt. Ook de techniek
van rentetoerekening is onderhevig aan wijzigingen, waarbij de overwegingen in kaart worden
gebracht en de consequenties daarvan worden doorgerekend. Aandachtspunt daarbij is ook dat
investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd moeten gaan worden. Het is op dit moment nog
te vroeg om al in detail in te gaan op de verschillende aspecten, waarbij ook in overweging
gegeven moet worden dat de Commissie BBV via aanbevelingen en stellige uitspraken nog
nadere richting geeft op de gepubliceerde wijzigingsbesluiten en de geactualiseerde
richtinggevende notities zoals Rente en Overhead.
Na de zomer gaat het college op basis van gedane voorbereidingen via de auditcommissie met de
gemeenteraad in gesprek over de overwegingen die binnen de raad spelen als gevolg van nieuwe
BBV-voorschriften. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de begroting 2017-2020. Naar
aanleiding van die nadere uitwerking kan het nodig zijn het financiële beeld, zoals dat in deze
zomernota wordt gepresenteerd, aan te passen, wat leidt tot het uiteindelijke beeld in de
begroting 2017-2020.

3.5. Financiële vertaling van de inzet
Na het bepalen van de financiële startsituatie, het creëren van begrotingsruimte door nieuwvoor-oud en het vrijvallen van reserves, is in kaart gebracht wat de incidentele en structurele
lasten zijn die de inzet in deze zomernota met zich zal meebrengen. Deze financiële inventarisatie
is te vinden onder onderdeel H van de bijlage 1.
Meicirculaire 2016
De Meicirculaire 2016 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verschijnt op zijn
vroegst op de laatste dag van mei en dus na het gereed komen en verzenden van deze
Zomernota 2017 naar de gemeenteraad.
In het onderdeel begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid (in bijlage 1 onder stap C) is in de cijfers
rekening gehouden met een lagere algemene uitkering dan op dit moment in de begroting staat.
Het is van belang om op te merken dat het hier om een voorlopige raming gaat op basis van de
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meest recente en vrijgegeven voorinformatie over de inhoud van de meicirculaire 2016. Het
inzicht in de feitelijke financiële gevolgen voor Schiedam volgt pas na het uitkomen van de
circulaire.
Het college heeft bij de afweging over het honoreren van de verschillende prioriteiten keuzes
moeten maken. Daarom zet het college er voorshands op in, om voor Schiedam in Beweging de
minimumvariant te kiezen en het fonds voor de uitvoering van de Woonvisie te vullen met slechts
€3,0 miljoen. Wij stellen voor om indien de uitkering uit het gemeentefonds hoger uitvalt, de
aldus vrijkomende middelen in te zetten voor het ten opzichte van de zomernota extra
investeren in deze twee prioriteiten.
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Hoofdstuk 4. Inzet Zomernota 2017
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de inzet per programma met toelichting gepresenteerd. Deze
voorstellen worden gecombineerd met de uitwerking bij de financiële opgave (zie ook bijlage 1
stap H). Hierdoor kan worden bepaald of er tot een meerjarig sluitende begroting 2017-2020 kan
worden gekomen.

4.1. Overzicht inzet
Voorstellen inzet
Programma 1: Mens en stad in beweging

2017

Uitvoeringsprogramma Bewegen en Sporten
Maatschappelijke opvang
Programma 2: Ruimtelijke inrichting in samenhang
MBOP – wettelijk minimaal niveau dagelijks onderhoud /
kwaliteit onderhoud
Bergingen woonwagens Bramengaarde
Schiedam in Beweging fase 2B (minimale variant)
Besparingen Irado en kwaliteitsniveaus onderhoud
Hoekse Lijn – geluidswerende maatregelen
Hoekse Lijn – dekking binnen programma RI
Fietsenstalling station Schiedam – personele lasten
Fietsenstalling station Schiedam – kapitaallasten
Fietsenstalling station Schiedam – dekking reserve SD
Uitvoeringsprogramma Woonvisie
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Versterking Binnenstad
Herlabelen middelen Binnenstad
Programma 3: Economie in ontwikkeling

2018

2019

2020

-774
0

-897
-250

-810
-250

-789
-250

0
-18
0
0
0
0
-200
0
200
-3.000
-500
-1.500
1.000

0
-18
-320
0
-38
38
-144
-16
144
0
-261
-1.500
2.000

-800
-18
-320
800
-38
38
-100
-65
0
0
-168
-1.000
1.000

-800
-18
-320
800
-38
38
-100
-65
0
0
-18
-500
500

Theater – financiële positie
Theater – dekking uit budget cultuur
Uitvoeringsprogramma Economie
Ontwikkeling havengebied
Programma 4: Overheid in balans

-50
50
-3.000
-245

-50
50
0
-185

-50
50
0
-120

-50
50
0
-120

Businesscase doorontwikkeling organisatie
Uitvoering Open Overheid – participatie
MVS ‘Werken in de cloud’
Totaal voorstellen inzet
Waarvan structureel
Waarvan incidenteel

0
-50
-298
-8.385
-992
-7.393

0
0
-139
-1.586
-1645
59

0
0
-139
-1.990
-1563
-427

0
0
0
-1.680
-1542
-138
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4.2. Toelichting inzet per programma
Voorgestelde inzet Programma Mens en Stad in Beweging
Uitvoeringsprogramma Bewegen en Sporten
De kadernota 'Kom maar op! bewegen en sporten Schiedam’ is vastgesteld door de
gemeenteraad op 7 juli 2015. Net als de kadernota is het uitvoeringsprogramma het resultaat van
verschillende bijeenkomsten en gesprekken met de stad. Naast exploitatie, beheer en onderhoud
is in de afgelopen jaren voor de ‘software’ van Bewegen en Sporten dekking gevonden met
incidentele middelen. Met de inzet in deze zomernota zijn vanaf nu structureel middelen
beschikbaar. De structurele financiële consequenties bedragen onderveer € 0,8 miljoen.
Maatschappelijke opvang
Om de maatschappelijke opvang in Schiedam snel en voortvarend te verbeteren worden twee
opvangvoorzieningen ingericht om de druk op de huidige voorzieningen te verminderen: het gaat
om [1] een voorziening voor gezinnen en [2] een opvanglocatie voor de uitstroom uit De
Elementen. Vanaf 2018 is hiervoor structurele dekking nodig. Deze structurele financiële
consequenties bedragen € 250.000.
Voorgestelde inzet Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
MBOP – wettelijk minimaal niveau dagelijks onderhoud
De provincie Zuid-Holland toetst of de gemeente haar kapitaalgoederen goed onderhoudt en of
daar dekking voor is opgenomen in de begroting. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren stelt de
provincie dat op het wettelijk minimale niveau € 800.000 nodig. Deze middelen worden vanaf
2019 binnen het MBOP gedekt. Het voorstel is om de dekking in 2018 te vinden middels een zerobased aanpak op de begroting van onder andere Irado en het bijbehorend
onderhoudsprogramma (zie ook hoofdstuk 3).
Bergingen van de woonwagens Bramengaarde
Vijf bergingen vertonen ernstige gebreken, waarvoor noodvoorzieningen moeten worden
aangebracht. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
Schiedam in Beweging fase 2B / Herontwikkeling Harga
Voor de doorontwikkeling van Harga met wonen en sport heeft de raad op 15 december 2015
opdracht gegeven tot uitwerking van een ‘financieel uitvoeringsprogramma fase 2 SIB’. Op basis
van de voorgelegde businesscase ging de raad er bij dit besluit van uit dat dit financieel
uitvoeringsprogramma SIB fase 2 leidt tot een structurele jaarlijkse last op de begroting.
Afhankelijk van het gekozen ambitieniveau is een minimaal bedrag van € 320.000 noodzakelijk en
een maximaal bedrag van € 650.000. In deze zomernota gaan we nu nog uit van de
minimumvariant. Afhankelijk van de uitkomsten in de meicirculaire kan het ambitieniveau
eventueel naar boven worden bijgesteld.
Hoekse Lijn - geluidswerende maatregelen
In verband met nieuwbouw Harga Zuid zijn om de geluidsbelasting op de woningen te
verminderen geluidwerende maatregelen noodzakelijk langs de toekomstige Hoekse Lijn. De
bijbehorende kapitaalslasten kunnen worden gedekt binnen het programma Ruimtelijke
inrichting in samenhang.
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Fietsenstalling station Schiedam
Station Schiedam Centrum is een knooppunt in het regionale openbaar vervoer en daardoor ook
belangrijk voor de ontwikkeling van Schieveste. Een kwalitatief goed station en een goede
fietsenstalling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwaliteit van de fietsenstalling is
ondermaats. Voor het verbeteren van de kwaliteit is een investering (€ 683.000) nodig waarvoor
een gedeelte (€ 158.000) cofinanciering van de Metropoolregio wordt voorzien. In de
oorspronkelijke planning zou in 2016 worden gestart met de herinrichting van de fietsenstalling.
Vanwege nieuwe inzichten over de initiatiefrol van ProRail en over de beheersrol van NS, is het
noodzakelijk dat de gemeente een grotere verantwoordlijkheid zal moeten nemen. Mede
daardoor vergt het project een langere voorbereiding. Vanwege extra afstemming met externe
partijen zal pas in 2017 worden gestart met de herinrichting van de fietsenstalling.
Met het project zijn eenmalige projectkosten (€ 60.000) gemoeid. De netto kapitaallasten vanaf
2018 bedragen € 65.000 (afschrijving 10 jaar).
Voor de inzet van medewerkers van Stroomopwaarts is een structureel bedrag benodigd van
€ 168.000 (6 medewerkers). Onderdeel van het project is ook om te onderzoeken op welke
manier, samen met onze partners het beheer kan worden vormgegeven. In de huidige begroting
is € 24.000 voorzien voor het beheer van deze fietsenstalling en dat betekent een aanvullend
bedrag van € 144.000. Voorgesteld wordt om incidenteel, voor de jaren 2017 en 2018, dit bedrag
beschikbaar te stellen en vanaf 2019 het bedrag te verlagen tot € 100.000. De incidentele kosten
2017 en 2018 kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein.
Uitvoering Woonvisie
De uitvoering van de Woonvisie verloopt langs drie lijnen: afmaken wat we zijn begonnen,
vervolg van de herstructurering en het bebouwen van nieuwe woonlocaties.
De eerste lijn is het afmaken van de projecten die nu in uitvoering zijn met vooral
vrijesectorwoningen.
De tweede lijn betreft de herstructureringsopgave. Deze betreftvoor de komende tien jaar 1.000
te slopen woningen. Hiervoor is een jaarlijkse financiering benodigd van € 1,5 miljoen. In deze
zomernota wordt gevraagd € 3,0 miljoen beschikbaar te stellen om enerzijds met de
herstructurering vanuit de Woonvisie te kunnen starten en anderzijds parallel de mogelijkheden
voor alternatieve (innovatieve) financieringsvormen voor herstructureringsprojecten uit te
werken en in te zetten. Herstructurering in Schiedam vraagt, gezien de Staat van de stad, om een
toekomstige structurele aanpak en reservering van bijbehorende financiële middelen.
De derde lijn is de ontwikkeling van nieuwe locaties, zowel voor het toevoegen van meer vrije
sector eengezinswoningen als voor het realiseren van aantrekkelijke vrije sector appartementen
om de doorstroom in de woningvoorraad op gang te houden.
Voor de herstructureringsplannen zijn structurele middelen nodig om de vernieuwing op gang te
houden.
Uitvoering Duurzaamheid
Duurzaamheid ondersteunt zowel de sociale stijging van de individuele Schiedammers als de
sociaal-economische ontwikkeling van de stad. Met het nieuwe, bijzonder ambitieuze
Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 en Schiedamduurzaam.nl (het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid) geven we uitvoering aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om
Schiedam verder te verduurzamen. Het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 geeft richting en
focus in het verder verduurzamen van Schiedam. Via Schiedamduurzaam.nl wordt hier uitwerking
aan gegeven. De gemeente Schiedam wil waar nodig en mogelijk een voortrekkersrol hebben op
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het gebied van duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken en de activiteiten uit het
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uit te voeren, wordt voor de periode 2017-2020 € 947.000
gevraagd, waarvan € 500.000 voor 2017 en € 261.000 voor 2018, om een versnelling te kunnen
maken in het verduurzamen van Schiedam. Wij stellen aan de raad voor om voor het
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid de gevraagde middelen beschikbaar te stellen.

Voorgestelde inzet Programma Economie in Ontwikkeling
Theater
De afgelopen jaren is gebleken dat het verschillende culturele instellingen ontbreekt aan
financiële slagkracht om een sterk cultureel gezicht te tonen. De gevraagde middelen voor het
theater worden aangewend voor het versterken van de bedrijfsvoering van het theater. Dekking
volgt uit nieuw-voor-oud binnen het cultuurbudget.
Uitvoeringsprogramma Economie
Het uitvoeringsprogramma zal in lijn met de kadernota inzetten op het versterken van het
ondernemersklimaat, het verbeteren van de economische structuur, het aantrekken van
ondernemers en het stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling en het dichten van de kloof
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Om het economiefonds op gang te brengen wordt gevraagd om eenmalig een bedrag van € 3
miljoen (exclusief havenontwikkeling) te storten, zodat met de bovengenoemde activiteiten kan
worden gestart. De helft van dit bedrag komt oorspronkelijk voort uit de eenmalige financiële
teruggave bij liquidatie van de Stadsregio en een aanvulling uit de vrijval van de
bestemmingsreserves. Met het vaststellen van het uitvoeringsplan Economie zal worden
gevraagd deze gelden beschikbaar te stellen (onttrekking aan het fonds). Daarnaast zal in de
besluitvorming worden gevraagd de (meer) grondopbrengsten hiervan weer te storten in het
fonds. De hoogte van het fonds dient ook nog nader te worden bepaald. Inkomsten boven de
limiet worden dan weer teruggestort in de algemene middelen. Op deze manier wordt invulling
gegeven aan de wens om het fonds revolverend te laten zijn.
Ontwikkeling Havengebied
Met de maritieme ontwikkeling is een bedrag gemoeid van circa € 92 miljoen. Private partijen
(Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven uit het Schiedamse maritieme cluster) nemen een
bedrag van circa € 70 miljoen voor hun rekening. Publieke partijen (Rijk, provincie, regio,
gemeente) de rest. De gemeentelijke investeringen betreffen investeringen op het gebied van de
infrastructuur, leefbaarheid en milieu en bedragen € 4,054 miljoen. De gemeentelijke investering
kent een multiplier van 20. De dekking van het benodigde bedrag kan deels (€ 3,384 miljoen)
plaatsvinden door het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Het krediet komt
beschikbaar met het vaststellen van de Begroting 2017. Het benodigde bedrag omvat ook kosten
ad € 670.000 die niet te activeren zijn. Deze kosten worden ondergebracht in het programma
Economie.
Voorgestelde inzet Programma Overheid in Balans
Uitvoering Open Overheid / participatie
Het programma SchiedamsDOEN heeft een belangrijke aanjaagfunctie vervuld bij het in
samenwerking met en in dialoog met Schiedammers tot stand komen van projecten. De
werkwijze maakt nu deel uit van de werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Als vervolg
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stellen wij voor om in het kader van het participatietraject Open Overheid incidenteel een bedrag
van € 50.000 beschikbaar te stellen.
Businesscase Doorontwikkeling Organisatie
De gemeentelijke organisatie zal zich blijvend moeten doorontwikkelen in lijn met de
ontwikkelingen in de samenleving, om op een eigentijdse wijze met partners en partijen
gezamenlijke doelstellingen voor Schiedam te kunnen blijven realiseren. Ook is dit van belang om
een aantrekkelijk werkgever te blijven voor bestaand en nieuw aan te trekken talent. Voor de
benodigde investeringen wordt de komende maanden een businesscase uitgewerkt, waarbij als
uitgangspunt geldt dat de gevraagde financiële middelen binnen vijf jaar budgetneutraal worden
terugverdiend.
'Werken in the cloud’
Dit betreft middelen voor het realiseren van een flexibele en schaalbare brede digitale
werkomgeving samen met Maassluis en Vlaardingen die noodzakelijk is om voor een betere
dienstverlening, samenwerking en het (plaatsonafhankelijk) toegankelijker maken van informatie.
Niet blijven investeren in nieuw beschikbare technologie op dit terrein is vandaag de dag geen
optie voor een professionele organisatie. Over drie jaar tijd gaat het om een incidenteel budget
van in totaal € 576.000.

Conclusies financiële opgave

Resumé uitwerking financiële opgave:
E. Totaal ongewijzigd beleid

2017
-3.596
3.954
8.474
-8.385
447

F. Totaal structurele dekking
G. Totaal incidentele dekking
H. Totaal voorstellen inzet
Totaalsaldo (incidenteel)

2018
-2.194
4.044
50
-1.586
314

2019
-3.022
4.044
1.012
-1.990
44

2020
-2.206
4.044
50
-1.680
208

Uit dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:





De begroting sluit, met een incidenteel positief saldo.
De middelen, die beschikbaar zijn gekomen uit de jaarlijkse ‘nieuw-voor-oud-operatie’ en
de eveneens jaarlijkse doorlichting van de reserves zijn voldoende voor de dekking van de
voorgestelde inzet.
In deze cijferopstelling is rekening gehouden met een daling van de algemene uitkering
uit het Gemeentefonds van € 900.000. Dit is een voorlopige raming op basis van de
meest recente en vrijgegeven voorinformatie over de inhoud van de Meicirculaire 2016.
Het inzicht in de feitelijke financiële gevolgen voor Schiedam volgt pas na het uitkomen
van de circulaire.
Indien de uitkering uit het gemeentefonds hoger uitvalt, stelt het college voor de aldus
vrijkomende middelen in te zetten voor het ten opzichte van de zomernota extra
investeren in Schiedam in Beweging en het fonds voor de uitvoering van de Woonvisie.
Als de algemene uitkering lager uitvalt dan nu ingeschat, dan wordt het verschil
verrekend met het saldo. Mocht dat niet voldoende zijn, dan zal de Algemene Reserve
worden ingezet.
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4.3. Slotwoord
De uitvoering van het Kompas ligt op koers en is geactualiseerd naar aanleiding van de
maatschappelijke ontwikkelingen.
Uit de Staat van de stad blijkt dat nu het kantelmoment is om Schiedam naar een bestendige
toekomst te leiden en te zorgen dat de stad beter in balans komt. Met de focus in de Zomernota
2017 op de inzet worden gerichte keuzes gemaakt die Schiedam naar een bestendige toekomst
leiden.
De Zomernota is een vast onderdeel van Schiedamse planning en controlcyclus. Het doel is de
kaders voor de op te stellen begroting te bepalen.
Er is sprake van een structureel sluitende begroting, naar de kennis van nu. In de periode tussen
het besluit op de zomernota en de primaire begroting 2017-2020 kan een aantal ontwikkelingen
het saldo nog beïnvloeden, zoals de circulaires Gemeentefonds, de Bestuursrapportage 2016 en
de verwerking van de nieuwe BBV-regels.
Met de Zomernota 2017 zetten wij ons in voor Schiedam door ons de komende twee jaar te
concentreren op de sociale stijging van Schiedammers en de sociaal economische ontwikkeling
van de stad.
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Bijlage 1. De financiële opgave 2017-2020
Bedragen in de tabellen x € 1.000,-

Inleiding
Een bepaling van de financiële positie is het uitgangspunt voor het begrotingsproces, dat via de
kaderstellende zomernota moet leiden tot de vaststelling in november van de Begroting 2017 en
de meerjarenbegroting voor de drie jaren daarna.
Recent publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) het Centraal Economisch Plan 2016 (CEP) met
de economische vooruitzichten voor 2016 en 2017. De vooruitzichten vat het CPB zelf als volgt
samen.
Mondiaal zet het gematigde economisch herstel door, met een groei van de wereldeconomie van
2,9% dit jaar en 3,2% volgend jaar. De voor Nederland relevante wereldhandel trekt geleidelijk
aan naar 4,4% in 2017. De onzekerheden in het internationale beeld zijn aanzienlijk en de risico’s
zijn overwegend neerwaarts. De Nederlandse economie herstelt zich gestaag maar niet uitbundig
van de grote recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar. In
beide jaren gaat de productiegroei gepaard met een toename van de werkgelegenheid die
gedreven wordt door de groei van de marktsector. Per saldo resulteert een daling van de
werkloosheid naar 6,3% in 2017. Als gevolg van aanhoudend gematigd economisch herstel daalt
het overheidstekort van 1,9% bbp vorig jaar tot 1,7% bbp in 2016 en 1,2% bbp in 2017.
Op dit moment is nog niet duidelijk of er extra bezuinigingen op de rijksbegroting moeten
worden verwacht. In ieder geval zullen de inspanningen van het rijk erop gericht moeten zijn om
het begrotingstekort op termijn terug te brengen naar 0.
De gemeente streeft ernaar zijn taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren, zodat de kosten van de
eigen organisatie kunnen worden verminderd. Daarnaast zullen voor burgers, bedrijven en
maatschappelijke instellingen de effecten ook merkbaar worden. Een verdere verschraling van
het voorzieningenaanbod zal zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Financieel beleid
Voor de berekening van de financiële opgave is het van belang om de algemene uitgangspunten
voor het opstellen van de begroting te bepalen. Doelstelling is het voeren van een solide en
verantwoord meerjarig financieel beleid, waarbij de reële (meerjaren)begroting materieel in
evenwicht is. Meerjarig zijn de overige speerpunten van beleid:





de lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven te beheersen;
te zorgen voor een investeringsruimte, die past bij de ontwikkeling van de stad;
voldoende financiële middelen aan te trekken om de programma’s binnen de door de
raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren.
met behulp van balanssturing greep te houden op de schuldenpositie van de gemeente.
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Daarnaast gelden voor het opstellen van de begroting onderstaande uitgangspunten.



















De Begroting 2017 wordt opgesteld conform de gewijzigde voorschriften van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV), zoals op 17 maart 2016 gepubliceerd in het
Staatsblad.
Voor het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenramingen geldt als
uitgangspunt het beleid dat tot en met de Zomernota 2017 is vastgesteld c.q. de
genomen besluiten bij de zomernota.
Bestaande bezuinigingen dienen volgens plan te worden gerealiseerd.
De ramingen van de algemene uitkering voor 2017 en verder worden in de begroting
gebaseerd op de Meicirculaire 2016. Daar die circulaire te laat uit komt voor verwerking
in de zomernota, wordt in deze ruimteberekening gewerkt met een inschatting van de
ontwikkelingen. Tussen het uitkomen van de zomernota en het opmaken van de primaire
begroting zal het verschil tussen de inschatting nu en daadwerkelijke uitkomst
meicirculaire verwerkt worden.
De hoogte van de post voor Onvoorzien wordt gehandhaafd op € 700.000 per jaar.
Het weerstandsvermogen dient een voldoende niveau te hebben.
De ramingen voor 2017-2020 worden meerjarig gedaan in constante prijzen.
De algemene lijn is dat de ramingen realistisch, uitvoerbaar en reëel zijn.
De berekening van de afschrijvingslasten wordt gebaseerd op de in januari 2014
vastgestelde beleidsnota Investeren, waarderen en afschrijven. De afschrijving begint in
het jaar volgend op de realisatie van de investering.
Het te hanteren renteomslagpercentage zal ten opzichte van 2016 worden aangepast,
enerzijds vanwege de gewijzigde BBV-regelgeving en anderzijds door de dalende rentes
op de kapitaalmarkt. De financiële verwerking kan pas plaatsvinden zodra het nieuwe
investeringsvolume bekend is (denk aan de fasering MBOP).
Conform de in 2016 vastgestelde kadernota Financieel beleid wordt een prijscompensatie
toegepast op de budgetten voor goederen en diensten en de subsidies, en wel met het
prijsindexcijfer van de laatst bekende raming van het CPB (CEP 2016, prijs bruto nationaal
product). Voor 2017 is dat 0,9%.
Bij de zomernota zal aan de hand van balansindicatoren (balanssturing) inzicht worden
gegeven in de verwachte ontwikkeling van de financiële positie

Voor de bepaling van de financiële opgave zijn de volgende onderwerpen van belang:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

de bepaling van de beginstand;
de loon- en prijsontwikkelingen;
de ontwikkeling in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
interne en externe autonome ontwikkelingen;
conclusie financiële ruimte;
nieuw-voor-oud-operatie Begroting 2017-2020;
vrijval en vergroten stuurbaarheid reserves;
voorstellen inzet;
recapitulatie financiële opgave.
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A. De bepaling van de beginstand
Uitgangspunt is uiteraard de begroting van het vorige jaar, inclusief de saldi in de jaren na 2016.
Bij de vaststelling van de Begroting 2016 is besloten de overschotten van de jaren 2016 tot en
met 2019 in de algemene reserve te storten. Nu zijn deze saldi weer het uitgangspunt voor de
meerjarenbegroting 2017-2020.
Wijzigingen als gevolg van tussentijdse besluitvorming
Tussentijdse besluitvorming in de vierde Technische Aanpassing 2015 en eerste Technische
Aanpassing 2016, welke leidt tot structurele effecten, zijn verrekend met de algemene reserve.
Deze hebben geen consequenties voor het begrotingssaldo. Sinds de vaststelling van de
begroting 2016 is een viertal raadsbesluiten genomen met meerjarige consequenties voor de
financiële ruimte. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld.
Begrotingscorrecties, correctie algemene uitkering
Op dit moment zijn twee benodigde begrotingscorrecties bekend:



de correctie op de verwerking van de financiële effecten van de outsourcing van de
uitvoeringstaken belastingen (TA2015-IV, beslispunt 30);
het in overeenstemming brengen van de meerjarenbegroting met de conceptbegroting
2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond.

Met het extra jaar (2020) in de raming van de algemene uitkering is reeds rekening gehouden. De
verschillen tussen de primaire begrotingen van 2019 en het extra jaar 2020 worden voor een
groot deel veroorzaakt door hogere kapitaallasten en fluctuaties in de uitgaven voor de
meerjarenonderhoudprogramma’s (MBOP).
2017
436
494

2018
2.013
495

2019
1.187
497

2020
2.021
497

17
-217
-37
0
-237

41
-168
-393
0
-520

-19
-118
-379
0
-516

-19
-118
-365
0
-502

Begrotingscorrecties

-15

-13

10

10

Beginstand

678

1.975

1.178

2.026

Primaire begroting 2016 meerjarig
Verhoging raming o.g.v. decembercirculaire 2015
Reeds besloten sinds vaststellen begroting 2016:
- Hoekse Lijn (stationsplein Nieuwland)
- Financiële gevolgen afsluiting grexen bedrijfsterreinen
- Voorbereidingskrediet SIB – ontwikkeling Harga
- Huisvesting vergunninghouders
Totaal reeds besloten

29

B. Loon- en prijsontwikkelingen
De kosten van het bestaande beleid wijzigen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar:
met name loon- en prijsstijgingen maken, dat het bestaande beleid niet meer kan worden
uitgevoerd voor het zelfde bedrag als het jaar daarvoor.

Salarissen, incl. sociale lasten tot mei 2017
Salarissen, incl. sociale lasten na mei 2017
Invoering nieuw functiehuis
Prijscompensatie 0,9 %:
- goederen en diensten
- subsidies
- energie
- nadelige exploitatiesaldi bedrijven (ecl 42110)
- belastingopbrengsten
Correctie prijscompensatie contract Irado
Consequenties begroting RBG
Gemeenschappelijke regelingen
Totaal loon- en prijsontwikkelingen

2017
-130
-850
-100

2018
-130
-850
-100

2019
-130
-850
-100

2020
-130
-850
-100

-503
-503
-503
-503
-165
-165
-165
-165
-15
-15
-15
-15
-15
-31
-46
-62
131
131
131
131
-165
-165
-165
-165
8
-9
-25
-41
-119
-119
-119
-119
-1.923 -1.956 -1.987 -2.019

Toelichting:











Voor de loonstijging is uitgegaan van de huidige cao gemeenten, die loopt tot en met
april 2017. Deze kan voor een groot deel worden bekostigd uit de daarvoor in de
begroting opgenomen stelpost van € 1.021.000. Daarenboven is nog een bedrag van
€ 130.000 benodigd.
Voor 2017 is de loonvoet overheid, zoals berekend door het CPB, 2,2%. Op basis van dit
cijfer wordt de loonstijging in 2017 - na afloop van de huidige cao - geraamd op
€ 850.000. In het kader van het realistisch ramen verwacht de provincie, dat integraal
rekening wordt gehouden met de budgettaire effecten van de in de mei/juni circulaire
van BZK genoemde loonstijgingen.
De invoering van een generiek functiehuis kost structureel € 465.000. De veranderingen
in het nieuwe functiehuis betreffen een nieuwe conversietabel ( vervallen van schaal 3,
10A en 11A), de inpassing van feitelijke werkzaamheden en de verwerking van
aangepaste wettelijke- /opleidingseisen voor specifieke functies. De kosten voor het
generieke functiehuis zullen voor ¾ worden gedekt door een andere wijze van ramen
van de salarislasten: tegen regel 10 van de functionele schaal per formatieplaats.
Voorgesteld wordt om circa ¼ ( € 100.000) ten laste van de financiële ruimte te brengen.
Het prijsindexcijfer van 0,9% wordt toegepast op de uitgaven voor goederen en diensten
(inflatiecorrectie: € 503.000), subsidies (inflatiecorrectie: € 165.000), energie
(inflatiecorrectie: € 15.000) en nadelige exploitatiesaldi bedrijven (Primo en Optisport)
(inflatiecorrectie: € 15.000 oplopend tot € 62.000 in 2020).
Voor het contract met Irado en met de RBG gelden afwijkende percentages voor de
prijscompensatie.
Daarnaast worden de belastingopbrengsten verhoogd met het prijsindexcijfer
(inflatiecorrectie € 131.000). Dit geldt voor de onroerende-zaakbelastingen,
hondenbelasting, precariobelasting, leges, parkeerbelastingen, havengeld,
woonschepenrechten en marktgelden. De tarieven worden later in het jaar zodanig
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vastgesteld, dat de geraamde opbrengst met 0,9% wordt verhoogd. Dit is op basis van
het huidige beleid.
Voor de gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een indexeringspercentage
van 0,6% (conform het besluit van B&W d.d. 9 februari 2016). Dat leidt tot een correctie
van € 119.000. Dit geldt niet voor de gemeenschappelijke regeling ROGplus NWN. Dit is
een bijzondere GR waarbij de kosten voornamelijk bestaan uit de kosten van Wmoverstrekkingen.
Voor de GR Stroomopwaarts wordt ervan uitgegaan, dat eventuele extra kosten kunnen
worden opgevangen binnen de middelen van de meerjarenbegroting.
2017

Resumé:
A. Beginstand
B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen
Beeld ongewijzigd financieel beleid

2018

2019

2020

678 1.975 1.178 2.026
-1.923 -1.956 -1.987 -2.019
-1.245
19
-809
7

C. Ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
De meeste recente circulaire met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds,
de Decembercirculaire 2015, is reeds structureel in de begroting verwerkt. De eerstvolgende is
de Meicirculaire 2016, die 28 mei (streefdatum ministerie) wordt verwacht.
Zoals bij de uitgangspunten al is betoogd, is dat te laat voor verwerking in deze ruimteberekening
en de zomernota. Van een aantal ontwikkelingen weten we echter nu al , dat zij aan de orde
komen en in de aankomende meicirculaire al de uitkering, die Schiedam uit het Gemeentefonds
ontvangt, zullen beïnvloeden. In de notitie ‘Voorbeschouwing Meicirculaire’ (behandeld als
onderdeel van de ingekomen zomernota stukken in B&W van 12 april 2016) zijn de onderwerpen
inhoudelijk behandeld. Voor meer achtergrond wordt dan ook naar die notitie verwezen.
De stand van zaken met de kennis van toen leverde - naast een aantal PM posten - een
structureel nadeel op van € 1,4 miljoen. In de afgelopen weken is er meer informatie beschikbaar
gekomen, waarop we hieronder kort in gaan.
Vluchtelingencrisis en het gemeentefonds
Recentelijk is het ‘uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom’ tussen VNG en het Rijk
gepubliceerd. Er komen aanvullende middelen voor gemeenten beschikbaar over de jaren 20152017. De middelen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor het
huisvesten en integreren van statushouders. De middelen zullen zonder bestedingsplicht en via
het Gemeentefonds beschikbaar komen. Hoewel nog niet zo benoemd, zullen deze dus
waarschijnlijk in de vorm van een decentralisatie-uitkering beschikbaar gaan komen. Omdat de
ledenraadpleging over het uitwerkingsakkoord tot begin juni loopt, is de verwachting dat de
definitieve verdeling bekend zal worden in de septembercirculaire. Dat betekent dat er nog geen
rekening mee gehouden kan worden in de zomernota. Bij de claim over vluchtelingen ( zie
onderdeel INTERNE EN EXTERNE AUTONOME ONTWIKKELINGEN) is dan ook nog geen rekening
gehouden met het uitwerkingsakkoord, maar zeker is dat er wel kosten zullen komen. Op een
later moment in het jaar zal dan besloten kunnen worden over de besteding van de aanvullende
middelen uit het uitwerkingsakkoord.
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Herijking cluster VHROSV
Inmiddels is het verdiepingsonderzoek, de reactie van de minister en het advies van de Raad voor
de Financiële Verhoudingen gepubliceerd. Kort gezegd lijkt de uitkomst te worden dat het nieuwe
verdeelmodel onverkort zal worden doorgevoerd. In tegenstelling tot hetgeen werd geschreven
in het verdiepingsonderzoek, ontvangen de G4 geen compensatie en gaan zij als gevolg van de
nieuwe verdeelmethodiek zeer fors achteruit op de te ontvangen algemene uitkering. De
gemeente Amsterdam komt zelfs op een nadeel uit van 72 euro per inwoner. De G4 is - niet
verrassend - dan ook erg kritisch op de uitkomsten. Er zijn op dit moment echter geen
aanwijzingen, dat het verdeelmodel niet zoals voorgesteld wordt ingevoerd met ingang van 2017.
Het merendeel van de gemeenten gaat er namelijk op vooruit. Zo niet Schiedam.
Voor Schiedam werd het nadeel in de eerdere notitie ingeschat op € 1,8 miljoen. Op basis van de
nieuwste ontwikkelingen en advies van onze gemeentefondsexpert wordt het nadeel ingeschat
op € 1,3 miljoen structureel. Het verschil komt door een minder groot effect op de
uitkeringsfactor dan eerder werd becijferd. Het nadeel blijft zo vooralsnog wel een forse 16 euro
per inwoner. Schiedam is hiermee, naast de G4, een van de grootste nadeelgemeenten.
Achterstandsleerlingen
Er is geen nadere informatie over een aanpassing van de maatstaf achterstandsleerlingen
ontvangen. Vooralsnog blijft dan ook het voorstel om de volledige opbrengst van deze maatstaf
structureel in te boeken. Het voordeel blijft gehandhaafd op € 400.000.
Het totale verwachte effect door ontwikkelingen gemeentefonds is dan:
Onderwerp
Accres gemeentefonds

2017
PM

2018
PM

2019
PM

Uitkeringsfactor
Verdiepingsonderzoek
VHROV
Achterstandsleerlingen

-100
-1.200

-100
-1.200

-100
-1.200

400

400

400

Verruiming
belastinggebied
Opschalingskorting

PM

PM

PM

0

0

0

BTW-compensatiefonds

PM

PM

PM

0

0

0

-900

-900

-900

Sociaal Deelfonds

Totaal

2020 Opmerking
PM Ongewijzigd ten opzichte van
‘Voorbeschouwing meicirculaire’
-100 In de tekst toegelicht
-1.200 In de tekst toegelicht
400 Ongewijzigd ten opzichte van
‘Voorbeschouwing meicirculaire’
PM Ongewijzigd ten opzichte van
‘Voorbeschouwing meicirculaire’
0 Korting reeds verwerkt in de
jaren 2017-2020. Vanaf 2021
een extra korting van € 940.000.
PM Ongewijzigd ten opzichte van
‘Voorbeschouwing meicirculaire’
0 Toe- of afname van het fonds
worden binnen het domein
opgevangen.
-900

Voorlopig wordt er met een structurele tegenvaller van € 900.000 gerekend met betrekking tot
de algemene uitkering. Mocht de tegenvaller groter zijn, dan volgt dekking uit de algemene
uitkering. Mocht de circulaire positiever uitvallen, dan zal dat worden ingezet voor het verder
aanvullen van de nieuwe Reserve Woonvisie (zie de Zomernota voor een nadere duiding).
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Resumé:
A. beginstand
B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen
C. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds
Beeld ongewijzigd financieel beleid

2017

2018

2019

2020

678
-1.923
-900

1.975
-1.956
-900

1.178
-1.987
-900

2.026
-2.019
-900

-2.145

-881

-1.709

-893

D. Interne en externe autonome ontwikkelingen
De volgende interne en externe autonome ontwikkelingen hebben een onvermijdelijk of wettelijk
verplicht karakter en – bij ongewijzigd beleid – de volgende financiële effecten:
Voorstellen zonder dekking, maar onvermijdelijk
01. Opvang vluchtelingen/statushouders
02. Duurzaamheid onderwijshuisvesting
03. Kwijtschelding RBG in kader minimabeleid
04. Areaaluitbreiding openbare ruimte
05. Voorbereiding invoering Omgevingswet
06. Duurzaam digitaal archief- en informatiebeheer
(e-depot)
07. Opleidingskosten BOA’s
08. Software rechtmatigheid inkoopproces
09. Lagere prognose dividenden
Extra lasten begroting

2017
-434
0
-300
-127
-150

2018
-408
-78
-300
-127
0

2019
-408
-78
-300
-127
0

2020
-408
-78
-300
-127
0

-100
-40
-90
-210
-1.451

-100
-40
-50
-210
-1.313

-100
-40
-50
-210
-1.313

-100
-40
-50
-210
-1.313

Toelichting:
Onderstaande voorstellen zijn onvermijdelijk of wettelijk verplicht in het licht van het
ongewijzigde beleid. In enkele gevallen is het wel mogelijk het beleid zodanig bij te stellen, dat de
financiële effecten lager uitvallen. Als voorbeeld geldt voorstel 03: aanscherping van het
minimabeleid zou kunnen leiden tot strengere criteria voor kwijtschelding, waardoor (mogelijk)
geen extra kosten hoeven worden gemaakt.
01. Dit jaar opent Schiedam een tijdelijke locatie voor de opvang/huisvesting van statushouders.
De algemene verwachting is, dat in de komende jaren een substantieel hoger aantal
vluchtelingen/statushouders zal moeten worden opgevangen, hetgeen leidt tot extra druk op de
woningmarkt, terwijl ook extra kosten moeten worden gemaakt voor de integratie. De
berekening van de kosten is gebaseerd op de ramingen voor de opvang, waarover reeds is
besloten (16VR002).
02. Per 1 januari 2015 is de bouwverordening gewijzigd, waardoor hogere eisen met betrekking
tot duurzaamheid aan gebouwen worden gesteld. Bij de bepaling van de budgetten voor
(vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen is hiermee nog geen rekening gehouden.
03. Door de uitvoering van het geldende minimabeleid is in het jaar 2015 op belastingaanslagen
een bedrag van € 300.000 meer kwijtgescholden dan in de begroting 2015 was geraamd. De
verwachting is, dat in de komende jaren een beroep wordt gedaan op deze regeling, dat voor een
bedrag van € 300.000 boven de beschikbare middelen ligt.
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04. De areaaluitbreidingen hebben betrekking met name op Over Het Water, Harga Zuid en
Houthaven. De budgetaanpassing is noodzakelijk om het onderhoud van de buitenruimte op het
afgesproken kwaliteitsniveau uit te voeren.
05. Voor de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet in 2018 is een bedrag van
€ 150.000 nodig. Het betreft een ingrijpende verandering in de RO-wetgeving met gevolgen voor
de manier van werken en de wijze waarop wordt omgegaan met initiatieven vanuit de
samenleving, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.
06. Een e-depot is een voorziening om digitale informatie in de tijd duurzaam te bewaren en
beschikbaar te stellen. In de Begroting 2016 is een bedrag van € 150.000 ter beschikking gesteld
voor de inrichting van een e-depot, in samenwerking met gemeenten in de regio. Voor het
duurzaam beheer van het e-depot is jaarlijks een bedrag van € 100.000 nodig.
07. De opleidingseisen voor de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn verzwaard. Een
programma van permanente her- en bijscholing is verplicht, opdat de toezichthouders hun BOAbevoegdheid behouden.
08. Om uitvoering te kunnen geven aan de bevindingen van de interimcontrole en aan de
verplichting om per 1 april 2016 digitaal aan te besteden,is het noodzakelijk een systeem in
gebruik te nemen, dat het inkoopproces digitaal ondersteunt en het elektronisch publiceren van
aanbestedingen mogelijk maakt. De inrichting van het systeem kost eenmalig in 2017 € 40.000,
de structurele lasten bedragen jaarlijks € 50.000.
09. Een prognose van de dividenden, aan de gemeente uit te keren door deelnemingen, leidt
vanaf 2017 tot een neerwaartse bijstelling van de inkomsten met € 210.000, met name door
lagere dividenden van de kant van de NV Eneco Holding en de NV BNG.

E. Conclusie financiële ruimte
De financiële ruimte voor de komende jaren ziet er als volgt uit:
2017
Resumé:
A. beginstand
B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen
C. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds
D. Interne en externe autonome ontwikkelingen
Beeld ongewijzigd financieel beleid

2018

2019

2020

678 1.975 1.178 2.026
-1.923 -1.956 -1.987 -2.019
-900
-900
-900
-900
-1.451 -1.313 -1.313 -1.313
-3.596 -2.194 -3.022 -2.206

Conclusie:
Bij ongewijzigd beleid is er geen sprake van een sluitende meerjarige begroting en zal dekking
moeten worden gevonden voor de vermelde tekorten.
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F. Nieuw-voor-oud-operatie Begroting 2017-2020
In de kadernota Financieel beleid is als kader voor het begrotingsproces vastgesteld, dat het
college een voorstel doet voor een nieuw-voor-oud-operatie. Concreet betekent dit, dat is
onderzocht, welke bestaande uitgaven kunnen komen te vervallen. Dit levert het volgende
resultaat op:
Voorstellen Nieuw-voor-oud
Programma 1: Mens en stad in beweging
01. Voor- en vroegschoolse educatie: verlagen kostprijs
per groep
02. Lagere raming ROG-plus
03. Andere bekostiging uitvoeringsprogramma Sociaal
domein
Programma 2: Ruimtelijke inrichting in samenhang
04. Verlaging jaarlijkse storting reserve parkeren
05. Andere inzet middelen Wet bijz. maatregelen
grootstedelijke problematiek
06. Overige inkomensoverdrachten particuliere
woningverbetering
Programma 3: Economie in ontwikkeling
07. Lagere storting voorziening dekking tekorten
bouwgrondexploitatie
Algemene dekkingsmiddelen
08. Lagere storting voorziening publieke vorderingen
Totaal structurele dekking

2017

2018

2019

2020

500
1.200

500
1.200

500
1.200

500
1.200

900

900

900

900

200

200

200

200

360

360

360

360

0

70

70

70

494

514

514

514

300
3.954

300
4.044

300
4.044

300
4.044

Toelichting:
01. Betreft het verlagen van het gemeentelijk budget voor- en vroegschoolse educatie door
invoering van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage in combinatie met kinderopvangtoeslag.
02. De begroting ROGplus op structurele basis aanpassen aan de werkelijke uitgaven.
03. Het uitvoeringsprogramma Sociaal domein wordt gefinancierd met structurele middelen.
Voorgesteld wordt om het budget voor een deel om te buigen en een (meerjarig) incidenteel
budget in te zetten vanuit de reserve kanteling voor innovatie in het sociaal domein.
04. Jaarlijks worden de kosten en opbrengsten van het parkeren verrekend met de reserve
parkeren. Het voorstel is de storting van de opbrengsten in de reserve parkeren met jaarlijks
€ 200.000 (incidenteel voor vier jaar) te verlagen, waardoor de aanwas van die reserve dan
uiteraard wel lager wordt. Uitgangspunt bij deze zomernota is, dat de stand van de reserve
voldoende is voor dekking van de plannen in de dit jaar te verschijnen parkeernota.
05. Er zijn structurele middelen gereserveerd voor de inzet van de Wet Bijzondere Maatregelen
Grootstedelijke Problematiek (BMGP). De wijze waarop deze wet zal worden ingezet als
onderdeel van een integrale gebiedsaanpak maakt een aparte reservering niet langer
noodzakelijk.
06. De regeling, waarvoor dit budget beschikbaar was, is komen te vervallen. Het budget valt
vanaf 2018 volledig vrij.
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07. Wanneer voorzieningen met de methode van contante waarde in de balans van de gemeente
zijn gewaardeerd, zal jaarlijks een toevoeging aan de voorziening moeten plaatsvinden voor het
percentage (disconteringsvoet) waartegen de voorziening contant is gemaakt. Deze
(rente)toevoeging is een last voor de exploitatie. Echter, mede door de wijziging van de BBVvoorschriften, verandert het percentage voor de rentetoerekening van 4,1% naar 2,3%. Dit
betekent, dat een bedrag van circa € 500.000 minder in de voorziening behoeft te worden
gestort.
08. Bij de Zomernota 2015 is besloten jaarlijks een bedrag van € 764.000 te storten in deze
voorziening. Dit bedrag was gebaseerd op het ervaringsgegeven, dat jaarlijks gemiddeld 2% van
de door de gemeente opgelegde belastingen als oninbaar moet worden beschouwd. Analyse van
de jaarrekening 2015 laat zien, dat – bij de uitvoering door de Regionale Belasting Groep (RBG) –
een aanzienlijk lager bedrag was benodigd. Dit komt vooral, omdat de oude vorderingen bij de
gemeente zijn achtergebleven. Deze kunnen worden afgewikkeld via een daarvoor getroffen
voorziening. Voor de afwikkeling van nieuwe vorderingen is het nu verantwoord de storting in de
voorziening met jaarlijks € 300.000 te verlagen.
G. Vrijval en vergroten stuurbaarheid reserves
In de kadernota Financieel beleid is als kader vastgesteld om het aantal bestemmingsreserves te
reduceren om de stuurbaarheid te vergroten. Daarnaast worden jaarlijks alle
bestemmingsreserves doorgelicht om na te gaan of de stand van de reserve nog overeenkomt
met het vastgestelde bestedingsdoel. Daar waar het saldo dat toelaat, is de omvang van de vrijval
bepaald.
In de vierde Technische Aanpassing 2015 (TA 2015 – IV) is een beslispunt gepresenteerd om een
terugontvangen bedrag in verband met de liquidatie van de stadsregio via het begrotingssaldo in
de algemene reserve te storten. Een amendement om dit bedrag in een investeringsreserve te
storten werd ingetrokken, vooral omdat een dergelijke beslissing niet paste bij het karakter van
een Technische Aanpassing. Nu wordt voorgesteld om – in de geest van het genoemde
amendement – dit bedrag weer uit de algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan het
fonds uitvoering kadernota Economie.
Vrijval reserves
Vrijval bestemmingsreserves
Vrijval algemene reserve (TA 2015 – IV)
Totaal incidentele dekking

2017
6.974
1.500
8.474

2018
50
0
50

2019
1.012
0
1.012

2020
50
0
50

In de bijlage ‘Voorstel vrijval en vergroten stuurbaarheid reserves” is per reserve aangegeven,
welke bedrag kan vrijvallen, welke reserves kunnen worden opgeheven en welke reserves
eventueel kunnen worden samengevoegd.
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H. Voorstellen inzet
In hoofdstuk 2 van de zomernota staat beschreven welke inzet noodzakelijk wordt geacht om de
doelstellingen van het Kompas te realiseren, gemeten naar de uitkomsten van Staat van de stad.
Voorstellen inzet
Programma 1: Mens en stad in beweging

2017

Uitvoeringsprogramma Bewegen en Sporten
Maatschappelijke opvang
Programma 2: Ruimtelijke inrichting in samenhang
MBOP – wettelijk minimaal niveau dagelijks onderhoud /
kwaliteit onderhoud
Bergingen woonwagens Bramengaarde
Schiedam in Beweging fase 2B (minimale variant)
Besparingen Irado en kwaliteitsniveaus onderhoud
Hoekse Lijn – geluidswerende maatregelen
Hoekse Lijn – dekking binnen programma RI
Fietsenstalling station Schiedam – personele lasten
Fietsenstalling station Schiedam - kapitaallasten
Fietsenstalling station Schiedam – dekking reserve SD
Uitvoeringsprogramma Woonvisie
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Versterking Binnenstad
Herlabelen middelen Binnenstad
Programma 3: Economie in ontwikkeling

2018

2019

2020

-774
0

-897
-250

-810
-250

-789
-250

0
-18
0
0
0
0
-200
0
200
-3.000
-500
-1.500
1.000

0
-18
-320
0
-38
38
-144
-16
144
0
-261
-1.500
2.000

-800
-18
-320
800
-38
38
-100
-65
0
0
-168
-1.000
1.000

-800
-18
-320
800
-38
38
-100
-65
0
0
-18
-500
500

Theater – financiële positie
Theater – dekking uit budget cultuur
Uitvoeringsprogramma Economie
Ontwikkeling havengebied
Programma 4: Overheid in balans

-50
50
-3.000
-245

-50
50
0
-185

-50
50
0
-120

-50
50
0
-120

Uitvoering Open Overheid – participatie
Businesscase doorontwikkeling organisatie
MVS ‘Werken in de cloud’
Totaal voorstellen inzet
Waarvan structureel
Waarvan incidenteel

-50
0
-298
-8.385
-992
-7.393

0
0
-139
-1.586
-1645
59

0
0
-139
-1.990
-1563
-427

0
0
0
-1.680
-1542
-138

In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de bovengenoemde voorstellen voor inzet.
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I. Recapitulatie financiële opgave
Uit de punten genoemd onder E, F, G en H volgt het volgende overzicht:
Resumé:
E. Totaal ongewijzigd beleid

2017
-3.596
3.954
8.474
-8.385
447

F. Totaal structurele dekking
G. Totaal incidentele dekking
H. Totaal voorstellen inzet
Totaalsaldo

2018
-2.194
4.044
50
-1.586
314

2019
-3.022
4.044
1.012
-1.990
44

2020
-2.206
4.044
50
-1.680
208

Uit deze financiële opgave kunnen de volgende conclusies worden getrokken:





De begroting sluit, met een incidenteel positief saldo
De middelen, die beschikbaar zijn gekomen uit de jaarlijkse ‘nieuw-voor-oud-operatie’ en
de eveneens jaarlijkse doorlichting van de reserves zijn voldoende voor de dekking van de
voorgestelde inzet.
In deze cijferopstelling is rekening gehouden met een daling van de algemene uitkering
uit het Gemeentefonds van € 900.000. Dit is een voorlopige raming op basis van de
meest recente en vrijgegeven voorinformatie over de inhoud van de Meicirculaire 2016.
Het inzicht in de feitelijke financiële gevolgen voor Schiedam volgt pas na het uitkomen
van de circulaire.
Indien de uitkering uit het Gemeentefonds hoger uitvalt, stelt het college voor de aldus
vrijkomende middelen in te zetten voor het ten opzichte van de zomernota extra
investeren in Schiedam in Beweging en het fonds voor de uitvoering van de Woonvisie.
Als de algemene uitkering lager uitvalt dan nu ingeschat, dan wordt het verschil
verrekend met het saldo. Mocht dat niet voldoende zijn, dan zal de Algemene Reserve
worden ingezet.
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Bijlage 2. Voorstel vrijval, opschonen van en vergroten stuurbaarheid reserves
Schiedam kent op dit moment 56 bestemmingsreserves. Bij de behandeling van de kadernota Financieel beleid (besloten 8 maart 2016), is besproken dat het
grote aantal de stuurbaarheid door en van de raad, vermindert. Als kader is besloten dat het college een voorstel doet om tot reductie van het aantal
bestemmingsreserves te komen.
Per reserve is beoordeeld of het doel nog actueel is. Zo niet dan is gekeken of de reserve kan worden opgeheven. Vervolgens is bekeken of reserves logischer
ingedeeld en samengevoegd kunnen worden.
Het resultaat van de actie is dat van de 56 reserves er 25 gehandhaafd blijven, 7 worden opgeheven per 1 januari 2017, 14 opgeheven per 1 januari 2018 en
daarnaast kunnen 10 reserves worden samengevoegd tot 4 nieuwe. Tenslotte worden twee nieuwe reserves ingesteld voor Ontwikkelingsfonds Economie en
het Woonfonds. Hiermee blijven er 31 reserves per 1-1-2018 over.
De totale (incidentele) vrijval bedraagt € 8.086.000.
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Naam bestemmingsreserve

Doelstelling reserve

Reserve afschrijvingen

Het reserveren van bestemde middelen bedoeld voor het
dekken van kapitaallasten van investeringen

Reserve onderwijs (incl.
contractmanagement)

Reserveren van overschotten t.b.v. de onderwijshuisvesting.

Reserve beeldende kunst

Uitvoering van het beeldend kunstbeleid. Het fonds is bedoeld
om te voorkomen, dat er weglekeffecten ontstaan, en om het
mogelijk te maken projecten met een langere looptijd dan een
begrotingsjaar te realiseren.

Reserve parkeren

Reserve schuldvrij maken
erfpachtgronden

Reserve culturele
activiteiten

Reserve
fractieondersteuning

Egaliseren van het jaarrekeningresultaat op de producten
Parkeren(6.214.000), Parkeren Stadswinkel (6.214.001) en Baten
Parkeerbelasting (6.215.000)

Ingesteld bij

Jaarrekening 2004

Jaarrekening < 2006

Resultaat opschoonactie

Apart handhaven, want
het is dekking voor de
meerjarenbegroting voor
kapitaallasten.
Apart handhaven, want
de reserve en uitgaven
ten laste daar van volgen
uit de verordening
onderwijshuisvesting.

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

8.520

0

8.520

X

2.008

0

2.008

X

VR 179/1994
Hoofdlijnen
beeldende
kunstbeleid 1994 1996.

Geen vrijval, zodat
projecten met langere
looptijd mogelijk blijven.
Samenvoegen in
cultuurreserve.

103

0

103

VR 178/1995
Parkeerplan
binnenstad

Apart handhaven, want
dit onderwerp behoeft
aparte sturing door de
raad.

2.809

0

2.809

1.335

1.335

0

0

0

0

30

0

30

Deze reserve kan
vrijvallen, want de kosten
Deze reserve is ingesteld om in de toekomst de kosten te
die hier uit gedekt
dekken, die voortvloeien uit het beëindigen van
Vaststelling
werden kunnen ten laste
erfpachtcontracten. Hierbij moet met name gedacht worden aan
jaarrekening
gebracht gaan worden
het uitbetalen van opstalvergoedingen.
van de nieuw te vormen
fondsen voor Economie
en Wonen.
Na de geraamde
Het reserveren van incidentele bijdragen van derden als bijdrage B&W-besluit nr. 19 onttrekking in 2016 staat
aan bepaalde of nog te bepalen culturele activiteiten binnen de
d.d. 28 augustus
deze reserve op nul en
gemeente.
2001
kan dus vervallen per 1-12017.
Betreft een aparte
VR 13/2003: Fractie- reserve van en voor de
Reservering van het overschot op de subfunctie Fractie
ondersteuning en
raad. Ondanks het
Ondersteuning. De reserve mag niet groter zijn dan 30% van de
ambtelijke
beperkte bedrag heeft
bijdrage, die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam.
ondersteuning.
het de voorkeur deze
apart te handhaven.
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Geraamde
stand per
1/1/2017

vervalt
per 1-12018

X

X

X

X

X

Naam bestemmingsreserve

Reserve milieubeheer
erfpachtgronden

Reserve compensatie vm
erfpachtinkomsten

Reserve grondfonds

Reserve aankoop cultuur
en historie

Doelstelling reserve

Het dekken van kosten voor bodemsanering in geval van het
beëindigen van erfpachtovereenkomsten.

Ingesteld bij

Vaststelling
jaarrekening

Het via de rente over de reserve, compenseren van de
wegvallende erfpachtinkomsten wegens de omzetting van
erfpacht in eigendom.

Vaststelling
jaarrekening 2004

Het reserveren van de opbrengst uit de verkoop van percelen
grond wat niet noodzakelijk is voor compensatie van
wegvallende erfpachtinkomsten.

Vaststelling
Jaarrekening 2004

Het aankopen van kunstwerken door het Stedelijk museum.
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VR58/1993

Resultaat opschoonactie

Apart in stand houden,
want er volgen nog
saneringskosten welke
niet gedekt worden uit de
nieuwe fondsen
Economie en/of Wonen.
Apart In stand houden,
want is noodzakelijk voor
dekking van de
meerjarenbegroting als
gevolg van lagere
erfpachtopbrengsten bij
eigendom. Er is een
voorstel in voorbereiding
waarin de instandhouding
van de begroting en het
sturen op inkomsten bij
verkoop van
erfpachtgronden op
bedrijventerreinen aan de
orde komt.
Deze reserve kan
vrijvallen, want de kosten
die hier uit gedekt
werden kunnen ten laste
gebracht gaan worden
van de nieuw te vormen
fondsen voor Economie
en Wonen. Er is een
voorstel in voorbereiding
waarin de instandhouding
van de begroting en het
sturen op inkomsten bij
verkoop van
erfpachtgronden op
bedrijventerreinen aan de
orde komt.
Geen vrijval, om ook in de
toekomst kunstaankoop
mogelijk te houden.
Jaarlijks wordt € 25.000
toegevoegd aan deze
reserve. Samenvoegen in
cultuurreserve

Geraamde
stand per
1/1/2017

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

652

0

652

X

330

0

330

X

155

155

0

25

0

25

vervalt
per 1-12018

X

X

Naam bestemmingsreserve

Reserve grootonderhoud
gem.onroerend goed

Reserve deelnemingen

Reserve omgevingswerken
realisatie Sveaparken

Reserve vastgoedbeheer
binnenstad

Reserve onderhoud
verkeersinstallaties

Reserve actualisatie
bestemmingsplannen

Reserve
dienstverleningsconcept

Doelstelling reserve

Het reserveren van middelen ter egalisering van de kosten voor
het grootonderhoud van vastgoed in gemeentelijk bezit.

Algemene risicoreserve deelnemingen.

Om het door Kommum BV uitgekeerde dividend deelneming
Sveaparken conform het B&W-besluit nr. 4, d.d. 5 november
2002, beschikbaar te houden voor omgevingswerken realisatie
Sveaparken.

Ingesteld bij

VR42/2006
(Vaststellen
jaarrekening 2005)

VR113/2006

Resultaat opschoonactie

Apart in stand houden in
verband met specifieke
sturing op de
businesscase met
betrekking tot verkoop
vastgoed.
Kan vrijvallen. Indien
risico nog bestaat dient
dat in de risicoreserve
opgenomen te worden.

Kan vrijvallen. Eventuele
VR 112/2006 (Berap) uitgaven verlopen via het
MBOP.

Geraamde
stand per
1/1/2017

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

469

0

469

274

274

0

X

80

80

0

X

Verbeteren van de vastgoedsituatie (= technische staat
bebouwing, haalbaarheid projecten, omgevingskwaliteit en het
VR 51/2007 Instellen
investeringsklimaat) in de Schiedamse binnenstad. Zowel door te
reserve Vastgoed
investeren in vastgoed en het stimuleren van de verbetering
Binnenstad
daarvan als door het creëren van gunstiger vestigings- en
investeringsomstandigheden.

Apart in stand houden
maar wel hernoemen
naar Reserve Binnenstad.
Het
uitvoeringsprogramma
voor de binnenstad is
breder dan alleen
vastgoedbeheer.

3.489

0

3.489

Onderhoud verkeersinstallaties.

Voorjaarsnota 2008

Geen vrijval omdat voor
verkeersinstallaties geen
ideaalcomplex is bereikt
voor wat betreft (het
dekken van) de
vervangingsinvesteringen.
Samenvoegen met
reserve MBOP

689

0

689

Actualisering bestemmingsplannen.

Voorjaarsnota 2008

Kan vrijvallen, geen
uitgaven meer.

19

19

0

De financiering van de voorbereidingskosten en concretisering
van het dienstverleningsconcept.

Na de geraamde
onttrekking in 2016 staat
VR 122/2008 (Berap) deze reserve op nul en
kan dus vervallen per 1-12017.

0

0

0

42

vervalt
per 1-12018

X

X

X

X

X

Naam bestemmingsreserve

Doelstelling reserve

Ingesteld bij

VR 76/2008
Aanpassing
Zomernota 2009.

Resultaat opschoonactie

Geraamde
stand per
1/1/2017

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

vervalt
per 1-12018

Kan vrijvallen, geen
uitgaven meer.

15

15

0

X

VR 122/2008 Berap
2008 II.

Kan vrijvallen, verhuizing
heeft plaats gevonden.

34

34

0

X

Dekking van de kosten terzake van het preventief jeugdbeleid,
opvoedondersteuning, alsmede de realisatie van de Centra voor
Jeugd en Gezin.

VR 122/2008 (Berap)

Kan vrijvallen, uitgaven
via exploitatie

30

30

0

X

Reserve voor de uitvoering van de Strategische kadernota
Sportbeleid 2009-2014 "Een Leven Lang Sporten en Bewegen".
Deze reserve wordt onttrokken volgens de begroting.

VR2/2009

Kan vrijvallen, uitgaven
via exploitatie

50

50

0

X

Na de geraamde
onttrekking in 2016 staat
deze reserve op nul en
kan dus vervallen per 1-12017.

0

0

0

Kan vrijvallen, uitgaven
verlopen via MBOP.

927

927

0

Reserve wordt
opgeheven, saldo gaat
naar voorziening
Riolering. Uitgaven
worden gedekt via
voorziening Riolering.

102

0

102

Kan vrijvallen, geen
uitgaven gepland.

233

233

0

Reserve rechtmatigheid

Financiering project rechtmatigheid.

Reserve
verhuizing/huisvesting
Filmhuis

Financiering van de verhuizing/huisvesting van het Filmhuis.

Reserve centra voor jeugd
en gezin onderdeel WMO

Reserve sportfonds

Reserve
volkshuisvestingfonds

Verlaging van het woningtekort in bepaalde segmenten, meer
kwaliteit en doorstroming, bundeling en optimaal gebruik van de
ruimte, extra impulsen, energiebesparing in de nieuwbouw.

Reserve restzettingen
SVEA-parken

Ontvangen vergoeding van de GEM Sveaparken voor eventuele
restzettingen.

Reserve riolering

Voor bestemming van het jaarlijks exploitatieresultaat op
rioleringen. Hiermee blijft jaarlijks inzichtelijk wat het resultaat
op riolering is.

Reserve uitv opstellen
geluidskaart en actieplan

Reserveren van inkomsten van het ministerie van VROM voor
het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een bijbehorend
actieplan.
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VR107/2009,
Oprichten
Volkshuisvestingfonds
VR 114/2009

VR67/2010
Vaststelling
Gemeenterekening
2009

X

X

X

X

Naam bestemmingsreserve

Doelstelling reserve

Ontwikkeling en uitvoering bodemsaneringsbeleid
(decentralisatie-uitkeringen). Was in eerste instantie een
Reserve DU bodemsanering voorziening. Naar aanleiding van BBV-regelgeving omgezet in
een bestemmingsreserve. Hernoemen tot reserve
Bodemsanering

Reserve ISV-3
bodemsanering

Ontwikkeling en uitvoering bodemsaneringsbeleid (geldstroom
ISV3). Was in eerste instantie een voorziening. Naar aanleiding
van BBV-regelgeving omgezet in een bestemmingsreserve.
Samenvoegen met reserve bodemsanering.

Ingesteld bij

Geen vrijval in verband
met wettelijke
verplichtingen t.a.v.
grondsanering.

500

0

500

X

Jaarrekening 2010

Apart handhaven in
verband met wettelijke
verplichtingen t.a.v.
grondsanering.

1.078

0

1.078

X

1.309

0

1.309

440

0

440

151

0

151

Middelen ten behoeve van ISV3-projecten Ruimtelijke
Ontwikkeling.

Eerste Financiële
Rapportage 2011

Reserve WAP Nieuwland

Middelen ten behoeve van Meerjarenprogramma WAP
Nieuwland.

Bestuursrapportage
2011

Reserve wijkbudgetten
bewonersinitiatieven

44

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

Jaarrekening 2010

Reserve ISV-3

Reserve is bestemd voor wijkbudgetten bewonersinitiatieven. Bij
de jaarrekening 2010 heeft de accountant aangegeven, dat de
afhandeling van deze budgetten op basis van de regelgeving via
een reserve dient te verlopen.

Resultaat opschoonactie

Geraamde
stand per
1/1/2017

Derde Financiele
Rapportage 2011

Voorlopig handhaven,
afhankelijk van het
verloop van de projecten
die gedekt worden uit
deze ISV middelen. Bij
jaarrekening 2016 nut en
noodzaak reserve
herzien.
Geen vrijval, er bestaat
nog steeds een opgave in
Nieuwland. Omvang van
de reserve is
gemaximeerd op 2 maal
het jaarbudget. Het
meerdere komt
automatisch ten gunste
van de algemene
middelen. Samenvoegen
in nieuwe Wijkreserve
Apart handhaven, betreft
budget van en voor de
wijken. Apart
administratie in verband
met verantwoording naar
de wijken toe is gewenst.

X

X

X

vervalt
per 1-12018

Naam bestemmingsreserve

Doelstelling reserve

Ingesteld bij

Reserve WAP Oost

Middelen ten behoeve van Meerjarenprogramma WAP Oost.

Derde Financiële
Rapportage 2011

Reserve vouchers
Nieuwland

Rijksmiddelen bestemd voor vouchers in Nieuwland tot 2017.

Derde Financiële
Rapportage 2011

Reserve wijkbudget IOBS

De tegoeden op de voormalige bankrekeningen van het
voormalig Instituut Ondersteuning Bewoners in
Stadsvernieuwingsgebieden Schiedam (IOBS) worden ten goede
van de bewoners besteed.

Derde Financiële
Rapportage 2011

Reserve kanteling sociaal
domein

Om de veranderingen (kanteling) in het sociaal domein te
realiseren is een reserve nodig voor de herschikking van
wijkactiviteiten, een proef met een wijkondersteuningsteam en
een uitwerkingsopdracht maatschappelijk aanbesteden. De
investering is nodig voor competentieontwikkeling van
professionals, die niet zorgen "voor", maar zorgen, "dat
projecten worden begeleid, locaties in wijken worden
heringericht en externe expertise wordt ingezet. De kosten, die
met deze kanteling zijn gemoeid, zullen naar verwachting nodig
zijn voor de periode 2012 - 2015.

Resultaat opschoonactie

Apart handhaven, er
bestaat nog steeds een
opgave in Nieuwland.
Omvang van de reserve is
gemaximeerd op 2 maal
het jaarbudget. Het
meerdere komt
automatisch ten gunste
van de algemene
middelen. Samenvoegen
in nieuwe Wijkreserve.
Apart handhaven, betreft
budget van en voor de
wijken. Apart
administratie in verband
met verantwoording naar
de wijken toe is gewenst.

Geraamde
stand per
1/1/2017

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

140

0

140

100

0

100

Kan vrijvallen, eventuele
uitgaven ten laste van
exploitatie

16

16

0

Eerste
Bestuursrapportage
2012

Na de geraamde
onttrekking in 2016 staat
deze reserve op nul en
kan dus vervallen per 1-12017.

0

0

0

Reserve frictiekosten
heroverwegingen

De te verwachten mobiliteitskosten ivm structurele afname van
personeelsomvang op te vangen en te onttrekken aan deze
reserve.

Berap 1 VR 84/2013
Beslispunt 20

Apart handhaven in
verband met relatie met
businesscase
doorontwikkeling
organisatie en opdracht
gemeentesecretaris

2.176

0

2.176

X

Reserve restwerken
afgesloten
grondexploitaties

Afgesloten grondexploitaties die een positief resultaat hebben,
maar waarvoor nog wel een aantal lopende restverplichtingen
moeten worden afgehandeld.

Jaarrekening 2011
en budgetoverheveling VR
55/2013

Apart handhaven, want
deze reserve is nodig om
grondexploitaties goed af
te kunnen wikkelen en zo
tijdig af te sluiten.

182

0

182

X
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vervalt
per 1-12018

X

X

X

X

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

Resultaat opschoonactie

Geraamde
stand per
1/1/2017

Via intergemeentelijke samenwerking met de omliggende
gemeenten kan de uitvoering van gemeentelijke taken
efficiënter en de slagkracht worden bevorderd. Nader onderzoek
zal plaatsvinden naar de mogelijkheden van intergemeentelijke
Berap 2 VR108/2012
samenwerking op het gebied van de gemeentelijke Piofachfuncties. De kosten van deze onderzoeken komen ten laste van
deze reserve.

Apart handhaven
vanwege de relatie met
de dienstverlenings- en
communicatie doelen in
combinatie met de
doorontwikkeling van de
organisatie.
Samenvoegen tot nieuwe
Organisatiereserve

452

0

452

Reserve particuliere
woningverbetering

Voor het verstrekken van laagrentende leningen en het bieden
van begeleiding van een particulier woningverbeteringsproject.
Door een storting te doen in een reserve is voor deze meerjarige
aanpak geen jaarlijkse budgetoverheveling meer nodig.

Apart handhaven, want
de woningverbetering is
nog steeds (meerjarig)
actueel. Er is echter nog
maar € 450.000 benodigd
waardoor een gedeelte
kan vrijvallen. € 81.000 in
2017, €50.000 in
respectievelijk 2018, 2019
en 2020.

681

231

450

X

Reserve
inkomensvoorziening

Het dekken van de risico's aan een betalingsverplichting aan het
rijk voor het begrotingsjaar 2013. Tevens dient deze reserve
fluctuaties op te vangen in de directe uitgaven en opbrengsten
in de inkomensvoorziening. De reserve is gemaximeerd op 10%
van de doeluitkering van een lopend boekjaar. Dit percentage is
gebaseerd op het maximale financiële risico, dat Schiedam
loopt.

2.912

0

2.912

X

Reserve MBOP Openbare
Ruimte

Reserve ter financiering van het MBOP 2011-2015 voor het groot
onderhoud openbare ruimte.

4.947

0

4.947

X

Naam bestemmingsreserve

Reserve gemeente nieuwe
stijl

Doelstelling reserve
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Ingesteld bij

Berap 2 2012
VR108/2012

Apart handhaven in
verband met de
noodzakelijke sturing op
Berap 2 VR108/2013 het eigen risico van de
gemeente van 10% van
de jaarlijkse
buigmiddelen.

VR55/2013
Vaststelling
jaarrekening 2012

Apart handhaven, sturing
is gewenst en het MBOP
wordt jaarlijks geüpdatet.

X

vervalt
per 1-12018

Naam bestemmingsreserve

Egalisatiereserve MBOP
S&R

Reserve Woonvisie

Reserve participatiewet

Doelstelling reserve

Ter financiering van groot onderhoud van sportaccomodaties.

Continuïteit in de uitvoering van vastgesteld beleid. Voor de
uitvoering van de Woonvisie betekent extra geld voor
maatregelen, die bijdragen aan de in de Woonvisie gestelde
doelen.

Is bestemd voor innovatie op het terrein van participatie,
incidentele kosten voor de samenwerking en tijdelijke
overbrugging van begrote tekorten op WSW-subsidies.

Ingesteld bij

Resultaat opschoonactie

VR55/2013
Vaststelling
jaarrekening 2012

Kan grotendeels
vrijvallen. In 2014 is een
onttrekking van 484.000
niet uitgevoerd. De
reserve is dus te hoog.
Bedrag valt nu vrij t.g.v.
begroting 2017. Bezien of
het restant noodzakelijk
is en tot opheffing kan
worden over gegaan.

640

584

56

X

VR56/2013
Zomernota 2014

Hernoemen naar Reserve
Woonfonds i.v.m. nieuwe
prioriteit in zomernota.
Handhaven, want aparte
sturing gewenst.

422

0

422

X

0

0

0

370

0

370

0

0

0

X

186

0

186

X

Berap 2013
VR90/2013

Ter dekking van kosten voor opleiding, training en vorming in
2014 tot en met 2016. De reserve zal, op basis van realisatie,
worden onttrokken om het exploitatietekort voor OTV in de
jaren aan te vullen.

VR128/2013 TA4

Reserve mutaties
meeropbrengst OZB 2013

De meeropbrengst OZB 2013 wordt in de reserve gestort, zodat
deze middelen in 2014 ingezet kunnen worden om de OZBtarieven in 2014 te verlagen (als gevolg van motie 21 - 2014).

VR128/2013 TA4

Reserve Vermindering OZB
oude jaren

Het dekken van de jaarlijkse verminderen van
belastingopbrengsten als gevolg van bezwaarschriften.
Verminderingen die betrekking hebben op voorgaande
belastingjaren worden als kosten in het lopende jaar geboekt.
Daar staat echter geen budget tegenover.

Reserve Intensivering
opleidingsfaciliteiten
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Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

Geraamde
stand per
1/1/2017

VR28/2014
vaststelling
jaarrekening

Na de geraamde
onttrekking in 2016 staat
deze reserve op nul en
kan dus vervallen per 1-12017.
Geen vrijval , want is
noodzakelijk om invulling
te geven aan de afspraak
om tot een gemeentelijk
opleidingsbudget van 2%
van de loonsom te
komen. Samenvoegen tot
nieuwe
Organisatiereserve
Reserve is bedoeld voor
jaarlijkse verwerking van
de eventuele
meeropbrengst, het
jaartal 2013 dient uit de
naam te worden
verwijderd.
Apart handhaven, is
noodzakelijk om te
inkomsten OZB zuiver te
kunnen bepalen en de
kosten van
verminderingen te
dekken.

X

X

vervalt
per 1-12018

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

Ingesteld bij

Resultaat opschoonactie

Geraamde
stand per
1/1/2017

Reserve Regionale
infrastructurele
voorzieningen

Voortzetting van de voorziening Omslagbijdrage Regio na de
opheffing van de stadsregio. In afwachting van een eventuele
vergelijkbare regeling van de Metropoolregio of nieuw specifiek
beleid van de gemeente zelf.

VR28/2014
vaststelling
jaarrekening 2013

Kan vrijvallen, mochten er
nog nieuwe initiatieven
vanuit de Metropoolregio
volgen dan wordt op dat
moment besluitvorming
gevraagd.

49

49

0

Reserve Fiscaliteit

Het dekken van kosten van correctieaanslag en de boete van de
belastingdienst voor wat betreft de BTW.

VR28/2014
vaststelling
jaarrekening 2013

Apart handhaven, het
horizontaal toezicht moet
nog vormgegeven
worden.

341

0

341

Reserve Innovatie
bedrijfsvoering

Het bekostigen van ambtelijke organisatie de basis op orde
brengen, regiegemeente zijn, de drie decentralisaties rond werk,
zorg en jeugd uitvoeren, intensief samenwerken en de
dienstverlening op een hoger plan brengen.

VR38/2014 Berap

Samenvoegen tot reserve
Organisatie.

396

0

396

Ter dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw
Fokkerstraat en verbouw Van Berkenrodestraat en afwikkeling
implementatie samenwerkings- en huurovereenkomst
houtafdeling BGS, Fokkerstraat 510. is de voormalige reserve
afschrijvingen in de administratie van de BGS.

TA 2015-II,
beslispunt 8
overdracht panden
BGS

Gedeeltelijk handhaven,
ter afdekking risico's SOW
(aandeel WSW Schiedam)
en verhuur Fokkerstraat.

2.543

1.000

1.543

X

0

0

0

X

11.543

2.800

8.743

X

Naam bestemmingsreserve

Doelstelling reserve

Reserve ivm overname
Fokkerstraat en
Berckenrodestraat

Egalisatiereserve SIB

Reserve Sociaal Domein

Reserve voor een jaarlijkse verrekening met de algemene
reserve, per 1 januari is saldo altijd 0.

Raadsbesluit mei
2015

Samenvoeging van de reserves Kanteling Sociaal Domein en
Participatiewet.

Zomernota 2016
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Handhaven, gelet op de
omvang van het project
SIB is aparte sturing
gewenst.
Handhaven, bedoeld om
financiële tegenvallers
binnen het
(gedecentraliseerde)
sociaal domein op te
vangen zonder dat dat
meteen ten koste gaat
van de zorgverlening aan
de Schiedammer. De
inschatting is dat een
gedeelte kan vrijvallen
zonder dat dat doel in de
knel komt.

vervalt
per 1-12018

X

X

X

Naam bestemmingsreserve

Reserve stimulering
woningbouw

Reserve toegevoegde
waarde op
bedrijventerreinen

Reserve optimaliseren
ontsluitingen
Buitenhavenweg

Doelstelling reserve

Het bekostigen van de gemaakte afspraken bij lopende
projecten stimulering woningbouw.
Realiseren van bestaande ambities ten aanzien van de
verbetering van duurzaamheid van bedrijventerrein NieuwMathenesse

Ingesteld bij

Resultaat opschoonactie

Vaststelling
jaarstukken
15VR014

Kan vrijvallen, gaat op in
de Reserve
Woonvisie/Woonfonds.

verbetering van het vervoersmanagement op bedrijventerrein
Nieuw-Mathenesse

Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

254

254

0

NVT

NVT

NVT

X

NVT

NVT

NVT

X

NVT

NVT

NVT

NIEUW

NVT

NVT

NVT

NIEUW

NVT

NVT

NVT

NIEUW

NVT

NVT

NVT

NIEUW

NVT

NVT

NVT

NIEUW

Onlangs besloten

raadsbesluit
15VR071, januari
2016

Onlangs besloten

Zomernota en
Reserve Economisch
Ontwikkelingsfonds

Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Economie.

Uitvoeren van de herstructurering vanuit de Woonvisie, alsmede
Reserve Woonfonds

het het uitwerken van alternatieve (innovatieve)
financieringsvormen voor herstructureringsprojecten
Het doen van uitgaven voor beeldende kunsten en aankoop

Reserve Kunst en Cultuur

kunst en cultuur.

Het doen van uitgaven in het kader van bodemsanering
Reserve Bodemsanering

Het doen van uitgaven inzake de de WAP’s voor de Schiedamse
Reserve Wijkactieplannen

wijken.

49

Primaire begroting

In te stellen met de

2017

Primaire begroting 2017

Zomernota en
Primaire begroting

Zomernota en Primaire

2017

begroting 2017

Zomernota en
Primaire begroting

Zomernota en Primaire

2017

begroting 2017

Zomernota en
Primaire begroting

Zomernota en Primaire

2017

begroting 2017

Zomernota en
Primaire begroting

Zomernota en Primaire

2017

begroting 2017

vervalt
per 1-12018

X

raadsbesluit
15VR071, januari
2016

Realiseren van bestaande ambities ten aanzien van de

Geraamde
stand per
1/1/2017

Naam bestemmingsreserve

Doelstelling reserve

Het doen van uitgaven op het gebied van
Reserve Organisatie

organisatieontwikkeling, opleidingen, innovatie bedrijfsvoering
en kosten gerelateerd aan samenwerkingsverbanden.

Totaal

(Bedragen zijn x€1.000)
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Financiële
Stand
Vervalt
Vrijval
Samenna
Handhaven
per 1-1voor
voegen
vrijval
2017
zomernota

Resultaat opschoonactie

Geraamde
stand per
1/1/2017

Primaire begroting

Zomernota en Primaire

NVT

NVT

NVT

NIEUW

2017

begroting 2017
54.206

8.086

46.120

25

Ingesteld bij

vervalt
per 1-12018

Zomernota en

10

7

14

Samenvatting:
De navolgende reserves zullen per 1-1-2017 worden opgeheven, omdat deze dan zijn uitgeput:
-

Reserve culturele activiteiten
Reserve dienstverleningsconcept
Reserve volkshuisvestingfonds
Reserve riolering
Reserve kanteling sociaal domein
Reserve participatiewet

De navolgende reserves zullen per 1-1-2018 worden opgeheven, omdat deze dan zijn uitgeput:
-

Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden
Reserve grondfonds
Reserve deelnemingen
Reserve omgevingswerken realisatie Sveaparken
Reserve actualisatie bestemmingsplannen
Reserve rechtmatigheid
Reserve verhuizing/huisvesting Filmhuis
Reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel WMO
Reserve sportfonds
Reserve restzettingen Sveaparken
Reserve opstellen geluidskaart en actieplan
Reserve wijkbudget IOBS
Reserve Regionale infrastructurele voorzieningen
Reserve stimulering woningbouw
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Van de volgende reserves is het voorstel om ze samen te voegen, omdat het bestedingsdoel vergelijkbaar is:
-

Reserve beeldende kunst
Reserve aankoop cultuur en historie

Samenvoegen tot nieuwe reserve Kunst & Cultuur
-

Reserve onderhoud verkeersinstallaties

Deze reserve onderbrengen in de bestaande reserve MBOP buitenruimte.
-

Reserve DU bodemsanering
Reserve ISV-3 bodemsanering

Samenvoegen tot de nieuwe Reserve Bodemsanering
-

Reserve WAP Nieuwland
Reserve WAP Oost

Samenvoegen tot de Reserve Wijk Actie Plannen
-

Reserve gemeente nieuwe stijl
Reserve Intensivering opleidingsfaciliteiten
Reserve Innovatie bedrijfsvoering

Samenvoegen tot de reserve Organisatie.
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De reserves die na besluitvorming op deze Zomernota per 1-1-2017 nog in de begroting opgenomen zijn:
-

Reserve afschrijvingen
Reserve onderwijs (incl. contractmanagement)
Reserve parkeren
Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden
Reserve fractieondersteuning
Reserve milieubeheer erfpachtgronden
Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten
Reserve grondfonds
Reserve grootonderhoud gem.onroerend goed
Reserve deelnemingen
Reserve omgevingswerken realisatie Sveaparken
Reserve vastgoedbeheer binnenstad
Reserve actualisatie bestemmingsplannen
Reserve rechtmatigheid
Reserve verhuizing/huisvesting Filmhuis
Reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel WMO
Reserve sportfonds
Reserve restzettingen SVEA-parken
Reserve riolering
Reserve ISV-3
Reserve wijkbudgetten bewonersinitiatieven
Reserve vouchers Nieuwland
Reserve wijkbudget IOBS
Reserve frictiekosten heroverwegingen
Reserve restwerken afgesloten grondexploitaties
Reserve particuliere woningverbetering
Reserve inkomensvoorziening
Reserve MBOP Openbare Ruimte
Egalisatiereserve MBOP S&R
Reserve Woonvisie
Reserve Vermindering OZB oude jaren
Reserve Regionale infrastructurele voorzieningen
53

-

Reserve Fiscaliteit
Reserve ivm overname Fokkerstraat en Berckenrodestraat
Egalisatiereserve SIB
Reserve Sociaal Domein
Reserve stimulering woningbouw
Reserve toegevoegde waarde op bedrijventerreinen
Reserve optimaliseren ontsluitingen Buitenhavenweg
Reserve Economisch Ontwikkelingsfonds (NIEUW)
Reserve Uitvoeringsprogramma Woonvisie (NIEUW)
Reserve Kunst en Cultuur (NIEUW)
Reserve Bodemsanering (NIEUW)
Reserve Wijkactieplannen (NIEUW)
Reserve Organisatie (NIEUW)
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Bijlage 3. Geactualiseerd Kompas 2014-2018

(Wordt na 31 mei separaat toegezonden)
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