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Inleiding
In dit document staan de jaarstukken van onze gemeente over 2020. De jaarstukken bestaan uit
het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en
controlcyclus (P&C-cyclus) over 2020. In het jaarverslag kijken wij terug en leggen wij
verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2020. Daarbij volgen wij de systematiek en
indeling van de begroting. In de jaarrekening staan onder andere de balans en toelichting, het
overzicht van baten en lasten en de analyse van het rekeningresultaat.
Verantwoording
In het jaarverslag melden wij per programma wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en
gedaan. We geven inzicht in de lasten en baten per taakveld en programma.
Wij geven antwoord op de vijf w-vragen (Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor specifiek
doen?, Wanneer gereed? , Wat hebben we gedaan? en Wat heeft het gekost?). We gaan in de
jaarstukken ook in op nieuwe acties, veranderingen en belangrijke ontwikkelingen. Continuering
van beleid dat er al is (going concern) hebben wij niet apart opgenomen in het jaarverslag.
Wij brengen verslag uit over de tweede w-vraag, wat gaan we daarvoor doen? Om de relatie te
leggen met de eerste w-vraag hebben we deze per programma en taakveld opgenomen. Hieronder
geven wij aan wat wij onder de verschillende statussen verstaan.
Zwarte vlag: gerealiseerde activiteiten.
Groen vinkje: activiteiten die volgens de
planning verlopen.
Geel uitroepteken: geringe afwijking op de
planning.
Rood kruis: niet gerealiseerd.

Inzicht geven in wat we hebben bereikt, is niet makkelijk. Dat komt omdat het hier meestal gaat
om het bereiken van maatschappelijke effecten. Verandering van deze effecten duurt vaak langer
dan de verantwoording van een jaar. Ook zijn die effecten moeilijk te meten of inzichtelijk te
maken. Daarom noemen wij de gewenste (maatschappelijke) effecten. En de resultaten van
activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste effecten.
Financiële tabellen
In de financiële tabellen hebben wij de verschillen uitgelegd met een V (voordelig) en een N
(nadelig). De financiële tabellen maken we door een automatische koppeling met het financiële
programma. Hierdoor kunnen in de financiële tabellen in de jaarstukken afrondingsverschillen van
€ 1.000 staan.
Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord ‘Sterk, betrokken & vitaal’ (2018-2022) staat vanaf de begroting 2019 als rode
draad in de P&C-cyclus.
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Samenvatting
De gemeente Terneuzen heeft een flinke plus op de jaarrekening van vorig jaar. De gemeente kan
een bedrag van € 8.673.000 bijschrijven. Dit is meer dan verwacht. Het positieve resultaat komt
door lagere uitgaven dan gepland, zoals minder kapitaallasten en personeelskosten. Ook de
coronacrisis had invloed op ons uitgavenpatroon. Hogere inkomsten hadden we onder andere door
de uitkering gemeentefonds. De plus wil Terneuzen grotendeels (€ 7.296.500) gebruiken om de
financiële positie te versterken. De gemeente gaat voorzichtig om met het goede resultaat, mede
ingegeven door de grote tekorten in het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds.
In deze samenvatting geven we een korte weergave van de belangrijkste onderdelen van de
jaarrekening.
Voordat we nader ingaan op de financiële analyse, besteden we eerst aandacht aan COVID-19,
omdat de gevolgen van deze pandemie als een rode draad door de jaarrekening 2020 lopen.

COVID-19
In het voorjaar van 2020 werden we geconfronteerd met de wereldwijde COVID-19 pandemie.
Deze crisis heeft nog steeds veel impact op het dagelijks leven van inwoners en organisaties. Ook
in onze gemeente zijn de maatschappelijke en economische gevolgen hiervan groot. In maart 2020
schaalden de Veiligheidsregio’s op naar GRIP 4. De crisisbeheersing werd daarna regionaal
aangestuurd via een speciaal crisisteam (Regionaal Beleidsteam) onder leiding van de voorzitter
van de veiligheidsregio. Vanuit de veiligheidsregio’s werd nauw samengewerkt met het rijk dat de
aanpak voor zorg en maatregelen landelijk coördineerde. De burgemeester woonde als voorzitter
van de Veiligheidsregio Zeeland wekelijks het Veiligheidsberaad bij, bestaande uit de voorzitters
van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. In dit overleg werd vaak met leden van kabinet overlegd
over nieuwe of aangepaste maatregelen.
Effecten op de organisatie
Diverse medewerkers hadden een rol in de regionale bestrijding van de crisis. Zij werkten samen
met medewerkers van andere Zeeuwse gemeenten vanuit het team Bevolkingszorg van de
Veiligheidsregio. Deze extra inzet ging deels ten koste van reguliere werkzaamheden. Niet alleen
op het gebied van de Veiligheidsregio hebben wij extra inzet gepleegd, ook voor de uitvoering van
de TOZO, de handhaving, communicatie en dienstverlening hebben wij nieuwe en extra
werkzaamheden verricht. Medewerkers werkten grotendeels thuis, tenzij het voor de
dienstverlening noodzakelijk was om op kantoor te werken. Daarvoor hebben wij de ictinfrastructuur een extra impuls gegeven om het thuiswerken op grote schaal mogelijk te maken.
Niet alle medewerkers binnen de gemeente konden hun reguliere werkzaamheden uitvoeren,
omdat bepaalde taken tijdelijk tijdens de lockdown niet uitgevoerd konden worden. Deze groep
medewerkers heeft zich ingezet voor andere werkzaamheden. In plaats van zwemles geven,
werden de zwembaden schoongemaakt. Medewerkers hebben onder andere zwerfvuil opgehaald,
extra ondersteuning geboden bij de milieustraat en ondersteuning geboden bij het digitaliseren van
het archief.
Financiële effecten
Ook had de COVID-19 crisis impact op de financiën. Enerzijds hadden wij minder lasten op het
gebied van o.a. representatie, scholing, energie en evenementen. Anderzijds maakten extra kosten
voor noodopvang voor kinderen, afvalverwerking, het uitvoeren van de TOZO, een groter beroep
op de bijstand en betaalden wij de subsidies en zorgkosten door ter compensatie. Daarnaast
hadden we lagere inkomsten door lagere opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo en het
peuteraanbod, lagere opbrengsten van leges en belastingen. Het rijk stelde diverse
compensatieregelingen beschikbaar. Een uitgebreid overzicht over de COVID-19 crisis treft u aan in
de paragraaf COVID-19.

Jaarverslag en jaarrekening
Onze jaarrekening 2020 heeft een positief saldo van € 8.673.000. Daarmee is het resultaat
€ 4.320.000 voordeliger dan we vooraf in de begroting hadden geraamd. In die begroting (inclusief
de begrotingswijzigingen) rekenden we al op een positief saldo (inclusief onvoorzien) van
€ 4.353.000.
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Opbouw van verschillen
Hieronder maken wij duidelijk uit welke onderdelen het jaarrekeningsaldo bestaat.
In 2020 hielden wij al rekening met een positief rekeningsaldo (inclusief onvoorzien) van
€ 4.353.000. In de begrotingswijzigingen en de perioderapportages 2020 pasten wij een aantal
onderdelen aan. Nu blijkt dat wij op sommige onderdelen te voorzichtig waren met het aanpassen
van onze ramingen dit ook in relatie met COVID-19. Dat vertaalt zich nu door in het rekeningsaldo.
Jaarrekeningsaldo 2020
Onderwerp
Begrotingssaldo en onvoorzien na wijziging
Salarissen (inclusief voormalig personeel), personeel van derden en
organisatiekosten
Kapitaallasten

Bedrag
€ 4.353.000
€ 742.000
€ 1.129.000

Onderwijshuisvesting

€ 311.000

Sociaal Domein buiten hekwerk

€ 792.000

Bijdrage CVV

€ 407.000

Stortkosten
Gemeentefonds
Toegerekend aan grondexploitatie en investeringen
Grondverkopen Kop Noordstraat

€ -437.000
€ 372.000
€ -442.000
€ 430.000

Diverse mutaties boven € 100.000

€ 1.059.000

Overige mutaties onder € 100.000

€ -43.000

Jaarrekeningsaldo 2020

8.673.000

In het rekeningsaldo zitten ook voordelen van besluiten en verplichtingen uit 2020, die we
(helemaal) uit kunnen voeren in 2021. Daarom willen wij de volgende bedragen opnieuw
bestemmen (€ 1.376.500):


budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 (€ 1.207.500);



toevoegingen aan reserves door de Decembercirculaire Gemeentefonds 2020 (€ 169.000).

In de cijfers hierboven hebben wij niet de tekorten van het Sociaal domein (=Jeugdwet, Wet
maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet) opgenomen. Ons uitgangspunt blijft dat wij het
Sociaal domein budgetneutraal organiseren. Dat betekent dat wij de tekorten dekken vanuit de
reserve Sociaal domein. Voor verder informatie verwijzen wij naar het onderdeel (taakstelling)
sociaal domein.
In 2020 is de reserve Sociaal domein gedaald met een bedrag van € 726.000. Deze afname is lager
dan eerder voorzien. Door deze mutatie zijn de lasten binnen het hekwerk sociaal domein gelijk
aan de bijdragen van het Rijk voor de hiervoor genoemde wetten.
Hieronder geven wij een toelichting op de grootste verschillen
Salarissen (inclusief voormalig personeel), personeel van derden en organisatiekosten
Wij hebben per saldo een voordeel van € 742.000 op de salarissen. Bij de salarislasten van de
organisatie en het college ontstond een tekort van € 213.000. Voor inhuur personeel van derden
was een voordeel van € 658.000. Mede vanwege COVID-19 zijn er voordelen op de
organisatiekosten van totaal € 297.000. Dit betreft voor € 148.000 scholing, € 82.000 reis- en
verblijfskosten en € 67.000 inventaris.
Dit valt grotendeels toe te schrijven aan het bij de 3e perioderapportage (te ruim) gecalculeerde
voordeel. Bij de 3e perioderapportage zijn vanuit de post salarissen voor in totaal € 1 miljoen
bedragen overgeboekt naar de algemene middelen (€ 300.000), naar de APPA voorziening
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(€ 150.000) en naar diverse inhuurbudgetten (€ 555.000). Daarnaast is er nog een overschrijding
op de post college van € 85.000 voortvloeiend uit het op peil brengen van de APPA voorziening.
Kapitaallasten
Het voordeel op de afschrijvingen betreft voornamelijk de volgende onderdelen, inzamelen en
verwerken afval (€ 182.000), wegen (€ 266.000), openbaar groen en openluchtrecreatie €
113.000, Riolering € 118.000, Wonen en bouwen € 112.000.
Wij raamden voor afschrijvingen een bedrag (na wijziging) van € 10.028.000. De oorzaken hiervan
zijn deels nog niet uitgevoerde investeringen, maar ook de gevolgen van de notitie materiële vaste
activa van de commissie Besluit en Verantwoorden. Door de start van het moment van afschrijven
in het jaar na ingebruikname van het activum is er een eenmalig voordeel in 2020.
Onderwijshuisvesting
De afhandeling van de brandschade met de verzekering heeft enige tijd geduurd. Uiteindelijk leidde
dit tot een hogere uitkering van de verzekering dan verwacht voor de brandschade bij basisschool
De Geule in de Rivierenbuurt.
Sociaal Domein buiten hekwerk
We spraken af dat we voor de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet budgetneutraliteit hanteren.
Dit noemen we het hekwerk. Daarnaast bevat programma 6 Sociaal domein ook nog andere posten
die niet tot het hekwerk behoren. Op deze posten hebben wij per saldo € 792.000 voordeel. Dit is
vooral onderverdeeld in: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, waaronder uitvoeringskosten
TOZO € 861.000, Minimabeleid € 71.000 en Inburgering € - 106.000.
Bijdrage CVV
Het voordeel op de bijdrage CVV ontstond door minder leerlingenvervoer als gevolg van de sluiting
van de scholen tijdens de lockdown. De verhoogde raming als gevolg van het faillissement van TCR
bleek achteraf niet nodig. Deze raming passen wij in 2021 met een perioderapportage aan. De
effecten voor 2022 en verder nemen wij op in de kaderbrief 2022-2025.
Stortkosten
Als gevolg van COVID-19 en de daarbij genomen maatregelen zijn veel mensen thuis gaan
opruimen. Hierdoor werd het aanmerkelijk drukker op de milieustraten. Dit met als gevolg dat de
hoeveel aangeboden afval, en daarmee de stortkosten, incidenteel meer waren in 2020. In 2020
kondigde het Rijk wel compensatie aan, maar deze extra middelen verstrekte het Rijk nog niet.
Zodra deze compensatieregeling komt, moeten wij deze op basis van aanvullende
begrotingsvoorschriften in 2021 verantwoorden.
Gemeentefonds
Het gemeentefonds geeft in 2020 een voordeel van € 148.000. Dit is een combinatie van
aanpassing van de uitkeringsfactor, de aantallen en de compensatie COVID-19 door het Rijk bij de
decembercirculaire 2020. Het grootste voordeel in deze analyse ziet op nabetalingen 2018
(€ 69.000) en 2019 (€ 159.000).
Toegerekend aan grondexploitatie en investeringen
Wij hebben een nadeel van € 220.000 door per saldo minder werkelijke salarissen bij
investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie en een nadeel van € 223.000 aan overhead.
De overhead rekenen wij toe door een opslag bovenop de salarissen te doen.
Grondverkopen Kop Noordstraat
Voor het project de Kampanje zijn gronden verkocht aan de projectontwikkelaar voor € 430.000.
Deze verkoopopbrengst gebruiken wij als dekking van de realisatie van de nieuw te bouwen
bibliotheek. Dit bedrag voegen wij toe aan de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen
economisch nut.
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Verschillende mutaties boven € 100.000
Dit betreft de mutaties die betrekking hebben op onder andere Beheer overige gronden en
gebouwen (€ 247.000), Energie (- € 101.000), Cultuurpresentatie, -productie en - participatie (€
111.000), verkeer en vervoer (€ 109.000), Herverdeling middelen startgroepen (€ 122.000),
Wonen en bouwen (€ 230.000) en belastingen en heffingen (€ 342.000).
Overige mutaties onder € 100.000
Dit bedrag bestaat uit verschillende kleinere posten.
Een uitgebreidere uitleg over de voor- en nadelen staat bij onderdeel III toelichting op baten en
lasten, analyse rekeningresultaat. Per programma maken wij de verschillen inzichtelijk tussen de
gerealiseerde baten en lasten en de geraamde baten en lasten.

Bestemming resultaat
Hieronder maken wij duidelijk hoe we het resultaat (€ 8.673.000) bestemmen.
Bestemming jaarrekeningsaldo 2020
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Bedrijfsvoering
Overig

58.000
159.000
217.000

Te vormen / toevoegingen aan bestemmingsreserves

Reserve Covid-19 (Decembercirculaire 2020)
Reserve Covid-19 Coronacompensatie culturele voorzieningen
Reserve Covid-19 Uitvoeringskosten TOZO
Reserve Sociaal domein Startgroepen
Reserve vergoedingen glasvezelnetwerk
Reserve kapitaallasten economisch nut
Algemene reserve

169.000
71.000
273.000
121.500
95.000
430.000
7.296.500
8.456.000

Jaarrekeningsaldo 2020

8.673.000

Een bedrag van € 217.000 is nodig om besluiten en verplichtingen uit 2020 (volledig) uit te kunnen
voeren in 2021 en een bedrag van € 8.456.000 voegen we toe aan de reserves.
De grootste toevoegingen aan de reserves lichten we hieronder toe.
Decembercirculaire Gemeentefonds 2020 (€ 169.000)
Bij de decembercirculaire hebben wij middelen ontvangen voor corona compensatie voor
intensiveringsmaatregelen voor de onderdelen gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand,
minima in quarantainetijd en re-integratie. Deze middelen voegen wij toe aan de
bestemmingsreserve COVID-19.
Coronacompensatie culturele voorzieningen (€ 71.000)
In 2020 kende het Rijk een corona compensatiepakket toe voor culturele voorzieningen van
€ 367.260. Hiervan kenden wij € 296.119 over de periode maart tot en met december 2020 toe.
Het restant voegen we toe aan de reserve COVID-19 voor mogelijke aanvragen in 2021.
Uitvoeringskosten TOZO (€ 273.000)
Wij ontvingen een vergoeding van € 559.000 van het Rijk voor de uitvoeringskosten TOZO.
De werkzaamheden voor de TOZO zijn uitgevoerd door een combinatie van eigen personeel en de
medewerkers van het Werkservicepunt. Het restant (€ 273.000) van deze vergoeding zetten wij in
2021 voor uitvoering van de TOZO.
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Startgroepen (€ 121.500)
Vanwege nadere uitvoeringsafspraken en wijziging als gevolg van de toegekende Regiodeal ZVL
'Zeeuwen Zelf aan Zet', worden de geraamde bedragen voor de startgroepen herverdeeld over de
jaren 2020 t/m 2023. Als gevolg hiervan voegen we € 121.500 toe aan de reserve sociaal domein.
Reserve vergoedingen glasvezelnetwerk (€ 95.000)
Twee partijen zijn gestart met de aanleg van het netwerk in de kern Terneuzen. Hiervoor
ontvangen wij leges en een degeneratievergoeding. Deze vergoeding hebben wij nodig om de
schade die door het aanleggen van de kabels en leidingen aan de verharding is veroorzaakt weer te
herstellen. In 2020 hebben we hogere inkomsten (degeneratievergoeding en leges) ontvangen van
€ 95.000. Deze middelen en de hogere inkomsten in 2021 en verdere jaren willen wij toevoegen
aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve vergoedingen glasvezelnetwerk, om de toekomstige
kosten van herstel uit te dekken.
Grondverkopen Kop Noordstraat (€ 430.000)
Voor het project de Kampanje zijn gronden verkocht aan de projectontwikkelaar voor € 430.000.
Deze verkoopopbrengst gebruiken wij als dekking van de realisatie van de nieuw te bouwen
bibliotheek. Dit bedrag voegen wij toe aan de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen
economisch nut.
Algemene Reserve (€ 7.296.500)
Wat overblijft van het rekeningresultaat voegen wij toe aan de algemene reserve. Dit bedrag is
eventueel beschikbaar voor afwegingen op het gebied van onderwijshuisvesting (IHP).
Een uitleg over de overhevelingen en toevoegingen staat bij onderdeel III toelichting op baten en
lasten, analyse rekeningresultaat.

Financiële positie
In 2020 realiseerden wij een incidenteel positief rekeningsaldo. Dit resultaat voegen wij voor een
groot gedeelte toe aan de reserves en voor een ander deel gebruiken wij dit in 2021 voor
verplichtingen uit 2020. Dit eenmalige gunstige rekeningsaldo kunnen wij niet structureel
gebruiken voor de ontwikkelingen in de komende tijd. Naast dit gunstige rekeningsaldo hebben wij
flinke tekorten op het sociaal domein.
Reservepositie (exclusief gerealiseerd resultaat)
De afgelopen jaren voegden we een groot deel van de voordelige rekeningresultaten toe aan de
algemene reserve en bestemmingsreserves. De stand van de reserves is belangrijk voor de
solvabiliteit en de financiële positie.
Jaarrekening
Reservepositie per 31-12 (bedrag x € 1.000)

Begroting

2018

2019

2020

2020

Algemene reserve

16.249

19.219

30.647

18.351

Bestemmingsreserves

27.316

21.526

15.701

19.384

43.565

40.745

46.348

37.735

Totaal reserves

We zien dat de reservepositie in 2020 ten opzichte van 2019 steeg. Door de voordelige uitkomsten
van de jaarrekening 2019 hebben we de reservepositie van de gemeente kunnen versterken. In
2020 hebben we € 3.692.000 vanuit het resultaat 2019 toegevoegd aan de algemene reserve. Dit
is vooral de reden voor het verschil tussen de stand van de algemene reserve bij de jaarrekening
2020 en die van de begroting 2020. Daarnaast voegden we bij de kaderbrief 2021-2024 een
bedrag van € 7.187.000 toe door overheveling uit diverse bestemmingsreserves die niet meer
benodigd waren. De toevoegingen aan de bestemmingsreserves waren voornamelijk de
bestemmingsreserve budgetoverhevelingen (€ 840.000) en precario belasting (€ 574.000).
Het groter maken van het eigen vermogen doen wij door incidentele plussen toe te voegen aan
onze algemene reserve. Door ook een groot gedeelte (€ 8.456.000) van het rekeningresultaat
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2020 toe te voegen aan de reserves, stijgt het eigen vermogen in 2021. Dit hebben wij nog niet
verwerkt in de tabel hierboven. Dat komt omdat de gemeenteraad nog moet besluiten over de
bestemming van het rekeningsaldo 2020.
Een toelichting op de reserves staat bij onderdeel I Balans en toelichting, onderdeel reserves.
Schuldpositie
We sloten in 2020 geen nieuwe langlopende leningen af. Door aflossingen daalt de totale
schuldenlast met € 13.379.000. Hierdoor zien we een stijging van de solvabiliteit van 20,3% naar
23,5%.
Jaarrekening

Begroting

Schuldpositie per 31-12

2018

2019

2020

2020

Debtratio

79,3%

79,7%

76,5%

80,3%

Netto schuld per inwoner

2.807

2.660

2.528

2.802

Er zijn twee indicatoren die inzicht geven in de schuldpositie. Dit zijn de Debtratio en Netto schuld
per inwoner. De Debtratio geeft het aandeel weer van het vreemd vermogen vergeleken met het
balanstotaal. Netto schuld per inwoner is de schuld gedeeld door het aantal inwoners. De debt ratio
daalt omdat het vreemd vermogen lager wordt. De Netto schuld per inwoner daalt omdat de totale
schuld daalt (lang en kort geld). Voor een verdere toelichting over deze twee indicatoren verwijzen
wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Risico’s
Wij namen in de begroting 2020 een aantal financiële (rest)risico’s op. Deze risico’s leidden in 2020
niet tot nadelige financiële gevolgen.
In 2020 kregen we te maken met COVID-19. Het financiële risico is dat wij meer (netto)kosten
hebben dan compensatie van het Rijk. Dit was in 2020 niet het geval.
Wij voorzien voor de volgende jaren risico’s. De twee belangrijkste risico’s zijn:


Sociaal Domein (inclusief Dethon, GGD/IJZ en aanz)
Wij hebben vanaf 2020 een forse taakstellende bezuiniging op het Sociaal domein.



Algemene uitkering gemeentefonds
De algemene uitkering daalt door ‘trap op, trap af’. Door COVID-19 heeft het Rijk deze
systematiek ‘bevroren’ voor 2020 en 2021. Vanaf 2022 hebben we weer het risico dat de
algemene uitkering daalt door ‘trap op, trap af’.
Daarnaast gaat de herverdeling van het gemeentefonds in op 1 januari 2023. Deze
herverdeling valt voor onze gemeente fors negatief uit. Dit risico is beperkt, omdat we in onze
meerjarenbegroting het nadelige effect al voor een groot deel hebben opgenomen.

Meer informatie staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Investeringen
In 2020 gaven we een bedrag van € 12.286.0000 uit aan investeringen. Hiervan gaat
€ 4.393.000 over de investeringen van het investeringsprogramma 2020. Voor de investeringen
voor de jaren voor 2020 hebben we een bedrag van € 7.894.000 uitgegeven. In de begroting 2020
stond een bedrag van € 13.278.000 voor het Investeringsprogramma 2020. Hiervan hebben we
€ 1.195.000 toegevoegd aan reeds bestaande investeringskredieten en een totaal van € 235.000
aan investeringskredieten verlaagd. Dat brengt het totaal voor 2020 op € 11.848.000. Bij de
kaderbrief 2021-2024 is besloten om een totaal van € 889.000 aan investeringskredieten te
schrappen, dit is verwerkt op de desbetreffende kredieten.
De uitgaven gaan voor het grootste deel naar wegen (€ 3.272.000), rioleringen (€ 4.245.000),
Bouw nieuwe bibliotheek Kop van de Noordstraat (€ 1.078.000), wonen en bouwen (€ 904.000),
veerhavengebied (€ 807.000) en afval (€ 531.000). Voor de investeringen van het
wegenbeheerplan, Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 en het Water- en
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Rioleringsplan (WRP) 2019-2023 pakken we naast werkzaamheden uit de jaarschijf 2020, ook de
werkzaamheden op uit de eerdere investeringsprogramma's.
Voor riolerings (deel-)projecten afkomstig uit de jaarschijven 2015 t/m 2018 is er namelijk sprake
van een (flinke) achterstand. Vooral bij rioolrenovaties en renovaties aan gemalen. Deze
achterstand hebben wij voor een deel kunnen inlopen in 2020. Daarnaast hebben we een groot
aantal projecten uit de jaarschijf 2020 in voorbereiding genomen en deels uitgevoerd.
In de bijlage van de jaarrekening staat de verantwoording van het investeringsprogramma.

Hoofdpunten uit de programma’s
In de jaarstukken staan alle uitgaven over de hele breedte van de gemeentelijke beleidsvelden. Wij
geven hieronder een selectie per programma van de belangrijkste thema’s in 2020.
Westkade Sas van Gent (Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat)
In februari 2019 sloten wij een deel van de Westkade te Sas van Gent af. De constructie was zo
instabiel geworden dat er door de kans op instorting van de kade gevaar zou kunnen ontstaan voor
weggebruikers. Begin 2020 rondden wij de gesprekken af met Rosier en Rijkswaterstaat. De
civieltechnische en waterbouwkundige voorbereidingen voor deze complexe constructie als ook de
vergunningaanvragen werden afgerond, waarna in het voorjaar 2020 met de werkzaamheden van
de reconstructie werd gestart. Gedurende de rest van het jaar is hard gewerkt om de kade zo snel
mogelijk weer terug open te krijgen. Vanaf eind maart 2021 rijden er weer auto’s over de
Westkade en is Sas van Gent weer optimaal bereikbaar.
Regiodeal (O&E) (Programma 3 Economie)
Op 13 juni 2020 is de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen Rijk en de
regio ondertekend. Hierin is een Rijksbijdrage van € 7.500.000 inclusief BTW, voor een programma
met achttien projecten vastgelegd. De gemeente Terneuzen is kassier van de Regio Deal. In 2020
ontvingen we de eerste tranche middelen van het Rijk waarna wij de subsidiebeschikkingen
afgeven aan de projecten. Het programmabureau voerde met alle projecten een startgesprek.
Daarin werd besproken of de projecten startklaar zijn. Verder zijn de projecten getoetst op
staatssteun. De tweede tranche beschikkingen volgt later in 2021.
Verknopen en verkopen (Programma 3 Economie)
“Verknopen en verkopen” heeft betrekking op onze kleinschalige initiatieven in het centrum van de
stad Terneuzen. Deze initiatieven dragen bij aan een aantrekkelijk en beleefbaar stadscentrum.
In dit kader brengen wij op diverse plekken kunstzinnige beschilderingen aan en voegen extra
verlichting toe om accent te kunnen leggen op de diverse (loop)verbindingen en verblijfsgebieden
in het centrum. Daarnaast bestickeren we etalages van leegstaande panden, voegen extra
zitelementen en groen (“hanging baskets”) toe.
Naast de diverse concrete en direct zichtbare initiatieven maakten wij in 2020 ook een aantal
herinrichtingsstudies die wij in 2021 verder willen uitwerken en waar mogelijk uitvoeren. Wij
doelen op de aanpak van de openbare ruimte om en nabij de Herengracht en het vergroenen van
diverse locaties in de binnenstad.
Onderwijsachterstandenbeleid (Programma 4 Onderwijs)
Met ingang van 2020 krijgen peuters met een risico op onderwijsachterstanden 16 uur
peuterspeelzaalwerk/voorschoolse educatie aangeboden. COVID-19 gaf uitdagingen waar het gaat
om het verder ontwikkelen van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De focus van onderwijs
en kinderopvang lag in 2020 op het organiseren van de noodopvang, het thuisonderwijs en later de
opstart van het fysieke onderwijs. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een
aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense
zomerschool werd groter en er was een aanbod speciaal voor anderstalige kinderen.
Onderwijshuisvesting (Programma 4 Onderwijs)
Op 30 juni 2020 stemde de raad in met de vaststelling van het Integraal huisvestingsplan
onderwijs gemeente Terneuzen (IHP). Hierin staan de belangrijkste opgaven op het gebied van
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onderwijshuisvesting in de komende jaren. In het IHP besteden wij onder meer aandacht aan
duurzaamheid en kwaliteit, samenwerking en groei en krimp.
De raad stelde een investeringskrediet beschikbaar voor nieuwbouw in Rivierenbuurt en Hoek. Voor
de brede school in Othene stelde de raad budget beschikbaar voor een interne verbouwing.
Wij startten in 2020 het onderzoek op naar het voorkeursscenario voor Westdorpe. Dit onderzoek
loopt.
Wij voerden een haalbaarheidsonderzoek uit naar de onderwijshuisvesting in het Voortgezet
Onderwijs. Op 17 december 2020 besloot de raad op basis van dit haalbaarheidsonderzoek om in
principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College op de
locatie Zeldenrustlaan in 2028. De raad gaf hierbij aan, dat bij nieuwe stedenbouwkundige
ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. De raad stelde de opschortende
voorwaarde dat ze akkoord moet gaan met de voorstellen die het College doet om financiële
dekking te vinden. De raad gaf het college de opdracht mee om voorstellen aan de raad te doen in
het kader van de voorbereiding op de Kaderbrief 2022. Ook gaf de raad het college de opdracht om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot doordecentralisatie van middelen aan Stichting
Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijshuisvesting.
(Taakstelling) sociaal domein (Programma 6 Sociaal domein)
In 2020 lag de nadruk binnen het Sociaal Domein (Jeugdwet, Participatiewet en Wet
maatschappelijke ondersteuning) op de verdere uitwerking van de maatregelen die we moeten
nemen om de tekorten binnen het ‘gesloten systeem’ van het Sociaal Domein terug te dringen.
Deze maatregelen verwerkten we in de programmabegroting 2021.
Met de financiële effecten daarvan hebben we de taakstelling al voor een klein deel kunnen
invullen. Daarnaast pakten we verschillende maatregelen op, zoals de praktijkondersteuner jeugd
voor de huisartsen, het maatwerkteam en een aanpak gericht op de Participatiewet die begin 2021
afgerond wordt.
Dit in een jaar waarin de corona-crisis veel capaciteit en aandacht heeft gevraagd, zowel binnen
onze eigen organisatie als van onze (keten)partners. De corona-crisis raakt immers in sterke mate
de doelgroepen die we vanuit het Sociaal Domein ondersteuning bieden.
Dit zorgde voor extra druk op de beschikbare middelen, bijvoorbeeld door een toenemende hogere
instroom in de bijstand of (landelijke) afspraken over de zorgcontinuïteit. Middelen die, zoals ook
de landelijke en regionale onderzoeken naar de voor het sociaal domein beschikbare budgetten
bevestigen, toch al zwaar onder druk staan. Helaas leidde dit ook in 2020 nog niet tot aanvullende
middelen vanuit het rijk. Besluitvorming hierover is doorgeschoven naar het volgende kabinet.
Aan-z -Hulp bij huishouding (Programma 6 Sociaal domein)
In 2019 besloot de gemeenteraad om de algemene voorziening zo-net te beëindigen door de
invoering van het abonnementstarief. Alle klanten van zo-net zijn in 2020 opnieuw beoordeeld. Het
resultaat hiervan was dat het grootste deel van de klanten het recht op hulp bij huishouden
behoudt.
Onderdeel van de transitie is de overdracht van klanten en medewerkers naar een zorgaanbieder.
Dit proces verloopt via een aanbesteding. Omdat dit zorgvuldig moet gebeuren en de voorbereiding
tijd kost, vindt de overdracht medio 2021 plaats. De dienstverlening via zo-net liep door in 2020 en
ook in 2021, zolang er nog geen andere zorgaanbieder bekend is.
Naast de transitie hulp bij huishouden speelden nog andere onderwerpen bij aan-z. In oktober
besloot het algemeen bestuur van aan-z over de aanstelling van de directeur bij aan-z. Een geschil
over het salaris en de aanstelling van de directeur bij aan-z leidde tot het vertrek van wethouder
Stoker. In november 2020 besloot de gemeenteraad over de begroting 2021 en de zienswijze op
de begroting van aan-z. In deze zienswijze nam de gemeenteraad een extra passage op over het
salarisniveau en de aanstelling van de directeur van aan-z.
De gemeenteraad besloot in december 2020 om een commissie in te stellen. Deze commissie
voerde een onderzoek uit naar de structuur en besluitvorming bij aan-z en de samenwerking
tussen aan-z en de gemeente. Dit onderzoek moet leiden tot voorstellen voor verbetering in de
structuur, besluitvorming en werkwijze tussen gemeente. Deze verbeteringen gelden in de eerste
plaats voor aan-z zelf, maar ook voor overige verbonden partijen.
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Intervence (Programma 6 Sociaal domein)
De afgelopen jaren waren er financiële- en kwaliteitsproblemen bij de Gecertificeerde Instelling
(GI) Intervence. Verschillende keren verleenden de dertien Zeeuwse gemeenten een
instandhoudingsbijdrage aan Intervence. Maar in 2020 bleken de problemen bij Intervence zodanig
dat eind november 2020 besloten is het contract van Intervence niet te verlengen en de lopende
zaken over te dragen naar de andere drie gecontracteerde GI’s in Zeeland.
Tijdens het proces is nauw samengewerkt met het ministerie, de inspecties en de jeugdautoriteit.
Het ministerie wilde afspraken maken over de continuïteit van zorg. Daarom kwam er de afspraak
om de uitvoering van de overdracht te beschrijven in een transitieplan. Het ministerie drong erop
aan dat er een terugvaloptie in het transitieplan zou worden opgenomen. Die terugvaloptie is
overname van Intervence door Jeugdbescherming (JB) West.
Dit concepttransitieplan is begin februari 2021 gedeeld met betrokken partijen volgens de
gemaakte afspraken. De inspecties keurden het conceptplan niet goed omdat zij zich zorgen maken
over het leveren van zorg door één van de overnemende GI’s. Het ministerie wil graag nader
onderzoeken of de terugvaloptie de beste optie is in deze situatie. De verwachting is dat de
terugvaloptie hoge(re) kosten met zich mee zal brengen voor de gemeenten. Daarom dringen de
gemeenten aan op financiering vanuit het ministerie voor deze hogere kosten.
Duurzaamheid (Programma 7 Volksgezondheid en milieu)
Op het gebied van duurzaamheid bereikten we diverse doelen en werkten we verder aan een
aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo stelde de gemeenteraad voor de Energietransitie en het
landelijk Klimaatakkoord de Regionale Energie Strategie Zeeland vast op 28 mei 2020. In 2020 zijn
we gestart met de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Dit warmteplan op wijkniveau geeft de
route aan naar aardgasloze en energieneutrale wijken in 2050 en zal in 2021 worden vastgesteld.
Na het vaststellen van de structuurvisie zonne-energie verleenden we aan zes initiatieven voor
zonnepanelenparken onze medewerking. Ook zijn we het project Regeling Reductie Energie (RRE)
gestart. Sinds september 2020 kunnen particuliere woningeigenaren acht verschillende
energieproducten en –adviezen aanvragen inclusief RRE-subsidie via ons digitale Duurzaam
Bouwloket.
In het kader van het Projectplan Verbetering leefomgeving Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen werd in
2020 een luchtmeetpunt in Sluiskil geplaatst. Voor het verminderen van zwerfafval tekende
wethouder Van Assche het Convenant Schone Schelde. De doelstelling van het convenant is om het
zwerfafval in en rond de Wester- en Oosterschelde terug te dringen voor schoner water om
schonere oevers en om de toestroom van afval richting de Noordzee te verminderen. Dit doen we
met opruimacties en het plaatsen van juttersbakken. Sinds 1 januari 2020 mogen inwoners van de
gemeente Terneuzen plastic, blikjes en drankenkartons weer in de grijze container doen.
Daarnaast besteedden wij aandacht aan klimaatadaptatie, door het houden van een risicodialoogenquête. Via onze regentonnenactie schaften onze inwoners 768 regentonnen aan. Met het
opgevangen regenwater kunnen mensen de planten in hun tuin water geven, waarmee ze besparen
op kraanwater. Er wordt zo ook veel minder schoon regenwater door het riool afgevoerd. Naast
klimaatadaptatie werken wij ook aan natuurontwikkeling. In Sas van Gent realiseerden we een Tiny
Forest “’t Sasje” met medewerking van kinderen van obs De Statie.
Ook investeerde de gemeente in duurzame mobiliteit. Zo hebben wij twee elektrische auto’s
aangeschaft voor dienstreizen. En we hebben 50 openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s
laten plaatsen.

Arbeidsmigranten/wonen/arbeidsmarkt (Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing)
De vraag naar arbeidskrachten is groot in onze gemeente door veel economische ontwikkelingen en
infrastructurele projecten. De gemeente wil dat arbeidsmigranten goed in onze gemeente kunnen
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wonen en inburgeren. We willen deze nieuwe inwoners met ons uitgebreide voorzieningenniveau en
ons mooie landschap aan onze gemeente binden.
In 2020 is Homeflex B.V. gestart met de bouw van een complex voor tijdelijke huisvesting aan de
Leidinglaan in Sluiskil. Dit complex zal naar verwachting in april 2021 operationeel zijn. Met het
Cube Parc Terneuzen (voormalig Philipsterrein) beschikt onze gemeente over twee grootschalige
complexen die specifiek bedoeld zijn voor de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers.
Onze afspraken om te handhaven waar overlast ontstaat in onze woonkernen hebben ook in 2020
geleid tot handhavingacties. Daarnaast bereiden wij een beleidsnotitie en beleidsregels flexwonen
voor. Wij stellen nadere voorwaarden aan tijdelijke verhuur van reguliere woningen en verkrijgen
daardoor meer zicht en juridisch grip op deze woonvorm. In 2021 leggen wij de notitie en de
beleidsregels voor aan de gemeenteraad
Omgevingswet (Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing)
De invoering van de Omgevingswet vraagt veel van onze organisatie. In april 2020 bepaalde de
Minister dat de inwerkingtreding van de wet met een jaar opschuift naar 1 januari 2022. Om de
wet verantwoord te kunnen invoeren dienen er een aantal acties minimaal te zijn uitgevoerd. De
lijst met acties is in de loop van 2020 een aantal malen bijgesteld. Zowel binnen de Zeeuwse
samenwerking als intern voeren we deze acties uit, zodat wij gereed zijn voor de inwerkingtreding
van de Omgevingswet.
Axelsedam/Beurtvaartkade (Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing)
Zowel de Axelsedam als Beurtvaartkade zijn van belang voor het centrum van Terneuzen. De
Axelsedam moet een goede schakel worden tussen de oude en de nieuwe stad. Een hoogwaardige
entree van de binnenstad en een knooppunt dat diverse plekken met elkaar verbindt. We willen
beleving toevoegen door het water van de kanaalarm weer voelbaar te maken. Verkeersstromen
en parkeren moeten goed geregeld zijn, zodat alles goed op elkaar afgestemd is. Zoals eerder
aangegeven, wachten we eerst op de voltooiing van de Kampanje (Kop van de Noordstraat). Dat
zal in 2021 het geval zijn. We willen diverse voorbereidingen treffen die nu nog niet zijn
uitgevoerd. Het gaat dan om het monitoren van de situatie bij het woon- en winkelcentrum
Kennedylaan West. Ook stellen wij nog een programma van eisen op en willen we in overleg met
bewoners en ondernemers over het project.
Rond het project Beurtvaartkade waren in 2020 veel ontwikkelingen. Positief is dat we in 2020 de
juridische procedure tegen het bestemmingsplan wonnen, waardoor het bestemmingsplan nu
onherroepelijk is. Mede-ontwikkelaar en aannemer Sprangers ging in 2020 failliet. Ontwikkelaar
Cordeel gaf echter eind 2020 aan het project zelfstandig te willen voortzetten. Helaas stapte Hotel
l' Escaut als gevolg van de coronacrisis uit het project.
Interne beheersing – rechtmatigheidsverantwoording
Om vanaf 2021 de verplichte rechtmatigheidsverantwoording af te leggen hebben wij in 2020
verder gewerkt aan het verbeteren van onze administratieve organisatie en interne beheersing.
De tussentijdse rapportage van de accountant (boardletter 2020) geeft aan dat we stappen hebben
gezet om hier in 2021 aan te voldoen.
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Programma's
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Programmaverantwoording
Bij de programmaverantwoording gaan wij uit van de volgorde zoals wij deze ook hanteren in de
begroting. Volgens de begrotingsopzet vermelden wij bij elk programma de missie en de
onderscheiden taakvelden. Vervolgens leggen wij per taakveld verantwoording af.
De




begroting bevat een programma-indeling waarbij per taakveld drie w-vragen worden gesteld:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?

De




verantwoording achteraf vindt beantwoording plaats door middel van de drie w-vragen:
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we gedaan?
Wat heeft het gekost?

De beantwoording van de eerste w-vraag is niet eenvoudig. We streven namelijk vooral naar
maatschappelijke effecten. Deze effecten worden vaak pas later zichtbaar. Daarnaast ontbreekt het
soms aan een graadmeter om het maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Wanneer er geen
indicatoren zijn benoemd, volstaan we met het noemen van de gewenste (maatschappelijke)
effecten. Hierna worden de resultaten genoemd van activiteiten die volgens ons een (positieve)
bijdrage leveren aan de gewenste effecten. Een deel van de beschreven resultaten en activiteiten
komt uit de begroting 2020. Een ander deel was nog niet voorzien in de begroting 2020.
Bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ in dit jaarverslag geven we vier soorten cijfers weer: de
cijfers uit de primitieve begroting, uit de gewijzigde begroting, de werkelijke cijfers en het verschil
tussen de werkelijke cijfers en de cijfers uit de gewijzigde begroting. De toelichting op de
verschillen is terug te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening’ bij de analyse van het
jaarrekeningsaldo.
Het resultaat van de jaarrekening is € 8.673.000 voordelig.
Programma
00
01
02
03
04
05
06
07
08
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(bedragen x € 1.000)

Bestuur en ondersteuning
Veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Onvoorziene uitgaven
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

Lasten

Baten

Saldo

6.075
5.986
10.775
2.490
8.013
17.046
76.832
15.269
6.976

3.094
58
705
1.785
3.055
2.458
23.615
14.741
4.851

2.982
5.928
10.070
705
4.959
14.587
53.218
528
2.125

2.042
16.780
8
0
168.294
13.860
182.154

119.883
2.223
0
0
176.467
14.360
190.827

-117.841
14.557
8
0
-8.174
-500
-8.673

Programma Bestuur en ondersteuning
Tot dit programma behoren:


facilitering van de bestuursorganen;



burgerzaken;



taken voor onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek taakveld is
toe te rekenen.

Beleid


Sterk, betrokken & vitaal. Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022



Calamiteitenplan archieven gemeente Terneuzen (2007)



Gedragscodes politieke ambtsdragers (2018)



Gedragscode gemeente Terneuzen (2013)



Aanwijzen activiteiten in het algemeen belang van de Wet Markt en Overheid (2014)



Communicatievisie gemeente Terneuzen 2017-2020



Mediabeleidsplan gemeente Terneuzen (2010)



Routeplan burger- en overheidsparticipatie (2019)



Beleid digivaardigheid (2015)



Kanalenbeleid (2013)



Visie op dienstverlening (2012)

Missie
Terneuzen werkt en communiceert transparant en werkt samen met verschillende andere
overheden, instellingen en bedrijven.

0.1 Bestuur
Tot dit taakveld behoren:


facilitering en ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders, de raad en
de raadscommissies (zowel kaderstelling als controle);



communicatie en samenwerking.

Wat willen we bereiken?
De grensoverschrijdende lichamen zijn belangrijk bij de samenwerking met onze Vlaamse
buurgemeenten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evalueren samenwerkingsverbanden
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De havenfusie heeft de samenwerking in dit gebied niet alleen versterkt, maar ook uitgebreid met
de gemeenten Vlissingen en Borsele. In 2020 gaf de gemeente Terneuzen namens de zes
betrokken gemeenten en de twee provincies, opdracht aan het bureau Architecture Workroom
Brussels om de eerder gemaakte grensoverschrijdende ‘werkagenda’ verder uit te diepen. De wens
is om te komen tot een grensoverschrijdend werkgebied met de naam North Sea Port District. Het
voorstel is om de Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone hiervoor om
te bouwen tot een BGTS North Sea Port District.
Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een position paper opgesteld voor
staatssecretaris Knops over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking in relatie tot de
ontwikkeling van grensregio’s. De heer Knops, Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, heeft de werkgroep Donner/Berx gevraagd een aanpak uit te werken van
grensbelemmeringen die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving aan beide zijden van de
grens. Er zijn twee sporen uitgewerkt.
Het eerste spoor bestond uit een verdiepende studie, die is uitgevoerd door de universiteiten van
Utrecht en Hasselt. De studie zoekt naar oplossingen voor wetgevende knelpunten bij de
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ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur. Het tweede rapport is het eindverslag van de
bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen. Daarin is een aanpak van grensbelemmeringen
uitgewerkt en toegepast. De aanpak zet in op het realiseren van oplossingen door af te wijken van
regelgeving in plaats van het aanpassen van de regelgeving.
Er was in 2020 ook weer een Vlaams-Nederlandse top. Deze ging over het verdiepen en verbreden
van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.
Ook kwam de Scheldemondraad weer bijeen. Burgemeester Lonink is hier lid van. In opdracht van
de provincies Zeeland, Oost- en West Vlaanderen kwam er een grensvisie voor de Euregio
Scheldemond. Deze regio wil een toonaangevende, dynamische regio zijn. En met een strategische
grensvisie haar ambities in Europa onderstrepen.
De Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen is een continu netwerkproces. Ook in 2020 waren
er verschillende overlegmomenten met het bedrijfsleven (ook grensoverschrijdend). Dit ging niet
alleen over economische zaken, maar ook over de leefbaarheid van onze regio.
Wat gaan we daarvoor doen?
Versterken of herpositioneren samenwerkingsverbanden
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Evalueren samenwerkingsverbanden'.
Wat willen we bereiken?
Extra inzet bij overheids-en burgerparticipatie
Wat gaan we daarvoor doen?
Extra (ambtelijke en bestuurlijke) inzet leveren
Wanneer gereed?

januari 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
We namen een derde wijkcoördinator in dienst. We trokken tijdelijk twee externe regisseurs aan
voor de begeleiding van ons leertraject burger- en overheidsparticipatie. Hun opdracht loopt door
in 2021.
Wat willen we bereiken?
Ondersteunen van de belangen van onze burgers bij hogere overheden
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbeteren van onze contacten bij hogere overheden
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De inspanningen op dit vlak betaalden zich in positieve zin uit in 2020. We haalden de nieuwe
Regio Deal binnen, met een centrale rol voor Terneuzen. Er lopen op dit moment gesprekken over
opname van de Kanaalzone in de Nationale Omgevingsagenda en de Nationale Omgevingsvisie. In
de concepten van beide documenten is er aandacht voor Terneuzen.
Verder speelt de mogelijke aanwijzing van het North Sea Port District tot NOVI-gebied. Dit is een
aandachtsgebied in de Nationale Omgevingsvisie. Ook haalden we de banden met het Overleg
Zeeuwse Overheden (OZO), de Economic Board Zeeland, structuurversterking Zeeland verder aan.
De uitwerking van de nieuwe Regio Deal biedt een extra mogelijkheid om de aandacht van de
verschillende ministeries nog meer op de regio te vestigen.
Wat willen we bereiken?
Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering
Wat gaan we daarvoor doen?
Nieuwe mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken
Wanneer gereed?
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doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij namen samen met de Provincie Zeeland het initiatief om samen te werken voor de Functionaris
voor de Gegevensbescherming (FG). De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Provincie Zeeland, Sabewa
Zeeland, RUD Zeeland, GGD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland, ZB Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland werken hierin samen. Uit onderzoek blijkt dat nog meer samenwerking op het gebied van
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) nu niet wenselijk is.
Wat willen we bereiken?
Terneuzen heeft een voortrekkersrol bij (regionale) samenwerking
Wat gaan we daarvoor doen?
Inzetten op andere samenwerkingen binnen Zeeland en met Vlaamse partners
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 investeerden we in verschillende samenwerkingsrelaties. Zo werkten we in de coronacrisis
nauw en intensief samen binnen Zeeland. De gemeente Terneuzen leverde aan de Veiligheidsregio
een langdurige personele inzet. Ook bestuurlijk werkten we nauw samen.
Via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) organiseerden de Zeeuwse overheden via werkgroepen
overleg en afstemming rond de economische en maatschappelijke vraagstukken in het kader van
COVID-19. De speciale werkgroepen economie, toerisme & recreatie en sociaal domein pakten dit
op.
Verschillende structurele themagroepen van het OZO startten ook in 2020, zoals:
- Wonen en voorzieningen
- Klimaat, energie & milieu
- Economische versnelling & Toerisme
- Bestuur & financiën
- Mobiliteit
Daarnaast hebben de Zeeuwse overheden een gezamenlijke lobbyflyer met onder andere een
tolvrije tunnel opgesteld richting de verkiezingen. Tot slot was er overleg over het
compensatiepakket voor de Marinierskazerne in Vlissingen. We ontvingen voor Zeeland een
gevarieerd aanbod ter compensatie.
De concept werkagenda van North Sea Port District stelden we in 2020 vast. Daarmee zetten wij
een nieuwe stap in deze brede, internationale samenwerking. We startten verder het proces om
met de betrokken overheden met externe bureaus de tweede fase van de agenda verder uit te
werken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Oppakken samenwerking met buurgemeenten
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten stelden gezamenlijk met ondersteuning van Birch Consultants een
strategische regiovisie op. Dit initiatief ontstond met inbreng van private / maatschappelijke
partners, zoals DOW Chemical, ZorgSaam en North Sea Port. Deze visie brengt voor de regio
Zeeuws-Vlaanderen de gezamenlijke strategische opgaven en kansen kernachtig in beeld. De
regiovisie staat niet los van al bestaande visies en ontwikkelingen, maar sluit hierop aan.
Aan de strategische regiovisie wordt ook een werkagenda gekoppeld. Deze werkagenda vormt de
basis voor verdere inhoudelijke uitwerking en invulling van de gedeelde kansen en opgaven.
Daarnaast leverde de Zeeuws-Vlaamse regiovisie ook input voor de provinciale omgevingsvisie.
Op 23 maart 2021 presenteerden wij de conceptvisie aan de raad. Het streven is om de regiovisie
met bijbehorende werkagenda in de zomer van 2021 af te ronden en daarna ter besluitvorming
aan de drie gemeenteraden voor te leggen. Met de regiovisie willen we samenwerking stimuleren,
investeren in brede welvaart en kansen genereren voor bijvoorbeeld Europese subsidies.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

2.970

3.142

3.480

-338

N

Baten

67

101

81

-20

N

Saldo

2.904

3.042

3.399

-358

N

bedrag x € 1.000

0.1 Bestuur
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

0.2 Burgerzaken
Tot dit





taakveld behoren:
Basisregistratie Personen (BRP)
reisdocumenten
kadastrale informatie
verkiezingen en referenda

Wat willen we bereiken?
Actief bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening
Wat gaan we daarvoor doen?
Opvolging geven aan landelijke ontwikkelingen
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We dragen via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij aan het fonds gezamenlijke
gemeentelijke uitvoering (GGU). Uit dit fonds betaalt VNG Realisatie de uitvoering van haar
plannen. Centrale thema’s zijn: informatiebeveiliging en privacy, dienstverlening en
bedrijfsvoering, collectieve infrastructuur en collectieve inkoop en stuurinformatie/data. De
komende jaren besteden ook wij extra aandacht aan deze onderwerpen. En aan de implementatie
van het digitaal stelsel Omgevingswet en de doorontwikkeling Sociaal Domein.
Wat willen we bereiken?
Meer ruimte en mogelijkheden creëren voor het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en ideeën
door burgers.
Wat gaan we daarvoor doen?
Versterken burgerparticipatie op het gebied van leefomgeving
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We vertaalden het routeplan burger- en overheidsparticipatie in een gezamenlijk leertraject.
Samen met onze inwoners en ondernemers ontwikkelen we een ‘Terneuzense participatie aanpak’.
We willen die in de zomer van 2021 laten vaststellen door de gemeenteraad. En daarna ook gaan
gebruiken.
We trokken tijdelijk twee externe regisseurs aan om hierbij ons te helpen. Zij startten in juni 2020.
Door COVID-19 is dat later dan we wilden. De uitvoering van het leertraject zelf verloopt ook
trager. Zo wachten we met opleiden totdat we opnieuw bij elkaar mogen komen.
We zijn ondertussen concreet aan de slag via de ‘voor en door aanpak’. Samen met inwoners,
ondernemers, bestuur en organisatie oefenen we met participatie in de praktijk. Zo werken we toe
naar concrete resultaten. En werken we meteen ook aan voor onze gemeente passende
beleidsinstrumenten.
We evalueren onze aanpak eind 2021 en stellen die waar nodig bij.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek naar instrumenten t.b.v. aanpak maatschappelijke opgaven
Wanneer gereed?

juli 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Door COVID-19 startte ons leertraject burger- en overheidsparticipatie later dan gepland. Ook
pasten de tijdelijke externe regisseurs hun werkwijze aan. De communicatie met de verschillende
betrokkenen verliep noodzakelijkerwijs vooral digitaal. Ondanks dat maken we stappen. We
experimenteerden met verschillende vormen van online burgerparticipatie. Om live digitaal te
kunnen communiceren maakten we een eigen studio.
Wat gaan we daarvoor doen?
Samenwerken via dynamische netwerken
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Onderzoek naar instrumenten t.b.v. aanpak maatschappelijke opgaven'.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.116

1.152

1.112

40

V

Baten

623

673

688

14

V

Saldo

493

478

424

54

V

bedrag x € 1.000

0.2 Burgerzaken
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Tot dit taakveld behoren beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen
die de gemeente in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
Wat willen we bereiken?
Optimaal gebruik van gebouwen en gronden tegen aanvaardbare kosten
Wat gaan we daarvoor doen?
Mogelijk afstoten overtollige gebouwen
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 hebben wij geen gebouwen afgestoten en verkocht. Wel besloten we om de panden
Nieuwstraat 20 te Terneuzen en de Bibliotheek aan de Oostkant 1 te Terneuzen te verkopen. Wij
gaven nog geen vervolg aan het afstoten van voormalige schoolgebouwen in Terneuzen en Hoek.
Deze zijn nog niet helemaal beschikbaar. De inventarisatie van de welzijnsaccommodaties ronden
we in 2021 af.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

bedrag x € 1.000

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten

1.721

1.542

1.483

59

V

Baten

2.020

1.728

2.325

597

V

Saldo

-299

-185

-842

656

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
cijfer
jaarrekeningcijfer
betrekking 2020
heeft
2020
7,68
7,50
Begroting

I.01.

Formatie

I.02.

Bezetting

I.03.

Apparaatskosten

I.04.

Externe inhuur

Eigen
gegevens
Eigen
2020
gegevens
Eigen
2020
gegevens
Eigen
2020
gegevens

I.05.

Overhead

fte per 1.000
inwoners
fte per 1.000
inwoners
Kosten per
inwoner
kosten als % van
totale loonsom +
totale kosten
inhuur externen
% van totale
lasten

Eigen
2020
gegevens

7,29

7,09

Begroting

707

711

Begroting

8,66

5,67

Begroting

7,93

10,16

Begroting

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
1. Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor
het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
2. Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve
omvang uit het formatieplan.
3. Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het
inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten
e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en
materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en
bestuur.
4. Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij
de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door
middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar
een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan
ten grondslag ligt.
5. Overhead
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire
proces.
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

2.970

3.142

3.480

-338

N

Baten

67

101

81

-20

N

Saldo

2.904

3.042

3.399

-358

N

1.116

1.152

1.112

40

V

Baten

623

673

688

14

V

Saldo

493

478

424

54

V

Lasten

1.721

1.542

1.483

59

V

Baten

2.020

1.728

2.325

597

V

Saldo

-299

-185

-842

656

V

bedrag x € 1.000

0.1 Bestuur
Lasten

0.2 Burgerzaken
Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal programma Bestuur en ondersteuning
Lasten

5.807

5.836

6.075

-239

N

Baten

2.710

2.502

3.094

592

V

Saldo

3.097

3.335

2.982

353

V

23

Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0

642

642

0

Reserve budgetoverhevelingen

0

1.053

1.053

0

Rekeningsaldo

0

52

37

15

Reserve gezond in de stad

0

15

15

0

Reserve bevolkingskrimp

0

110

110

0

Saldo

0

588

573

15

bedrag x € 1.000

Toevoegingen
Reserve budgetoverhevelingen
Onttrekkingen
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N

N

Programma Veiligheid
Tot dit




programma behoren:
brandweer
beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen
openbare orde en veiligheid

Beleid













Sterk, betrokken & vitaal. Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022
Havenveiligheidsplan Zeeland (2018)
Beleidsregels Wet Bibob (2015)
Nota prostitutiebeleid (2013)
Damoclesbeleid & Coffeeshopbeleid (2017)
Integraal Veiligheidsbeleid 2018-2022 (2018)
Horecabeleid (2009)
Beleidsnotitie verblijfontzeggingen (2005)
Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2019)
Regionaal Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 voor de uitvoering van de Drank- en
Horecawet
Handhavingsplan Zeeuws Vlaanderen 2017-2020
Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar

Missie
De gemeente Terneuzen heeft een veilige woon- en leefomgeving.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Tot dit taakveld behoren:


brandbestrijding



preventieve maatregelen voor de fysieke veiligheid



rampenbestrijding

Wat willen we bereiken?
We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De Veiligheidsregio Zeeland legde het nieuwe beleidsplan in 2020 niet voor aan de gemeenteraden.
Door COVID-19 haalde de Veiligheidsregio de oorspronkelijke planning niet. Het doel is het
meerjarenbeleidsplan in de eerste helft van 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio voor te leggen. Daarvoor komt het voor reacties naar de gemeenteraden.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

4.795

4.837

4.748

88

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

4.795

4.837

4.748

88

V

bedrag x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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1.2 Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken?
We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om
te gebruiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Meer inzet van BOA's en we stellen het VTH-beleid Zeeland 2021 vast in juni 2021
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Door de taken die voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) voortvloeiden uit de
COVID-19 crisis hadden zij minder tijd voor de primaire taken. Door extra inzet en extra uren van
de handhavers hebben we de handhaving van de fysieke omgeving zo goed mogelijk afgehandeld
en hebben we achterstanden kunnen voorkomen. Ook voor begin 2021 zal dit nog zo zijn. De
eenheid handhaving is sinds 15 maart 2020 aangesteld voor de coördinatie op controles Covid-19
voor Zeeuws-Vlaanderen. We zochten hierin actief de samenwerking met de politie.
Werving van nieuwe opsporingsambtenaren is niet makkelijk geweest. Inmiddels vulden we twee
functies in en stelden we twee stagiaires aan. In 2020 brachten we met een publiciteitscampagne
via verschillende mediakanalen de rol en functie op een positieve manier in beeld, om zo meer
interesse te wekken bij de burger. Dit zowel voor het werven van nieuwe medewerkers als om een
beter inzicht te geven bij de burgers over de functie van de gemeentelijke handhaver. In 2020
investeerden we in middelen door de aanschaf van nieuwe voertuigen en breed inzetten van
handhavingsapparatuur.
De boa’s zijn allen uitgerust met een bodycam. In maart 2020 is het protocol bodycams
vastgesteld. Het gebruik van de bodycam leidde tot een beter veiligheidsgevoel bij de Boa’s. De
bodycam is reeds een aantal keer noodzakelijk ingezet. In 2020 maakten we het conceptbeleid
Vergunning, Toezicht en Handhaving Zeeland. Dit conceptbeleid legden we eind november 2020 ter
inzage. Het plan stellen we in 2021 vast.
Daarnaast startte er in 2020 een landelijke discussie met betrekking tot bewapening van boa’s. In
de tweede helft van 2020 besloten we onze boa’s, in afwachting van goedkeuring van de lokale
driehoek, aan te melden voor een pilot korte wapenstok. De lokale driehoek besloot hier niet mee
in te stemmen in afwachting van verdere professionalisering. Inmiddels loopt er in diverse
gemeenten in Nederland een pilot, waarbij boa’s bewapend worden met een wapenstok. Wij
wachten de uitkomsten van die pilot met interesse af.
Wat willen we bereiken?
We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid
Wat gaan we daarvoor doen?
Vroeg signaleren van problemen samen met onze ketenpartners.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De projectmatige aanpak kreeg in 2020 verder vorm en zetten we in 2021 voort. Hierbij valt te
denken aan vaste overleggen met netwerkpartners over verwarde en overlastgevende personen in
de gemeente. Het gaat hier vooral om casussen waar overlast wordt veroorzaakt door psychische,
psychiatrische of verslavingsgerelateerde problematiek. In 2020 startte het maatwerkteam. Met de
doorbraakmethode zet dit team acties in om de casus in de juiste richting te begeleiden.
Van 2016 tot en met 2019 gaven we een opdracht aan ROAT. De medewerkers van ROAT werden
tijdelijk ingezet in verband met een specifieke problematiek die in deze periode speelde en extra
aandacht vroeg, zoals overlast en criminaliteit. Doel van deze tijdelijke extra inzet was met name
preventief: het voorkomen van verdere aanwas van de groep die bij de problematiek betrokken
was.
Sinds 2020 zijn de medewerkers van ROAT niet meer werkzaam in onze gemeente. Aan-z is onze
organisatie die verantwoordelijk is voor preventieve activiteiten voor jeugd en jongeren. Daarbij
heeft aan-z specifiek aandacht voor deze doelgroep. Een deel van de taken die ROAT vervulde nam
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aan-z inmiddels op in het reguliere aanbod. De werkzaamheden van ROAT konden in 2020 niet één
op één overgenomen worden door aan-z.
Wat willen we bereiken?
We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.
Wat gaan we daarvoor doen?
We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we nemen niet deel aan het
experiment gesloten coffeeshopketen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In ons coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente Terneuzen zich niet zal aanmelden voor
een experiment voor een gesloten coffeeshopbeleid. In 2020 waren er voor onze gemeente ook
geen aanvragen voor legale hennepteelt.
Wat willen we bereiken?
We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Werken aan een passende integrale aanpak.
Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan?
In samenwerking met diverse ketenpartners (politie, douane, KMar, North Sea Port, Port of
Moerdijk, taskforce-riec en gemeente Vlissingen, Borsele en Moerdijk) zetten we de (integrale)
controles in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning voort. In 2020 leverden we in
samenwerking met deze ketenpartners het uitvoeringsplan 2.0 voor de havens op.
Door middel van zes deelprojecten zetten we in op onder andere het vergroten van de
weerbaarheid van havenpersoneel, het vergroten van de meldingsbereidheid en betere beveiliging
van het haventerrein. In het tweede deel van 2020 stelde de havendriehoek het uitvoeringsplan
vast.
Met dit uitvoeringsplan ligt er een stevige basis om in 2021 de deelprojecten een succes te laten
worden, om hiermee de georganiseerde criminaliteit en ondermijning in de havengebieden tegen te
gaan.
Wat willen we bereiken?
Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit.
Wat gaan we daarvoor doen?
Extra aandacht voor (nieuwe) vormen van (online) normoverschrijdend gedrag door jongeren.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 startten we met het jeugdoverleg. In dit overleg bespreken verschillende ketenpartners
overlastlocaties waar (veel) jeugd bij elkaar komt. Op deze locaties wordt dan een integrale
aanpak afgestemd. In 2021 komt het schoolveiligheidsconvenant. Hierin staan
samenwerkingsafspraken tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de scholen en politie.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

717

854

1.238

-383

N

Baten

44

44

58

14

V

Saldo

673

810

1.180

-370

N

bedrag x € 1.000

1.2 Openbare orde en Veiligheid
Lasten
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Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

Naam indicator

I.06.

Verwijzingen Halt

I.08.
I.09.
I.10.
I.11.

Eenheid

Aantal per
jongeren
Winkeldiefstallen Aantal per
inwoners
Geweldsmisdrijven Aantal per
inwoners
Diefstallen uit
Aantal per
woning
inwoners
Vernielingen en
Aantal per
beschadigingen (in inwoners
de openbare
ruimte)

Bron

10.000Bureau
Halt
1.000 CBS

Jaar waarop Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
cijfer
jaarrekeningcijfer
betrekking 2020
heeft
2019
208
182
Zeeland
2019

1,3

1,6

Zeeland

1.000 CBS

2019

5,9

4,5

Zeeland

1.000 CBS

2019

1,0

1,3

Zeeland

1.000 CBS

2019

6,3

5,2

Zeeland

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
6. Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
8. Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9. Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn
seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door
schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10. Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verbonden partijen
- Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

4.795

4.837

4.748

88

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

4.795

4.837

4.748

88

V

717

854

1.238

-383

N

Baten

44

44

58

14

V

Saldo

673

810

1.180

-370

N

5.512

5.691

5.986

-295

N

Baten

44

44

58

14

V

Saldo

5.468

5.647

5.928

-282

N

bedrag x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Lasten

1.2 Openbare orde en Veiligheid
Lasten

Totaal programma Veiligheid
Lasten
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Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Tot dit programma behoren taken op het gebied van:


verkeer en bijbehorende infrastructuur;



parkeervoorzieningen;



havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende
infrastructuur;



openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Beleid


Wegenbeheerplan 2020-2024 (2019)



Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)



Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015)



Kadernota Mobiliteitsplan Gemeente Terneuzen (2006)



Gewijzigde parkeernota 2012-2016 (2012)



Aanpassing parkeerbeleid 2015



Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)



Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2009)

Missie
Infrastructuur voor een optimale mobiliteit.

2.1 Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken?
De tolbarrière c.q. tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk beëindigen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van de gemeente
Terneuzen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 zetten we samen met de provincie, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en de lobbyist
verdere stappen in de lobby voor de tolvrije tunnel. Vanuit Terneuzen brachten we de tolvrije
tunnel als een van onze thema’s in bij de verkenning voor de compensatie van de
Marinierskazerne. Verder is tolvrij een van de thema’s in de Zeeuwse lobbyflyer voor de landelijke
verkiezingen. Het tolonderwerp was ook onderdeel van de Zeeuwse reactie (namens het OZO) op
de Rijksbegroting/Miljoenennota. Tenslotte is niet zonder belang de op 27 augustus 2020 unaniem
aanvaarde motie door de gemeenteraad in dit verband.
Op 24 november 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan van het kamerlid Schonis. Daarin
wordt de regering gevraagd te onderzoeken wat de sociale en economische effecten zijn van een
tolvrije tunnel op Zeeuws-Vlaanderen en op Zeeland als geheel. Onderdeel van deze opdracht is
ook om samen met de regio de financiële mogelijkheden te onderzoeken om de
Westerscheldetunnel tolvrij te maken. De Kamer wil dat de informatie beschikbaar is bij de
aanstaande kabinetsformatie. Het voorwerk voor het onderzoek startte eind 2020. De planning is
om het in april 2021 af te ronden. Deze opdracht vanuit de Kamer is belangrijk en laat wat ons
betreft een breed gevoel van politieke urgentie zien voor het tolvrij-thema.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgen voor een breed gedragen lobby van bedrijven, organisaties en alle Zeeuwse overheden voor
dit thema.
Wanneer gereed?

doorlopend

Wat hebben we gedaan?
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Status

Wij verwijzen naar 'Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van
de gemeente Terneuzen'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het organiseren van een Zeeuwse lobby richting Rijk om de tolheffing zo snel mogelijk te
beëindigen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van
de gemeente Terneuzen'.
Wat willen we bereiken?
Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer.
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Samen met de provincie Zeeland werkten we in 2020 aan de voorbereidingen van de aanleg van
een snelfietsroute richting Zelzate. Hierbij betrokken wij de dorpsraad Sluiskil.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon-en
werkverkeer
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij hielden in 2020 de eerste bijeenkomsten voor het gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan
(Mobiliteitsplan). In dit plan geven wij een doorkijk naar de toekomstige verkeersomgeving met
daarbij ook een prominente plaats voor het fietsverkeer, parkeren en weginfrastructuur. We gaan
hier in 2021 mee verder. Een belangrijk onderdeel van het plan is de brede inzet van
burgerparticipatie.
Wat willen we bereiken?
Verbetering wegenstructuur
Wat gaan we daarvoor doen?
Aansluiting Laan van Othene op N290
Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
Het Kavelruilbureau Zeeland van de provincie Zeeland onderhandelde met de eigenaar over de
aankoop voor de benodigde grond voor doortrekking van de Laan van Othene. Helaas kwamen zij
er niet uit met de eigenaar. Daarom zijn wij via het Kavelruilbureau de gestart met de
onteigeningsprocedure.
Wat gaan we daarvoor doen?
Hoekseweg – omgeving bushalte
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
De bushalte met de bijpassende omgeving pasten wij samen met de provincie in 2020 aan. In
nauw overleg met de dorpsraad Hoek hebben we dit voorbereid en uitgevoerd.
Wat willen we bereiken?
Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties
Wat gaan we daarvoor doen?
Het oplossen van de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park
Wanneer gereed?

december 2020

Status

31

Wat hebben we gedaan?
Provinciale studies bevestigden in 2020 dat de bestaande afrit met de oostelijke en westelijke
rotonde van de Herbert H. Dowweg een knelpunt is. De Provincie Zeeland is wegbeheerder maar
ook als gemeente zijn we hierbij nauw betrokken. In 2020 sprak de provincie de intentie uit dat zij
als maatregel voor de korte termijn een turborotonde voor de oostelijke rotonde in 2022 gaan
aanleggen. Ook maakten we de afspraak dat wij voor de lange termijn een visie voor de
infrastructuur maken. Daarbij sluiten we aan op de strategische visie die North Sea Port nog maakt
voor de Westelijke Kanaaloever.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever.
Wanneer gereed?

september 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Het project Rail Ghent-Terneuzen rondde in 2020 alle technische onderzoeken af. Definitieve
afspraken over bekostiging en verder onderzoek leidden net niet tot ondertekening van een
intentieverklaring. De ondertekening heeft in februari 2021 plaatsgevonden. Wij vinden het van
belang dat ingezet wordt en blijft op de mogelijkheid van personenvervoer per rail naar Gent.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het zorgen voor goede achterlandverbindingen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever'.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

9.866

10.671

9.442

1.229

V

Baten

199

294

588

294

V

Saldo

9.667

10.376

8.853

1.523

V

bedrag x € 1.000

2.1 Verkeer, wegen en water
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

2.2 Parkeren
Tot dit taakveld behoren:


ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen, waaronder
parkeerbeleid;



inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en
fietsstallingen.

Wat willen we bereiken?
De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te
spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het monitoren van de effecten op de verkeersstromen en parkeervoorzieningen als gevolg van alle
nieuwe projecten.
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als
voor woon-en werkverkeer'.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Het zorgen dat de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen voor bezoekers van de binnenstad van
Terneuzen goed geregeld zijn.
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als
voor woon-en werkverkeer'.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

882

924

881

43

V

Baten

50

64

68

4

V

Saldo

831

860

813

47

V

bedrag x € 1.000

2.2 Parkeren
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

2.3 Recreatieve havens
Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Onderdeel hiervan zijn
jachthaven, passantenhaven, brug- en sluisgelden en haven- en liggelden.
Wat willen we bereiken?
Havens voor de recreatieve scheepvaart
Wat gaan we daarvoor doen?
Realisatie project veerhaven
Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
We leverden in maart 2020 de drijvende steiger op samen met Multraship. We startten in 2020
met de inrichting van de dijk tussen Westbeer en het stadskantoor, de parkeerplaats en de aanleg
van vier zitbalkons. Dit loopt door in 2021. We kregen namelijk extra vragen van het Waterschap
over bouwen op de waterkering. Voor deelproject ICOON stelden we de ontwerpwedstrijd uit door
COVID-19.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

297

297

203

95

V

Baten

48

48

48

0

N

Saldo

249

249

154

95

V

bedrag x € 1.000

2.3 Recreatieve Havens
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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2.4 Economische havens en waterwegen
Tot dit taakveld behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur,
waaronder:


zeehavens



binnenhavens



doorgaande waterwegen



waterkeringen en afwatering



baggerwerkzaamheden

Wat willen we bereiken?
Uitvoeren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
Wat gaan we daarvoor doen?
Mogelijk maken van infrastructurele werken door derden, verdere planuitwerking voor de Nieuwe
Sluis Terneuzen
Wanneer gereed?

december 2022

Status

Wat hebben we gedaan?
De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen verloopt voorspoedig. De nieuwe contouren van de sluis
zijn inmiddels goed zichtbaar. Ondanks dat is ook door COVID-19 enige vertraging opgelopen.
Oplevering is nu voorzien in 2023.
De onderzoeken naar de spoorverbinding Gent Terneuzen verlopen positief. Eind 2020 was er
overeenstemming over het opstarten van een volgende fase in de onderzoeken. Onderzoek naar de
concrete realisatie van de drie tracés (noordelijke ontsluiting Zandeke, noord-oostboog Sluiskilbrug
en Axel-Zelzate) wordt nu de focus. Dit alles is onderdeel van het proces Kanaalsprong.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

275

275

250

25

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

275

275

250

25

V

bedrag x € 1.000

2.4 Economische Havens en waterwegen
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

2.5 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer
Door de provincie is er in 2019 een inventarisatie gemaakt van de nog aan te passen haltes in het
kader van toegankelijkheid openbaar vervoer. We hebben hiervoor in 2019 subsidie ontvangen.
Begin 2020 pasten wij de bushaltes aan.
Wat willen we bereiken?
Openbaar vervoer
Wat gaan we daarvoor doen?
Het aanpassen van de bushaltes in het kader van de toegankelijkheid openbaar vervoer
Wanneer gereed?

december 2020

Wat hebben we gedaan?
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Status

In 2020 pasten we de haltes voor het openbaar vervoer aan. Dit in het kader van de
toegankelijkheid. We ontvingen hiervoor een subsidie van de Provincie Zeeland.
Daarnaast hebben we in samenwerking met de provincie Zeeland in 2020 onderzoek gedaan naar
het bepalen van een strategie op de ontwikkeling van het Zeeuwse mobiliteitssysteem. De
ontwikkelingen die zijn ingezet op mobiliteitsgebied, met de opkomst van onder andere elektrische
fietsen en auto’s, deelmobiliteit en de aandacht voor zero-emissie mobiliteit, zijn aanleiding om
hier naar te kijken. Het doel van deze opgave is om samen met de provincie Zeeland te komen tot
gezamenlijke ambities, richting en koers op het gebied van slimme mobiliteit. Er wordt ingezet om
te komen tot een sterk en robuust mobiliteitssysteem. Hierbij komt de reiziger nog meer centraal
te staan. De keuzes dienen als uitgangspunten en kaders en zijn daarmee ook richtinggevend voor
de concessieverlening door de provincie, eind 2024.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

0

0

0

0

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

0

0

0

0

N

bedrag x € 1.000

2.5 Openbaar vervoer

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

9.866

10.671

9.442

1.229

V

Baten

199

294

588

294

V

Saldo

9.667

10.376

8.853

1.523

V

882

924

881

43

V

Baten

50

64

68

4

V

Saldo

831

860

813

47

V

297

297

203

95

V

Baten

48

48

48

0

N

Saldo

249

249

154

95

V

275

275

250

25

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

275

275

250

25

V

Lasten

0

0

0

0

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

0

0

0

0

N

11.319

12.166

10.775

1.391

V

Baten

297

406

705

298

V

Saldo

11.022

11.760

10.070

1.690

V

bedrag x € 1.000

2.1 Verkeer, wegen en water
Lasten

2.2 Parkeren
Lasten

2.3 Recreatieve Havens
Lasten

2.4 Economische Havens en waterwegen
Lasten

2.5 Openbaar vervoer

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten
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Reserves
bedrag x € 1.000

2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0

170

170

0

0

1.062

212

850

N

38

41

19

22

N

6

3

3

0

44

936

64

872

Toevoegingen
Reserve budgetoverhevelingen
Onttrekkingen
Rekeningsaldo
Reserve kapitaallasten maats.nut
programma 2
Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 2
Saldo

N
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Programma Economie
Tot dit programma behoren:


algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid;



activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid;



op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de
gemeente;



activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente.

Beleid


Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2016-2025)



Citymarketingplan 2014



Economisch beleidsplan 2012 - 2015



Detailhandelsvisie Terneuzen 2014



Sterk, betrokken & vitaal. Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022



Bed and Breakfast beleidsnotitie 24 oktober 2013 Terneuzen



Bed and Breakfast brochure 24 oktober 2013 Terneuzen



Marktreglement gemeente Terneuzen (2011)



Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008)



Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)



Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)



Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling



Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)

Missie
Randvoorwaarden bieden voor een optimaal vestigingsklimaat voor winkels (zowel
grootwinkelbedrijven als detailhandel) en voor andere bedrijven en als motor dienen voor de
regionale werkgelegenheid.

3.1 Economische ontwikkeling
Tot dit taakveld behoren:


algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid gericht op
clusterontwikkeling en versterking van sectoren;



stimulering (samenwerkings-)projecten onderzoeksinstellingen en bedrijven;



samenwerkingsverbanden ter versterking van de economische structuur en innovatie;



ontwikkeling van stedelijke en wijkgerichte economische programma’s.

Wat willen we bereiken?
Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het kijken naar eventuele nieuwe functies van bestaande winkelgebieden.
Wanneer gereed?

april 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Het provinciaal prestatieonderzoek is uitgevoerd. Het definitieve rapport moet nog verschijnen.
Los hiervan begeleidt het Kadaster een traject "In 5 stappen naar een vitaal winkelgebied". Het
eindrapport van het Kadaster bevat verschillende aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is om
het winkelgebied compacter te maken. De aanbevelingen uit het rapport nemen we op in de
strategische visie voor de binnenstad van Terneuzen.
De Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied
Terneuzen 2020 stelden we vast. Tot en met 31 december 2020 konden subsidieaanvragen worden
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ingediend. Over 2020 kenden we voor bijna € 160.000 aan passende aanvragen toe. Er was
maximaal € 200.000 beschikbaar. Alle ondernemers doen met deze subsidie een totale investering
in de verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden van Axel en Terneuzen van € 355.000.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het zoeken naar tijdelijke of permanente oplossingen in bestaande winkelgebieden.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In Terneuzen en in Axel vindt een aantal keer per jaar een leegstandsoverleg plaats. Dit is een
overleg tussen de gemeente, de ondernemers en de vastgoedsector om informatie uit te wisselen
over de leegstand in de beide stadscentra. Wij faciliteren dit proces door in Terneuzen en Axel
overleggen te organiseren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het toekomstbestendig maken van het stadscentrum.
Wanneer gereed?

maart 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 voerden we projecten en acties uit voor het vergroten van de belevingskwaliteit van het
stadscentrum van Terneuzen ('Verknopen en Verkopen, naar een krachtig stadscentrum
Terneuzen').
Wat gaan we daarvoor doen?
Het vitaliseren van wijken en kernen door middel van acties.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We leverden een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen van de gemeente Terneuzen. Dat
deden we samen met burgers. Hierover melden wij meer in de voortgangsrapportage Economie.
Wat willen we bereiken?
Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone.
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
De provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen,
Vlissingen en Borsele werken aan een nieuwe samenwerking. Daarvoor ontstond in 2020 het North
Sea Port District. Dit gaat over het totale havengebied van North Sea Port, dus van Gent tot en
met Vlissingen. Deze samenwerking dient de economische ontplooiing van het hele havengebied.
Als start maken we samen een grensoverschrijdende visie.
In 2020 is de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone voorlopig aangewezen als NOVI-gebied. Dit is een
aandachtsgebied in de Nationale Omgevingsvisie. Daarmee maken we een goede kans om een
ontwikkelingsgebied op nationaal niveau te worden.
Door de oprichting van North Sea Port District stopte het Bestuurlijk Programma Team ZeeuwseVlaamse Kanaalzone. Vanuit de Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen vindt twee keer per
jaar overleg plaats met enkele algemeen directeuren uit het bedrijfsleven. Hiermee bespreken wij
ontwikkelingen, economische zaken en de leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het samenwerken met marktpartijen om de Kanaalzone economisch te ontplooien.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke
Kanaalzone'.
Wat gaan we daarvoor doen?
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Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kanaalzone.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke
Kanaalzone'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het verkrijgen van subsidies met betrekking tot ontwikkelen Kanaalzone.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We hebben ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers in de Economic Board Zeeland en in het
Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Ook waren we direct betrokken bij het opstellen van een
Regiodeal in 2020.
De verkenningen om projecten in te dienen onder het Nationaal Groeifonds lopen via de provincie
Zeeland. Een consortium van bedrijven uit de Kanaalzone verkent de mogelijkheden voor een
waterstofproject.
De compensatie van de Marinierskazerne verloopt via het programma 'Wind in de Zeilen'. Hiervoor
kwam er een aparte organisatie. Op de uitvoering zijn we via het OZO, de Economic Board Zeeland
en de Z4 (Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen) betrokken.
Het nieuwe RIS3 (regionale innovatie strategie) programma voor OP-Zuid is in ontwikkeling. De
provincie voert hierop de regie. Wij zijn hierbij nauw betrokken.
Wat willen we bereiken?
Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders verantwoordelijkheid behouden
blijft.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Samen met de provincie namen we in december 2020 een luchtmeetstation in Sluiskil in gebruik.
Dit maakt onderdeel uit van het project Verbetering Leefomgeving Sluiskil – Terneuzen. Dit project
startten wij op in 2020. Het project richt zich vooral op onderzoek. Resultaten verwachten wij in
2021.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een nadere uitwerking van dit streven zal plaatsvinden bij het opstellen van het bestemmingsplan
Kanaalzone plus.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 onderzochten wij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland het aspect
geluid voor het bestemmingsplan Kanaalzone Plus. De informatie uit het onderzoek gebruiken wij
voor het maken van een concept PlanMer en conceptbestemmingsplan Industrieterreinen
Kanaalzone. Deze twee producten zijn in de eerste helft van 2021 klaar.
Wat willen we bereiken?
Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting
arbeidsmigranten.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij maakten op twee plaatsen kort verblijf van arbeidsmigranten mogelijk. Het Philipsterrein was
klaar in het voorjaar 2020. Homeflex heeft de tweede plaats in Sluiskil in voorbereiding.
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Wij werkten in 2020 aan beleid om te komen tot een vergunningstelsel voor het flexibel bewonen
van reguliere woningen. Het doel van dit beleid is het bijdragen aan kwalitatief goede en flexibele
huisvesting. Ook willen we meer zicht én grip krijgen op de aard en omvang van de bewoning. Het
moet ook een bijdrage leveren aan meer inkomsten (heffing toeristenbelasting/uitkering
gemeentefonds). In 2021 bieden we dit beleid ter besluitvorming aan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij willen zorgen voor oplossingen op korte en lange termijn.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en
locaties voor huisvesting arbeidsmigranten'.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.246

937

955

-17

N

Baten

0

0

1

1

V

Saldo

1.246

937

954

-17

N

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle
vormen van bedrijvigheid zoals:






grondexploitatie bedrijventerreinen
ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling bedrijfspanden
herstructurering bedrijfslocaties
investeringen in winkelgebieden
land- en tuinbouwgronden

Wat willen we bereiken?
De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en
infrastructuur.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het stimuleren en planologisch faciliteren van het transport van stoffen door buisleidingen tussen
diverse fabriekscomplexen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 ontvingen we geen initiatieven voor nieuwe ondergrondse leidingen tussen
fabriekscomplexen. De hiervoor gereserveerde leidingstroken houden we beschikbaar.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het bevorderen van deelgebruik van auto’s door burgers en bedrijven.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Dow en de bedrijven op het Maintenance Valuepark hebben zich teruggetrokken. Zij hebben in
eigen transportmiddelen voorzien. De rol van de provincie was altijd al beperkt.
Samen met stad Gent en North Sea Port doen wij verder onderzoek naar de haalbaarheid van
duurzame mobiliteit in de Kanaalzone. De helft van de kosten financieren we uit de regiodeal. Stad
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Gent, North Sea Port en wij betalen de andere helft. In 2020 waren er nog geen concrete
resultaten. Wij verwachten wel resultaten in 2021.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het faciliteren van initiatieven voor de aanleg van e-palen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 kwamen vijftig e-laadpalen in de openbare ruimte erbij, waaronder in de parkeergarage
Oostkolk. Het totaal komt daarmee op 55 e-laadpalen in de openbare ruimte. De komende jaren
zal dit aantal verder stijgen. De kosten van de palen zijn voor rekening van de investeerders. Wij
vervullen hierin een faciliterende rol. Dan gaat het om het aanwijzen van de plaats en het nemen
van een aanwijzingsbesluit.
Samen met de provincie Zeeland en Enduris maakten we een plankaart van geschikte plaatsen
voor e-laadpalen. Nieuwe verzoeken toetsen we hieraan. Verder nemen we deel aan de Regionale
Agenda Laadinfra van de regio Zuid-Holland en Zeeland.
Wat willen we bereiken?
Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het opknappen en opwaarderen van de gemeentelijke bedrijfsterreinen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 startten we met de actualisatie van het regionale bedrijventerreinenprogramma ZeeuwsVlaanderen. Dit stellen we in 2021 vast.
Wij willen toekomstbestendige bedrijventerreinen. Niet gunstig gelegen bedrijventerreinen en
bedrijventerreinen waar geen vraag naar is, halen we uit de markt. Wij startten met twee
projecten waarbij bedrijventerreinen uit de markt worden gehaald. Dit doen we door ze te
transformeren naar een andere functie. Dit zijn de locaties aan de Eglantiersweg op Magrette en de
Sasse Poort in Sas van Gent.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

3.240

3.240

939

2.301

V

Baten

3.231

3.231

1.152

-2.079

N

Saldo

9

9

-213

222

V

bedrag x € 1.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en
dienstverlening van de gemeente waaronder:
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bedrijvenloket
ondernemersloket
stimuleren en ondersteunen startende ondernemers
aantrekken en faciliteren nieuwe bedrijven
Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)
Marktgelden

Wat willen we bereiken?
De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Traject tot verzelfstandiging van de warenmarkten in samenwerking met de markt van morgen
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Het onderzoek van de Stichting De Markt van Morgen hebben we afgerond. Daaruit bleek dat in
Terneuzen nog onvoldoende draagvlak is onder marktondernemers voor verzelfstandiging van de
weekmarkten. Wij zien geen aanleiding om de Marktverordening of het Marktreglement op korte
termijn aan te passen. De raad ontving een brief over alle bevindingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Meer aandacht voor bedrijfscontacten.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Ondanks COVID-19 hebben wij onze dienstverlening, soms op een aangepaste manier, richting
ondernemers kunnen voortzetten. De bedrijfscontactpersonen waren bereikbaar voor vragen van
ondernemers. Ook waren zij zelf actief in het leggen van contacten met de ondernemers.
De bedrijfsbezoeken die we regulier afleggen, hebben we door COVID-19 in 2020 tijdelijk
stopgezet. In plaats hiervan gaven we veel aandacht aan de digitale communicatie van de
coronamaatregelen én van de steunmaatregelen richting de bedrijven. Via digitale nieuwsbrieven
brachten we ondernemers op de hoogte van actualiteiten rondom COVID-19. Ook brachten we de
gevolgen van COVID-19 voor ondernemers in beeld door een enquête onder de ondernemers.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het geven van een hogere prioriteit aan de eigen acquisitie.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Meer aandacht voor bedrijfscontacten'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het creëren van een goed vestigingsklimaat.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Meer aandacht voor bedrijfscontacten'.
Wat gaan we daarvoor doen?
In de gemeentelijke planvorming meer ruimte creëren voor de wensen van het bedrijfsleven.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Overleg met belanghebbenden bij planvorming vindt standaard plaats, waarbij wij uiteraard ook de
wensen van het bedrijfsleven meenemen bij de belangenafweging.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

167

171

131

40

V

Baten

123

123

92

-32

N

Saldo

44

47

39

8

V

bedrag x € 1.000

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
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Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

3.4 Economische promotie
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente,
waaronder:


promotie gericht op aantrekken nieuwe bedrijven en medewerkers



investeringen in kennis- en economische relatienetwerken



toeristische promotie en beurzen en jaarmarkten

Ook vallen de toeristen- en forensenbelasting onder dit taakveld.
Wat willen we bereiken?
Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de
aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen. Gedacht wordt
aan het Portaal van Vlaanderen, Veerhaven en het Industrieel Museum Zeeland.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Naast een informatieve rol en de expositie over de nieuwbouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen,
opende een multimediale expositie over de grensoverschrijdende haven North Sea Port in het
Portaal van Vlaanderen. Het project Veerhaven hebben wij nog in uitvoering.
In 2020 ontwikkelden we voor elke woonkern een ommetje, gebaseerd op het wandelnetwerk. De
veertien ommetjes bevatten allemaal lokale verhalen of erfgoedlocaties. Een van de ommetjes
loopt langs het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het beter aansluiten bij initiatieven die binnen de gemeente ontwikkeld worden.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe
toevoegen. Gedacht wordt aan het Portaal van Vlaanderen, Veerhaven en het Industrieel Museum
Zeeland'.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

449

487

465

21

V

Baten

625

567

540

-27

N

Saldo

-177

-80

-75

-6

N

bedrag x € 1.000

3.4 Economische promotie

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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Indicatoren
Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.14.

Functiemenging

%

I.16.

Vestigingen (van
bedrijven)

Aantal per 1.000
inwoners in de
leeftijd van 15
t/m 65 jaar

Bron

Jaar waarop Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
cijfer
jaarrekeningcijfer
betrekking 2020
heeft
CBS BAG 2019
53
49,6
Zeeland
/ LISA bewerking
ABF
Research
CBS /
2019
LISA bewerking
ABF
Research

135,5

168,7

Zeeland

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
14. Functiemenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert
tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen
als banen.
15. Bruto Gemeentelijk Product
Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen.
16. Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Verbonden partijen
- North Sea Port SE
- Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.246

937

955

-17

N

Baten

0

0

1

1

V

Saldo

1.246

937

954

-17

N

Lasten

3.240

3.240

939

2.301

V

Baten

3.231

3.231

1.152

-2.079

N

Saldo

9

9

-213

222

V

Lasten

167

171

131

40

V

Baten

123

123

92

-32

N

Saldo

44

47

39

8

V

Lasten

449

487

465

21

V

Baten

625

567

540

-27

N

Saldo

-177

-80

-75

-6

N

Lasten

5.102

4.835

2.490

2.345

V

Baten

3.980

3.922

1.785

-2.137

N

Saldo

1.122

913

705

208

V

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling
Lasten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Totaal programma Economie
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Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Reserve bouwgrondexploitatie

0

0

327

-327

N

Reserve budgetoverhevelingen

0

99

68

31

V

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen
Reserve bouwgrondexploitatie

0

0

114

-114

V

Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 3

13

13

13

0

V

Saldo

13

-86

-267

181

N
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Programma Onderwijs
Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken voor:


openbaar basisonderwijs



onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs



lokaal onderwijsbeleid



leerlingenvoorzieningen

Beleid


Voorzieningenplan 0 – 12 Terneuzen



Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020 gemeente Terneuzen



Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen (2020)

Missie
De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor
instandhouding onderwijsvoorzieningen.

4.1 Openbaar basisonderwijs
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken voor het openbaar basisonderwijs waaronder:


bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuurder zijn



primair openbaar basisonderwijs



bewegingsonderwijs



passend onderwijs

Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. Dit betekent dat de gemeente de taken die
onder dit taakveld vallen niet uitvoert. Of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid en
onderwijshuisvestingsbeleid.
Op 10 november 2020 voerde de gemeenteraad het toezicht uit op de algemene toegankelijkheid
van het Lodewijk College.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

0

0

0

0

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

0

0

0

0

N

bedrag x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor
openbaar en bijzonder onderwijs, waaronder:


nieuwbouw



aanpassing en uitbreiding bestaande schoolgebouwen



opstellen programma onderwijshuisvesting



vandalismebestrijding

Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting de zogeheten zorgplicht. De
onderwijswetgeving stelt dat een gemeente moet zorgen voor goede huisvesting voor het Primair
Onderwijs (PO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
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De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, staan in de wet.
Daarbij gaat het onder andere om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van
constructiefouten. Het onderhoud (binnen- en buitenkant) en de exploitatie van schoolgebouwen is
de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.
Wij voeren als gemeente in het geval van een brede school het onderhoud grotendeels uit. De
uitvoering van de zorgplicht regelen we met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
gemeente Terneuzen.
Wat willen we bereiken?
We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid
en keuzevrijheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voorzieningen in de onderwijshuisvesting
Wanneer gereed?

juli 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij stelden in 2020 samen met de schoolbesturen en kinderopvanginstellingen het Integraal
Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen op (IHP). De raad stelde het IHP op 30 juni 2020
vast. In het IHP staat de gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst. Deze gedeelde
langetermijnvisie helpt ons om strategische keuzes te maken.
De raad stelde een investeringskrediet beschikbaar voor nieuwbouw in Rivierenbuurt en Hoek. Voor
de brede school in Othene stelde de raad budget beschikbaar voor een interne verbouwing. De
verwachting is dat de scholen in Hoek en Rivierenbuurt in 2024 klaar zijn. De verbouwing van de
brede school Othene willen we in 2021 afronden. Wij startten in 2020 het onderzoek op naar het
voorkeursscenario voor Westdorpe. Dit onderzoek loopt.
Wij voerden een haalbaarheidsonderzoek uit naar de onderwijshuisvesting in het Voortgezet
Onderwijs. Op 17 december 2020 besloot de raad op basis van dit haalbaarheidsonderzoek om in
principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College op de
locatie Zeldenrustlaan in 2028. De raad gaf hierbij aan, dat bij nieuwe stedenbouwkundige
ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. De raad stelde de opschortende
voorwaarde dat ze akkoord moet gaan met de voorstellen die het College doet om financiële
dekking te vinden. De raad gaf het college de opdracht mee om voorstellen aan de raad te doen in
het kader van de voorbereiding op de Kaderbrief 2022. Ook gaf de raad het college de opdracht om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot doordecentralisatie van middelen aan Stichting
Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijshuisvesting.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

3.240

3.866

3.656

210

V

Baten

948

457

783

326

V

Saldo

2.292

3.409

2.873

536

V

bedrag x € 1.000

4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen waaronder:


onderwijsondersteuning



achterstandenbeleid
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volwasseneducatie



peuterspeelzalen



leerlingenvervoer



leerplicht



leerlingenzorg en –begeleiding

COVID-19 gaf uitdagingen waar het gaat om het opzetten en invoeren van gemeentelijk
onderwijsbeleid. De focus van onderwijs en opvang lag op het organiseren van het thuisonderwijs
en later de opstart van het fysieke onderwijs. De GGD Zeeland kont het toezicht op de
kinderopvang eerst niet en later enkel in aangepaste vorm uitvoeren.
Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie
tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en er was
een aanbod speciaal voor anderstalige kinderen. Wij stellen het onderwijsachterstandenbeleid in
2021 opnieuw vast.
Noodopvang
Scholen en kinderopvanginstellingen moesten door COVID-19 tot tweemaal toe de deuren sluiten.
Zij mochten alleen nog noodopvang aanbieden aan kwetsbare kinderen en kinderen waarvan de
ouders een cruciaal beroep vervullen. Thuisonderwijs werd de norm. Na de eerste lockdown startte
het onderwijs op school in aangepaste vorm en later volledig terug op. Half december sloten de
scholen en kinderopvanginstellingen opnieuw de deuren. Opnieuw was er alleen noodopvang.
De gemeenten hadden de opdracht om samen met de onderwijsinstellingen en de
kinderopvanginstellingen te zorgen voor een dekkend aanbod van noodopvang. Tijdens de eerste
lockdown was dit ook tijdens de avonduren en in het weekend. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten,
schoolbesturen en kinderopvanginstellingen werkten samen. Zij maakten hierbij gebruik van het
netwerk en de communicatiemiddelen (de gezamenlijke website www.kindinzeeuwsvlaanderen),
die we in de afgelopen jaren met elkaar opbouwden.
Wij ontvingen extra geld van het Rijk voor het organiseren van de noodopvang buiten de reguliere
openingstijden. En voor de bekostiging van de ouderbijdrage voor een deel van de kinderen dat
gebruik maakt van de peuteropvang.
Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Zeeuws-Vlaanderen
Ook de functie van de consulenten van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) ZeeuwsVlaanderen veranderde. Door de sluiting van de scholen was de taak van de RBL
consulent/leerplichtambtenaar niet meer het onderzoeken van ongeoorloofd verzuim. Hun taak
werd het leggen van contact met kinderen/jongeren waar zorgen over waren. En het toeleiden van
kwetsbare jongeren naar de noodopvang binnen het onderwijs. In het jaarverslag van het
Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019 - 2020 komt het team hierop uitgebreid terug.
Wat willen we bereiken?
We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid
en keuzevrijheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de
regio Zeeuws Vlaanderen.
Wanneer gereed?

maart 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Een onderzoek naar een mogelijke vorm van internationaal onderwijs had in 2020 geen prioriteit.
Dit komt door COVID-19, de voorbereiding van de aanvraag voor de Regiodeal en de
voorbereidingen die vier schoolbesturen voor basisonderwijs treffen om te fuseren. Wij volgen de
voortgang.
Wat willen we bereiken?
We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen.
Wat gaan we daarvoor doen?
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Het inzetten op startgroepen bij het basisonderwijs, innovatie is daarbij belangrijk.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Met ingang van 2020 maken de startgroepen onderdeel uit van het gemeentelijk
(onderwijsachterstanden)beleid. De raad nam hierover in september 2019 een besluit.
In 2020 maakten wij samen met Hulst en Sluis verdere uitvoeringsafspraken met de deelnemende
kinderopvanginstellingen en schoolbesturen voor basisonderwijs. De samenwerkende besturen
besloten om geen startgroepen op te starten in de kernen Philippine en Axel.
Binnen de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet' is in de komende jaren geld beschikbaar voor het
project 'Kraamkamer Basisonderwijs'. Het project loopt van september 2020 tot en met juli 2023.
Dit project binnen de regiodeal richt zich op de uitvoering van de startgroepen. Ook richt het zich
op het verkrijgen van ruimte in wet- en regelgeving en het verkennen van mogelijkheden tot
euregionale samenwerking voor opvang en onderwijs aan beide zijden van de grens, gebaseerd op
de wensen van de lokale samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aandacht voor specifieke doelgroepen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Op 1 januari 2020 ging de nieuwe subsidieregeling voor peuteropvang en voorschoolse educatie in.
Met deze regeling organiseren wij, dat alle peuters gebruik kunnen maken van de peuteropvang.
Ook peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bovendien kregen met
ingang van 2020 alle peuters met een risico op onderwijsachterstanden een aanbod van
voorschoolse educatie van zestien uur per week. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid
ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en
kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en er was een aanbod speciaal voor
anderstalige kinderen.
Het Rijk stelde de wettelijke verplichting voor het maken van een plan over laaggeletterdheid uit.
De reden hiervoor is het uitstellen van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering. Deze
gaat in op 1 januari 2022. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te werken aan een integraal
plan voor laaggeletterdheid dat aansluit bij deze nieuwe wet.
Wat willen we bereiken?
Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en
jeugdhulpverlening.
Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis evaluatie brede schoolbeleid realiseren van een hernieuwde samenwerking.
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Op 30 juni 2020 stemde de Raad in met de notitie Preventief Jeugdbeleid. Daarmee heeft aan-z de
opdracht om vanuit deze intensieve samenwerking met het onderwijs te bekijken wat scholen
nodig hebben en hun preventieve aanbod en activiteiten hierop af te stemmen.
Wij stopten de brede school activiteitensubsidie in de huidige vorm. Dit geld is vanaf 2021 voor de
versterking van het algemeen preventief jeugdbeleid.

51

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

bedrag x € 1.000

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten

5.423

5.833

4.357

1.476

V

Baten

2.964

3.179

2.271

-908

N

Saldo

2.458

2.654

2.086

568

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

I.17.
I.18.
I.19.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
cijfer
jaarrekeningcijfer
betrekking 2020
heeft
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019
1,3
1,4
Zeeland
leerlingen
Relatief verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019
12
32
Zeeland
leerlingen
Vroegtijdig
% deelnemers DUO/Ingrado2019
2,4
1,9
Zeeland
schoolverlaters
aan het VO en
zonder
MBO onderwijs
startkwalificatie
(vsv-ers)

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
17. Absoluut verzuim
Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen.
18. Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is,
per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder
startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

0

0

0

0

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

0

0

0

0

N

3.240

3.866

3.656

210

V

Baten

948

457

783

326

V

Saldo

2.292

3.409

2.873

536

V

Lasten

5.423

5.833

4.357

1.476

V

Baten

2.964

3.179

2.271

-908

N

Saldo

2.458

2.654

2.086

568

V

Lasten

8.663

9.699

8.013

1.685

V

Baten

3.912

3.636

3.055

-582

N

Saldo

4.750

6.063

4.959

1.104

V

bedrag x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal programma Onderwijs
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Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Reserve budgetoverhevelingen

0

75

75

0

Reserve sociaal domein

0

0

7

-7

Algemene reserve

0

59

59

0

Rekeningsaldo

0

52

52

0

Algemene reserve

0

444

373

71

N

Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 4

2

8

8

0

V

Saldo

2

370

293

77

N

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

N

Onttrekkingen

54

Programma Sport, cultuur en recreatie
Tot dit programma behoren:


niet-fysieke maatregelen voor stimulering van professionele- en amateursport



accommodaties voor sportbeoefening



activiteiten voor bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel



activiteiten gericht op kunst en cultuur



cultureel erfgoed



zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers



openbaar groen



(openlucht) recreatie

Beleid


Museumbeleid 2009-2012 (2008)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)



Plan van aanpak sportaccommodaties (2016)



Beleidsnota Sportstimulering (2008)



Groenbeheerplan (2004)



Bomenbeleidsplan 2016



Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011



Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016



Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)



Interimbeleid archeologie



Nota Kunst en Cultuur (2020)

Missie
De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met
daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van
kunst en cultuur.

5.1 Sportbeleid en activering
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en
amateursport, waaronder:


stimulering topsport



ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening



ondersteuning sportorganisaties



sport in de buurt



combinatiefuncties

Wat willen we bereiken?
Sportbeleid en activering
Wat gaan we daarvoor doen?
Sportsubsidiëring en sportstimulering
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De uitwerking van het Sportakkoord liep anders dan verwacht door de maatregelen door COVID19. Dit gaf creatieve aanpassingen door sociale media in te zetten en de wandelroutes ‘Ommetjes’
te ontwikkelen voor het in beweging krijgen van onze inwoners. Met het aannemen van twee extra
buurtsportcoaches is het team SportPunt compleet.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

327

396

268

128

V

Baten

0

367

358

-9

N

Saldo

327

29

-90

119

V

bedrag x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

5.2 Sportaccommodaties
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening waaronder:


sporthallen



zwembaden



(groene en kunst)velden



terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen

Wat willen we bereiken?
Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en
beweegvriendelijke omgevingen).
Wat gaan we daarvoor doen?
Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners).
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Met de vervangingsinvesteringen (onder andere veldverlichting) en realisatie van nieuwe
voorzieningen (onder andere kunstgrasveld) droegen we bij aan kwaliteit en
toekomstbestendigheid van sportvoorzieningen. We hebben in de openbare ruimte geïnvesteerd
om deze beweegvriendelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de fitness-route op
het Kanaaleiland in Sas van Gent en de Spelletjesroute in de binnenstad van Terneuzen.
Door multifunctioneel gebruik te faciliteren (onder andere beachvolleybalveld en fitness container
op accommodatie van Corn Boys in Sas van Gent) en door open te staan voor samenwerking en
fusie van verenigingen, brachten we capaciteit en ruimtebehoefte meer in evenwicht.
Specifieke Uitkering Sport (SPUK)
In 2020 dienden we op basis van de begroting een bedrag in van € 451.874. Het uitkeringsplafond
was in 2020 € 188 miljoen en werd ook dit jaar overvraagd. Het voorschot wat we ontvingen, werd
in verhouding van de aanvragen (79,97%) uitgekeerd. Wij ontvingen als voorschot € 364.342. De
eindafrekening van dit bedrag volgt in januari 2022.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

5.216

5.603

5.157

445

V

Baten

619

631

673

41

V

Saldo

4.597

4.971

4.485

487

V

bedrag x € 1.000

5.2 Sportaccommodaties
Lasten
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Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel,
waaronder:


subsidiëring



accommodaties



kunstaankopen



kunst en cultuureducatie



culturele manifestaties



overkoepelende organen voor kunstbeoefening

Wat willen we bereiken?
Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsnota "kunst en cultuur"
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De gemeenteraad stelde op 17 december 2020 de Nota Kunst en Cultuur 2020 vast. Het Rijk stelde
in 2020 COVID-19 compensatie beschikbaar voor lokale culturele voorzieningen. De compensatie
namen wij op in een het corona steunfonds cultuur. Voor compensatie kan er een verzoek worden
ingediend voor een bijdrage uit het fonds.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

bedrag x € 1.000

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten

2.829

3.122

3.024

98

V

Baten

534

633

633

0

V

Saldo

2.295

2.490

2.391

99

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

5.4 Musea
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk
onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur, waaronder:


musea



exposities



archeologie



heemkunde



historische archieven

Wat willen we bereiken?
Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele
erfgoed in onze gemeente
Wat gaan we daarvoor doen?
We blijven de musea ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bijdrage in de exploitatie
Wanneer gereed?

doorlopend

Status
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Wat hebben we gedaan?
De exploitatiebijdragen stelden we in 2020 aan de drie grotere en de zes kleinere musea in onze
gemeente beschikbaar. Ondanks dat 2020 door COVID-19 een ‘afwijkend’ jaar was, vorderden we
geen subsidies terug. Dit om het voortbestaan van de musea niet in gevaar te laten komen.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.467

1.469

1.456

13

V

Baten

588

588

592

3

V

Saldo

879

881

864

16

V

bedrag x € 1.000

5.4 Musea
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

5.5 Cultureel erfgoed
Tot dit taakveld behoren taken gericht op het conserveren en het voor publiek toegankelijk maken
van cultureel erfgoed, waaronder:


historische gebouwen



beschermde stads- en dorpsgezichten



subsidiëring



beheer, onderhoud, toezicht en handhaving cultureel erfgoed



digitalisering cultuurhistorische waarden

Wat willen we bereiken?
Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed.
Wat gaan we daarvoor doen?
Op aanvraag beschikbaar stellen van middelen voor de instandhouding van cultuurhistorisch
erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en van ons eigen gemeentelijk
monumentenbezit
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 hebben eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik gemaakt van het beschikbare
budget. Het budget is volledig benut. Ook leverden wij in 2020 een financiële bijdrage aan de
veiligstelling van de molen “De Harmonie” te Biervliet. Deze veiligstelling was een belangrijke
voorwaarde voor de overdracht van de molen aan de Stichting tot Behoud van de Molen Biervliet.
Verder zijn wij bezig met de inrichting van de benedenverdieping van de Willibrordustoren tot
Vredeskapel en van de eerste verdieping tot expositieruimte. Dit doen we samen met de parochie
in Terneuzen en de Heemkundige Vereniging Terneuzen. Zij richten de ruimtes in en wij stellen ze
beschikbaar. In 2020 hebben we de nodige voorbereidingen getroffen. De uitvoering staat gepland
voor 2021.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

418

446

547

-101

N

Baten

30

40

35

-5

N

Saldo

388

406

512

-106

N

bedrag x € 1.000

5.5 Cultureel erfgoed
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

5.6 Media
Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder:


bibliotheken



artotheek



videotheek



lokale pers, omroep en informatievoorziening



overkoepelende organen

Wat willen we bereiken?
Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale
informatievoorziening door de lokale omroep
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Ook in 2020 stelden we subsidie beschikbaar aan de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en
Stichting Omroep Terneuzen.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.570

1.572

1.543

29

V

Baten

-42

70

72

2

V

Saldo

1.612

1.503

1.472

31

V

bedrag x € 1.000

5.6 Media
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie, waaronder:


aanleg en onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden kunstwerken in de
openbare ruimte;



aanleg en onderhoud openbaar water;



aanleg en onderhoud speel- en recreatievoorzieningen;



hobbyclubs.
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Wat willen we bereiken?
Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen en uitvoeren groenbeheerplannen
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Door COVID-19 stelden we verschillende bijeenkomsten met inwoners en dorpsraden uit. We
maakten een start met het opzetten van het groenbeheerplan voor Hoek. Ook stelden we de
groenbeheerplannen voor Sas van Gent, Philippine en Axel uit. Dit heeft geen gevolgen voor het
onderhoudsniveau van het openbaar groen. Dit voerden we gewoon uit. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

5.489

5.489

5.050

440

V

Baten

100

80

97

17

V

Saldo

5.389

5.409

4.953

457

V

bedrag x € 1.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.20.

Niet-sporters

%

GGD,
CBS,
RIVM

Jaar waarop Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
cijfer
jaarrekeningcijfer
betrekking 2020
heeft
2016
58,0
55,9
Zeeland

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
20. Niet wekelijkse sporters
Percentage niet-wekelijks sporters

60

Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

327

396

268

128

V

Baten

0

367

358

-9

N

Saldo

327

29

-90

119

V

5.216

5.603

5.157

445

V

Baten

619

631

673

41

V

Saldo

4.597

4.971

4.485

487

V

bedrag x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering
Lasten

5.2 Sportaccommodaties
Lasten

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten

2.829

3.122

3.024

98

V

Baten

534

633

633

0

V

Saldo

2.295

2.490

2.391

99

V

1.467

1.469

1.456

13

V

Baten

588

588

592

3

V

Saldo

879

881

864

16

V

418

446

547

-101

N

Baten

30

40

35

-5

N

Saldo

388

406

512

-106

N

1.570

1.572

1.543

29

V

Baten

-42

70

72

2

V

Saldo

1.612

1.503

1.472

31

V

5.489

5.489

5.050

440

V

Baten

100

80

97

17

V

Saldo

5.389

5.409

4.953

457

V

17.316

18.097

17.046

1.052

V

Baten

1.829

2.408

2.458

50

V

Saldo

15.486

15.689

14.587

1.102

V

5.4 Musea
Lasten

5.5 Cultureel erfgoed
Lasten

5.6 Media
Lasten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie
Lasten
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Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0

25

25

0

Reserve gezond in de stad

0

2

2

0

Rekeningsaldo

0

13

11

2

N

120

120

122

-1

V

13

13

0

13

N

134

123

109

14

N

bedrag x € 1.000

Toevoegingen
Reserve budgetoverhevelingen
Onttrekkingen

Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 5
Reserve kapitaallasten maats.nut
programma 5
Saldo
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Programma Sociaal domein
Tot dit programma behoren:

algemene voorzieningen gericht op participatie;

loketvoorzieningen gericht op identificatie eigen kracht en doorleiding naar juiste
individuele ondersteuning;

inkomens- en bijstandsvoorzieningen;

voorzieningen voor bevordering maatschappelijke participatie;

arbeidsgerichte participatie en re-integratie;

maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening voor mensen met een beperking om
zelfstandig te kunnen functioneren/wonen;

jeugdhulp;

voorzieningen voor opvang- en beschermd wonen.
Toekomstbestendig sociaal domein
Vanaf 1 januari 2015 ontvangt de gemeente Terneuzen van het Rijk geld om taken uit te voeren op
gebied van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. We noemen deze
drie wetten bij elkaar ‘het sociaal domein’.
In 2019 constateerden wij financiële tekorten in het sociaal domein doordat de uitgaven groter
waren dan onze inkomsten. In 2020 werkten wij aan maatregelen om deze tekorten om te buigen.
De voortgang bespraken wij in de raadsinformatiebijeenkomst van 25 november 2020.
Wij gaan de uitgaven waar mogelijk terugbrengen, zonder dat dit ten koste gaat van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze zorgtaken. Het uitgangspunt van het beleid is en
blijft dat iedereen mee kan doen.

Beleid


Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche
(2005)



Beleidsplan Schuldhulpverlening



Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2014)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020



Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar



Nota Vrijwilligersbeleid 2007



Regionaal Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020 Gezond en actief ZeeuwsVlaanderen



Accommodatiebeleid (2010)



Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen



Nota 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen 2015-2018 (2014)



Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Zeeland (2013, rond complexe problematiek)



Beleidskader handhaving kinderopvang



Preventief Jeugdbeleid 2020-2022 (2020)

Missie
Iedereen doet mee en we blijven omzien naar elkaar.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen waarvoor geen individuele beschikking van de
gemeente nodig is en die zich richten op participatie, waaronder:


ondersteunen op participatiegerichte burgerinitiatieven



ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers



sociaal en cultureel werk



algemeen Maatschappelijk Werk



preventie op gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)



buurt- en clubhuizen



collectief aanvullend vervoer

63



kinderopvang



noodopvang vluchtelingen



vreemdelingen

Wat willen we bereiken?
Een klant-en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In het kader van het VN-Verdrag Handicap stelden we in 2019 een inclusieagenda op. Hier geven
we de komende jaren uitvoering aan. We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van openbare,
gemeentelijke gebouwen. We pasten een aantal gemeentelijke locaties aan in 2020. De planning
voor het aanpassen van de gebouwen liep vertraging op door COVID-19. In de loop van 2021 komt
er een vervolg op de huidige inclusieagenda.
Wat willen we bereiken?
Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het actualiseren van het Masterplan Voorzieningen en het "afwegingskader Welzijns- en
sportvoorzieningen, onderdeel welzijnsvoorzieningen.
Wanneer gereed?

juli 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
We hebben inzicht in de basis- en capaciteitsbehoefte, maar er is meer tijd nodig om een
verdiepingsslag te maken. Dit onderwerp staat op de Termijnagenda voor de raad van 3 juni 2021.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inzichtelijk maken beschikbare capaciteit versus behoefte aan welzijnsvoorzieningen.
Wanneer gereed?

december 2019

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Het actualiseren van het Masterplan Voorzieningen en het "afwegingskader
Welzijns- en sportvoorzieningen, onderdeel welzijnsvoorzieningen".
Wat gaan we daarvoor doen?
De kinderboerderij omvormen naar stadsboerderij
Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
Het project stadsboerderij legden we voorlopig stil. We bekijken eind 2021 of en hoe we het
project continueren.
Wat willen we bereiken?
Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
We bieden opvang en beschermd wonen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 gaven we op het gebied van Opvang en Beschermd Wonen (BW) Zeeuws uitvoering aan
de Zeeuwse Versnellingsagenda Beschermd Wonen en Opvang. We werkten aan een Zeeuwse
toegangsprocedure en een nieuwe aanbesteding voor Beschermd Wonen. Cliënten van Beschermd
Wonen konden vanaf 2020 een indicatie voor de Wet langdurige zorg aanvragen. De gevolgen voor
Terneuzen in aantal klanten Beschermd Wonen wordt in 2021 duidelijk.
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Op het gebied van de maatschappelijke opvang hebben we Zeeuws een budget aangevraagd in het
kader van Een (t)huis, een toekomst. Het Rijk heeft Zeeland ruim € 2.700.000 toegekend. In 2021
bepalen we Zeeuws de bestemming van dit geld.
In 2020 verkenden we met de woningcorporaties en Leger des Heils de mogelijkheden voor drie tot
vier Skaeve Huse in Terneuzen. In 2021 komen we met concrete plannen.
Kamers met Doorgroei ondersteunde Terneuzense jongeren in het zelfstandig leren wonen volgens
de bestaande afspraken.
Wat willen we bereiken?
Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws
Vlaanderen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Daar waar mogelijk faciliteren wij onze ketenpartners vanuit onze rollen en verantwoordelijkheden
bij ontwikkelingen op het gebied van zorg.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We zetten de samenwerking met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten Hulst en Sluis
in de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen voort. We richten ons op kwalitatief goede zorg en
ondersteuning in onze regio. In 2020 gaven we in dit kader opdracht tot de voorbereiding van een
woonzorgvisie voor Terneuzen. Dit als opmaat voor de Zeeuws-Vlaamse samenwerking op dit punt.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

9.087

10.175

10.001

174

V

Baten

-30

213

207

-6

N

Saldo

9.118

9.962

9.794

168

V

bedrag x € 1.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.2 Wijkteams
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op de identificatie van eigen kracht en het
geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en –
dienstverlening), waaronder:


voorlichting



advisering



cliëntondersteuning



toegang tot eerste en tweede lijnsvoorzieningen



preventie



vroegsignalering

Wat willen we bereiken?
Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek of huidige BGTS-structuur nog een passende samenwerkingsvorm voor de toekomst is.
Wanneer gereed?

juni 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
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Het onderzoek en de besluitvorming over de structuur van aan-z was niet klaar in 2020.
Besluitvorming hierover staat op de planning voor 2021. Dit hangt ook samen met het onderzoek
dat de onderzoekscommissie uit de raad uitvoert. Dit onderzoek gaat ook over de structuur en
samenwerking bij aan-z en overige verbonden partijen. Op basis van de uitkomsten van het
onderzoek komt het college met voorstellen voor verbeteringen in de structuur.
Wat willen we bereiken?
Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het aanpakken van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We werkten in 2020 verder aan het beleidsplan sociaal domein. In juni 2020 leverden we de notitie
Preventief Jeugdbeleid op. We evalueren deze notitie in juli 2021.
Binnen twee scholen startten wij proeven op om de aansluiting met de preventieve jeugdhulp te
versterken. Door COVID-19 vertraagde de uitwerking. Maar de samenwerkende partners geven
aan dat ze de basis die werd gelegd in de proeven direct konden benutten bij het signaleren en
afstemmen over kwetsbare kinderen die door de lockdown thuis kwamen te zitten. We werken
samen met de kinderopvanginstellingen, onderwijsinstellingen en de drie Zeeuws-Vlaamse
gemeenten aan een gezamenlijke visie op de aansluiting onderwijs en zorg. Daaraan koppelen wij
een concrete werkagenda. Deze moet in het eerste kwartaal van 2021 klaar zijn. Dit proces startte
in 2020.
Wij evalueerden de proef zorgarrangementen voor kleuters. Op basis van de evaluatie werken wij
aan een nieuw plan. Daarbij kiezen we nadrukkelijker de insteek vanuit preventie en het
aanpakken van onderwijsachterstanden. We ronden dit plan in het eerste kwartaal van 2021 af.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.661

1.305

1.269

36

V

Baten

0

0

0

0

V

Saldo

1.661

1.305

1.268

37

V

bedrag x € 1.000

6.2 Wijkteams
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.3 Inkomensregelingen
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, waaronder:


inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;



uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ);



bijstand voor zelfstandigen;



levensonderhoud startende ondernemers ;



minima;



gemeentelijk armoedebeleid (onder andere bijzondere bijstand en kwijtschelding
gemeentelijke belastingen).

Wij richten ons op het mogelijk maken van deelname aan het maatschappelijke leven, zodat
iedereen kan meedoen. Wij geven hiervoor inkomensvoorzieningen aan inwoners die niet
zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien.
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Begin 2020 waren er 962 uitkeringsgerechtigden. Hiervan hadden er 43 een uitkering voor oudere
werklozen. Drie personen hadden een bijstandsuitkering voor zelfstandigen.
Eind 2020 waren er 1.230 uitkeringsgerechtigden (Inclusief Tozo). Hiervan hadden er 44 een
uitkering voor oudere werklozen. Eén persoon had een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Er
waren 168 uitkeringen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
De aantallen bijzondere bijstand rapporteren we in de raadsvergadering van april 2021.
Wat willen we bereiken?
Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun
bestaan kunnen voorzien.
Wat gaan we daarvoor doen?
Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We kennen een uitkering toe als vaststaat dat een inwoner niet zelf(standig) voldoende inkomsten
heeft.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanpassen beleid naar aanleiding van wijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
Door COVID-19 doen veel zelfstandige ondernemers een beroep op de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Wat willen we bereiken?
Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wij kennen pas uitkeringen toe indien vaststaat
dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We kennen een uitkering toe als vaststaat dat een inwoner niet zelf(standig) voldoende inkomsten
heeft.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het ter zake van het Rijk ontvangen geld wordt 100% ingezet voor het sociaal domein.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 werkten we aan de maatregelen voor de invulling van de taakstelling in het sociaal
domein.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

19.081

28.194

24.186

4.008

V

Baten

14.885

24.056

22.879

-1.177

N

Saldo

4.196

4.138

1.307

2.831

V

bedrag x € 1.000

6.3 Inkomensregelingen
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Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.4 Begeleide participatie
Tot dit taakveld behoren voorzieningen voor bevordering van maatschappelijke participatie die niet
gericht zijn op doorstromen naar arbeid, waaronder:


beschut werken



bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening



bestaande Wet sociale werkvoorziening



begeleid werken dienstbetrekkingen

Passende oplossing
Beschut werken: wij streven ernaar de volledige taakstelling voor beschut werken in te vullen. Voor
2020 was de taakstelling 42 werkplekken (een FTE voor beschut werken is 31 uur.) Eind 2020
werken er 27 personen via dit instrument, wat neerkomt op 25,2 beschutte werkplekken van 31
uur per week. Voor iedereen met een indicatie beschut werken zoeken wij een passende oplossing.
Per 31 december 2020 zijn er 16 personen met een indicatie waarvoor we nog een passende
werkplek zoeken (er zijn 3 personen om verschillende (in de persoon gelegen) redenen
teruggemeld door Dethon, de overige personen zijn (nog) niet in staat om te werken).
Het overgrote deel van de mensen die een indicatie beschut werken heeft, vindt een passende
werkplek via Dethon. De samenwerking met en invulling van dagbesteding, beschut werken (en de
overlappingen daartussen) en de daarmee samenhangende transitie bij de Sociale
Werkvoorziening, spelen daarbij een grote rol.
Uiteraard zoeken we ook passende oplossingen voor mensen in trede 4 van de Zeeuws- Vlaamse
werkladder (59 % van het bestand). We ontwikkelen diverse experimenten om deelname aan de
maatschappij mogelijk te maken.
Afspraken over de samenwerking staan in de dienstverleningsovereenkomst tussen Dethon en de
drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Dethon
Wij participeren, samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten in de Gemeenschappelijke
Regeling Dethon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
Wat willen we bereiken?
Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitwerking plan van aanpak Kwartiermaker Dethon
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Het Algemeen Bestuur van Dethon stelde het plan van aanpak van de kwartiermaker vast. Dethon
verwerkte dit in de begroting.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het inventariseren van de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij inventariseren doorlopende de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het in beeld brengen van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te
krijgen en te houden.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We maakten een maatschappelijke businesscase met een aantal scenario's voor een aanpak trede
4 (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). In 2021 beslissen we daarover.
Wat gaan we daarvoor doen?
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Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Uitvoering van de wet banenafspraak vraagt zeker in tijden van oplopende werkloosheidscijfers
extra aandacht. Aan de ene kant stimuleren we werkgevers om garantiebanen te creëren voor
mensen met een arbeidsbeperking. Aan de andere kant zijn we ook zelf bezig met het invullen van
garantiebanen.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

10.048

10.612

10.129

483

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

10.048

10.612

10.129

483

V

bedrag x € 1.000

6.4 Begeleide participatie
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.5 Arbeidsparticipatie
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen,
waaronder:

re-integratie-instrumenten

stimuleringsmaatregelen

voorzieningen jobcoach en begeleid werken (onder andere werkplekaanpassingen,
vervoersvoorzieningen)

loonwaardebepaling

inburgeringscursus Nederlands

voorzieningen zelfstandig bestaan als startende ondernemer (Bbz)
COVID-19 zorgde voor een sterke vermindering van het aantal nieuwe vacatures (beschikbare
bestaande en nieuwe banen). In 2020 ontvingen we 695 nieuwe vacatures tegen 1.050 in 2019.
Gelukkig blijft de arbeidsmarkt, sectoren/bedrijven waar het goed gaat en sectoren/bedrijven die
op slot zitten, in beweging. We kunnen nog steeds uitkeringsgerechtigden plaatsen.
2021 laat zich nog moeilijk voorspellen. Gezien de huidige stand van zaken is de inschatting dat we
pas halverwege het jaar weer kunnen uitgaan van overgang naar een wat normalere
arbeidsmarktsituatie.
Als we ervan uitgaan dat Nederland COVID-19 in de eerste helft van volgend jaar onder controle
heeft, groeit de economie in 2021 met bijna 3%. De werkloosheid zal blijven oplopen tot boven de
6% in 2021. Dit raakt vooral jongeren, werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers. Er
is meer concurrentie op de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering.
De tweede golf COVID-19 leidt nog niet tot een wezenlijk ander economisch beeld. In ZeeuwsVlaanderen is er veel horeca en toerisme. Deze sectoren worden opnieuw zwaar getroffen door
nieuwe contactbeperkingen.
In 2020 haalde het WerkServicePunt (WSP) de taakstelling om vierhonderd kandidaten
(taakstelling voor Sluis en Terneuzen samen) te plaatsen niet.

Jobhunters: het WSP plaatste 282 personen naar voltijd/deeltijd werk. De taakstelling van
vierhonderd plaatsingen realiseerden we voor 70%.

Statushouders: het WSP plaatste 48 personen naar voltijd/deeltijd werk. De taakstelling
van 58 realiseerden we voor 82%.

Voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs: 35 jongeren vonden werk of een
vervolgopleiding. De taakstelling van 45 plaatsingen realiseerden we voor 77% van de
jaartaakstelling.
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De verdeling van de uitkeringsgerechtigden op de Zeeuws-Vlaamse werkladder (niet langer apart
voor statushouders) ziet er als volgt uit:

trede 1 (Uitstroom regulier werk):
18%

trede 2 (Werken met (tijdelijke) ondersteuning of garantiebanen):
16%

trede 3 (Beschut werk of groepsaanpak):
7%

trede 4 (Maatschappelijke participatie)
59%
Het grote aantal mensen in trede 4 heeft onze aandacht. Wij willen deze groep intensiever
begeleiden. We maken hiervoor een plan van aanpak in 2021.
Wat willen we bereiken?
Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI).
Wat gaan we daarvoor doen?
Het toepassen van SROI bij aanbestedingen in het sociaal domein.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij passen Social Return On Investment (SROI) toe bij aanbesteding. Overleg over de manier van
samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen loopt.
Wat willen we bereiken?
Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeren acties voor inburgering
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We haalden de taakstelling huisvesting statushouders. Alle statushouders begeleiden we tijdens
hun inburgering.
Wat willen we bereiken?
Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid
Wat gaan we daarvoor doen?
Inzet Dethon, het WSP en de uitvoering van de Participatiewet
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Het opdoen van werkervaring bij Dethon was door de invoering van anderhalve meter afstand
lastig. Er konden minder mensen op de werkplek terecht.
De samenwerkingsafspraken leggen we elk jaar in een dienstverleningsovereenkomst vast.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

2.208

3.198

2.196

1.002

V

Baten

20

74

295

221

V

Saldo

2.188

3.125

1.902

1.223

V

bedrag x € 1.000

6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Tot dit taakveld behoren materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wet
maatschappelijke ondersteuning) voor mensen met fysieke beperkingen. Die geven we op basis
van een beschikking. Het gaat om:
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woningaanpassingen



hulpmiddelen



huisautomatisering



overige voorzieningen gehandicapten



eigen bijdragen

Wat willen we bereiken?
Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanbieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan
cliënten die daarvoor in aanmerking komen
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De gemeente verstrekt maatwerkvoorzieningen waarvoor een indicatie nodig is. Denk hierbij aan
hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen. Ook woningaanpassingen vallen hieronder. We
versterken hiermee de deelname aan de samenleving zodat inwoners hun zelfredzaamheid
behouden. De hulpmiddelen zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.642

1.694

1.386

308

V

Baten

5

5

6

1

V

Saldo

1.637

1.689

1.380

309

V

bedrag x € 1.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Tot dit taakveld behoort de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking
(fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen. En die ondersteuning nodig hebben in de vorm van
beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking, waaronder:


individuele begeleiding



huishoudelijke verzorging



individueel vervoer



schuldhulpverlening



persoonsgebonden budget voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning



eigen bijdragen

Wat willen we bereiken?
Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekennen immateriële maatwerkvoorzieningen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Naast huishoudelijke hulp biedt de gemeente vanaf 2015 ook de immateriële
maatwerkvoorzieningen extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke
verzorging (voor patiënten geestelijke gezondheidszorg). Bij de laatste gaat het vaak om
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ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke
verzorging van de cliënt.
Bij alle vormen van ondersteuning (zorg, welzijn en inkomen) staat actieve deelname aan de
samenleving voorop. We stimuleren dat burgers zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en regie houden
over hun eigen leven.
Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet
Wij voeren elk jaar een (verplicht) onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van cliënten
die hulp krijgen vanuit de Wmo en Jeugdwet. In 2020 voerden het ZB planbureau en Bibliotheek
Zeeland dit onderzoek voor ons uit. Het overgrote deel van de respondenten is positief over de
ondersteuning die zij ontvingen. Door COVID-19 geven de uitkomsten van dit onderzoek mogelijk
wel een vertekend beeld.
Maatwerkvoorziening Huishoudelijke hulp(HH)/begeleiding
Wij voerden de taak hulp bij de huishouding (HH)/begeleiding uit. De levering van huishoudelijke
hulp/begeleiding gebeurde op basis van contractafspraken met zorgaanbieders. Uitgangspunten
van deze contracten zijn in ieder geval: kwaliteit, een betere beheersing van de kosten
(budgetfinanciering in plaats van een open eind financiering) en gezamenlijke
verantwoordelijkheid. In 2019 en 2020 stegen de kosten door verschillende ontwikkelingen zoals
de invoering van het abonnementstarief, salarisstijgingen en een toename van de vraag.
Voorzieningen Zo-net en zo-lekker
Uitvoeringsorganisatie aan-z is verantwoordelijk voor de voorzieningen zo-net (hulp bij
huishouden) en zo-lekker (warme maaltijden voor Tafeltje Dekje).
Door de invoering van het abonnementstarief besloot de gemeenteraad om de voorziening zo-net
in 2020 te beëindigen. aan-z startte door COVID-19 in juni 2020 met het indiceren van de klanten
van zo-net voor een maatwerkvoorziening. Alle klanten kregen een keukentafelgesprek met als
belangrijkste uitkomst dat het grootste deel van de klanten het recht op hulp bij huishouden
behoudt (93%). De daadwerkelijke overdracht van de klanten en medewerkers van zo-net naar
een andere zorgaanbieder kon niet meer in 2020 plaatsvinden. Dit staat op de planning voor 2021.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

9.120

9.320

9.304

16

V

Baten

269

269

228

-41

N

Saldo

8.851

9.051

9.076

-25

N

bedrag x € 1.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die wij als individuele (niet vrij toegankelijke)
voorziening aanmerken, waaronder:
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begeleiding 18-



jeugd- en opvoedhulp



jeugd geestelijke gezondheidszorg



jeugdzorg aan verstandelijk beperkten



vervoer 18-



persoonsgebonden budget jeugd



gesloten jeugdhulp

Wat willen we bereiken?
Goede en betaalbare jeugdhulp
Wat gaan we daarvoor doen?
Inkoop en monitoring jeugdhulp
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We betalen elk jaar meer voor jeugdhulp. De kosten per jeugdige worden hoger en de
behandeltrajecten duren gemiddeld langer. Met preventie zorgen we (nog) niet voor de gewenste
afname van kosten. Dat betekent niet dat de inzet van preventie niet zinvol is. Het duurt even
voordat de effecten van preventie zichtbaar zijn. We werken aan normaliseren en de eigen kracht
van jeugdigen en het gezin. We wijzen resultaatgerichte zorg toe. We volgen de inzet van zorg op
om te komen tot minder dure en lange trajecten. We gaan uit van passende hulp, zwaar waar
nodig, zo licht als mogelijk.
De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) stuurt in het nieuwe inkoopbeleid op samenwerking
tussen zorgaanbieders, zodat kosten afnemen en er voldoende aanbod beschikbaar is. IJZ maakt
contractafspraken met de zorgaanbieders en stuurt op de naleving van deze afspraken. We
maakten eind 2020 samen met IJZ afspraken over de monitoring van de Kritische Prestatie
Indicatoren van de zorgaanbieders.
Sinds november 2020 voeren we de proef Vaart in Veiligheid uit. In deze proef werken we aan een
betere samenwerking in de jeugdbeschermingsketen, zodat we leren van elkaars deskundigheid.
En we eerder in het proces jeugdigen en gezinnen helpen. Het doel van de proef is dat we komen
tot "één klantroute, opgezet vanuit de werkwijze 1 Gezin, 1 Plan, van eerste vraag tot en met
maatregel en het afschalen daarvan. Eén vloeiende lijn, waarbinnen de veiligheid van het kind
centraal staat en de perspectieven van het kind, de ouder en de professional als belangrijke
uitgangspunten worden meegenomen. Dit doen we door ons te richten op een ander werkproces in
de veiligheidsketen, gekoppeld aan onze lokale toegang en de wijkteams."
In 2020 verlengde het college maatwerk in gezinnen, op basis van sociaal medische indicatie
(SMI), voor vier jaar (2020 t/m 2023).
Wat willen we bereiken?
Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het mogelijk maken dat alle kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij door inzet van het
kindpakket
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Er was een stijging van aanvragen bij Leergeld voor computers. Maar ook een verlaging van
andere kosten omdat veel schoolactiviteiten niet doorgingen door COVID-19.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

11.656

14.234

14.144

91

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

11.656

14.234

14.144

91

V

bedrag x € 1.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Tot dit taakveld behoren alle voorzieningen opvang- en beschermd wonen inclusief eventuele
maatwerkdienstverlening en –voorzieningen voor personen die in de betreffende
opvangvoorzieningen verblijven, zoals:


vrouwen opvang



aanpak huiselijk geweld



beschermd wonen personen met psychische of psychosociale problemen



inloopfunctie geestelijke gezondheidszorg



meervoudige problematiek (onder andere verslaving)

Wat willen we bereiken?
Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling met specifieke aandacht
voor ouderen en kwetsbare volwassenen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Veilig Thuis bracht de organisatie verder op orde in 2020. De wachtlijsten slonken. De
samenwerking met de ketenpartners verstevigde.
MDA++ is een Zeeuwse proef. MDA++ staat voor multidisciplinaire aanpak, specialistisch,
intersectoraal en systeemgericht met casusregie in complexe situaties. Het gaat hier om
samenwerking tussen alle Veiligheids- en Zorgpartners. We realiseren uiterlijk december 2021 de
borging van de werkwijze bij de samenwerkingspartners.
Het Centrum voor Seksueel Geweld kreeg in 2020 een structureel budget van het Rijk via
centrumgemeente Vlissingen.
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een vijf-stappenplan om vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling te beoordelen. Wij passen de meldcode toe. Wij benoemden
twee aandachtsfunctionarissen. We houden daarnaast toezicht op de uitvoering van de meldcode
door maatschappelijke organisaties in Terneuzen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het inzetten op het terugdringen van overlastsituaties en een sluitende aanpak voor personen met
verward gedrag.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In het najaar van 2020 presenteerden we een eerste stand van aanpak van het actieplan Buiten de
lijnen, de regionale aanpak voor personen met verward gedrag. Belangrijke vorderingen in 2020
binnen dit actieplan waren:
- De pilot met een Terneuzens Maatwerkteam voor mensen met een opeenstapeling van problemen
op gebied van het sociaal domein.
- De introductie van de functie van procesregisseur voor kwetsbare inwoners.
- Invoering van een triage-overleg voor overlastgevende personen.
- De start van een verkenning met woningcorporaties en maatschappelijke opvang naar
mogelijkheden voor zogenaamde Skaeve Huse; een woonvorm voor mensen.
- Uitvoering van het landelijk actieprogramma Weer Thuis voor de regio Zeeuws-Vlaanderen; voor
het huisvesten in de wijk van mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, beschermd
wonen en de geestelijke gezondheidszorg.
- De invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
- De invoering van een Zeeuws Meldpunt voor personen met verward gedrag, als onderdeel van
een landelijk netwerk van meldpunten.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

208

194

169

25

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

208

194

169

25

V

bedrag x € 1.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid
van kinderen en jeugdigen 18-. Dit is inclusief maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor
jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorziening verblijven, waaronder:


kinderbescherming



aanpak kindermishandeling



jeugdreclassering



opvang 18-



vrouwenopvang/huiselijk geweld 18-



beschermd wonen



jeugd persoonsgebonden budget



verslaving 18-



beschermd wonen 18-



ouderbijdragen

Wat willen we bereiken?
Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming,
Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en
de medische wereld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Volgen van het Zeeuws onderzoek naar de Gecertificeerde Instelling Intervence en de mogelijke
toekomstscenario’s en vervolgacties uitwerken.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Het contract met de Gecertificeerde Instelling Intervence liep af in 2020. De dertien Zeeuwse
gemeenten besloten geen nieuw contract aan te gaan om kwalitatieve en financiële redenen. De
casussen van Intervence gaan over naar de drie andere gecontracteerde Gecertificeerde
Instellingen in Zeeland: het Leger des Heils, de William Schrikker Stichting en Briedis. De afbouw
van Intervence en overdracht van casussen worden beschreven in een Transitieplan. De inspecties
moeten dit goedkeuren en de Jeugdautoriteit zal hierover adviseren. Dit plan is in februari 2021 in
concept klaar. We verwachten dat de uitvoering van het plan het hele jaar 2021 in beslag zal
nemen. We zullen de raad tussentijds meenemen in het proces en betrekken bij te nemen
besluiten. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijft betrokken.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

4.193

4.082

4.049

33

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

4.193

4.082

4.049

33

V

bedrag x € 1.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.21.

Banen

I.22.

Jongeren met een
delict voor de rechter

Aantal per 1.000
inwoners in de
leeftijd 15 – 64
jaar
% 12 t/m 21
jarigen

I.23.

Kinderen in
uitkeringsgezin
Netto
arbeidsparticipatie

CBS /
LISA ABF
Research
Verwey 2019
Jonker
Instituut
–
Kinderen
in Tel
Bron CBS 2019
Jeugd
CBS
2019

I.24.

I.26.
I.27.
I.28.

I.29.

I.30.

I.31.

I.32.

Jaar
waarop
cijfer
betrekking
heeft
2019

% kinderen tot
18 jaar
% van de
werkzame
beroepsbevolking
ten opzichte van
de
beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22
Bron CBS 2019
jarigen
Jeugd
Personen met een
Aantal per 1.000 CBS
2019
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende reAantal per 1.000 CBS
2019
integratievoorzieningeninwoners van 15
– 64 jaar
Jongeren met
% van alle
CBS
2019
jeugdhulp
jongeren tot 18
jaar
Jongeren met
% van alle
CBS
2019
jeugdbescherming
jongeren tot 18
jaar
Jongeren met
% van alle
CBS
2019
jeugdreclassering
jongeren van 12
tot 23 jaar
Cliënten met een
Aantal per 1.000 GMSD
2020
maatwerkarrangement inwoners
WMO

Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
jaarrekeningcijfer
2020
913,2

782,3

Zeeland

2,00

1,00

Zeeland

6,00

5,00

Zeeland

65,1

67,4

Zeeland

2,00

1,00

Zeeland

32,9

33,6

Zeeland

50,2

20,4

Zeeland

15,2

12,7

Zeeland

1,7

1,5

Zeeland

0,5

0,4

Zeeland

56,0

68,5

Zeeland

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
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21. Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
22. Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
23. Kinderen in uitkeringsgezin
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet
rondkomen.
24. Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
25. Achterstandsleerlingen
Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen.
26. Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
27. Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
28. Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
29. Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
30. Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle
jongeren tot 18 jaar.
31. Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle
jongeren (12-22).
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de
Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180
deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen
- Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
- Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV)
- Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

9.087

10.175

10.001

174

V

Baten

-30

213

207

-6

N

Saldo

9.118

9.962

9.794

168

V

1.661

1.305

1.269

36

V

Baten

0

0

0

0

V

Saldo

1.661

1.305

1.268

37

V

Lasten

19.081

28.194

24.186

4.008

V

Baten

14.885

24.056

22.879

-1.177

N

Saldo

4.196

4.138

1.307

2.831

V

10.048

10.612

10.129

483

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

10.048

10.612

10.129

483

V

2.208

3.198

2.196

1.002

V

Baten

20

74

295

221

V

Saldo

2.188

3.125

1.902

1.223

V

1.642

1.694

1.386

308

V

Baten

5

5

6

1

V

Saldo

1.637

1.689

1.380

309

V

9.120

9.320

9.304

16

V

Baten

269

269

228

-41

N

Saldo

8.851

9.051

9.076

-25

N

11.656

14.234

14.144

91

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

11.656

14.234

14.144

91

V

208

194

169

25

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

208

194

169

25

V

bedrag x € 1.000

2020
geraamd
primitief

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten

6.2 Wijkteams
Lasten

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie
Lasten

6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten
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2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

4.193

4.082

4.049

33

V

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

4.193

4.082

4.049

33

V

Lasten

68.903

83.008

76.832

6.176

V

Baten

15.148

24.616

23.615

-1.002

N

Saldo

53.755

58.392

53.218

5.174

V

bedrag x € 1.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten

Totaal programma Sociaal domein
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Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Reserve budgetoverhevelingen

0

320

320

0

Reserve sociaal domein

0

0

2.333

-2.333

Reserve lokale aanpak eenzaamheid

0

20

20

0

Rekeningsaldo

0

665

35

630

Reserve verlengde jeugdzorg

0

20

20

0

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

N

Onttrekkingen

Reserve sociaal domein

2.615

3.087

3.087

0

Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 6

3

3

3

0

Reserve gezond in de stad

0

300

300

0

45

45

45

0

2.663

3.820

857

2.963

Reserve bevolkingskrimp
Saldo

80

N

N

N

Programma Volksgezondheid en milieu
Tot dit programma behoren:


maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van
specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen;



gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding;



inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval;



bescherming van het milieu;



lijkbezorging.

Beleid


Regionaal Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020 Gezond en actief ZeeuwsVlaanderen



Visiedocument bodembeleidsplan (2005)



Bodemkwaliteitskaart (BKK) Terneuzen, bovengrond, ondergrond, toepassingseis, met
bijlagen



Nota bodembeheer voor landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen (2015)



Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 2013



Grondwaterplan gemeente Terneuzen (2008)



Zeeuws Energieakkoord (2017) ook bij woningbouw



Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid (2017)



Beleidsvisie kleine windturbines (2005)



Beleidsvisie kleine windturbines (2005), aanvulling



Beleidsvisie Externe Veiligheid (2006)



Visiedocument luchtkwaliteitbeleid (2006)



Water- en Rioleringsplan (WRP) 2019-2023



Visiedoc Milieubeleidsplan, onderdeel geluid (2007)



Geluidbeleidsplan 2010-2015 (2009)



Beleidsregel (redelijke sommatie) m.b.t. geluid industrieterreinen gemeente Terneuzen
(2007)



Visiedocument natuurontwikkeling (2009)



Convenant Biodiversiteit Zeeland (2010)



Beleidsregel Natuurwaardenkaarten gemeente Terneuzen (2012)



Hondenbeleid



Convenant Duurzaam Inkopen (2010)



FSC-hout en -papier convenant (2011)



Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

Missie
Terneuzen heeft een gezond woon-, werk- en leefmilieu.

7.1 Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als
geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, waaronder:


monitoren gezondheidssituatie



uitvoeren preventie- en gezondheidsbevorderende programma’s



voorlichting



advies en begeleiding



ambulance



ziekenvervoer
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In 2020 stond de gezondheid van alle mensen centraal op alle agenda's. COVID-19 bepaalde het
leven van alle mensen, zieken en niet-zieken. Niet alleen infectieziektebestrijding had alle
aandacht. Ook de gevolgen van de pandemie en de aanpak ervan voor mensen op alle
levensgebieden kwamen in beeld. Duidelijker dan ooit bleek dat gezondheid meer is dan niet ziek
zijn. Het is het vermogen van mensen om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te gaan.
Deze brede kijk op gezondheid is het uitgangspunt van ons lokale gezondheidsbeleid.
Wat willen we bereiken?
Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED’s
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 breidde het netwerk verder uit.
Wat gaan we daarvoor doen?
Terugdringen van alcoholgebruik door jongeren
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 besloten we het Preventie- en Handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en
Horecawet met een jaar te verlengen. Dit door de aansluiting op de Zeeuwse samenwerking.
Wat gaan we daarvoor doen?
Samenwerken aan gezondheid, participatie en zorg
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Gezondheidsbevordering is ook een onderdeel van de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen
waarin we samenwerken met zorgaanbieders, woningcorporaties en Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
We gaven in 2020 opdracht voor het maken van een woonzorgvisie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We werkten in 2020 de deelplannen voor Sluiskil, de Binnenstad en Lievenspolder verder uit. Door
COVID-19 konden we geen uitvoering geven aan de aanpak voor Sluiskil en Lievenspolder. Het
plan Binnenstad is in de ontwerpfase. Als de pandemie het toelaat, gaan we verder met Gezond in
de Stad (GIDS).
In 2020 verlengden we de regionale gezondheidsnota 2017 - 2020 met een jaar.
We gaven in 2020 vorm aan de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. We
maakten stappen in de sluitende aanpak van personen met verward gedrag (zie 6.81). We legden
de koppeling tussen (integraal) gezondheidsbeleid en beleid gericht op de inrichting van de fysieke
leefomgeving, het sociaal domein en veiligheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Monitoren van gezondheid van inwoners
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Het onderzoek van de GGD Zeeland naar uitbreiding van het luchtmeetnetwerk is door COVID-19
uitgesteld. Uitvoering volgt zo snel mogelijk in 2021.
GGD Zeeland nam in de tweede helft van 2020 de gezondheidsenquête onder volwassenen en
ouderen af. We hebben voor het onderzoek onder volwassenen een grotere steekproef laten
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nemen. Hiermee krijgen we inzicht in de gezondheidssituatie op wijk- en kernniveau. Resultaten
van deze monitor zijn in de zomer van 2021 beschikbaar.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

2.223

2.153

2.177

-24

N

Baten

9

16

25

9

V

Saldo

2.215

2.138

2.152

-15

N

bedrag x € 1.000

7.1 Volksgezondheid
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

7.2 Riolering
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding, waaronder:


opvang- en verwerking afval- en hemelwater



inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater.

Daarnaast vallen hieronder ook:


het voorkomen van grondwaterproblemen



rioolwaterzuivering



bestrijding verontreiniging oppervlakte water



(kosten van heffing en invordering) rioolheffing

Wat willen we bereiken?
Een andere heffingsgrondslag voor de rioolheffing.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden van een andere heffingsgrondslag voor de
rioolheffing.
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 deden we verder onderzoek. Dit leidde niet tot aanpassing van de heffingsgrondslag. De
gemeenteraad ontving hierover brieven in mei en november 2020. Dit betekent dat het onderzoek
naar de rioolheffing zoals in het coalitieakkoord staat hiermee klaar is.
Wat willen we bereiken?
Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeren Water- en rioleringsplan 2019-2023 en Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We geven doorlopend invulling aan het uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van
afvalwater en waterhuishouding. Wij verwijzen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
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Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

4.367

4.491

3.896

595

V

Baten

5.498

5.367

5.450

83

V

Saldo

-1.131

-876

-1.554

678

V

bedrag x € 1.000

7.2 Riolering

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

7.3 Afval
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval,
waaronder:

vuilophaal en afvoer

afvalscheiding en recycling

vuilstort en verwerking

(kosten van heffing en invordering) afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Wat willen we bereiken?
Terugdringen van aanbod restafval.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het genereren van gerichte acties om aanbod van restafval terug te dringen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
We startten op 1 januari 2020 al met nascheiden. Er was namelijk eerder ruimte in de
nascheidingsinstallatie. We halen meer plastic, metaal en drankenkartons (PMD) uit het restafval
dan dat we in 2019 apart inzamelden. In het laatste kwartaal is de installatie nog meer
geoptimaliseerd, dus de hoeveelheid nagescheiden PMD zal nog stijgen. In plaats van 9 kg per
inwoner zamelen we nu 16 kg in.
De doelstelling Van Afval Naar Grondstof (VANG) van honderd kilo per inwoner haalden wij nog
niet. Deels ook omdat er nog veel andere afvalstromen in het restafval zitten. Daarnaast is er door
de COVID-19 crisis meer huishoudelijk afval. Dit komt omdat mensen veel thuis zijn en werken.
Ook klussen mensen meer en ruimen ze meer op. Acties om meer gft in te zamelen, konden niet
doorgaan door COVID-19. Dit omdat we contacten met inwoners moesten vermijden. Als voorbeeld
noemen we het project GFT afvalscheiding bij hoogbouw Dit zal in 2021 verder opgepakt worden.
In 2020 zamelden we 292 kg restafval in per inwoner. Dit is 6 kg meer dan in 2019.
We onderzoeken op dit moment samen met de andere drie Zeeuwse nascheidingsgemeenten wat
we verder kunnen doen om de hoeveelheid restafval te verminderen.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

6.630

6.662

6.977

-314

N

Baten

8.686

8.637

8.544

-93

N

Saldo

-2.056

-1.975

-1.567

-408

N

bedrag x € 1.000

7.3 Afval
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Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

7.4 Milieubeheer
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu, waaronder:


bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer



beheersing geluidhinder



bescherming tegen straling



verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven



ongediertebestrijding



Regionale Uitvoeringsdiensten

Wat willen we bereiken?
Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeren Landschapsuitvoeringsplan
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
In de periode 2011 tot en met 2020 werkten we aan de uitvoering van projecten in het gebied rond
Schapenbout en Westdorpe. We realiseerden het streefbeeld Schapenbout met de extra financiële
bijdrage van de exploitant van de windmolens in de Koegorspolder. We realiseerden het
streefbeeld Westdorpe met de bijdrage van North Sea Port. De Interreg-subsidie voor 2BConnect
draagt bij aan meer groen rond bedrijven. Het project 'T EILAND in Sas van Gent is klaar in 2021.
In de periode tot 2023 werken we aan projecten in het streefbeeld Hoek.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verbetering monitoring Luchtkwaliteit
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
In december 2020 plaatste de Provincie Zeeland een luchtmeetstation in Sluiskil. Het station meet
totaalstof, fijnstof en stikstofoxide. De resultaten zijn te raadplegen op de website
www.luchtmeetnet.nl
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering geven aan geluidswerende maatregelen aan woningen in Axel
Wanneer gereed?

december 2022

Status

Wat hebben we gedaan?
In Axel gaan we maatregelen treffen aan woningen die in 1986 een te hoge geluidbelasting
ondervonden van het wegverkeer. De kosten komen voor rekening van het Rijk. We ontvingen in
2019 een voorschot voor de voorbereidingen. Het saneringsplan is in 2020 ingediend. Als dit plan
is goedgekeurd, informeren we de bewoners en volgt een bouwkundige opname van de woningen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Deelname aan het project "Robuust Watersysteem".
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Als vervolg op de resultaten van een eerder onderzoek uit 2019 deden we in 2020 in faciliterende
zin mee aan een onderzoek door Deltares voor een zoetwaterbekken/natuurlijk helofytenfilter in de
buurt van de Braakman. DOW initieerde dit onderzoek vooral. De resultaten over de mogelijkheden
zijn positief. DOW kijkt nu of het echt te realiseren valt. Wij hadden één overleg over de
planvorming van dit initiatief.
Wat gaan we daarvoor doen?
De levering van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie
voor Zeeland.
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Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De gemeenteraad stelde op 28 mei 2020 de Regionale Energie Strategie Zeeland, versie 1.0 vast.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.657

1.799

1.664

134

V

Baten

1

26

41

15

V

Saldo

1.656

1.773

1.624

149

V

bedrag x € 1.000

7.4 Milieubeheer
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van lijkbezorging, waaronder:


begraafplaatsen en crematoria



lijkschouw



begraafplaatsrechten



afkoopsommen grafrechten

Wat willen we bereiken?
Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoek naar samenwerkingsvormen met andere partijen teneinde onderhoud en exploitatie van
begraafplaatsen betaalbaar (hoogte tarieven lijkbezorging) te houden.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Bij de aanpak van de begraafplaats te Philippine betrokken we verschillende partijen. Hier kwam
nog geen samenwerkingsvorm uit voort. Misschien komen deze nog wel op gang als we de
begraafplaats opnieuw hebben ingericht. Twee nabestaanden gaven aan best 'iets' te willen doen.
Deze contacten houden we warm. Het zou hierbij gaan om onderhoud van de graven zelf. Dit heeft
geen invloed op onze tarieven, maar wel op de uitstraling van de begraafplaats. De raad ontving in
2020 een brief met een voortgangsrapportage.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen verhogen.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De gemeenteraad nam eind 2019 een besluit om de minimaal geëiste beeldkwaliteit voor het
openbaar groen op de begraafplaatsen vast te stellen op niveau C (met een streven naar B). Een
hogere beeldkwaliteit zou namelijk leiden tot hogere tarieven. Bij de herinrichting besteden wij
aandacht aan de bewerkelijkheid van het onderhoud. Door de begraafplaatsen onderhoudsarm in
te richten, kunnen we in de toekomst misschien wel een hogere beeldkwaliteit met minder inzet
behalen.

86

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

488

480

555

-74

N

Baten

618

568

682

114

V

Saldo

-130

-87

-127

40

V

bedrag x € 1.000

7.5 Begraafplaatsen

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

I.33.

Omvang
huishoudelijk
restafval
Hernieuwbare
elektriciteit

Kg/inwoner

CBS

Jaar waarop Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
cijfer
jaarrekeningcijfer
betrekking 2020
heeft
2019
233
219
Zeeland

%

RWS

2018

I.34.

12,4

37,8

Zeeland

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
33. Omvang huishoudelijk restafval
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
34. Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Verbonden partijen
- Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
- Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

2.223

2.153

2.177

-24

N

Baten

9

16

25

9

V

Saldo

2.215

2.138

2.152

-15

N

Lasten

4.367

4.491

3.896

595

V

Baten

5.498

5.367

5.450

83

V

Saldo

-1.131

-876

-1.554

678

V

Lasten

6.630

6.662

6.977

-314

N

Baten

8.686

8.637

8.544

-93

N

Saldo

-2.056

-1.975

-1.567

-408

N

1.657

1.799

1.664

134

V

Baten

1

26

41

15

V

Saldo

1.656

1.773

1.624

149

V

Lasten

488

480

555

-74

N

Baten

618

568

682

114

V

Saldo

-130

-87

-127

40

V

bedrag x € 1.000

7.1 Volksgezondheid
Lasten

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer
Lasten

7.5 Begraafplaatsen

Totaal programma Volksgezondheid en milieu
Lasten

15.365

15.586

15.269

317

V

Baten

14.811

14.613

14.741

128

V

Saldo

554

973

528

445

V
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Reserves
bedrag x € 1.000

2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0

50

50

0

105

0

0

0

Toevoegingen
Reserve budgetoverhevelingen
Reserve gezond in de stad
Onttrekkingen
Mutatie reserve saldo rioolheffing

80

80

80

0

Rekeningsaldo

0

158

56

102

N

Reserve klimaatbeleid

0

120

31

89

N

Reserve budgetoverhevelingen

0

50

50

0

Reserve gezond in de stad

0

18

17

1

N

26

26

26

0

N

1

402

210

193

N

Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 7
Saldo

89

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
Tot dit programma behoren:


taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening



taken op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling



woningvoorraad



huisvestingsvoorzieningen

Beleid


Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)



Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)



Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014)



Detailhandelsvisie Terneuzen (2014)



Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014)



Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009)



Masterplan Axelsedam (2003)



Uitwerking in verschillende notities, uitvoeringsprogramma’s en beleidsregels

Missie
Behouden van de leefbaarheid in de kernen, met een evenwichtige woningopbouw en voldoende
voorzieningen. Het daarbij bieden van een gevarieerd woningaanbod dat afhankelijk van behoefte
en belangstelling uitnodigt tot vestiging in de gemeente Terneuzen. Zorgdragen voor een goed
ruimtelijk beheer en voor een ordening van wonen en werken waarbij conflictsituaties voorkomen
worden

8.1 Ruimtelijke ordening
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, waaronder:


voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies



Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)



voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen



faciliterend grondbeleid

Wat willen we bereiken?
We moeten in het kader van de nieuwe Omgevingswet kijken naar een andere wijze van
beleidsontwikkeling.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het onderzoeken van nieuwe manieren van co-creatie
Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan?
In het kader van de Omgevingswet maken we Omgevingsvisies niet meer voor, maar met
betrokken inwoners, dorpsraden en bedrijven. Dit noemen we cocreatie. We onderzoeken op welke
manier we dat zo goed mogelijk kunnen doen. De raad stelde de visies voor Sas van Gent en Hoek
vast in 2019. In 2020 begonnen we met de uitwerking van beide omgevingsvisies. In Sas van Gent
spannen we ons onder andere in om de supermarkten te verplaatsen en hun huidige locaties
opnieuw in te vullen. In Hoek maken we onder andere plannen voor een nieuwe multifunctionele
accommodatie. De dorpsraad van Westdorpe benaderde ons om in 2021 te starten met een visie
voor deze kern.
Wat willen we bereiken?
We streven naar vitale wijken en kernen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij werken aan de invoering van de Omgevingswet.
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Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij werkten in 2020 met vijf werkgroepen aan de implementatie van de Omgevingswet in
Terneuzen. Halverwege 2020 maakte het Rijk bekend dat de inwerkingtreding van de wet
verschoof van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Dit kwam door de zorgen over het Digitaal
Stelsel Omgevingswet.
In 2020 maakten wij per kwartaal een voortgangsrapportage. Daarin staat wat de werkgroepen
deden. Op 8 december 2020 was er een eerste digitale raadsinformatiebijeenkomst over de huidige
stand van zaken rondom de implementatie. Ook kwamen tijdens deze bijeenkomst de acties voor
2021 aan de orde.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)
Wanneer gereed?

december 2022

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Het realiseren en promoten van een aantrekkelijke woonomgeving'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren en promoten van een aantrekkelijke woonomgeving.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Voor het realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving onderzocht een expertteam de
Raadsliedenbuurt. Het Rijk en de provincie betaalden dit expertteam. In dit expertteam zaten
mensen uit het hele land met ervaring op het gebied van stadsvernieuwing. Het expertteam
presenteerde zijn rapport aan het college. De gemeenteraad ontving dit rapport ook. Op basis van
dit rapport maken we in 2021 een totaalvisie voor de binnenstad.
Andere onderdelen uit de visie binnenstad zijn onder andere het compacter maken van het
winkelgebied en de Axelsedam. Er is al een plan van aanpak voor de herinrichting van de
Axelsedam. In 2021 starten we de participatie met belanghebbenden in het Axelsedamgebied.
Eerst maken we een programma van eisen en bepalen we de ambitie. Daarna maken we in 2021
ook het ontwerp.
Wat gaan we daarvoor doen?
Extra bestuurlijke en ambtelijke inzet.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Vooral door de handhaving op de coronamaatregelen vroeg dit om een andere prioritering.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.335

1.335

1.425

-90

N

Baten

195

195

208

13

V

Saldo

1.140

1.140

1.217

-77

N

bedrag x € 1.000

8.1 Ruimtelijke Ordening
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie,
waaronder:


grondverwerving



bouw- en woonrijp maken



bovenwijkse voorzieningen



verkoop van bouwrijpe gronden



in voorkomende gevallen het onschadelijk maken en verwijderen van explosieven

Voor informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf
Grondbeleid.
Wat willen we bereiken?
Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeren van initiatieven op het gebied van grondexploitatie
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Voor informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf
Grondbeleid.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

bedrag x € 1.000

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten

290

2.356

2.665

-309

N

Baten

272

2.338

2.447

110

V

Saldo

18

18

218

-200

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

8.3 Wonen en bouwen
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening,
waaronder:

(leges) omgevingsvergunning

bouwtoezicht

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

woningbouw en woningverbetering

woonruimteverdeling

stedelijke vernieuwing
Wat willen we bereiken?
Dat onze inwoners in alle kernen en wijken eigentijds en duurzaam kunnen wonen
Wat gaan we daarvoor doen?
Toepassen van duurzaamheidsprincipes bij nieuwbouw.
Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
Bureau OverMorgen heeft de energietransitie-atlas voor de dertien Zeeuwse gemeenten afgerond.
De atlas laat zien welke warmteconcepten voor welke woonwijken kansrijk zijn. De
energietransitie-atlas vormt de basis voor het gemeentelijk warmteplan op wijkniveau. Het plan
komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en is eind 2021 klaar.
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Ook startte de provincie samen met ons in 2020 een onderzoek op. Dit onderzoek brengt in kaart
of restwarmte vanuit de industrie (onder andere DOW en Cargill) een mogelijkheid is voor het
verder aardgasvrij maken van de woningvoorraad. Deze deelopdracht is bedoeld om het onderzoek
van Bureau Overmorgen compleet te maken.
Wat gaan we daarvoor doen?
De aanpak (zoals o.a. het aardgas vrijmaken) van de bestaande woningvoorraad en vervangende
nieuwbouw.
Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
Wij verwijzen naar 'Toepassen van duurzaamheidsprincipes bij nieuwbouw'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij maken jaarlijks prestatieafspraken over verduurzaming met woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De woningbouwcorporaties deden ook in 2020 hun inspanningen voor het verduurzamen van hun
woningbestand. Dat ligt ook zo vast in de prestatieafspraken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstellen en uitvoering geven aan plan van aanpak Plancapaciteit Terneuzen
Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan?
Om het hoofd te bieden aan de overmaat aan woningbouwcapaciteit maakten we samen met de
provincie een plan van aanpak Plancapaciteit Terneuzen. De verdere uitwerking doen wij in 2021.
Wat willen we bereiken?
Het tegengaan van verpaupering.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij werken aan verduurzaming en levensloopbestendig maken van onroerend goed.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
Via het regionaal digitaal informatieloket geven wij informatie over duurzaam bouwen,
energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Wij geven hierin ook alle bestaande
financiële regelingen in dit kader weer van het Rijk, de provincie Zeeland en onze gemeente.
In 2020 werden wij partner van de Duurzame Huizenroute. Via de website van dit platform worden
particuliere woningeigenaren betrokken door ervaringen met elkaar te laten delen over de
verduurzaming van de eigen woning. Met de Duurzame Huizen Route kunnen we onze inwoners
bewust(er) en enthousiast(er) maken om hun eigen woning (verder) te verduurzamen. Dit doen we
door concrete voorbeelden te laten zien.
Wat gaan we daarvoor doen?
Stimuleren van initiatieven gericht op de sanering of renovatie van de oude woningvoorraad.
Wanneer gereed?

december 2024

Status

Wat hebben we gedaan?
In 2020 maakten we geen doorstart met het initiatief KrottenLijstUitvoeringsStrategie (KLUS). Het
handhaven op coronamaatregelen had en heeft nog steeds prioriteit.
Wij verstrekken wel leningen met een lage rente aan particulieren ter verbetering van het eigen
woningbezit (Duurzame Particuliere Woningverbetering DPW-2).
Wat willen we bereiken?
Wij streven naar meer gebruik van groene stroom als opmaat naar duurzame energie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het ontwikkelen een planologisch toetsingskader voor de aanleg van zonnepanelenparken.
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Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De raad stelde in mei 2020 de Structuurvisie Zonne-energie en Ruimtelijke Compensatie gemeente
Terneuzen vast. In 2020 verleenden wij één vergunning voor een zonnepark (Sas van GentNoord). In 2020 sloten we drie samenwerkingsovereenkomsten met initiatiefnemers van
zonneparken af. De overige overeenkomsten gaan wij in 2021 aan. In 2020 startten de
voorbereidingen van de bouw van de vijf zonneparken waarvoor we in 2019 een vergunning gaven.
De bouw van de vijf zonneparken vindt in de loop van 2021 daadwerkelijk plaats.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het op passende wijze beoordelen van nieuwe initiatieven met betrekking tot het opwekken van
windenergie.
Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?
De gemeenteraad nam op 28 mei 2020 het Beleidskader Windenergie gemeente Terneuzen niet
aan. We verwachten in 2021 een nieuw kader te hebben waaraan we nieuwe initiatieven kunnen
toetsen.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

3.012

3.356

2.886

470

V

Baten

1.813

2.319

2.196

-123

N

Saldo

1.198

1.037

690

347

V

bedrag x € 1.000

8.3 Wonen en bouwen

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren
Nr.

Naam indicator

Eenheid

I.35a.

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro

I.35b.

Cijfer
Vergelijkend Vergelijking
jaarrekeningcijfer
2020

CBS

Jaar
waarop
cijfer
betrekking
heeft
2020

182

213

Zeeland

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro

CBS

2020

182

270

Nederland

I.36.

Nieuw gebouwde
woningen

ABF

2019

4,3

7,3

Zeeland

I.37.

Demografische druk

CBS

2020

80,9

81

Zeeland

I.38.

Gemeentelijke
In Euro’s
woonlasten
eenpersoonshuishouden

COELO

2020

709

722

Zeeland

I.39.

Gemeentelijke
In Euro’s
woonlasten
meerpersoonshuishouden

COELO

2020

755

787

Zeeland

Aantal per
1.000
woningen
%

Bron

Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
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35. Gemiddelde WOZ waarde
Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde is niet gebruik gemaakt van alle WOZ-objecten
die als woning zijn getypeerd. De wet WOZ onderscheidt drie categorieën woningen. Globaal
kunnen deze worden omschreven als:

woningen dienend tot hoofdverblijf;

woningen met praktijkruimte en

recreatiewoningen en overige woningen.
De laatste categorie omvat naast recreatiewoningen onder meer garageboxen. Om een zo zuiver
mogelijk beeld van de woningmarkt te geven is deze categorie buiten beschouwing gelaten bij het
bepalen van de gemiddelde woningwaarde. Daarnaast is van belang op te merken dat boerderijen
en andere onroerende goederen waarin wel wordt gewoond, maar die in hoofdzaak worden
gebruikt voor niet-woondoeleinden (bijvoorbeeld een winkel met bovenwoning), tot de nietwoningen zijn gerekend. De gemiddelde WOZ-waarde niet-woningen is door ABF Research als volgt
berekend: Waarde onroerende zaken van niet woningen gedeeld door het totaal aantal objecten
'niet-woningen', waarvan de WOZ-waarde bekend is. Het totaal aantal objecten 'niet-woningen' is
de som van het totaal aantal bedrijfsgebouwen; gedeeltelijk bewoond en het totaal aantal
bedrijfsgebouwen; niet bewoond.
36. Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
37. Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de
personen van 15 tot 65 jaar.
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan
woonlasten.
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan
woonlasten.
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Wat heeft het gekost per programma?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.335

1.335

1.425

-90

N

Baten

195

195

208

13

V

Saldo

1.140

1.140

1.217

-77

N

bedrag x € 1.000

8.1 Ruimtelijke Ordening
Lasten

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten

290

2.356

2.665

-309

N

Baten

272

2.338

2.447

110

V

Saldo

18

18

218

-200

N

Lasten

3.012

3.356

2.886

470

V

Baten

1.813

2.319

2.196

-123

N

Saldo

1.198

1.037

690

347

V

8.3 Wonen en bouwen

Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Lasten

4.637

7.047

6.976

71

V

Baten

2.280

4.852

4.851

0

N

Saldo

2.357

2.196

2.125

70

V
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Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0

0

-58

58

249

249

249

0

0

40

40

0

156

156

156

0

Reserve bouwgrondexploitatie

0

0

160

-160

V

Rekeningsaldo

0

79

2

77

N

Algemene reserve

0

190

127

63

N

Reserve uitvoeringsprogramma wonen

0

0

13

-13

V

191

191

191

0

N

-214

15

106

-91

V

bedrag x € 1.000

Toevoegingen
Reserve bouwgrondexploitatie
Reserve nieuwe sluis
Reserve budgetoverhevelingen
Algemene reserve

V

Onttrekkingen

Reserve bevolkingskrimp
Saldo
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Overhead
Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van
medewerkers in de primaire processen, waaronder:

directie

financiën

controlling

personeel en organisatie

ICT

facilitaire, bestuurs- en juridische zaken

huisvesting

Beleid






Plan aankoop bedrijfsmiddelen 2015-2018
Een digitale overheid: betere service, meer gemak (I-NUP 2012)
Visie op dienstverlening Terneuzen (2012)
Kwaliteitshandvest ‘Wat mag u van ons verwachten’ (2012)
Beleidsnotitie Kanalenbeleid (2013)

Wat hebben we bereikt?
Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Primitieve
begroting
2020

Begroting
na
wijziging
2020

Werkelijk
2020

Verschil

9.996
98

8.549
98

8.485
122

63
-23

73
5.734
12
12

1.792
5.881
12
2

978
5.903
9

813
-22
3
2

979
769

979
769

895
584

84
185

-418

-418

-197

-221

17.255

17.664

16.780

884

28

28

194
1.564

1
209
1.761

2
405
1.766

1
196
5

15
1.778

15
2.014

22
2.223

7
209

15.477

15.649

14.557

Lasten
Salarissen en sociale lasten
Belastingen
Duurzame goederen
Ingeleend personeel
Overige goederen en diensten
Inkomensoverdrachten - overige overheden
Inkomensoverdrachten - overige instellingen
en personen
Afschrijvingen
Toegerekende reële en bespaarde rente
Overige verrekeningen
Totaal Lasten
Baten
Duurzame goederen
Uitgeleend personeel
Leges en andere rechten
Overige goederen en diensten
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke
regelingen
Inkomensoverdrachten - overige overheden
Totaal Baten
Totaal

5

Totaal overhead (A)

14.754

Salariskosten excl.0.4 overhead (B)

20.983

Overheadpercentage alle overhead (A/B)
Totaal overhead
Doorberekeningen aan investeringen en bouwgrond
Totaal overhead na toerekening investeringen en bouwgrond
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70%
14.754
-197
14.557

Overhead salarissen over de totale salariskosten (x € 1.000)
Salariskosten op taakveld overhead (A)
Totale salarissen

2020
8.485
20.983

Percentage overhead salarissen (A/B)

40%

Overhead over het begrotingstotaal (x € 1.000)

2020

Totale overhead (A)
Afgerond begrotingstotaal
Percentage overhead begrotingstotaal (A/B)

14.754
190.827
8%

Toelichting
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead. Dit zijn alle kosten die samenhangen met de
sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle
gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, inkoop (incl.
aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en
bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting
(incl. beveiliging), documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair
proces.
Lasten:










Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de
hierboven genoemde onderdelen;
Belastingen: Te betalen belasting o.a. waterschap voor gemeentelijke huisvesting;
Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen;
Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis en verblijfkosten, huisvestingslasten zoals onderhoudskosten, gas en elektra,
lidmaatschappen verzekeringen, archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten,
ICT kosten zoals licenties en diverse andere overhead kosten;
Inkomensoverdrachten: Hieronder valt onder andere de bijdrage aan de
personeelsvereniging;
Lease termijnen: De computers en mobiele telefoons zijn ondergebracht in een lease
contract;
Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de
huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT apparatuur;
Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerd kosten.

Baten:






Leges en andere rechten: betreft o.a. de leges die we ontvangen voor vergunningen;
Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten via het
UWV ter compensatie van medewerkers die tijdelijk niet kunnen werken (WAZO/ZW/WGA
uitkeringen) en de terug ontvangsten van derden waarbij kosten doorgerekend zijn naar de
deelnemers;
Inkomensoverdrachten: dit betreffen inkomsten van gemeenten, gemeenschappelijke
regelingen en overige overheden. Dit zijn o.a. inkomsten voor
dienstverleningsovereenkomsten en andere gezamenlijke projecten;
Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen: hieronder vallen onder andere een
onderdeel van de bedrijfs -en inkomensschade.

Berekening overheadpercentage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de
notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat
tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn
op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
Naast de berekening van het overheadpercentage op basis van de regelgeving vanuit de commissie
BBV, doet de gemeente mee aan vensters voor bedrijfsvoering. Hierbij worden de deelnemende
organisaties onderling vergeleken. Uit de benchmark voor 2016 blijkt dat de gemeente Terneuzen
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een overheadpercentage heeft van 27,9% ten opzichte van het gemiddelde van 31,2% van alle
deelnemende organisaties. Voor 2017 en 2018 was het overheadpercentage gedaald naar 25,5%
ten opzichte van het gemiddelde van 28,5% van de deelnemende organisaties.
Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 76% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de
investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de
paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de
begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.

Wat hebben we gedaan?
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

17.255

17.664

16.780

884

V

Baten

1.778

2.014

2.223

209

V

Saldo

15.477

15.649

14.557

1.093

V

bedrag x € 1.000

0.4 Ondersteuning organisatie
Lasten

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en
lasten van de jaarrekening 2020.
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Paragrafen
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A. Lokale heffingen
Inleiding
In deze paragraaf lichten wij onze lokale heffingen toe. Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten
die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrijven. We maken hierbij onderscheid tussen
belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners en bedrijven betalen, zonder
dat de gemeente daar een directe tegenprestatie voor levert. Een voorbeeld hiervan is de
onroerende-zaakbelasting. Rechten betalen inwoners en bedrijven om de kosten die de gemeente
maakt te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en leges.
Ook een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf
aan bod.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Wij geven op hoofdlijnen inzicht in de diverse heffingen. Dit is een verplichting vanuit het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV). Ook geven we inzicht in de mate van kostendekkendheid van
de heffingen. Dit houdt in dat wij laten zien in hoeverre de kosten gedekt worden uit de
opbrengsten. Voor het berekenen van de kostendekkendheid houden wij bij de kosten rekening
met een opslag van 76% voor overhead op de salariskosten. Wij hanteren hetzelfde percentage als
uit de begroting 2020. Daarnaast rekenen we rente toe over het eigen vermogen en de
voorzieningen. Dit volgt uit onze Financiële Verordening.
Sabewa Zeeland
Een aantal heffingen worden door Sabewa Zeeland uitgevoerd. Sabewa Zeeland draagt zorg voor
de waardering, heffing en inning van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing,
rioolheffing, forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en de BIZ-bijdrage. Daarnaast
geeft Sabewa Zeeland uitvoering aan ons kwijtscheldingsbeleid. Voor meer informatie over Sabewa
Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleid
Coalitieakkoord
Het uitgangspunt voor het heffingenbeleid staat vermeld in het Coalitieakkoord Terneuzen 20182022 'Sterk, betrokken & vitaal'. Dit is verder uitgewerkt in de Perspectievennota 2020-2023.
Hierin is vastgelegd dat de tarieven jaarlijks maximaal verhoogd worden met de afgeleide CPI van
januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2020 maakten
wij gebruik van de afgeleide CPI van januari 2019, namelijk een stijging van 1,0%. Bij de
tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en forensenbelasting is naast de
verhoging van 1,0% rekening gehouden met waardeontwikkeling van de onroerende zaken in onze
gemeente.
Belastingverordeningen
De belastingverordeningen zorgen ervoor dat wij belastingen en rechten van burgers en
ondernemers kunnen heffen. In deze verordeningen staan ook de tarieven. De gemeenteraad
stelde de belastingverordeningen 2020 vast op 7 november 2019. De tarieven van de
precariobelasting, de lijkbezorgingsrechten en de BIZ-bijdrage zijn per 1 januari 2020 niet
aangepast.
Inkomsten van de lokale heffingen
In de onderstaande tabel geven wij de gerealiseerde inkomsten weer van de lokale heffingen.
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bedragen x € 1.000

werkelijke geraamde werkelijke
opbrengst opbrengst opbrengst verschil
2019
2020*
2020

Via Sabewa Zeeland
Onroerende-zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Hondenbelasting
BIZ
Subtotaal Sabewa Zeeland
Kwijtscheldingen
Subtotaal Sabewa Zeeland
incl. kwijtschelding
Precariobelasting
Parkeerbelasting/-heffing
Markt- en standplaatsgelden
Lijkbezorgingsrechten
Bedrijfsafval
Reinigingsrechten
Leges
Subtotaal

17.552
7.473
4.966
262
195
373
63
30.885
-310
30.575

17.405
7.672
5.214
303
133
364
61
31.152
-305
30.846

17.605
7.671
5.293
262
142
365
57
31.396
-331
31.065

200
-0
78
-41
9
1
-4
244
-26
218

572
1.057
37
592
518
0
4.303
7.079

580
863
54
515
519
6
2.846
5.384

574
903
31
675
562
0
2.926
5.672

-6
40
-23
160
43
-6
81
289

Totaal opbrengst lokale heffingen

37.654

36.230

36.737

507

* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2020 (na
wijzigingen).
Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De onroerende-zaakbelastingen (OZB) vormen de belangrijkste lokale heffing van de gemeente.
Het karakter van deze heffing is dat het een algemene belasting is. De opbrengsten vormen een
algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen is een
percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van de aangeslagen objecten. Voor de WOZ-waarden
2020 geldt als waardepeildatum 1 januari 2019. Bij de tariefbepaling van de onroerendezaakbelastingen is naast de verhoging van 1,0% rekening gehouden met een prognose van de
waardeontwikkeling van de onroerende zaken in onze gemeente.
De opbrengst onroerende-zaakbelastingen raamden wij in de oorspronkelijke begroting op
€ 18.001.000. In de derde perioderapportage 2020 brachten wij de (meerjarige) raming in
overeenstemming met de prognose van Sabewa Zeeland uit haar 3e kwartaalrapportage 2020. Wij
verlaagden de raming van de opbrengst met € 596.000 naar € 17.405.000.
De werkelijke opbrengst is € 200.000 (1,1%) hoger dan geraamd. Het verschil wordt met name
veroorzaakt door hogere opbrengsten OZB niet-woningen. De meeropbrengst heeft te maken met
hogere werkelijke WOZ-waarden dan in de kwartaalrapportage was geschat. Daarnaast is het te
verminderen bedrag op basis van bezwaarschriften lager uitgevallen dan voorzien.
Forensenbelasting
Forensenbelasting heffen wij van natuurlijke personen die op meer dan 90 dagen van het jaar, voor
zich of voor hun gezin een gemeubileerde tweede woning beschikbaar houden. De tweede
woningbezitters maken gebruik van dezelfde gemeentelijke voorzieningen als inwoners van de
gemeente. Zij tellen echter niet mee in de basis voor de uitkering uit het gemeentefonds. Om deze
reden heffen wij forensenbelasting. De opbrengsten van de forensenbelasting vormen een
algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven.
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In de primitieve begroting 2020 raamden wij de opbrengst forensenbelasting op € 303.000. De
werkelijke opbrengst is € 41.000 (13,5%) lager dan begroot en bedraagt € 262.000. Er zijn in
2020 minder aanslagen forensenbelasting opgelegd. Dit komt omdat er bijvoorbeeld sprake was
van hoofdverblijf in plaats van een tweede woning of dat er sprake was van een
verhuurovereenkomst.
Hondenbelasting
Wie binnen de gemeente houder is van één of meer honden betaalt hondenbelasting. De
opbrengsten van de hondenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Wij
raamden de opbrengst in de primitieve begroting op € 384.000. In de derde perioderapportage
2020 brachten wij de raming in overeenstemming met de prognose van Sabewa Zeeland uit haar
3e kwartaalrapportage 2020. Wij verlaagden de raming van de opbrengst met € 20.000 naar
€ 364.000. De werkelijke opbrengst is € 1.000 (0,4%) hoger en bedraagt € 365.000.
Toeristenbelasting
Wij heffen toeristenbelasting van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (de ondernemer), maar
het is uiteindelijk de gast van buiten de gemeente die de belasting betaalt. De ondernemer mag de
belasting namelijk doorberekenen aan zijn gast. Wanneer deze niet-inwoners voor kortere tijd in de
gemeente verblijven, profiteren zij van de gemeentelijke voorzieningen. Voor het heffen van
toeristenbelasting worden aan de overnachting geen eisen gesteld van toeristische of recreatieve
aard. Dit betekent dat ook een betaald verblijf met overnachting zonder toeristische of recreatieve
aanleiding tot belastingplicht leidt. De opbrengsten van de toeristenbelasting vormen een algemeen
dekkingsmiddel voor uitgaven.
Wij raamden de opbrengst in de primitieve begroting op € 191.000. In de derde perioderapportage
2020 brachten wij de raming in overeenstemming met de prognose van Sabewa Zeeland uit haar
3e kwartaalrapportage 2020. Wij verlaagden de opbrengst met € 58.000 naar € 133.000. De
getroffen maatregelen rondom COVID-19 vormden de aanleiding om de prognose van de opbrengst
te verlagen. Van het Rijk ontvingen wij compensatie voor de lagere inkomsten uit
toeristenbelasting. Het gaat om een bedrag van € 47.000. Wij verwijzen u voor meer informatie
naar de paragraaf COVID-19.
De aanslagen toeristenbelasting over 2020 worden in 2021 opgelegd. Naar verwachting zorgt dit
voor een opbrengst toeristenbelasting 2020 van € 142.000. Dit is € 9.000 (6,8%) hoger dan de
aangepaste raming.
Precario op kabels en leidingen
Per 1 januari 2016 voerden wij een precariobelasting op kabels en leidingen in. Over de heffing van
precariobelasting is landelijk veel discussie geweest. Dit resulteerde in de afschaffing van de
precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven op 1 juli 2017. Het kabinet stelde wel
een overgangsregeling vast. Voor gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening met tarief
hebben vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen, geldt een overgangstermijn tot 1
januari 2022. Wij hebben per 1 januari 2016 een verordening precariobelasting met een tarief van
€ 1,57 per strekkende meter voor het hebben van kabels en leidingen in gemeentegrond. Hierdoor
komen wij in aanmerking voor de overgangsregeling. Aan deze overgangsregeling is de
voorwaarde verbonden dat wij maximaal het tarief mogen heffen, zoals dat gold op 10 februari
2016. Wij pasten daarom het tarief niet aan. Het tarief voor de precariobelasting is in 2020
ongewijzigd € 1,57 per strekkende meter gebleven.
De opbrengst van de precariobelasting, die niet bestreden wordt in een (bezwaar) procedure,
voegen wij toe aan de reserve precariobelasting. Vervolgens voegen wij de reserve
precariobelasting toe aan de algemene reserve. Wij zetten de opbrengst van de precariobelasting
niet in als een algemeen dekkingsmiddel. Wij gebruiken de opbrengst voor het verlagen van onze
schuldpositie. Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021-2024 op 27 augustus 2020 besloot de
gemeenteraad om de reserve precariobelasting per 31 december 2019 over te hevelen naar de
algemene reserve. In 2020 is hierdoor een bedrag van € 3.315.172 toegevoegd aan de algemene
reserve.
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Met uitzondering van de aanslagen aan één van de belastingplichtigen, staan alle opgelegde
aanslagen precariobelasting van de belastingjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 onherroepelijk
vast. Dit betekent dat er voor deze belastingplichtigen geen rechtsgang (bezwaar / beroep) meer
open staat. Voor de gemeente Terneuzen houdt dit in dat deze inkomsten precariobelasting
definitief zijn.
De belastingplichtige waarvan de aanslagen nog niet onherroepelijk vast staan, diende bezwaar in
tegen de aanslagen 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Concreet gaat het over de juridische vraag
of wij verplicht zijn kabels en leidingen van de belastingplichtige in onze grond te gedogen, gezien
de overeenkomsten die met de belastingplichtige gesloten zijn. Indien uit de overeenkomsten een
gedoogplicht blijkt, belemmert dit de heffing van precariobelasting. Dit vraagstuk speelt bij alle
Zeeuwse gemeenten (met uitzondering van de gemeente Sluis, omdat zij geen precariobelasting
heffen op kabels en leidingen). Voor het jaar 2015 heeft de gemeente Hulst geprocedeerd met
belastingplichtige. De Hoge Raad oordeelde op 15 juni 2018 dat het cassatieberoep van de
gemeente Hulst ongegrond is. Dit betekent dat de gemeente Hulst de procedure over het
belastingjaar 2015 heeft verloren. Op dit moment procedeert de gemeente Hulst met de
belastingplichtige over het belastingjaar 2016. In overleg met de belastingplichtige houden wij de
uitspraken op de bezwaarschriften aan, totdat de procedure van de gemeente Hulst volledig is
afgerond. De verwachting is dat in 2021 deze procedure nog niet afgerond zal zijn.
Op basis van het oordeel van de Hoge Raad van 15 juni 2018 verlaagden wij in de 2e
bestuursrapportage 2018 de meerjarige opbrengst precariobelasting met (een prognose van) het
door belastingplichtige bestreden bedrag van de aanslag precariobelasting. Het risico dat
belastingplichtige in het gelijk wordt gesteld, kwantificeren wij namelijk op groter dan 50%. In
2020 bedraagt het bestreden bedrag door belastingplichtige € 1.042.000. Dit bedrag voegen wij
toe aan de risicovoorziening precariobelasting.
Rekeninghoudend met de dotatie aan de risicovoorziening bedraagt de werkelijke opbrengst
precariobelasting in 2020 € 574.000. Dit bedrag voegen wij toe aan de reserve precariobelasting.
Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
De Bedrijveninvesteringszones (BIZ) is een heffing voor en door ondernemers. De BIZ-bijdrage is
een bestemmingsbelasting. Op verzoek van ondernemers wordt de BIZ-bijdrage geheven om met
de opbrengst activiteiten in de openbare ruimte en op internet van en voor de ondernemers te
realiseren. De belastingopbrengst keren wij als subsidie uit aan de Ondernemersvereniging Bizzy
Stad Terneuzen. Via de vereniging investeren ondernemers in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. De werkelijke opbrengst is € 4.000 (6,6%) lager dan de raming en bedraagt € 57.000.
Rioolheffing
Rioolheffing heffen wij van eigenaren over de waarde in het economisch verkeer van hun perceel
(de WOZ-waarde). De gemeenteraad besloot op 13 december 2018 om het extra benodigd
exploitatiebudget voor het Water- en Rioleringsplan 2019-2023 met ingang van 2020 te verhalen
via de rioolheffing. Dit leidde tot een verhoging van het tarief. De bestemmingsreserve voor de
rioolheffing van circa € 80.000 wendden wij aan in 2020, wat zorgde voor een verlaging van het
tarief. Per saldo betekende dit een verhoging van het tarief van 4,1%. Daarnaast indexeerden wij
het tarief met 1%. Rekeninghoudend met het bovenstaande is het tarief van de rioolheffing voor
2020 vastgesteld op 0,094% van de WOZ-waarde 2020 met waardepeildatum op 1 januari 2019.
In de oorspronkelijke begroting hielden we rekening met een opbrengst van € 5.382.000. Dit leidde
tot een kostendekkendheid van 92%. In de derde perioderapportage 2020 brachten wij de raming
in overeenstemming met de prognose van Sabewa Zeeland uit haar 3e kwartaalrapportage 2020.
Wij verlaagden de raming van de opbrengst rioolheffing in 2020 met € 168.000 naar € 5.214.000.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 5.293.000. Dit is € 79.000 (1,5%) hoger dan geraamd. De
meeropbrengst heeft te maken met hogere werkelijke WOZ-waarden van de niet-woningen dan in
de kwartaalrapportage was geschat.
Het werkelijk percentage kostendekking voor de rioolheffing is 98%. De werkelijke kosten zijn
lager dan geraamd. Het gaat om onder andere lagere kapitaallasten. De lagere kapitaallasten zijn
het gevolg van nog niet uitgevoerde rioleringsinvesteringen. Bij het opstellen van de jaarrekening
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2018 voegden wij € 88.000 toe aan de voorziening riolering. Zoals aangegeven in de begroting
2020 valt deze voorziening vrij in 2020.
Berekening kostendekkendheid rioolheffing
bedrag x € 1.000
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en)

2020
4.054
88
3.966

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

1.040
415
5.421

Opbrengst heffingen

5.293

Dekkingspercentage

98%

Reinigingsheffingen
De reinigingsheffingen omvatten twee heffingen: 1) de afvalstoffenheffing en 2) reinigingsrechten.
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing vloeit voort uit de wettelijke taak van de gemeente om tenminste eenmaal
per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In 2020 verhoogden wij de tarieven. De
gemeenteraad besloot op 22 mei 2019 om de structurele aanpassingen van de hogere bijdrage aan
OLAZ (circa € 102.000) te verhalen via de afvalstoffenheffing. Dit leidde tot een tariefsverhoging in
2020 van afgerond 1,4%. Daarnaast indexeerden wij de tarieven met 1%.
In de begroting 2020 gingen wij uit van een opbrengst van afgerond € 7.607.000. Het
dekkingspercentage bedroeg 93%. In de derde perioderapportage 2020 brachten wij de raming in
overeenstemming met de prognose van Sabewa Zeeland uit haar 3e kwartaalrapportage 2020. Wij
verhoogden de geraamde opbrengsten naar € 7.672.000. In werkelijkheid bedraagt de
opbrengst € 7.671.000. Dit is € 1.000 (0,01%) lager dan geraamd. Het werkelijk percentage
kostendekking voor de afvalstoffenheffing is 86%.
Het lagere dekkingspercentage komt met name doordat wij in 2020 meer kosten hadden dan
begroot. Als gevolg van COVID-19 haalden wij in 2020 meer huishoudelijk afval op, wat leidde tot
hogere stortkosten. Daarnaast is er op de milieustraat meer afval ingezameld. Hierdoor betaalden
wij in 2020 een hogere bijdrage aan OLAZ dan geraamd.
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Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing
bedrag x € 1.000
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en)

2020
7.194
293
6.901

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

1.109
888
8.898

Opbrengst heffingen

7.671

Dekkingspercentage

86%

Reinigingsrechten
Bij de heffing van reinigingsrechten is sprake van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie de
gemeente een individuele tegenprestatie levert. Afgelopen jaar heeft zich dit niet voorgedaan. De
opbrengst bedraagt nihil. Dat er toch kosten toegerekend zijn, heeft te maken met de verdeling
van de salariskosten op alle producten.
Berekening kostendekkendheid reinigingsrechten
bedrag x € 1.000
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en)
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

2020
74
0
74

56
0
130

Opbrengst heffingen

0

Dekkingspercentage

0%

Bedrijfsafval
Naast het inzamelen van huishoudelijk afval, halen wij ook bedrijfsafval op. Het inzamelen van
bedrijfsafval is een economische activiteit waarbij wij in concurrentie treden met andere
afvalinzamelbedrijven. De kosten van inzameling worden op privaatrechtelijke wijze in rekening
gebracht. Wij rekenen marktconforme tarieven. Dit om beter op de marktsituatie te reageren en
een flexibelere bedrijfsvoering mogelijk te maken.
In de begroting hielden wij rekening met een opbrengst van € 519.000. In werkelijkheid realiseren
wij een opbrengst van € 562.000. Dit is € 43.000 (8,3%) hoger. Met een
kostendekkingspercentage van 134% is het ophalen van bedrijfsafval winstgevend.
Leges
Wij brengen voor verschillende diensten en producten leges in rekening. Bij leges is sprake van een
individueel aanwijsbare afnemer aan wie de gemeente een individuele tegenprestatie heeft
geleverd. De Gemeentewet bepaalt dat de Legesverordening als geheel bezien maximaal 100%
kostendekkend mag zijn. De tarieven van de leges verhoogden wij in 2020 met 1,0%. In de
begroting 2020 hielden wij rekening met een opbrengst van € 2.256.000 en bedroeg het
dekkingspercentage 69%.
In de perioderapportages 2020 is de raming van de leges aangepast. In totaal verhoogden wij de
legesopbrengst met € 590.000 naar € 2.846.000. De hogere raming werd met name veroorzaakt
door een bijstelling van de opbrengst bouwleges (€ 500.000) en de leges voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk (€ 60.000). De werkelijke legesopbrengsten bedragen in 2020 € 2.926.000. Dit is
€ 81.000 (2,8%) hoger dan geraamd.
In 2020 ontvingen wij meer leges burgerzaken dan begroot. Dit komt doordat wij meer
reisdocumenten en rijbewijzen verstrekten. Daarentegen ontvingen wij minder leges burgerlijke
stand. Er zijn in 2020 minder huwelijken gesloten. Ondanks de hogere raming in de derde
perioderapportage 2020 van de leges voor het glasvezelnetwerk, ontvingen wij werkelijk nog meer
opbrengsten. Dit was niet te voorzien. De werkelijke bouwleges bedroegen minder dan bij de derde
perioderapportage was ingeschat.
De belangrijkste legesinkomsten vormen de leges burgerzaken en de leges voor de
omgevingsvergunningen. De leges voor de Nieuwe Sluis maken hier ook onderdeel van uit. De
totale gerealiseerde inkomsten en kosten leiden tot een kostendekkendheidspercentage van 93%.
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In de onderstaande tabel maken wij de werkelijke kostendekking van de leges transparant op
hoofdstukniveau van de Legesverordening 2020.
Berekening kostendekkendheid leges
bedragen x € 1.000
Titel 1

kosten

hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand
hoofdstuk 2 - Reisdocumenten en NL identiteitskaart
hoofdstuk 3 - Rijbewijzen
hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
hoofdstuk 5 - Vastgoedinformatie
hoofdstuk 6 - Overige publiekszaken
hoofdstuk 7 - Kansspelen
hoofdstuk 8 - AVOI
hoofdstuk 9 - Verkeer en vervoer
hoofdstuk 10 - Diversen
Totaal titel 1

98
201
353
64
30
81
121
101
9
18
1.075

component
opbrengsten
overhead
38
65
56
143
114
273
27
31
13
7
12
81
52
9
43
270
4
7
8
3
365
888

%
66%
71%
77%
48%
22%
100%
7%
268%
76%
18%
83%

hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen
hoofdstuk 2 - Omgevingsvergunning

component
opbrengsten
overhead
0
0
0
2.004
762
2.034

overige leges
leges nieuwe sluis

1.564
440

573
190

1.634
400

104%

0
2.004

0
762

0
2.034

n.v.t.
102%

Titel 2

kosten

hoofdstuk 3 t/m 7 - Teruggaaf, intrekking, wijziging, div.
Totaal titel 2

Titel 3
hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk

kosten
1
2
3
4
5

-

Horeca
Organiseren evenementen of markten
Prostitutiebedrijven
Winkeltijdenwet
Diversen

Totaal titel 3
Totaal

67
6
0
0
0

component
opbrengsten
overhead
29
4
2
0
0
0
0
0
0
0

n.v.t.
102%
91%

%
6%
7%
n.v.t.
n.v.t.
0%

72

31

4

6%

3.152

1.159

2.926

93%

Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten brengen wij in rekening voor de dekking van de kosten van de gemeentelijke
begraafplaatsen. In de oorspronkelijke begroting van 2020 hielden we rekening met een opbrengst
van € 565.000. Omdat wij door een lager aantal begravingen minder opbrengsten verwachtten,
verlaagden wij in de derde perioderapportage 2020 de raming met € 50.000 naar € 515.000. De
werkelijke opbrengst bedraagt € 675.000. Dit is afgerond € 160.000 (31%) hoger dan geraamd.
De meeropbrengst komt doordat in het laatste kwartaal van 2020 er een onvoorziene stijging was
van de verlengingen van grafrechten.
In 2020 behaalden wij per saldo een overschot van € 204.000. Dit overschot is toegevoegd aan de
voorziening begraafrechten. De kostendekkendheid bedraagt hiermee 100%.

108

%

Berekening kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten
bedrag x € 1.000
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente
Mutatie voorziening begraafrechten
Mutatie voorziening ruimen begraven na 1 januari 2017
Netto kosten taakveld(en)

2020
308
204
36
548

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

127
0
675

Opbrengst heffingen

675

Dekkingspercentage

100%

Reserve en voorzieningen
Onderstaand geven wij een overzicht en toelichting op de reserve en voorzieningen die in het kader
van de lijkbezorgingsrechten zijn gevormd.
1. De gemeenteraad besloot op 15 december 2016 om ten laste van het rekeningresultaat 2016
een bestemmingsreserve van € 1.662.477 te vormen voor het ruimen van graven uitgegeven
vóór 1 januari 2017. In 2020 vonden er geen mutaties plaats.
Bestemmingsreserve ruimen graven uitgegeven vóór 1 januari 2017
bedrag x € 1.000
Saldo op 31 december 2019

1.662

Onttrekking

0

Dotatie

0

Saldo op 31 december 2020

1.662

2. De voorziening begraafrechten moet voor meerdere doelstellingen gebruikt worden:
a) Dekking van de kosten voor het ruimen van graven uitgegeven voor 1 januari 2017. Dit
volgt uit het besluit van de gemeenteraad op 15 december 2016 (saldo per ultimo 2016:
€ 616.524). In 2020 onttrokken wij aan deze voorziening een bedrag van € 177.000.
b) Verwerking van schommelingen (tekorten en overschotten) op de exploitatie
begraafplaatsen. Overschotten op de exploitatie worden aan de voorziening toegevoegd.
Tekorten worden aan de voorziening onttrokken. In 2020 voegden wij € 204.000 aan de
voorziening toe.
Voorziening begraafrechten
bedrag x € 1.000
535

Saldo op 31 december 2019 (totaal)
a) Saldo t.b.v. ruimen graven vóór 1 januari 2017
Saldo op 31 december 2019
Onttrekking ruimen graven
Saldo op 31 december 2020

323
-177

-177

146

b) Saldo overig
Saldo op 31 december 2019

212

Toevoeging overschot
Saldo op 31 december 2020

204
416

Saldo op 31 december 2020 (totaal)

204

563

109

3. Uit het raadsbesluit van 15 december 2016 blijkt dat een aparte voorziening gevormd moet
worden voor het ruimen van graven die zijn uitgegeven na 1 januari 2017. Artikel 1.1. van de
tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 bepaalt dat in het
bedrag van de grafrechten een bedrag van € 265 is opgenomen ten behoeve van latere ruiming
van het graf. In 2020 voegden wij € 36.000 aan deze voorziening toe.
Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
bedrag x € 1.000
Saldo op 31 december 2019

82

Onttrekking

0
36

Dotatie
Saldo op 31 december 2020

118

Markt- en standplaatsgelden
Voor de standplaatsen op de diverse markten in onze kernen heffen wij marktgelden.
Standplaatsgeld brengen wij in rekening voor de losse standplaatsen in de gemeente. De tarieven
van de markt- en standplaatsgelden verhoogden wij met 1,0%.
In de begroting hielden we rekening met een opbrengst van € 54.000. Dit leidde tot een
kostendekkendheid van 36%. De werkelijke opbrengst bedraagt € 31.000 en is afgerond € 23.000
(42,5%) lager dan geraamd. Door COVID-19 stonden er minder marktondernemers op de markten.
Dit leidde tot lagere opbrengsten. Het werkelijk dekkingspercentage bedraagt 11%.
Berekening kostendekkendheid markt- en
standplaatsgelden
bedrag x € 1.000
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en)
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

2020
196
8
188

100
0
288

Opbrengst heffingen

31

Dekkingspercentage

11%

Parkeren
Voor het parkeren en daarvoor benodigde zaken heffen wij een parkeerheffing. De totale opbrengst
parkeren genereren wij uit de parkeerbelastingen (straatparkeren) en de parkeergelden die wij op
privaatrechtelijke basis innen (parkeergarages). In de oorspronkelijke begroting is rekening
gehouden met een opbrengst van € 1.077.000. Het kostendekkingspercentage bedroeg 100%.
Door mutaties in de 2e begrotingswijziging en de derde perioderapportage 2020 verlaagden wij de
raming per saldo met € 214.000 naar € 863.000. Door COVID-19 verwachtten wij aanzienlijk
lagere parkeeropbrengsten. In werkelijkheid bedraagt de opbrengst € 903.000. Dit is € 40.000
(4,6%) hoger dan geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een eenmalige correctie uit
voorgaande jaren. De werkelijke mate van kostendekkendheid bedraagt 82%.
Van het Rijk ontvingen wij compensatie voor lagere parkeeropbrengsten. Het gaat om een bedrag
van € 134.000. Wij verwijzen u voor meer informatie naar de paragraaf COVID-19.
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Berekening kostendekkendheid parkeren
bedrag x € 1.000
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en)

2020
870
12
858

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten

238
0
1.096

Opbrengst heffingen

903

Dekkingspercentage

82%

Overzicht belangrijkste belastingtarieven
Belastingsoort
Grondslag
Onroerende zaakbelasting
Woningen eigenaar
WOZ-waarde
Niet-woningen eigenaar
WOZ-waarde
Niet-woningen gebruiker
WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing
Gebruiker
Precariobelasting op kabels en
leidingen
Eigenaar kabels/leidingen
Rioolheffing
Eigenaar woning en niet-woningen
Hondenbelasting
1e hond
2e hond en volgende
Kennel
Forensenbelasting
Eigenaar woning
Toeristenbelasting
Bezoeker
Parkeerbelastingen
Parkeren ondergronds
Parkeren bovengronds

2019

2020

0,1542%
0,2929%
0,2351%

0,1478%
0,2929%
0,2351%

€ 266,15
€ 311,25

€ 272,45
€ 318,65

€ 1,57

€ 1,57

0,093%

0,094%

Per hond
Per hond
Per kennel

€ 71,55
€ 161,05
€ 285,90

€ 72,00
€ 162,00
€ 288,00

WOZ-waarde

11,50‰

11,02‰

Per overnachting

€ 0,79

€ 0,80

Per uur
Per uur

€ 1,40
€ 1,60

€ 1,40
€ 1,60

Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

Per m1
WOZ-waarde

Kwijtschelding
Onder bepaalde voorwaarden verlenen wij kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. Sabewa
Zeeland voert het kwijtscheldingsbeleid uit. Zij beoordeelt het verzoek tot kwijtschelding en bekijkt
hierbij het vermogen, het inkomen en de uitgaven van de aanvrager aan de daarvoor gestelde
norm. De kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de
bijstandsnorm.
In de begroting raamden wij voor de kwijtschelding een bedrag van € 341.000. In de derde
perioderapportage 2020 brachten wij de raming in overeenstemming met de prognose van Sabewa
Zeeland uit haar 3e kwartaalrapportage 2020. Wij verlaagden de raming van de kwijtschelding met
€ 35.000 naar € 305.000. In werkelijkheid bedraagt de kwijtschelding € 331.000. Dit betekent een
nadelig effect van afgerond € 26.000 (8,4%). Dit komt met name doordat in 2020 nog
kwijtscheldingsverzoeken over voorgaande jaren zijn binnen gekomen en verleend.
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Voorziening dubieuze debiteuren
Wij hebben een analyse gemaakt van de inbaarheid van de nog openstaande vorderingen per 31
december 2020. Wij onderscheiden de vorderingen van de gemeentelijke belastingen die Sabewa
Zeeland voor ons uitvoert en overige vorderingen, zoals precariobelasting, leges voor
(omgevings)vergunningen en nota's bedrijfsafval. Voor de gemeentelijke belastingen hanteren wij
een percentage van de openstaande posten per jaar, gerelateerd aan de ouderdom van de
vorderingen. Deze percentages zijn volgens opgave van Sabewa Zeeland. Voor de overige
vorderingen bepalen wij het risico op oninbaarheid per debiteur.
De economische (en maatschappelijke) gevolgen van COVID-19 zijn voor iedereen voelbaar.
Ondanks dat het Rijk hulp biedt aan grote en kleine ondernemers via diverse steun- en
herstelpakketten, verwachten wij meer vorderingen oninbaar te moeten verklaren. Wat de
financiële impact voor ons als gemeente zal zijn, is onzeker. Wij willen dit risico afdekken door de
voorziening dubieuze debiteuren op balansdatum hoger te waarderen dan volgt uit de gehanteerde
bestendige gedragslijn.
Wij treffen hiertoe een extra voorziening van 5% voor de openstaande vorderingen gemeentelijke
heffingen Sabewa Zeeland (rekeninghoudend met de afloop na balansdatum). Dit betekent een
hogere voorziening dubieuze debiteuren in verband met COVID-19. Voor de openstaande overige
(belasting)vorderingen hebben wij per individuele debiteur het risico op oninbaarheid in verband
met COVID-19 in kaart gebracht. Voor een aantal debiteuren schatten wij de verwachte
oninbaarheid op 50%.
In 2020 zijn er vorderingen oninbaar verklaard. Ondanks genomen maatregelen zijn de
vorderingen niet inbaar gebleken. Het gaat om circa € 136.000 aan vorderingen gemeentelijke
belastingen Sabewa Zeeland (2019: € 98.000). Bij de overige vorderingen gaat het om een bedrag
van € 48.000 (2019: € 46.000) wat oninbaar is gebleken.
Rekeninghoudend met de oninbaar verklaarde vorderingen en de te verwachten oninbaar
verklaringen, doteren wij in 2020 aan de voorziening dubieuze debiteuren € 227.000. In de
begroting 2020 hadden wij rekening gehouden met een toevoeging aan de voorziening van
€ 50.000. Dit bedrag verhoogden wij in de derde perioderapportage 2020 met € 90.000 tot
€ 140.000. Doordat de dotatie aan de voorziening hoger is, bedraagt het nadeel in 2020 € 87.000.
Per ultimo 2020 bedraagt de stand van de voorziening dubieuze debiteuren € 403.000. Wij
verwachten dat hiermee het risico op oninbaarheid van de per 31 december openstaande posten is
afgedekt.
Voorziening dubieuze debiteuren 2020 (bedrag x € 1.000)
Voorziening dubieuze debiteuren gemeentelijke heffingen Sabewa Zeeland
Voorziening dubieuze debiteuren overige (belasting)vorderingen

279
80

Totaal saldo per 31 december 2019

360

Onttrekkingen
Oninbaar verklaringen belastingen Sabewa Zeeland
Oninbaar verklaringen overige vorderingen

-136
-48

totaal

-184

Subtotaal voorziening

176

Dotatie
Toevoeging voor te verwachten oninbaar verklaringen belastingen Sabewa
Zeeland en overige vorderingen

227

Voorziening dubieuze debiteuren gemeentelijke heffingen Sabewa Zeeland

235

Voorziening dubieuze debiteuren gemeentelijke heffingen 5% COVID-19

102

Voorziening dubieuze debiteuren overige (belasting)vorderingen

52

Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen 50% COVID-19

14

Totaal saldo per 31 december 2020

112

403

Belastingdruk gemeentelijke heffingen
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO; www.coelo.nl)
brengt jaarlijks een rapport uit over de lokale lastendruk. Onder het begrip bruto woonlasten
verstaat het COELO het gemiddelde bedrag dat een éénpersoonshuishouden en een
meerpersoonshuishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan onroerende-zaakbelastingen,
rioolheffing en reinigingsheffing.
De gemiddelde belastingdruk voor 2020 van de éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens is
opgenomen in het onderstaande overzicht. Ten opzichte van 2019 zijn de totale woonlasten voor
een éénpersoons- en een meerpersoonshuishouden in de gemeente Terneuzen gemiddeld gestegen
met 2,9%. Voor deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 182.000
(2019: € 171.000). Gemiddeld gezien stegen de woonlasten voor een éénpersoons- en een
meerpersoonshuishouden in de provincie Zeeland met 3,4%.
Woonlasten éénpersoonshuishouden
2019 2020 verschil
Veere

594

619

4,2%

Tholen
Kapelle

611
614

629
650

2,9%
5,9%

Borsele
Noord-Beveland

615
647

660
660

7,3%
2,0%

Reimerswaal
Goes

650
631

660
661

1,5%
4,8%

Sluis
Terneuzen

681
689

695
709

2,1%
2,9%

Hulst
Middelburg

703
690

722
734

2,7%
6,4%

Schouwen-Duiveland
Vlissingen

792
876

815
890

2,9%
1,6%

Gemiddelde

698

722

3,4%

Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019 2020 verschil
Veere

644

672

4,3%

Tholen
Noord-Beveland

697
706

715
719

2,6%
1,8%

Goes
Terneuzen

692
734

730
755

5,5%
2,9%

Middelburg
Sluis

717
752

761
769

6,1%
2,3%

Kapelle
Borsele

755
736

782
784

3,6%
6,5%

Hulst
Reimerswaal

797
807

817
820

2,5%
1,6%

Vlissingen
Schouwen-Duiveland

876
874

890
898

1,6%
2,7%

Gemiddeld in Zeeland

761

787

3,4%

Gemiddelde woonlasten per gemeente
(bron: www.waarstaatjegemeente.nl /
COELO Atlas van de lokale lasten).
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B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
In deze paragraaf komen aan de orde het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, het
risicomanagement en de risico’s. Wij hebben de (rest)risico’s financieel gekwantificeerd en in
relatie gebracht met het weerstandsvermogen. Wij ontwikkelen dit verder in combinatie met het
risicomanagement in onze organisatie.
Daarnaast staan in deze paragraaf de wettelijk verplichte financiële kengetallen. Deze geven een
beeld van de financiële positie van onze gemeente.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn financiële tegenvallers op te
vangen. Een reëel sluitende begroting (structureel evenwicht tussen lasten en baten) garandeert
niet dat wij forse onvoorziene tegenvallers kunnen opvangen. Een financiële buffer is daarom
wenselijk. Deze buffer bestaat uit een bepaalde vrije ruimte in de exploitatie en een voldoende
sterke vermogenspositie. Wij bepalen zelf de omvang van de vrije ruimte en het vrij aanwendbare
vermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de
risico’s. Dit zijn de risico's waarvan uit de risicoanalyse blijkt dat wij hiervoor nu geen maatregelen
kunnen nemen. Verder geldt dat het risico's zijn die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie
tot de financiële positie.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken om niet
begrote kosten te dekken.
Wij bepalen eerst de vermogensruimte om de weerstandscapaciteit te kunnen berekenen.
Vermogensruimte
Berekening vermogensruimte (bedrag x € 1.000)
Stand algemene reserve per 31-12-2020
Rekeningresultaat 2020 tgv algemene reserve

Bedrag
30.647
7.110

Geraamde dotaties/ onttrekkingen aan de algemene reserve

- 1.511

Totale vrije vermogensruimte

36.246

De vermogensruimte kan de komende jaren verder toenemen met positieve rekeningresultaten en
de precariobelasting (tot en met 2021). Zodra de aanslagen definitief zijn, hevelen wij de reserve
precariobelasting over naar de algemene reserve.
De weerstandscapaciteit is nu als volgt te berekenen:
Berekening weerstandscapaciteit

(bedrag x € 1.000)

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit (exploitatieruimte)
Onbenutte belastingcapaciteit:
- OZB
- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing
Stelpost voor onvoorziene uitgaven
Subtotaal structureel

127
1.226
250
1.603

Incidentele weerstandscapaciteit (exploitatieruimte)
Vrij aanwendbare deel algemene reserve
Stille reserves

36.246
pm

Subtotaal incidenteel

36.246

Totale weerstandscapaciteit

37.849
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De niet benutte belastingcapaciteit (bij deze berekening € 1.353.000) is een instrument dat ons de
mogelijkheid geeft om extra belastinginkomsten te genereren.
Risicomanagement
We hebben onze (belangrijkste) risico’s in beeld. Om onze risico’s te beheersen hebben we
maatregelen genomen. Dit lukt niet voor de niet beïnvloedbare risico’s, zoals de algemene
uitkering Gemeentefonds.
Wat ontbreekt is een beleidskader risicomanagement en een gestructureerd en systematisch
risicomanagementsysteem. De voorbereidingen hadden we in gang gezet, toen kwam COVID-19.
We hebben de geplande fysieke workshops samen met de gemeente Goes over de risico's sociaal
domein omgezet in digitale sessies. De resultaten hiervan leiden tot vervolgacties in 2021.

Risico's
Een risico is een gebeurtenis die het behalen van afgesproken doel(en) en resultaten kunnen
belemmeren of vertragen. Dit zijn naast financiële ook niet-financiële risico’s, zoals bestuurlijke en
juridische risico’s, imago- en frauderisico’s. Deze hebben niet (altijd) direct een financiële impact,
maar kunnen (op termijn) wel grote gevolgen hebben voor de gemeente.
Niet alle risico’s zijn belangrijk voor het weerstandsvermogen. Wij brengen de belangrijkste risico’s
in beeld. Dit betreft de risico's waarvoor wij geen beheersmaatregelen hebben (kunnen) nemen of
die niet zijn afgedekt door bijvoorbeeld een voorziening. Uitgangspunt voor deze verantwoording
zijn de risico's die zijn opgenomen in de Begroting 2020. Verder hebben wij kritisch gekeken naar
‘nieuwe’ restrisico’s. Wij vermelden de restrisico’s met een financiële impact vanaf € 100.000. Wij
houden daarbij rekening met het slechtst denkbare scenario.
Wij hebben de risico's als volgt ingedeeld:
1 Risico's opgenomen in de begroting 2020;
2 Nieuwe risico's die zich in de loop van 2020 hebben voorgedaan;
3 Risico's na 2020.
1

Risico's Begroting 2020

In de Begroting 2020 hebben wij onderstaande risico's opgenomen. Wij maken in deze tabel een
vergelijking tussen de begrote risico's 2020 en de risico's die in 2020 tot kosten hebben geleid.
Onderdeel

Risico

Financieel gevolg in x €
1.000
Begroting
2020

Sociaal domein

Reserve Sociaal domein is leeg en
bezuinigingstaakstelling wordt niet gehaald

Gemeentefonds

Rekening
2020

2.500

0

Algemene uitkering gemeentefonds daalt
door ‘Trap op, trap af’

500

0

Gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds daalt
door herijking in 2021

825

0

Gebouwen

Eisen van duurzaamheid leiden tot niet
geraamde kosten

2.000

0

Fiscale controles

Controles leiden tot correcties met
negatieve financiële gevolgen

500

0

Schadeclaims

Aansprakelijkheidstellingen door derden
die leiden tot schadevergoeding

300

0

Verbonden partijen

Bijdragen aan gemeenschappelijke
regelingen zijn hoger dan de (geraamde)
VZG-richtlijn

0

0

Zwembad Koewacht

Voor vervanging van de bak is geen
budget geraamd

500

0
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Toelichting
Sociaal domein
Ondanks dat de bezuinigingstaakstelling (maatregelen) niet volledig zijn ingevuld in 2020 heeft het
risico niet voorgedaan. Door een grote meevaller bij de verdeling van de BUIG middelen konden wij
het niet ingevulde deel van de taakstelling afdekken. Daarnaast hadden we daardoor ook niet de
volledig verwachte onttrekking vanuit de reserve sociaal domein van afgerond € 3 miljoen nodig.
We konden volstaan met een onttrekking van afgerond € 726.000.
Gemeentefonds 'Trap op, trap af'
Het Rijk heeft in verband met COVID-19 besloten om het accres in 2020 en 2021 te bevriezen. In
deze jaren doet het risico zich niet voor.
Gemeentefonds- herijking
Het Rijk heeft de herverdeling van het gemeentefonds uitgesteld naar 2023.
Gebouwen - verduurzaming
Wij hebben in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de (financiële) gevolgen van verduurzaming van
ons eigen vastgoed. De resultaten hiervan komen in 2021.
Fiscale controles
Wij hebben over 2020 geen negatieve correcties.
Schadeclaims
In de begroting 2020 hadden wij als mogelijke schadeclaims opgenomen:
-

Nadeelcompensatie Westkade Sas van Gent

-

Speelkooi Othene

Beide risico's hebben in 2020 niet geleid tot uitbetaling van schadeclaims. De speelkooi Othene is
nu definitief afgehandeld.
Verbonden partijen
Wij hebben in de Begroting 2020 aangegeven dat dit risico zich vanaf 2021 voordoet.
Zwembad Koewacht
Vervanging van de zwembadbak was in 2020 niet nodig.
2

Nieuwe risico's in 2020

COVID-19
Wij verwijzen voor informatie over (de gevolgen van) COVID-19 naar de aparte paragraaf hierover.
3

Risico's na 2020

COVID-19
Ook na 2020 ondervinden wij de (financiële) gevolgen van COVID-19.
Risico: de negatieve financiële gevolgen van COVID-19 zijn hoger dan geraamd in de
Begroting 2021 (€ 400.000)
In de begroting 2021 hebben wij rekening gehouden met een nadelig financieel effect van COVID19 van € 400.000. Het risico bestaat dat dit bedrag niet voldoende is. Daarom houden wij rekening
met het risico voor hetzelfde bedrag.
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Sociaal domein
De raad bepaalde dat het sociaal domein in Terneuzen budgettair neutraal verloopt. Dat wil zeggen
dat de lasten gelijk zijn aan de baten inclusief mutaties reserve Sociaal domein. Een overschot in
een bepaald jaar voegen we toe aan de reserve, een tekort halen we uit de reserve. Wij hebben
vanaf 2020 in de meerjarenbegroting een taakstellende bezuiniging in het sociaal domein
opgenomen.
Risico: de bezuinigingstaakstelling sociaal domein wordt niet gehaald
x € 1.000

Raming
(begroting)

Werkelijk
(rekening)

Wmo

17.124

Participatiewet
Jeugdhulp
Per saldo onttrekking aan
reserve SD

Verschil

17.239

-115 N

12.620

9.708

2.912 V

18.120

18.584

-464 N

3.060

726

2.333 N

Onderstaand gaan wij in op de verbonden partijen die van invloed zijn op bovenstaande resultaten.
Daarnaast is vooral de verdeling van de BUIG middelen de oorzaak van het positieve saldo,
waardoor er minder aan de reserve sociaal domein onttrokken moest worden. Voor een nadere
(financiële toelichting) verwijzen wij ook naar onderdeel III Toelichting op baten en lasten van de
jaarrekening 2020 en de paragraaf verbonden partijen.
Dethon
Volgens de primitieve begroting 2020 van Dethon was er voor Terneuzen een te betalen aandeel in
het tekort van € 1.291.000. In werkelijkheid is ons aandeel € 483.000. Er is minder nadeel van €
808.000. Hiervan boekten wij al € 250.000 in bij de 2e monitor sociaal domein. Resteert voor deze
jaarrekening nog € 558.000 minder nadeel.
Aan-z
Het saldo van de jaarrekening 2020 aan-z (€ 292.415 positief) is meegenomen in onze
jaarrekening omdat dit in lijn is met financiële verordening van aan-z. De bestemming van dit saldo
vraagt nog wel om besluitvorming van AB aan-z. Dit bestuursorgaan gaat ook over de financiële
verordening. Door opname van het saldo volgens de geldende financiële verordening van aan-z
willen we voorkomen dat er willekeur door de uitkomst bij opvolging van de financiële verordening
van aan-z ontstaat.
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
We hebben de ramingen van de laatst vastgestelde begrotingswijziging van de GGD voor de IJZ
moeten opnemen als realisatie. Dit door de met de accountants afgesproken nieuwe
afrekensystematiek voor de jeugdhulp van de Inkooporganisatie jeugdhulp (de zogenoemde t+1).
In februari 2021 is een tussenstand opgemaakt voor 2020 die ongeveer € 6 ton hoger was dan
deze raming. Dit betekent dat er in 2021 nog een nadeel wordt verwacht over 2020 op de
jeugdhulp van ongeveer € 6 ton. De laatste berichten vanuit het IJZ zijn dat de afrekening 2020
eerder hoger dan lager zal zijn. Deze afrekening brengen wij in 2021 nog te laste van de reserve
sociaal domein. Deze afgerond € 6 ton bestaat voor € 180.000 uit meerkosten Wmo/jeugd COVID19 en voor € 434.000 uit de volgens de laatste stand verwachte afrekening zorgkosten.
GGD
De GGD heeft een claim ingediend bij het Rijk voor compensatie van alle kosten veroorzaakt door
COVID-19. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze claim toegewezen wordt. Mocht het Rijk
onverhoopt een deel van de claim niet toewijzen dan komen deze kosten voor rekening van de
deelnemers, de gemeenten. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het Rijk de claim niet volledig
toewijst.
Gemeentefonds
De ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds is belangrijk voor onze financiële
positie. De diverse circulaires in de loop van het jaar (soms maart, mei, september en december)
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leiden tot onvoorspelbare financiële effecten (trap op trap af). Daarnaast vindt vanaf 2023 de
herverdeling van de algemene uitkering gemeentefonds plaats.
Trap op, trap af
Risico: de algemene uitkering gemeentefonds daalt door ‘trap op, trap af’
Het Rijk heeft als gevolg van COVID-19 het accres van de algemene uitkering gemeentefonds voor
2020 en 2021 bevroren op het niveau van de Meicirculaire 2020 Gemeentefonds. Dit betekent dat
wij bovenstaand risico (weer) lopen vanaf 2022. Wij schatten dit risico op basis van ervaring in op
€ 500.000.
Herverdeling gemeentefonds
Risico: de algemene uitkering gemeentefonds daalt door de herverdeling met meer dan
€ 2.750.000
De herverdeling gemeentefonds gaat in op 1 januari 2023. Het Rijk heeft de (voorlopige)
uitkomsten gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de nieuwe verdeling voor onze gemeente zeer nadelig
uitpakt. Wij gaan er € 53,00 per inwoner op achteruit. Dit betekent een financieel nadeel van
afgerond € 2,9 miljoen. Dit bedrag kan nog wijzigen. Aan de ene kant omdat er nog verschillende
raadplegingen plaatsvinden en reacties gegeven kunnen worden. Aan de andere kant omdat de bij
de verdeelmodellen gebruikte cijfers 2017 geactualiseerd worden met cijfers 2019.
Uitgaande van een invoeringstermijn van vier jaar, zal genoemd structureel nadeel vanaf 2026
volledig doorgevoerd zijn. In onze meerjarenbegroting 2021-2024 hebben wij rekening gehouden
met een nadeel van € 1.375.000 in 2022 en € 2.750.000 vanaf 2023. Dit betekent op basis van de
nu gepubliceerde cijfers in de jaren tot 2026 een voordeel in onze meerjarenramingen. Vanaf 2026
bedraagt het nadeel € 160.000.
Invoering Omgevingswet en Wkb
De invoering van de Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) staan
gepland op 1 januari 2022. De financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk. Volgens landelijke
inschattingen zullen de invoeringskosten veel hoger zijn dan de rijksvergoeding. De VNG en het
Rijk overleggen over een reële (aanvullende) vergoeding.
Wij verwachten de volgende gevolgen voor de legesopbrengst:
- Nadeel: geen legesheffing meer mogelijk voor eenvoudige bouwwerken;
- Voordeel: legesheffing voor bodemzaken (en wellicht leges vooroverleg).
In de voortgangsrapportage Omgevingswet van december 2020 staat in hoofdstuk 5 de risicoinventarisatie. Uit een analyse over de jaren 2017, 2018 en 2019 blijkt dat de legesopbrengst bij
de nieuwe wetgeving € 600.000 lager zal zijn. De lasten nemen bijna niet af, omdat het werk
nagenoeg gelijk blijft.
Risico: legesopbrengst is lager dan geraamd
Wij schatten dit risico in op € 600.000.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
De wettelijke eisen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid kunnen (op termijn) leiden
tot kosten die nu niet geraamd zijn. Wij brengen nu de (financiële) gevolgen voor onze gemeente
in beeld. Tegenover hogere (kapitaal)lasten van noodzakelijke investeringen staan besparingen in
de exploitatie (onderhoud en energie).
Risico: hogere netto kosten verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Omdat wij de kapitaallasten ramen nemen wij een risico op voor het geval de verduurmaing niet
gelijk leidt tot energiebesparing. In de voorlopige berekeningen wordt rekening gehouden met een
energiebesparing vanaf 2026 van € 261.000. Hiermee zijn de kapitaallasten in de voorlopige
berekening verminderd. Wij schatten het risico op het niet halen van de energiebesparingen in op
€ 200.000 vanaf 2026.
Contracten met RUD Zeeland/DCMR
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Wij hebben met de RUD Zeeland een tienjarig contract afgesloten. Wij voeren voor de RUD de
zogenaamde PIJOFACH-taken (bedrijfsvoering) uit. Verder huurt de RUD bij ons kantoorruimte. Het
dienstverleningscontract en het huurcontract lopen tot 1 januari 2024.
Risico: geen nieuwe contracten met RUD Zeeland na 2023
Wij ramen dit risico voorlopig pm. De hoogte hiervan is vooral afhankelijk van de inzetbaarheid van
de vrijvallende personele capaciteit en de herbezetting van de vrijkomende kantoorruimte.
Fiscale risico's
We hebben met de Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. Dit betekent
onder andere dat we vooraf overleg hebben over belangrijke fiscale vraagstukken. Denk hierbij aan
vraagstukken over omzetbelasting, btw-compensatiefonds, loonheffingen, werkkostenregeling en
vennootschapsbelasting. Wij hebben in onze organisatie maatregelen genomen om op fiscaal
gebied in control te zijn. Desondanks kunnen wij niet uitsluiten dat controles op de toepassing van
de ingewikkelde wet- en regelgeving leiden tot onjuistheden met mogelijk financiële gevolgen.
Een specifiek fiscaal risico lopen we bij de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).
Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2019. Gemeenten kunnen elk jaar een aanvraag indienen
voor een uitkering van 17,5% van hun sportuitgaven inclusief BTW. Het rijk stelt een maximum
bedrag beschikbaar. Over 2019 hebben wij gekregen wat we aangevraagd hebben.
Wij hebben over 2020 een voorschot ontvangen van € 364.000. Dit is bijna 80% van onze
aanvraag (€ 452.000). De kans bestaat dat alle gemeenten meer vragen dan het maximum bedrag
dat beschikbaar is. De gemeenten ontvangen dan een percentage van hun aanvraag tot dit
maximum. De definitieve toekenning 2020 vindt plaats uiterlijk 31 januari 2022.
Over de fiscale positie van de vennootschapsbelastingplicht van de gemeente is nog geen
uitsluitsel. Wij zijn hierover nog in overleg met de Belastingdienst.
Risico: controles leiden tot correcties met negatieve financiële gevolgen
Wij kwantificeren de fiscale risico's op € 500.000. De afgelopen jaren hebben wij geen negatieve
fiscale correcties gehad.
Schadeclaims
De gemeente voert veel taken uit die direct invloed hebben in de samenleving. We ontwikkelen
plannen, realiseren voorzieningen, onderhouden de openbare ruimte etc. De uitvoering van al deze
taken kan leiden tot aansprakelijkheidstellingen voor geleden schade. Ons streven is dat externe
partij(en) de eventuele schade dragen.
Wij hebben in 2020 geen schadeclaims gehad van materiële betekenis.
Risico: aansprakelijkheidstellingen door derden die leiden tot schadevergoeding
Wij gaan de komende jaren uit van een risico op schadeclaims van € 300.000.
Verbonden partijen
Wij hebben de uitvoering van diverse taken ondergebracht bij verbonden partijen. De directe
invloed op de inhoudelijke en financiële resultaten is minder dan bij uitvoering door onze
organisatie. De meerderheid van de deelnemers in de verbonden partij bepalen de besluitvorming.
Niet alle gemeenschappelijke regelingen zijn in staat om de VZG-richtlijn te volgen. De bijdrage
aan diverse GR-en was in 2020 hoger dan deze richtlijn. De hogere bijdragen staan in de
jaarrekening 2020. De verbonden partijen GGD-IJZ, aan-z en Dethon hebben wij bij het sociaal
domein toegelicht. Wij verwijzen voor totaal overzicht van de financiële bijdragen 2020 naar de
paragraaf Verbonden partijen.
Risico: bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn hoger dan de (geraamde)
VZG-richtlijn
Wij hebben in onze meerjarenraming vanaf 2022 jaarlijks € 300.000 opgenomen voor de hogere
bijdragen aan de GR-en. We schatten daarom het risico laag in en kwantificeren dit op € 100.000.
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Zwembad Koewacht
Uit onderzoek is gebleken dat het risico bestaat dat de bak van het zwembad in Koewacht zodanig
scheurt dat die niet meer gebruikt kan worden. Als de bak vervangen wordt hebben we hiervoor
geen financiële middelen geraamd. In 2020 is vervanging niet noodzakelijk gebleken.
Risico: voor vervanging van de bak is geen budget geraamd
Wij ramen de kosten, en daarmee het risico, van de vervanging van de bak van het zwembad in
Koewacht op € 500.000.
Kwantificering risico's
De in de Begroting 2020 gekwantificeerde risico's hebben zich in werkelijkheid niet voorgedaan.
Wij zijn in 2020 geconfronteerd met COVID-19. De nadelige financiële gevolgen voor onze
gemeente in 2020 heeft het Rijk gecompenseerd.
Voor 2021 en volgende jaren houden wij rekening met de risico's in onderstaande tabel. Deze
hebben wij toegelicht in het onderdeel 'Risico's'.
Onderdeel

Risico

COVID-19

De financiële gevolgen van COVID-19 zijn in 2021
hoger dan de raming in de Begroting 2021 (€
400.000)

Sociaal domein

De bezuinigingstaakstelling sociaal domein wordt
niet gehaald

Gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds daalt door
‘Trap op, trap af’ vanaf 2022

500
160

Herverdeling

Algemene uitkering gemeentefonds daalt door
herverdeling vanaf 2026

Invoering Omgevingswet
en Wkb

De legesopbrengst is lager dan geraamd (vanaf
2021)

600

Verduurzaming
gemeentelijk vastgoed

Hogere netto kosten verduurzaming gemeentelijk
vastgoed (vanaf 2023)

200

Contracten RUD Zeeland

Geen nieuwe contracten met RUD Zeeland na
2023

pm

Fiscale controles

Controles leiden tot correcties met negatieve
financiële gevolgen

500

Schadeclaims

Aansprakelijkheidstellingen door derden die leiden
tot schadevergoeding

300

Verbonden partijen

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn
hoger dan de (geraamde) VZG-richtlijn (vanaf
2022)

100

Zwembad Koewacht

Voor vervanging van de bak is geen budget
geraamd

500

Trap op, trap af
Gemeentefonds

Bedrag x € 1.000

400

2.500

Conclusie weerstandscapaciteit in relatie tot de (rest)risico’s
In 2020 hebben de voorziene risico's en het niet voorziene risico (COVID-19) niet geleid tot
aantasting van het weerstandsvermogen.
Op basis van onze inschattingen is de weerstandscapaciteit de komende jaren voldoende om de
(rest)risico's op te vangen.
COVID-19
COVID-19 is niet gestopt per 31 december 2020. Ook in 2021 lopen we risico hierdoor. De ervaring
van 2020 is dat het Rijk de gevolgen van COVID-19 ruim compenseert. Ondanks dat hebben we
voor 2021 een bedrag van € 400.000 opgenomen als risico.
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In deze jaarrekening namen we een aparte paragraaf op met een analyse van de impact die
COVID-19 financieel op onze gemeente had. Wij gaan ervan uit dat dit op dezelfde wijze in 2021
doorloopt.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf COVID-19.
Kengetallen financiële positie

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft een basisset van vijf kengetallen voor die in
samenhang informatie geven aan de Raad over de financiële positie van de gemeente.
Doel van deze kengetallen is het kunnen vormen van een beter oordeel over het structureel en
reëel sluitend zijn van de begroting. Voor de stand van de financiële positie is het belangrijk de
kengetallen in samenhang te beoordelen.
De Provincie Zeeland hanteert voor de kengetallen de volgende signaleringswaarden.
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Kengetal
Netto schuldquote

Categorie A

Categorie B

Categorie C

<90%

90-130%

>130%

b. met correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

>0%

0%

<0%

<95%

95-105%

>105%

a. zonder correctie doorgeleende gelden

Structurele exploitatieruimte begroting
Belastingcapaciteit

De gezamenlijke provinciale toezichthouders besloten om voor het verkrijgen van een goed beeld
op de financiële positie aan te sluiten bij de zgn. signaleringswaarden. Deze zijn afkomstig van de
stresstest voor 100.000+ gemeenten. De signaleringswaarden zijn ingedeeld in categorieën. De
provinciale toezichthouders geven geen waarde oordeel over deze categorieën. Dit omdat
normering in eerste instantie door de gemeente zelf plaatsvindt. Duidelijk is wel dat categorie A het
minst risicovol is en categorie C het meest.
Kengetallen

Jaarrekening
2018

2019

2020

Begroting
CAT.

2020

Netto schuldquote

99,6%

90,5%

79,0%

A

105,9%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

99,0%

89,8%

78,4%

A

105,4%

Solvabiliteitsrisico

20,7%

20,3%

23,5%

B

17,4%

Grondexploitatie

7,2%

6,0%

5,1%

A

5,6%

Structurele exploitatieruimte

2,3%

1,7%

2,6%

A

-0,7%

101,1%

99,2%

98,1%

B

101,8%

79,3%

79,7%

76,5%

82,6%

€ 2.807

€ 2.660

€ 2.528

€ 3.093

Gemeentelijke belastingcapaciteit
Debtratio
Netto schuld per inwoner

Verplichte indicatoren vanuit het BBV
Bij onderstaande indicatoren hebben wij streefwaarden ingezet om direct in de grafieken te kunnen
zien hoe wij ervoor staan. Deze streefwaarden zijn niet vast en kunnen indien de raad dit wil nog
wijzigen.
Netto schuldquote (NSQ)
De netto schuld geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente aan ten opzichte van de
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: (vaste schulden + netto vlottende schuld + overlopende
passiva - Financiële activa - uitzetting < 1 jaar - liquide middelen - overlopende activa) / totale
baten exclusief mutaties reserves x 100%.
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Netto schuldquote
Kengetal Terneuzen
Categorie

Rek

Rek

Begr

Rek

2018

2019

2020

2020

99,6% 90,5% 105,9%
B

B

B

79,0%
A

Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel inals exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen is exclusief doorgeleende gelden). Op die manier wordt duidelijk in beeld
gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: (vaste schulden + netto vlottende schuld + overlopende
passiva - Financiële activa + verstrekte geldleningen - uitzetting < 1 jaar - liquide middelen overlopende activa) / totale baten exclusief mutaties reserves x 100%.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

Rek

Rek

Begr

Rek

2018

2019

2020

2020

Kengetal Terneuzen

99,0%

89.8% 105,4%

Categorie

B

A

B

78,4%
A
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Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de
gemeente.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: (eigen vermogen / totaal passiva) x 100%.

Solvabiliteitsrisico
Kengetal Terneuzen
Categorie

2018

Rek

Rek
2019

Begr
2020

Rek
2020

20,7%

20,3%

17,1%

23,5%

B

B

C

B

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten
opzichte van de totale (geraamde) baten.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: (totale activa bouwgronden in exploitatie / totale baten
exclusief mutaties reserves) x 100%.
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Grondexploitatie
Kengetal Terneuzen
Categorie

Rek

Rek

Begr

2018

2019

2020

Rek
2020

7,2%

6,0%

5,6%

5,1%

A

A

A

A

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal helpt om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Het kengetal is belangrijk voor
de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting.
Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar
voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen
belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten
en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: ((totale baten - incidentele baten) - (totale lasten incidentele lasten) + structurele onttrekkingen - incidentele toevoegingen) / totale baten exclusief
mutaties reserves) x 100%.

Structurele exploitatieruimte
Kengetal Terneuzen
Categorie

Rek

Rek

Begr

2018

2019

2020

Rek
2020

2,3%

1,7%

-0,7%

2,6%

A

A

C

A

Gemeentelijke belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Dit kengetal geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van
het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer
inkomsten uit belastingen kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze van de
gemeente.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: (totale woonlasten (= OZB gezin bij een gemiddelde WOZ
waarde + rioolheffing gezin bij een gemiddelde WOZ waarde + afvalstoffenheffing gezin) / totale
gemiddelde landelijke woonlasten) x 100%.
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Gemeentelijke belastingcapaciteit
Kengetal Terneuzen
Categorie

Rek

Rek

Begr

Begr

2018

2019

2020

2020

101,8%

98,1%

B

B

101,1% 99,2%
B

B

Eigen indicatoren gekozen door de gemeenteraad
Naast bovenstaande verplichte basisset van verplichte kengetallen gebruiken wij al enige jaren
twee kengetallen waarmee wij de financiële positie volgen. Dit zijn de debtratio en de netto schuld
per inwoner. Hieraan koppelden wij geen streefwaarden.
Debt-ratio
De debt-ratio is de omgekeerde solvabiliteitsratio en geeft de verhouding aan van de schulden ten
opzichte van het balanstotaal.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: ((voorzieningen + langlopende geldleningen + kortlopende
schulden + overlopende passiva) / totaal passiva) x 100%.
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Debtratio
Kengetal Terneuzen

Rek

Rek

Begr

Rek

2018

2019

2020

2020

79,3%

79,7%

82,6%

76,5%

Netto schuld per inwoner
Het kengetal netto schuld per inwoner is net als de debtratio overgebleven uit de stresstesten die
wij in het verleden opstelden. De berekening komt voor een groot deel overeen met het verplichte
kengetal netto schuldquote.
Dit kengetal berekenen wij als volgt: (vaste schulden + netto vlottende schuld + overlopende
passiva - Financiële activa - uitzetting < 1 jaar - liquide middelen - overlopende activa) / totaal
aantal inwoners) x € 1.
N.B. voor het vergelijk nemen wij een constant aantal inwoners op van 54.500 inwoners.

Netto schuld per inwoner
Kengetal Terneuzen

Rek

Rek

Begr

Rek

2018

2019

2020

2020

€ 2.807 € 2.660 € 3.093

€ 2.528
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C. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In deze paragraaf komt het onderhoud van de openbare ruimte (wegen, riolering, groen en
openbare verlichting) en de gemeentelijke gebouwen aan de orde.
Het onderhoud vond plaats aan de hand van de volgende beheerplannen:

Wegenbeheerplan 2020-2024

Beleid- en Beheerplan openbare verlichting 2015-2024

Water- en Rioleringsplan (WRP) 2019-2023

Groeidocument Groen!

Onderhoudsplan Gebouwen 2020
Wettelijk kader
Wij hebben op de genoemde onderdelen een wettelijke zorgplicht, met uitzondering van de
gebouwen. De beheerplannen geven kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de
onderhoudssituatie. En informatie over de uit te voeren werkzaamheden en het geld dat hiervoor
nodig is. Wij bepalen bij de vaststelling van de plannen de kwaliteit van het onderhoudsniveau en
de omvang van de financiële middelen.
Wegen
Het wegenbeheerplan hebben wij gemaakt met het standaardinstrument voor het maken van een
beheerplan: de CROW-methode. CROW staat voor: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in
grond-, water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.
Wij voeren één keer per twee jaar een globale visuele inspectie uit om een goed beeld te hebben
en te houden van de zichtbare conditie van onze verhardingen. Deze visuele inspecties voerden wij
in 2019 uit. De resultaten dienden als basis voor het Wegenbeheerplan 2020-2024.
Wat willen we bereiken?
De veiligheid van de weggebruikers en het goed functioneren van onze wegen zo goed als mogelijk
waarborgen.
Wat hebben we gedaan?
Wij onderhielden alle wegvakonderdelen inclusief de stoepen volgens het Referentieniveau van de
CROW-systematiek. Het Referentieniveau is de ondergrens van het aanvaardbaar beheer.
We voerden in 2020 de werkzaamheden uit die overbleven uit vorige jaren. Van de jaarschijf 2020
realiseerden we nog niet alle geplande investeringen. Een deel van de werkzaamheden combineren
we met werkzaamheden aan de riolering. Dit vraagt een langere voorbereidingstijd.
Daarnaast heeft een deel van de uit te voeren werken langere doorlooptijden. Dat komt doordat de
netbeheerders op hetzelfde moment kabels en leidingen vervangen bij een groot aantal projecten.
Onze uitvoeringsplanning stemmen wij af met de planning van de netbeheerders. Dit doen we om
zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor mensen die in de buurt wonen.
De belangrijkste uitgevoerde investeringen in 2020 zijn:

Asfalteringswerkzaamheden
o Terneuzen: Guido Gezellestraat (derde fase), Archimedesstraat, Serlippensstraat,
fietspaden langs de Guido Gezellestraat, Rooseveltlaan en Klaprooslaan.
o Koewacht: Benedenstraat
o Westdorpe: Bernhardstraat

Herbestrating
o Terneuzen: verschillende trottoirs in de wijken Katspolder en Zeldenrust
o Biervliet: Keizer Karelstraat en Jacoba van Beierenstraat
o Sluiskil: Baljuwlaan
Verder hebben wij een bijdrage geleverd voor de Westkade in Sas van Gent. De werkzaamheden
startten in 2020. De verwachting is dat we de weg eind maart 2021 weer kunnen openstellen voor
het wegverkeer.
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Kerncijfers wegen
Aantal kilometers weg

344 km

Waarvan binnen bebouwde kom

99%

Waarvan buiten bebouwde kom

1%

Oppervlakte wegennet

3.394.000 m²

Waarvan klinkers en tegels

60%

Waarvan asfalt

38%

Wat heeft het gekost?
Elk jaar hebben we een investeringsbudget/jaarschijf beschikbaar van € 1.620.500 voor het
onderhoud van onze wegen. Daarnaast hebben we aan kapitaal- en exploitatielasten (producten
wegenbeheerplan en onderhoud wegen) een bedrag van € 7.263.000 aan lasten (inclusief de
bijdrage aan het Waterschap, Wet Uitkering Wegen). Voor een overzicht van de gedane
investeringen verwijzen wij naar de toelichting in de bijlage verantwoording
investeringsprogramma.
Raming
Werkelijk
Exploitatie
Investeringen
Exploitatie
Investeringen
Jaar 2020
€ 7.262.674
€ 1.620.500
€ 6.172.352
€ 1.088.398
Openbare verlichting
Verschillende overheden in Zeeland werken op het gebied van openbare verlichting samen.
Netwerkbeheerder DNWG maakt ook onderdeel uit van deze samenwerking.
Wat willen we bereiken?
Onze verlichting in de openbare ruimte maakt het mogelijk om het openbaar leven zo goed
mogelijk te laten werken bij duisternis. Dit zodat een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare
omgeving ontstaat met daarbij minimaal energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten. Het doel
is om in een periode van tien jaar de armaturen die ouder zijn dan twintig jaar (63% van het
areaal) te vervangen voor energiezuinige en storingsarme ledarmaturen.
Wat hebben we gedaan?
Uitgevoerd preventief onderhoud
•
We hebben 859 stuks lampen vernieuwd (geremplaceerd).
•
We startten ook dit jaar een communicatiecampagne op. Met deze campagne willen we
onze burgers uitleggen waar ze kapotte verlichting kunnen melden.
•
Herstel van beschadigde of aangereden lichtmasten.
Uitgevoerde sanering van Openbare Verlichting installatie:

In de volgende kernen hebben we in verschillende wijken masten en/of armaturen
vervangen: Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen,
Zaamslag en Zuiddorpe.
Kerncijfers openbare verlichting
Aantal masten

13.049

Aantal armaturen

13.836

Waarvan ledverlichting

37%

Wat heeft het gekost?
In de begroting hebben we een bedrag van € 932.315 aan exploitatielasten (product openbare
verlichting) begroot. Voor een overzicht van de gedane investeringen verwijzen wij naar de bijlage
verantwoording investeringsprogramma.

Jaar 2020

Raming
Exploitatie
Investeringen
€ 932.315
€ 413.000

Werkelijk
Exploitatie
€ 882.443

Investeringen
€ 93.245
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Riolering
Stedelijk waterbeheer bestaat uit rioolbeheer en waterbeheer. In de meeste gevallen gebeurt dit
ondergronds met een rioleringsstelsel. Aan de ene kant voor de inzameling en transport van
stedelijk afvalwater van burgers en bedrijven. Aan de andere kant voor het afvoeren van
(overtollig) hemelwater en grondwater.
Het ondergrondse rioleringsstelsel maakt een belangrijk onderdeel uit van de stedelijke
infrastructuur. Vanuit de doelstellingen uit het Water- en Rioleringsplan (WRP) wordt de vrij-verval
riolering (ruim vierhonderd kilometer) gereinigd en geïnspecteerd. De cyclus voor reinigen is zeven
jaar. De inspectiecyclus is veertien jaar. Vanuit de inspectiecyclus betekent dat, dat we elk jaar de
kwaliteit van de riolering voor één-veertiende deel beoordelen. Op basis van de resultaten bepalen
we de benodigde onderhouds-, vervangings- of renovatiemaatregelen in het opvolgende jaar.
Druk-/vacuümriolering (ruim honderd kilometer) schouwen we, maar reinigen en inspecteren we
niet cyclisch. Het vervangen van dit type leidingen voeren we uit op basis van technische
levensduur in combinatie met voorkomende storingen.
Overige rioleringsobjecten reinigen en/of inspecteren we elk jaar. Voor bijvoorbeeld de
pompen/gemalen (ongeveer zeshonderd stuks) gebruiken we het digitaal
onderhoudsbeheersysteem als uitgangspunt voor het bepalen van onderhouds-, vervangings- of
renovatiemaatregelen.
Wat willen we bereiken?
Door het uitvoeren van regulier en groot onderhoud borgen wij het functioneren van het rioolstelsel
en de rioleringsobjecten. In die zin draagt de riolering bij aan de bescherming van de
volksgezondheid, natuur en milieu en aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Kerncijfers riolering
Aantal kilometers riolering

517 km

Waarvan vrij-vervalriolering (409 km)

80%

Waarvan mechanische riolering (pers-,druk-/vacuüm) (108 km)

20%

Aantal gemalen en pompunits

606 stuks

Wat hebben we gedaan?
We gaven invulling aan het WRP door het voorbereiden en uitvoeren van:


regulier onderhoud (ofwel vast onderhoud);



groot onderhoud / reconstructie (ofwel vervangen, renoveren, optimaliseren).

Aan regulier onderhoud en groot onderhoud voerden wij in 2020 de volgende taken uit:
Taken regulier onderhoud

2020

Reinigen vrij-verval riolering

70 km

Inspecteren vrij-verval riolering

31 km

Reinigen gemalen, pomp-/bufferput

1.184

Onderhouden / Inspecteren gemalen / pompunits

372

Reinigen straatkolken

41.232

Reinigen handkolken

2.040

Reinigen bergbezinkvoorzieningen

5

Reinigen lamellenfilters

7

(nb. hoeveelheden in stuks, behalve als we het anders hebben aangegeven)
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Taken groot onderhoud:
Vervangen vrij-verval riolering

2020
986 m

Renoveren vrij-verval riolering:
- door relinen

5.576 m

- door deel-relining

153 m

Vervangen drukriolering

0m

Renoveren gemalen

99

(nb. hoeveelheden in stuks, behalve als we het anders hebben aangegeven)
Aan groot onderhoud namen wij in 2020 een groot aantal projecten in voorbereiding, in uitvoering
en een aantal projecten zijn gerealiseerd.
Het groot onderhoud gaat vooral om (deel-)projecten afkomstig uit de jaarschijven 2015 tot en
met 2019. Er is namelijk nog sprake van een achterstand, vooral voor rioolrenovaties en renovaties
aan gemalen. Deze achterstand lopen we op dit moment in. Daarnaast hebben we de projecten uit
de jaarschijf 2020 in voorbereiding genomen. Een van deze projecten hadden we eind 2020
gerealiseerd.
In 2020 voerden wij het groot onderhoud hieronder uit of namen wij dat in voorbereiding:













Biervliet
o Beukelstraat
o Driewegen
o Kerkstraat
o Molenstraat
o Noordstraat
o Oude Poorte
o Weststraat
Philippine
o Havenplein
o Philipsplein
o Vaartstraat
Sas van Gent
o Beneluxstraat
o Burgemeester Hoefnagelstraat
o Kennedystraat
Sluiskil
o Bosjesweg
Terneuzen
o Wilgenplantsoen
Buitengebied
o Renoveren en vervangen in verband met achterstallig onderhoud
Buitengebied
o Renoveren diverse pompen en gemalen (uitvoering)
o Renoveren diverse pompen en gemalen (voorbereiding)
Buitengebied
o renoveren (relinen) deel afvalwatertransportleiding (ATS)
o vervangen persleiding Boerengat
Algemeen (wijk overschrijdend)
o Rioolrenovatie 2018 (uitvoering)
o Rioolrenovatie 2020-2024 (voorbereiding)

Storingen en klachten die als Meldingen Openbare Ruimte (MOR) via onze website binnen komen,
hebben we opgepakt en verholpen.
Wat heeft het gekost?
In de tabel hieronder geven we inzicht in kostenraming qua exploitatiekosten (inclusief
kapitaallasten) en het beschikbare investeringsbudget uit jaarschijven. In de tabel staat ook een
overzicht van de werkelijke exploitatiekosten in 2020 en het benutte investeringsbudget.
Het gaat om kosten op het gebied van rioolbeheer en waterbeheer.
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Raming
Exploitatie
Jaar 2020

€ 4.279.732

Werkelijk

Investeringen
€ 4.925.560

Exploitatie
€ 3.677.577

Investeringen
€ 954.689

Water
Stedelijk waterbeheer bestaat uit rioolbeheer en waterbeheer. Het oppervlaktewater binnen het
stedelijk gebied is primair bedoeld voor de berging en de afvoer van overtollig regenwater. Samen
met het waterschap verzorgen wij het onderhoud.
Om hinder van grondwater te voorkomen, moet het grondwaterpeil niet te hoog, maar ook niet te
laag zijn. Meldingen van overlast registreren we bij het grondwaterloket. Wij hebben een
adviserende rol richting burgers. Ook hebben we een inspanningsverplichting om overlast te
verminderen of te voorkomen.
Kerncijfers water
Aantal sloten/oppervlaktewateren

67 km

Wat willen we bereiken?
Het richt zich primair op het beschermen van de volksgezondheid, het voorkomen van
wateroverlast (droge voeten) en een duurzame bescherming van natuur en milieu.
Wat hebben we gedaan?
In het kader van stedelijk waterbeheer voerden wij in 2020 de maatregelen hieronder uit of namen
we in voorbereiding:







Axel
o Van Middelhovenstraat en omgeving
o Drieschouwen Zuid
Biervliet
o Beukelstraat
o Driewegen
o Kerkstraat
o Molenstraat
o Noordstraat
o Oude Poorte
o Weststraat
Philippine
o Havenplein
o Philipsplein
o Spuikompark
o Vaartstraat
Sas van Gent
o Beneluxstraat

Wat heeft het gekost?
De kosten van waterbeheer staan in de tabel bij riolering. Het gaat om kosten op het gebied van
rioolbeheer en waterbeheer.
Openbaar groen
De kwaliteit van het openbaar groen bepaalt in belangrijke mate of mensen zich prettig voelen in
hun dagelijkse leefomgeving. Het is van belang dat er voldoende kwaliteitsgroen in de gemeente is.
Tegelijk kan groen voor overlast zorgen. Goed beleid en beheer is daarom belangrijk. De manier
waarop wij het openbaar groen beheren hebben wij vastgelegd in het Groeidocument Groen!
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Kerncijfers groen
Oppervlakte openbaar groen

Ca.4.200.000 m²

Aantal bomen

Ca. 27.000 stuks

Wat willen we bereiken?
Ons streven is om beeldkwaliteit B te behalen waarbij we een uiterste ondergrens van
beeldkwaliteit C hanteren.
Wat hebben we gedaan?
Wij voerden het groenbeheer uit volgens het format groenbeheer plan per kern uit het
Groeidocument Groen! Dit heeft als resultaat dat ongeveer 70% van ons openbaar groen
beeldkwaliteit B behaalde en 25% beeldkwaliteit C. Naar schatting hebben wij in ongeveer 5% van
ons openbaar groen de minimaal geëiste beeldkwaliteit C niet behaald. Dit omvat sterk vervuilde
plaatsen. Deze plaatsen komen in aanmerking voor renovatie.
Wat heeft het gekost?
Naast de verantwoorde exploitatielasten van € 4.104.133 verwijzen wij voor een overzicht van de
gedane investeringen naar de toelichting in de bijlage Verantwoording Investeringsprogramma.
Raming
Jaar 2020

Werkelijk

Exploitatie

Investeringen

Exploitatie

Investeringen

€ 4.409.749

€ 693.500

€ 4.104.133

€ 248.041

Gebouwen
Wij zijn eigenaar van verschillende gebouwen en bouwwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud dat daarbij hoort. Dit onderhoud staat in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). De
gegevens van het MJOP leggen wij vast met het gebouwenbeheersysteem Homerun.
Wat willen we bereiken?
Wij voeren het noodzakelijke onderhoud aan onze gebouwen uit. Hiermee houden we de staat van
de gebouwen op een aanvaardbaar niveau.
Wat hebben we gedaan?
Wij hebben het grootste deel van het geplande onderhoud aan onze gebouwen uitgevoerd.
Daarnaast hebben we ook de doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden uit vorige jaren
uitgevoerd. Een klein aantal van de in 2020 geplande onderhoudswerkzaamheden vraagt een
langere voorbereidingstijd. Dit is ook van toepassing op de werkzaamheden in het kader van het
VN-Verdrag Handicap. Dit schuiven we door naar 2021.
Wat heeft het gekost?
Voor het uitvoeren van het onderhoud aan de gebouwen hadden wij voor 2020 een bedrag
beschikbaar van € 2.168.900, inclusief kostenverhogende btw. Daarnaast hadden we een
onttrekking aan de bestemmingsreserve geraamd van € 85.068, waarmee het totaal geraamde
bedrag € 2.255.168 is. Deze reserve gebruiken wij om schommelingen in de benodigde budgetten
voor gebouwenonderhoud op te kunnen vangen.
In totaal hebben we in 2020 een bedrag van € 2.232.330 besteed aan onderhoud. In plaats van de
geraamde onttrekking van € 85.068 boekten wij een bedrag van € 62.230 ten laste van de reserve
onderhoud gebouwen.
Raming
Exploitatie
Jaar 2020

€ 2.255.168

Investeringen

Werkelijk
Exploitatie

Investeringen

€ 2.232.330

€ 44.875
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D. Financiering
Inleiding
In deze paragraaf gaan wij in op de financieringsfunctie. Financiering is de manier waarop de
gemeente geld aantrekt. Deze functie heeft als doel te voorzien in voldoende financieringsmiddelen
tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
We melden in deze paragraaf hoe we hier in 2020 gebruik van maakten. Ook beschrijven we de
voorwaarden van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm die bij de financiering horen. We
informeren u ook over de leningenportefeuille en het schatkistbankieren.
Risicobeheer
Renterisicobeheer
Uitgangspunten van het renterisicobeheer zijn onder andere dat wij de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm, volgens de Wet financiering decentrale overheden (wet fido), niet overschrijden.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee we een financieringstekort met een kortlopende
lening gefinancierd mogen financieren volgens de Wet fido. In 2020 bedroeg de
kasgeldlimiet € 13.931.000.
Het rentepercentage van leningen staat nog steeds op een laag niveau, voor kortlopende
geldleningen was dit zelfs negatief. Daarom financierden we zoveel mogelijk met kortlopende
geldleningen. Hierbij hielden we rekening met de kasgeldlimiet. We hebben de kasgeldlimiet niet
overschreden.
Renterisiconorm
Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, schrijft de Wet fido de
renterisiconorm voor. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente mogen niet meer dan
20% van het begrotingstotaal zijn. In 2020 was deze norm € 32.800.000.
We overschreden in 2020 de renterisiconorm niet.
Kredietrisicobeheer
Kredietrisico’s op verstrekte gelden kunnen voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling
van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen
door de tegenpartij. Er was geen sprake van een waardedaling van onze vorderingspositie. Door
Corona is er een organisatie die uitstel van betaling gekregen heeft voor het betalen van de rente
en aflossing van de geldlening.
Aan uitgezette langlopende geldleningen stond op 31 december 2020 een bedrag uit van
€ 748.000. Het bedrag aan uitgezette gelden per 31 december 2020 heeft betrekking op verstrekte
leningen aan verenigingen en stichtingen binnen onze gemeente.
Het totale bezit aan aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), P.Z.E.M. NV, DataLand en
N.V. Economische Impuls Zeeland bedraagt € 668.000 (waardering tegen verkrijgingsprijs).
Daarnaast nemen wij deel in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en de Stichting
Zeeuwind. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt ca. € 367.000.
De conclusie is dat wij nauwelijks kredietrisico’s lopen op de vaste uitzettingen. De uitgezette
gelden hebben in alle gevallen een voorzichtig karakter en zijn niet gericht op het genereren van
inkomen door het lopen van overmatige risico’s.
Intern liquiditeitsbeheer
Dit betreft het beheersen van de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning.
Hierdoor kunnen de financieringskosten hoger uitvallen. Voor de liquiditeitspositie tot een jaar was
een planning aanwezig. Deze actualiseerden wij dagelijks op basis van de geldstromen binnen de
organisatie en de wijzigingen daarin. Voorop stond dat wij altijd aan onze betalingsverplichtingen
konden voldoen. Hiervoor waren steeds voldoende geldmiddelen beschikbaar.
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Koers- en valutarisicobeheer
Wij zijn geen belangrijke c.q. omvangrijke financiële transacties in vreemde valuta aangegaan.
Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico’s.
Renteomslagpercentage
De richtlijnen van de notitie rente van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording treden in
werking met ingang van 2018. Wij passen deze notitie vanaf 2017 toe conform de commissie
Besluit Begroting en Verantwoording. Hieronder geven wij inzicht in de rentekosten en -baten en
het renteomslagpercentage.

Berekening renteomslagpercentage

Externe rentelasten over korte en lange financiering
Externe rentebaten -/Subtotaal externe rente
Aan grondexploitatie toe te rekenen rente -/-

Bedrag x
€ 1.000/
Percentage
5.018
-27
4.991
-244

Aan taakvelden toe te rekenen rente voor projectfinanciering -/Rentebaten specifieke leningen voor doorverstrekte geldleningen -/Saldo door te rekenen externe rente

4.747

Rente over eigen vermogen
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
Aan taakvelden (inclusief overhead) toe te rekenen rente

4.747

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente -/-

-4.747

Renteresultaat op het taakveld Treasury

Rente (A)
Boekwaarde taakvelden (B)
Renteomslag (A/B)*100%

Afronding op 0,5%

0

4.747
196.097
2,421%

nvt

Gemeentefinanciering
Financieringspositie
Uitgangspunten financiering
Voor de financiering in 2020 hebben we de kasgeldlimiet zoveel mogelijk benut. Dat betekent dat
we de financieringsbehoefte met kort geld hebben ingevuld.
Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)
In 2020 sloten we geen langlopende geldlening af.
Op de bestaande geldleningen losten we € 13.379.000 af. Daardoor verlaagde het bedrag van de
langlopende geldleningen van € 153.428.000 naar € 140.049.000.
Kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar)
In 2020 was er op diverse momenten een tekort aan liquide middelen. Hiervoor trokken we
kortlopende geldleningen aan. De rentepercentages voor deze kortlopende leningen waren
negatief. We ontvingen hiervoor rente.
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Relatiebeheer
Dit behelst het onderhouden van de relaties met financiële instellingen. De treasurer heeft
regelmatig contact met verschillende banken waarmee wij een relatie hebben. De condities op
producten en diensten geleverd door de financiële instellingen zijn marktconform en er was een
permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen
kwaliteit en prijs.
Informatievoorziening
Wij verstrekten verantwoordingsinformatie over de treasury-activiteiten aan zowel interne als
externe belanghebbenden.
Interne belanghebbenden
Met de begroting en het jaarverslag informeerden wij interne belanghebbenden (het bestuur, het
management) over de treasury-activiteiten.
Externe belanghebbenden
Wij verstrekten informatie met betrekking tot de treasury-activiteiten aan de toezichthouder
(Provincie Zeeland) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Provincie Zeeland
Naast de begroting en het jaarverslag verstrekken wij aan de Provincie Zeeland een opgave van de
stand van de vaste schuld, de stand van de vaste uitzettingen, informatie over de renterisiconorm
en de kasgeldlimiet.
CBS
Driemaandelijks verstrekken wij een opgave van de stand van het EMU-saldo aan het CBS.
Schatkistbankieren
Sinds 1 januari 2014 is het voor decentrale overheden verplicht om geld wat over is tijdelijk te
storten in de schatkist (Ministerie van Financiën). Op het moment dat we het geld nodig hebben
nemen we dit weer op.
Hierbij is wel sprake van een drempelwaarde: bedragen onder deze waarde mogen we buiten de
schatkist houden. De drempelwaarde is 0,75% van het begrotingstotaal. Deze drempelwaarde was
in 2020 € 1.229.000
In 2020 is het gemiddelde drempelbedrag niet overschreden, zie hiervoor de tabel hieronder.

Wet Hof
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en staatsschuld vormen de
basis van de wet Hof. Met de Wet Hof geldt per jaar een macroplafond voor het EMU-tekort van
alle gemeenten samen. De hoogte van het macroplafond wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk
overleg vastgesteld. Voor gemeenten bedroeg dit plafond in 2018 0,30% van het BBP (Bruto
Binnenlandse Product). Het netto-financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar
niet boven dit plafond uitkomen. Het kabinet heeft de afspraak uit het financieel akkoord bevestigd
dat er in deze kabinetsperiode tot en met 2018 geen sancties zullen worden opgelegd bij
overschrijding van de ruimte. Ook voor de gemeente Terneuzen heeft dit dus geen gevolgen.
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E. Bedrijfsvoering
Inleiding
De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen:

personeel en organisatie

financiën

controlling

informatie- en communicatietechnologie (ICT)

interne zaken

communicatie

centrale inkoop

juridische zaken.
Hiermee ondersteunen we de hele organisatie om het werk te kunnen doen, zodat zij uitvoering
kunnen geven aan de programma's.
De taken van bedrijfsvoering voeren wij in eigen beheer uit. Sommige bedrijfsvoeringstaken
voeren wij ook voor externe overheidsorganisaties uit zoals:






gemeente Sluis
Sabewa Zeeland
Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Regionaal Bureau Leerplicht Zeeuws-Vlaanderen
RUD Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond

COVID-19
COVID-19 had in 2020 grote invloed op onze bedrijfsvoering.
Invloed voor burgers, bedrijven en instellingen
Door COVID-19 maakten inwoners en ondernemers op grote schaal gebruik van onze online
diensten. Tot bijna zeventig procent van de aanvragen kwam via die weg bij ons binnen. We
maakten verschillende nieuwe COVID-19 gerelateerde e-diensten.
Door COVID-19 kreeg vooral het ontdekken van online mogelijkheden voor interactie een enorme
impuls.
We zorgden ervoor dat we de facturen van derden sneller betaalden (89% binnen dertig dagen).
Door COVID-19 bleven de studiezalen van het Zeeuws Archief vanaf 17 maart 2020 vrijwel volledig
dicht. Ook die in Terneuzen. Het Zeeuws Archief handelde informatievragen online af. Het
bouwarchief in het stadhuis Terneuzen bleef wel open en kreeg 435 aanvragen.
Invloed voor medewerkers
Onze medewerkers gingen op grote schaal thuiswerken. Werkten er voorheen 25 medewerkers
thuis, nu zijn dat er dagelijks zo'n 300. Het werken op afstand en het digitaal vergaderen groeide
snel. Onze medewerkers zien dit nu als gewoon. Het digitaal werken drukte een grote stempel op
onze digitale systemen.
Aan medewerkers, die hun taak tijdelijk zagen wegvallen, konden we nieuwe of vervangende taken
geven. Onze medewerkers hebben zich bij het thuiswerken en bij vervangende taken erg flexibel
getoond.
We stopten veel energie in de inrichting van onze kantoren. Zo konden burgers veilig en volgens de
maatregelen rond COVID-19 het stadskantoor bezoeken en medewerkers konden veilig hun
werkzaamheden uitvoeren. Op plaatsen waar dit nodig was, schermden we werkplekken af en
stelden we looproutes in. Verder zorgden we voor allerlei hygiënische maatregelen en de nodige
beschermingsmiddelen voor onze medewerkers.
Daarnaast hielden we een medewerkersonderzoek om te zien welke invloed COVID-19 heeft op
onze medewerkers.
We communiceerden afgelopen jaar intensiever via intranet en e-mail. Dit door COVID-19 en de
invloed hiervan op het werk en de werkplek. Zo brachten we zeer regelmatig COVID-19nieuwsbrieven uit.
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Personeel en organisatie
Rechtspositie
De cao voor het gemeentepersoneel had een looptijd tot 1 januari 2021 en was dus van toepassing
op 2020. Op basis van die cao verhoogden we de salarissen per 1 januari, per 1 juli en per 1
oktober 2020 telkens met 1%. Ook steeg de pensioenpremie in 2020. Deze toename van de
loonkosten konden we opvangen binnen de in de begroting 2020 geraamde bedragen voor
salarislasten.
2020 was het eerste jaar waarin medewerkers van de gemeente vielen onder het private
arbeidsrecht. Dit als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) per 1 januari 2020. Hierdoor kregen onze medewerkers onder andere een
arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling. De invoering en omzetting naar het
private arbeidsrecht vond zonder noemenswaardige problemen plaats.
Integriteit
We hadden in 2020 geen schendingen van onze regels over integriteit.
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
We willen dat onze medewerkers op een goede manier in onze organisatie kunnen blijven werken.
Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. Dat blijft leidend in ons personeelsbeleid. We vinden het
belangrijk dat medewerkers blijven leren en zich ontwikkelen. Hierbij stimuleren we de
medewerker om zelf de regie in handen te nemen.
Ook in 2020 organiseerden we samen met een aantal andere Zeeuwse overheden 'de Zeeuwse
Meester in je werk week'. We bieden dan verschillende workshops aan die betrekking hebben op de
persoonlijke ontwikkeling. Deze keer waren de workshops digitaal.
Daarnaast werkten we in 2020 aan verschillende thema’s zoals competenties.
In 2020 vulden we ruim dertig vacatures in waaronder de vacature voor afdelingshoofd Omgeving
en Economie.
De Wet banenafspraak is ook voor onze organisatie de komende jaren een blijvend aandachtspunt.
2020 was een bijzonder jaar en dat leidde ertoe dat we de aanpak iets aanpasten om toch invulling
te geven aan deze doelstelling. In het concept werving- en selectiebeleid besteden we nu expliciet
aandacht aan deze doelgroep.
We onderschrijven het doel om meer mensen uit de banenafspraak te plaatsen op de beschikbare
banen binnen onze organisatie. Dit past bij inclusief werkgever zijn én onze voorbeeldfunctie. Als
er een vacature ontstaat (dé kans om te onderzoeken of iemand met een arbeidsbeperking
geschikt is) kijken we of we het takenpakket zo kunnen aanpassen dat een plaatsing uit het
doelgroepenregister mogelijk is.
Arbeidsomstandigheden
In 2020 startten we met de voorbereiding voor de actualisering van de risico-inventarisatie en
evaluatie die we in 2021 gaan uitvoeren.
Financiën
Planning en control
Door middel van ‘planning en control’ maken we afspraken om de doelen, en de verantwoording
daarover, te bereiken. Deze doelen zijn voor de verschillende beleidsterreinen en de bedrijfsvoering
geformuleerd. Wij legden deze dit jaar vast in beleidsplannen, programmabegroting en
afdelingsplannen. In 2020 vervingen we, als gevolg van een evaluatie, de perspectievennota door
een kaderbrief op hoofdlijnen.
Het Coalitieakkoord 2018-2022 verwerkten wij in de programmabegroting.
Wij evalueerden het planning- en control proces in 2019, waardoor we vanaf 2020 verbeteringen
konden doorvoeren:

een kaderbrief op hoofdlijnen

een kortere doorlooptijd van het jaarrekening proces

het invoeren van een financiële perioderapportage
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Wij rapporteerden tussentijds in een nieuwe beleidsmatige voortgangsrapportage en vanaf de
zomer in drie financiële perioderapportages over de voortgang. In de perioderapportage namen wij
ook de effecten van COVID-19 mee, waardoor er een actueel financieel beeld beschikbaar was.
In 2020 introduceerden wij een nieuw, vereenvoudigd grootboekschema. Onze organisatie werkt
hier vanaf 2020 ook mee. Door de flexibiliteit hiervan konden wij de kosten door COVID-19 al
vanaf maart apart registreren.
Het softwarepakket voor de digitalisering van de planning en control documenten breidden we nog
verder uit. Via een portal op onze website presenteren we de begroting en de jaarrekening.
Samen met de Belastingdienst zijn we volop bezig met de doorontwikkeling van horizontaal
toezicht. Door onze processen goed fiscaal in beeld te brengen in 2021 kunnen we aan de eisen
van de Belastingdienst blijven voldoen. Hierdoor kunnen we het horizontaal toezicht voortzetten.
Daarnaast gingen wij voor de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen de kassiersfunctie doen. In deze
Regiodeal staan achttien projecten die op basis van beschikkingen geld via onze gemeente van het
Rijk ontvangen.
Onderdeel van de kassiersfunctie is ook het monitoren van de voortgang van de projecten. Over de
voortgang van de projecten vindt overleg plaats met het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
Controlling
Onderzoeken
We voeren onderzoeken uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Ook
doen wij mee aan onderzoeken bij gemeenschappelijke regelingen in Zeeland. In het
onderzoeksprogramma 2020 stond een onderzoek bij de gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit onderzoek is als gevolg
COVID-19 doorgeschoven van 2020 naar 2021.
Rechtmatigheid(sverantwoording)
Wij hebben, naast doelmatigheid en doeltreffendheid, ook grote aandacht voor rechtmatigheid.
Rechtmatig handelen betekent dat wij voldoen aan wet- en regelgeving. In 2020 hebben wij verder
gewerkt aan het verbeteren van onze administratieve organisatie en interne beheersing. Uit de
tussentijdse rapportage van de accountant (boardletter 2020) blijkt dat we op de goede weg zijn.
Dit is ook nodig om vanaf 2021 de verplichte rechtmatigheidsverantwoording af te leggen.
Informatie en communicatietechnologie (ICT)
Online diensten
We maakten www.terneuzen.nl in 2020 vrijwel volledig digitaal toegankelijk. En we publiceerden
een toegankelijkheidsverklaring op de website. We volgden hierbij de normen uit het dit jaar
ingegane 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Onze verklaring baseerden we op
extern uitgevoerde testen.
Digitaal werken
We besloten eind 2020 om de fysieke documenten die we sinds 2012 digitaliseerden, met
terugwerkende kracht te vervangen. Vanaf die datum is het digitaal archief nu leidend. Aan dit
besluit lagen de nodige kwaliteitscontroles en een positief advies van de gemeentearchivaris ten
grondslag.
We willen onze belangrijkste digitale archieven ook voor de volgende generaties beschikbaar en
toegankelijk houden. In 2020 experimenteerden we voor het eerst met het digitaal overbrengen
van stukjes archief naar het E-depot van het Zeeuws Archief.
Informatie, applicaties en portals
In 2020 hebben we een aantal belangrijke aanbestedingen afgerond op het gebied van financiën en
personeel en organisatie. Een aantal andere aanbestedingen ging in 2020 van start voor
burgerzaken en werk en inkomen. Die ronden we in 2021 af.
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Informatiebeveiliging en Privacy
Op het gebied van privacy zijn er in 2020 belangrijke stappen gezet. Een aantal documenten zoals
het privacybeleid, privacyreglementen, cameraprotocol en een protocol voor bodycams zijn
definitief vastgesteld. Dit betekent dat wij zowel aan onze burgers als aan onze medewerkers laten
zien hoe wij omgaan met de AVG (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming) en privacy
in het algemeen.
Bescherming van persoonsgegevens maar zeker ook informatiebeveiliging in het algemeen is
belangrijk en wordt nog steeds belangrijker. We zien in 2020 een grote toename aan
cybercriminaliteit. Niet alleen bedrijven maar steeds meer burgers worden direct getroffen door
aanvallen waarbij criminelen de identiteit van een vertrouwde partij aannemen om mensen te
misleiden. Identiteitsfraude, spyware, ransomware en andere soorten van criminaliteit zijn aan de
orde van de dag. De aanvallen vinden plaats via e-mail, sms, WhatsApp, telefonisch en via alle
andere vormen van internetverkeer. Met behulp van bewustwordingscampagnes proberen we onze
medewerkers voortdurend te attenderen op de gevaren van verdachte links in de mail of
gevaarlijke bestanden die meegestuurd worden.
Het versturen van informatie naar verkeerde personen via email of post maakt inbreuk op de
privacy van medewerkers en burgers. Verschillende keren hebben wij zo’n incident gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. De instantie die toezicht houdt op de privacy.
Grote incidenten hebben zich gelukkig niet voorgedaan. Het jaar begon wel met een incident
waarbij kwetsbaarheden werden ontdekt in de voorzieningen die het mogelijk maken om vanaf een
andere locatie dan ons stadhuis de werkzaamheden te verrichten. De schade is beperkt gebleven
omdat de kwetsbaarheden uiteindelijk gesignaleerd waren in onderdelen die wij niet in gebruik
hebben.
2020 was het jaar waarin voor het eerst de Baseline Informatievoorziening voor de Overheid (BIO)
in werking is getreden. Dit betekent dat er landelijk één algemeen normenkader geldt voor
informatiebeveiliging, gebaseerd op internationale herkenbare ISO-normen.
De BIO legt meer de nadruk op risicomanagement. Bij alles wat we doen in werkzaamheden en
processen moet informatiebeveiliging en privacy standaard onderdeel uitmaken van de beslissingen
en besluiten die we nemen. De maatregelen in de BIO waaraan overheden moeten voldoen zijn
minder dan in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), die niet langer van toepassing
is. Wel zit er minder flexibiliteit in het toepassen van de maatregelen, de maatregelen zijn
verplicht.
Ondanks het nemen van allerlei maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging blijf je
afhankelijk van derden. Zo hebben we te maken gehad met een incident waarbij brand ontstond in
een hoofdverdeler van een stroomvoorziening. Dit had tot gevolg dat er enkele uren geen
dienstverlening plaats kon vinden.
Kwetsbaarheden zijn er eigenlijk dagelijks. Bij alles wat we moeten en willen produceren zijn het
de medewerkers die dit uitvoeren. Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy blijkt nog
steeds dat de mens de zwakste schakel is. Fouten zijn eenvoudig gemaakt. Een kleine fout in een
update van programmatuur bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat de dienstverlening in het geding
komt. Professionalisering, bijscholing, bewustwording en gezond verstand bij alles wat we doen zijn
belangrijke aandachtspunten ook op het gebied van beveiliging en privacy.
Interne zaken
De algemene archieven van de voormalige gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen
verhuisden eind 2020 naar het Zeeuws Archief. Het gaat om archieven opgebouwd in de periode
1990 tot en met 2002. De oudere archieven verhuisden al eerder. Het Zeeuws Archief beheert het
'oud' historisch archief.
Communicatie
Interne communicatie
De nadruk lag op het coachen en ontwikkelen van het communicatiebewustzijn en de
communicatievaardigheden van onze medewerkers. Ook vroegen we extra aandacht voor helder
taalgebruik, beeldcommunicatie, en communicatie via online platforms en sociale media (Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin).
Externe communicatie
We streefden daarnaast naar een optimaal verloop van onze externe communicatie. De online
mogelijkheden voor interactie kreeg door COVID-19 een enorme impuls. We sloten aan bij de
wensen en informatiebehoeften van onze inwoners, bedrijven en instellingen.
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Centrale inkoop
Jaarlijks stellen wij een inkoopplan op. In dit plan nemen wij aan de hand van een
prioriteitenstelling de specifieke inkoopactiviteiten voor dat jaar op.
In 2020 verleenden wij ook weer de inkoopondersteuning aan de RUD Zeeland en de gemeente
Sluis. Deze ondersteuning zetten wij voort in 2021. Daarnaast hebben we in 2020 een aantal
Zeeuwse trajecten en een grensoverschrijdend inkooptraject begeleid.
In 2020 is Social Return On Investment (SROI) toegepast bij zes projecten voor een bedrag van
circa € 23.000. Enkele projecten waarbij SROI is toegepast zijn het ‘asfaltbestek’ en het plan
‘Veerhaven’. Daarnaast wordt SROI doorlopend toegepast bij de contracten Wet maatschappelijke
ondersteuning (huishoudelijke zorg en hulpmiddelen), schoonmaak via Dethon en catering.
In 2020 werd circa 53% van het via inkoop-en aanbestedingstrajecten gerealiseerde inkoopvolume
lokaal (Zeeuws-Vlaanderen) ingekocht. Dit percentage is gestegen ten opzichte van vorig jaar en in
lijn met de jaren daarvoor.
Bij het opstellen van de bestekken houden we zoveel mogelijk rekening met de thema’s die spelen
rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (voorheen aangeduid als duurzaam inkopen). Dit
zijn onder andere de volgende thema’s:
milieuvriendelijk;
MKB-vriendelijk;
circulair/biobased inkopen.
Onze inkoopresultaten in 2020 zijn:
Omschrijving

2017

2018

2019

2020

3

7

7

5

13%

9%

9%

20%

0%

13%

13%

10%

Aantal EU Aanbestedingen
Selectie resultaat
Besparingen t.o.v. ‘oude situatie’

Met selectieresultaat geven wij aan wat de opbrengst is van een meervoudig offertetraject. Het
selectieresultaat berekenen wij door het verschil te nemen tussen de gemiddelde (markt)prijs van
de aanbiedingen en de prijs van de geselecteerde aanbieding. In 2020 is het selectieresultaat flink
gestegen. Dit komt door één Nationaal Openbare aanbesteding met als gunningscriterium laagste
prijs voor een vierjarig raamcontract. Zonder deze aanbesteding zou het selectieresultaat op 8%
zijn uitgekomen.
De besparingen ten opzichte van de ‘oude situatie’ hebben betrekking op contracten die 2020
afliepen en opnieuw moesten worden aanbesteed. In 2020 waren dit onder andere de brandstof
voor de voertuigen, flexibele arbeid en de bedrijfskleding. Maar ook mobiele telefonie,
werktuigbouwkundige installaties grote gebouwen en de postbezorging. De aantekening bij het
genoemde percentage is dat dit afhankelijk is van de uiteindelijk af te nemen volumes.
Bestuurlijke en juridische zaken
We behandelden de volgende zaken:
Onderwerp

2019

2020

bezwaarschriften

71

169

klachten

72

76

Koninklijke Onderscheidingen

16

42

Bij bezwaarschriften hadden we meer Participatiezaken en zaken over omgevingsvergunningen.
Ook ontvingen we 65 bezwaarschriften tegen de afsluiting van de Scheldeboulevard.
Het grote aantal Koninklijke onderscheidingen in 2020 komt doordat de automatische
benoemingsgrond (meer dan twintig dienstjaren) voor de vrijwillige brandweer is vervallen. Voor
alle leden van de vrijwillige brandweer die aan het criterium voldeden, vroegen we nog lintjes aan.
Dat betekent dat vorig jaar 21 leden van de vrijwillige brandweer in onze gemeente een lintje
kregen.
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F. Verbonden partijen
In deze paragraaf komen aan de orde onze visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie
van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de plannen betreffende de verbonden
partijen. Daarbij gaan wij in op de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijke
risico’s bij de verbonden partijen.

Visie op verbonden partijen
Onze relatie met verbonden partijen heeft de volgende belangrijke kenmerken:
 wij participeren uitsluitend in verbonden partijen indien daarmee een publieke taak wordt
gediend;
 waar de uitvoering van gemeentelijke taken als een vorm van ‘verlengd lokaal bestuur’ is
overgedragen aan derde partijen, hechten wij hieraan op dezelfde wijze als bij uitvoering in
eigen beheer belang aan bevordering van effectiviteit, efficiency en transparantie.
Waar het gaat om kaderstelling, toezicht houden en controle ten aanzien van verbonden partijen,
vullen wij de gemeentelijke rol in door aanwijzing van vertegenwoordigers in de besturen van de
verbonden partijen en doordat begrotingen aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.
Samenwerking met gemeenschappelijke regelingen
Sinds 2015 werken Zeeuwse gemeenten samen aan een nieuwe aanpak voor een goede
samenwerking met gemeenschappelijke regelingen. Dit op basis van het rapport van de VZG
werkgroep “Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen”. Dit rapport is in 2016 door de raad
vastgesteld. In 2017 heeft de VZG samen met gemeenschappelijke regelingen gewerkt aan de
uitwerking van het rapport. Bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor aanpassing van
gemeenschappelijke regelingen. In 2018 heeft onze gemeenteraad deze aanpassingen vastgesteld.
Het doel is om de raad meer invloed te geven op de taken die gemeenschappelijke regelingen
uitvoeren. In het rapport zijn nieuwe inzichten verwerkt, procesafspraken bijgesteld en
aanpassingen verwerkt op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de nieuwe VZG
richtlijn wordt een splitsing gemaakt in loon- en prijsbijstelling. Het rapport kent twee nieuwe
instrumenten: (1) het instellen van een begeleidingscommissie en (2) het opstellen van een
Zeeuws raadsinformatiesysteem.

142

Gemeenschappelijke Regelingen
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Naam

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats

Kapelle

Website

OLAZ
Volksgezondheid en Milieu

Programma
Doel en openbaar
belang

Doel: Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering

Eigen Vermogen

31-12-2020

€ 428.940

Vreemd Vermogen

31-12-2020

€ 10.541.477

Partners

OLAZ is een gemeenschappelijke regeling waarin alle 13 Zeeuwse
gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Dagelijks Bestuur: Wethouder Dhr. J. Vervaet
Algemeen Bestuur:Wethouder Dhr. J. Vervaet

Ontwikkelingen

Risico’s

Financieel resultaat
2020

Voor de verwerking van het door of namens de Zeeuwse gemeenten
ingezamelde afval en de levering van een aantal diensten sloot OLAZ
een overeenkomst met een vijftal partijen in Nederland. De looptijd van
die overeenkomsten is verschillend. Voor PMD+ en GFT eindigt de
overeenkomst op 31 december 2022. Voor PMD+ is dan verlenging
mogelijk. De overeenkomst voor glas loopt tot 31 december 2021 en de
overeenkomst voor oud papier en karton eindigt maart 2021. Ook voor
de overslag en logistiek zijn contracten afgesloten. OLAZ is
verantwoordelijk voor het in Zeeland te voeren beleid op het gebied van
de afvalverwerking.
Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2020 het restafval
te brengen naar de nascheidinginstallatie van de Afvalverbranding
Rijnmond. De manier inzamelen van huishoudelijk afval veranderde
hierdoor in 2020. We zamelen dan het restafval samen in met plastic en
drankenkartons. De nascheidingsinstallatie haalt het plastic en de
drankenkartons uit het restafval.
De in de voorschottarieven voor de verwerking van afvalstromen
opgenomen indexering is gebaseerd op een aanname. De
voorschottarieven voor de milieustraten zijn eveneens gebaseerd op een
aanname. Het risico is aanwezig dat de definitieve indexering hoger is
omdat op de milieustraten en/of door huishoudens meer afval wordt
aangeboden dan geraamd. Dit is in 2020 het geval vanwege de COVID19 crisis.
Daarnaast kunnen tarieven stijgen of dalen (afhankelijk van mondiale
marktomstandigheden).
Het resultaat is in 2020 € 16.465 positief

Financieel belang

Aan de deelnemende gemeenten worden voor de door of in opdracht
van OLAZ geleverde diensten voorschottarieven in rekening gebracht.
De hoogte van de voorschottarieven komen grotendeels voort uit de
contractuele afspraken tussen OLAZ en marktpartijen. Na afloop van het
kalenderjaar verrekent OLAZ de werkelijke lasten en baten met de
deelnemende gemeenten.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Jaarlijks worden begroting (eventuele begrotingswijzigingen) en de
jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan
na ontvangst van de stukken het Dagelijks Bestuur schriftelijk haar
zienswijzen kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur neemt met
inachtneming van de ingekomen zienswijzen een besluit en informeert
de gemeenteraad daarover.
Jaarlijks worden begroting (eventuele begrotingswijzigingen) en de
jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan
na ontvangst van de stukken het Dagelijks Bestuur schriftelijk haar
zienswijzen kenbaar maken.
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Naam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats

Goes

Website

GGD
Volksgezondheid en milieu

Programma
Doel en openbaar
belang

De GR GGD Zeeland is een openbaar lichaam, ingesteld om de
gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking
tot de volgende wetten: Gemeentewet, Wet publieke gezondheid, Wet
veiligheidsregio’s, Wet op de lijkbezorging.
De GGD Zeeland voert taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens
de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s
(laatstgenoemde wet voor zover in het kader van de geneeskundige
hulpverlening) aan onze gemeente zijn opgedragen.
Onder de Wet publieke gezondheid zijn dit:
• Algemene (gezondheids)bevorderingstaken, waaronder epidemiologie;
• gezondheidsbevordering en medische milieukunde;
• Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar;
• Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar;
• Infectieziektebestrijding.
Vanaf 1 januari 2015 geeft de GR GGD Zeeland onderdak aan de
Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ). Vanaf 15 juli 2015 is ook de
organisatie Veilig Thuis ondergebracht bij de GR.
Wij streven een gezond woon-, werk- en leefmilieu na voor zijn
inwoners.
GGD Zeeland zorgt ervoor dat wij onze wettelijke verplichting nakomen
op het gebied van gezondheidsbescherming, -bewaking en bevordering.
Op het gebied van gezondheidsbevordering werken wij onder andere
samen met de GGD aan gezondheidsdoelen van het regionaal
gezondheidsbeleid.
Voor de beleidsperiode 2017-2020 zijn de volgende hoofddoelen
vastgesteld:
1. het verhogen van de levensverwachting in goede gezondheid van de
bevolking van Zeeuws-Vlaanderen en dus het terugdringen van de jaren
in (ervaren) ongezondheid;
2. het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in
Zeeuws-Vlaanderen (ten gunste van de mensen met een laag
sociaaleconomische positie).

Eigen Vermogen

31-12-2019

€ 5.448.000

Vreemd Vermogen

31-12-2019

€ 18.769.000

Partners
Bestuurlijk belang

Alle Zeeuwse gemeenten.
Vertegenwoordiging gemeente:
Algemeen Bestuur: wethouder Mevr. S.G.P. Suij
Dagelijks Bestuur: wethouder Mevr. S.G.P. Suij
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Ontwikkelingen

Vanaf 2019 zijn gemeenten opdrachtgever aan de GGD voor uitvoering
van het Rijksvaccinatieprogramma. Met de middelen hiervoor in het
gemeentefonds dragen we hieraan bij. Eind 2020 evalueert de GGD de
resultaten en de financiering. In 2019 is als gevolg van de aanscherping
van de Wet Meldcode en invoering van de Radarfunctie grote druk op
Veilig Thuis ontstaan. Het AB heeft een begrotingswijziging gedeeltelijk
afgekeurd, waardoor grote financiele consequenties voor gemeenten zijn
uitgebleven. Wel zal er in de hele keten van aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling gezocht moeten worden naar oplossingen. Dit
gebeurt in 2020 en niet alleen regionaal maar ook landelijk.
Het jaar 2020 stond voor GGD Zeeland in het teken van COVID-19. In
de eerste helft van het jaar zijn veel medewerkers gemobiliseerd voor
het testen en voor de bron- en contactopsporing. In de tweede helft zijn
deze werkzaamheden ondergebracht in een apart en tijdelijk
organisatieonderdeel. De meeste, reguliere werkzaamheden waren toen
weer hervat. De uitvoering van het basistakenpakket heeft last gehad
van de pandemie. Zo is de Inspectie Kinderopvang deels stil komen te
liggen. Ook niet alle contactmomenten van de JGZ hebbend doorgang
kunnen vinden. De GGD heeft zijn uiterste best gedaan om de
kwetsbare gezinnen te blijven bedienen. Het Rijk neemt de extra kosten
voor de bestrijding van COVID-19 voor zijn rekening. Een deel van de
afrekening over 2020 vindt plaats in 2021.
Via een begrotingswijziging Veilig Thuis heeft de GGD in 2020 extra geld
gekregen om de wachtlijsten weg te werken. Uiteindelijk is maar een
deel van dit geld benut. De GGD heeft een plan van aanpak gemaakt
met structurele verbeteringen in de organisatie Veilig Thuis, geplaatst
binnen de gehele keten huiselijk geweld en kindermishandeling.
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland werkte met nieuw afgesloten
contracten met jeugdhulpaanbieders (nieuwe aanbesteding 2019). Dit
als uitkomst van een nieuwe aanbestedingsronde met de volgende
doelstelling: voldoende jeugdhulp van goede kwaliteit, die onderling is
afgestemd en die gedurende de contractperiode efficiënt wordt
uitgevoerd en tijdig wordt betaald. En ruimte voor noodzakelijke
veranderingen die zorgen voor een duurzaam jeugdhulplandschap voor
de Zeeuwse gemeenten.
Belangrijke bestuurlijke onderwerpen in 2020 waren de governance van
de GGD en in het bijzonder een experiment met een onafhankelijk
voorzitter. Ook stonden de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein en
de verkenning van samenwerking tussen VRZ, RUD en GGD op de
agenda. Het vraagstuk over nieuwe huisvesting is hieraan gekoppeld en
naar achteren geschoven op de bestuursagenda.

Risico’s

Financieel resultaat
2020
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Eind 2020 hebben we de regionale gezondheidsnota met een jaar
verlengd. In 2021 werken we met gemeenten Hulst en Sluis en GGD
Zeeland aan een regionale gezondheidsnota 2022-2025.
Risico's zijn vooral gelegen in de huisvestingsplannen. De financiële
ontwikkelingen hiervan zijn nog niet bekend. Het risico is dat de GGD
Zeeland gelegitimeerd meer taken krijgt en duurder wordt.
Het resultaat over 2019 is € 620.738 positief (Het voorlopig
exploitatieresultaat (AB d.d. 9 april 2021) over 2020 bedraagt € 25.000
positief. Het resultaat over 2020 is nog niet officieel bekend, omdat de
jaarrekening 2020 nog niet is vastgesteld.)

Financieel belang

Voor 2021 bedraagt de bijdrage aan de GGD Zeeland € 2.275.828
(2020: € 2.235.053), onderverdeeld in:
• Wet publieke gezondheid, gemeentelijke projecten en verwijsindex: €
1.014.384 (2020 € 991.724)
• Jeugdgezondheidszorg Uniform en Rijksvaccinatieprogramma: €
979.216 (2020: € 960.985)
• Jeugdgezondheidszorg Maatwerk: € 60.752 (2020: € 59.395)
• Veilig Thuis: € 221.476 (2020: € 222.949)
• Wijkteams Jeugd € 100.000
Inkoopbureau jeugd Zeeland kosten 2021 voor maatwerkdienstverlening
18 + (zorg in natura) € 12.456.554; de kosten geëscaleerde zorg €
3.846.855 en de uitvoeringskosten voor de Inkooporganisatie zelf €
263.077. Totaal € 16.566.486

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Rapportages vinden plaats via de jaarstukken en de begroting.
Daarnaast is er een digitale informatiebrief.
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Naam

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Vestigingsplaats

Middelburg

Website

VRZ
Veiligheid

Programma
Doel en openbaar
belang

Eigen Vermogen
Vreemd Vermogen

De Veiligheidsregio richt zich op het vergroten van de veiligheid van de
Zeeuwse bevolking en bezoekers. Dit strekt zich uit van het voorkomen
van - en voorbereiden op - ongevallen en rampen, tot het verhelpen van
de situatie bij ongevallen en rampen.
31-12-2020
31-12-2020

€ 4.708.553
€ 34.125.916

Partners

Alle Zeeuwse gemeenten.
Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit Brandweer Zeeland, GHOR
(geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio),
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland en risico- en crisisbeheersing.
De Veiligheidsregio werkt nauw samen met diverse netwerkpartners
waaronder politie, Rijkswaterstaat en defensie.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Dagelijks bestuur: Burgemeester Dhr. J.A.H. Lonink (voorzitter)
Algemeen bestuur: Burgemeester Dhr. J.A.H. Lonink (voorzitter)

Ontwikkelingen

Per 10-7-2019 is mevrouw Gaemers door de Algemeen Besturen van
GGD en VRZ aangewezen als waarnemend Directeur Publieke
Gezondheid (DPG), vanwege het vertrek van de heer De Meij. Per 1-12020 is mevrouw Gaemers aangesteld als de nieuwe DPG.
In 2019 zijn raadsinformatiebijeenkomsten voor de Zeeuwse
gemeenteraadsleden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn
vanuit de drie gemeenschappelijke
regelingen GGD, RUD en VRZ toelichtingen gegeven op de
taakuitvoering en begrotingen voor 2020.
•
Het Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 is ter consultatie
voorgelegd aan de gemeenteraden en daarna vastgesteld. Het Regionaal
Risicoprofiel vormt input voor het opstellen van het nieuw
meerjarenbeleidsplan van VRZ.
•
Het traject om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan
loopt. Het beleidsplan zal in 2020 ter reactie worden voorgelegd aan de
gemeenteraden.
•
Vanuit de besturen van GGD, VRZ en RUD is de wens
uitgesproken om een verkenning te doen naar
samenwerkingsmogelijkheden, zowel in het primaire proces als in de
bedrijfsvoering, tussen deze gemeenschappelijke regelingen. Na de
behandeling in de drie Algemeen Besturen is de voorlopige bestuurlijke
opdracht ter consultatie
voorgelegd aan de colleges en raden in Zeeland. In december 2019 is
de
bestuurlijke opdracht voor de verkenning van de samenwerking
definitief vastgesteld en is opdracht gegeven aan Adviesbureau
Berenschot tot uitvoering van voornoemde verkenning.

Risico’s

•
De brandweerzorg staat, ook landelijk gezien, de komende jaren
onder toenemende druk als gevolg van diverse wettelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op vrijwilligheid neemt toe en
de paraatheid van de posten neemt af. De opkomst van de
gealarmeerde brandweer binnen de bestuurlijk vastgestelde normtijd
neemt verder af, met name overdag.
•
De kosten lopen gestaag op. Daarnaast wordt al geruime tijd
erop gewezen dat de meerjarenraming een verwachte stijging van de
kapitaalslasten laat zien.

Financieel resultaat
2020

Het resultaat voor mutaties aan de reserves in 2020 is € 1.592.000
positief
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Financieel belang

De bijdrage voor 2020 is € 4.172.000

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

In 2020 zijn de jaarrekening 2019, de begroting 2021 en
begrotingswijziging(en) 2020 voor zienswijzen aan de gemeenteraad
voorgelegd.
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Naam

Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

Vestigingsplaats

Terneuzen

Website
Programma

Dethon
Sociaal Domein

Doel en openbaar
belang

Uitvoering namens de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen van de Wet
sociale werkvoorziening (welke per ingang van 1-1-2015 is vervallen).
Visie (van Dethon)
Dethon ontwikkelt de persoonlijke capaciteiten van zijn werknemers en
cliënten naar werk.
Missie (van Dethon)
Dethon is hèt arbeidsontwikkelbedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. Dit
betekent het meest gerenommeerde bedrijf dat zoveel mogelijk
passende arbeid creëert en werkt aan de arbeidsontwikkeling en
integratie van medewerkers en cliënten, onder meer door middel van de
uitvoering van de regelingen voor gesubsidieerde arbeid. Dat doet
Dethon door met een efficiënte en bedrijfsmatig werkende organisatie
producten en diensten te leveren die goed, gewild en maatschappelijk
relevant zijn.

Eigen Vermogen

31-12-2020

€ 1.487.000

Vreemd Vermogen
Partners

31-12-2020

€ 12.538.000

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Algemeen Bestuur: Wethouder Dhr. J. Vervaet is voorzitter en lid van
het Dagelijks Bestuur van het bestuur van Dethon.
In het Algemeen Bestuur zitten namens de gemeenteraad dhr. L. de
Beleir en dhr. J. Ellen. Plaatsvervangend lid, Dhr. J.P. Casteleijn.

Ontwikkelingen

De afspraken tussen de gemeenten en Dethon zijn in een
dienstverleningsovereenkomst vastgelegd.
Er is een kwartiermaker ingehuurd. De kwartiermaker heeft een plan
van aanpak opgesteld en zal dit implementeren en de werkwijze
overdragen aan de directie.

Risico’s

Momenteel voorzien wij nog meerjarige tekorten. De voorstellen van de
kwartiermaker worden verwerkt in de komende begroting(swijzigingen).
Wij verwachten een bijstelling van de voorziene tekorten. Wij hebben
vooralsnog de voorziene tekorten in onze financiële stukken
opgenomen.

Financieel resultaat
2020

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt € 0. Dit na gemeentelijke
bijdragen van in totaal € 1.079.000. Het aandeel van onze gemeente
hierin is € 558.000.

Financieel belang

Een eventueel tekort van Dethon komt volledig ten laste van de
aangesloten gemeenten, nadat in eerste instantie het
weerstandsvermogen bij Dethon zelf is aangesproken. De subsidie die
wij per bij Dethon werkzame SW medewerker ontvangen wordt
overgemaakt aan Dethon.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Jaarrekening, begroting en tussentijdse financiële rapportages leggen
wij aan de raad voor.
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Naam

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV)

Vestigingsplaats

Terneuzen

Website

Regiotaxi
Sociaal Domein

Programma
Doel en openbaar
belang

De gemeenschappelijke regeling kent drie taken:

Leerlingenvervoer;

Wmo vervoer;

Vervoer Jeugdzorg

aanvullend openbaar vervoer (verantwoording Provincie
Zeeland).
De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is terug te vinden in de
onderscheiden onderwijswetten; Wet primair onderwijs, Wet voortgezet
onderwijs en de Wet expertisecentra. De wetten zijn vertaald in lokale
verordeningen.
Een belangrijk deel van het takenpakket is gebaseerd op de keuze die
de gemeenteraad heeft gemaakt ten aanzien van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het collectief Wmo vervoer is
vanaf 1 januari 2017 een zogeheten algemene voorziening, toegankelijk
voor personen met functiebeperkingen die niet aan het openbaar
vervoer kunnen deelnemen.
Daarnaast vult de gemeenschappelijke regeling op verzoek van de
openbaar vervoersautoriteit (de Provincie Zeeland) een aanvullend
aanbod in voor het openbaar vervoer: de Haltetaxi.

Eigen Vermogen

31-12-2020

€0

Vreemd Vermogen
Partners

31-12-2020

€ 476.000

Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Dagelijks bestuur: Wethouder dhr. B. van Assche

Ontwikkelingen

In 2020 vonden er geen veranderingen plaats.
De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Gemeenten
zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer.
Alle Zeeuwse gemeenten onderzoeken samen met de provincie of
samenwerking mogelijk is op het gebied van vervoer.
Een extern bureau onderzoekt mogelijkheden om de verschillende
vervoersstromen te combineren. Dit onderzoek loopt. In 2021 vindt
afronding hiervan plaats.

Risico’s

We zien de afgelopen jaren geen grote onverwachte stijgingen van
gebruik binnen het Wmo vervoer.
Het leerlingenvervoer en het Jeugdzorgvervoer is moeilijk te
voorspellen. Als er enkele leerlingen bijkomen die naar een school
buiten Zeeuws-Vlaanderen gaan, laat dit direct een grote stijging van
kosten zien.
Daarnaast maakt COVID-19 het onzeker. Compensatie van niet
gerealiseerde omzet heeft geen negatieve consequenties voor de
kosten.

Financieel resultaat
2020

Batig saldo is € 0 Alle uitgaven komen ten laste van de deelnemende
gemeenten.

Financieel belang

Het aandeel van de gemeente Terneuzen in het vervoer

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Elk jaar informeren wij de gemeenteraad door middel van een brief met
uitleg over de jaarrekening en de nieuwe begroting.
De gemeenteraad kan hierop wensen en bedenkingen uitspreken.
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Naam

Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

Vestigingsplaats
Website

Terneuzen

Programma
Doel en openbaar
belang

Sabewa Zeeland
Algemene dekkingsmiddelen
Sabewa Zeeland is een uitvoeringsorganisatie, die de heffing en
invordering verzorgt van waterschapsbelastingen (zuiveringsheffing,
verontreinigingsheffing en de watersysteemheffingen) en gemeentelijke
belastingen (zoals de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing,
afvalstoffenheffing, honden-, toeristen- en forensenbelasting). De
bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en
kwijtscheldingsverzoeken behandelt Sabewa Zeeland ook. Daarnaast
worden de taken en werkzaamheden in het kader van de Wet
waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor de bij Sabewa Zeeland
aangesloten gemeenten uitgevoerd.

Eigen Vermogen

31-12-2020

€ -28.940

Vreemd Vermogen

31-12-2020

€ 323.714

Partners

De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis,
Terneuzen, Tholen en het waterschap Scheldestromen

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Algemeen bestuur: wethouder de heer drs. F.O. van Hulle,
plaatsvervangend lid wethouder F. Deij.

Ontwikkelingen

Sabewa Zeeland investeert in het verbeteren van de dienstverlening. De
speerpunten van een tijdige en juiste aanslagoplegging volgens
wettelijke voorschriften, gevolgd door een tijdig inningsproces verliepen
het afgelopen jaar goed. Ook bouwt Sabewa Zeelander verder aan het
concept om een goede samenwerkingspartner te zijn voor de huidige
deelnemers. Op dit gebied zijn intensieve gesprekken gevoerd om de
verwachtingen van weerskanten goed op elkaar af te stemmen. De
ontwikkeling van het personeel en de organisatie heeft ook in 2020 de
aandacht gehad. De kerncompetenties van de medewerkers zoals
klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid en flexibiliteit
vormen de basis. Sabewa Zeeland voegt de speerpunten als elkaar
aanspreken en verantwoordelijkheid nemen hieraan toe. In 2021 wordt
hiermee een vervolgstap gemaakt. Met de service naar de burgers heeft
Sabewa Zeeland wederom een flinke stap vooruit gemaakt. De snelle en
duidelijke beantwoording van vragen uit zich in veel minder klachten en
ontevredenheid van burgers. Ook deze lijn wil Sabewa Zeeland
voortzetten en waar nodig nog verder verbeteren.
Vanaf 1 januari 2022 moeten woningen op basis van
gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud worden gewaardeerd. Dit is
een eis van de Waarderingskamer. Sabewa Zeeland inventariseert
samen met de deelnemende gemeenten, als beheerders van de BAGregistratie, de gebruiksoppervlakten.

Risico’s

Geen andere risico's dan wanneer de gemeente deze taken zelfstandig
zou uitvoeren.

Financieel resultaat
2020

Sabewa Zeeland heeft 2020 afgesloten met een negatief
rekeningresultaat van afgerond € 123.000.

Financieel belang

De kosten worden als volgt over de deelnemers verdeeld. 1)
Waarderen: op basis van het aantal objecten, 2) Heffen: op basis van
het aantal aanslagregels, 3) Innen: op basis van het aantal
aanslagregels.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Sabewa Zeeland verstrekt aan de hand van haar planning en control
cyclus diverse rapportages aan de raad. Het betreft de begroting en
meerjarenraming, begrotingswijzigingen en de jaarrekening.
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Naam

Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats

Terneuzen

Website

RUDZeeland
Volksgezondheid en Milieu

Programma
Doel en openbaar
belang

Doel
De doelstelling van de RUD Zeeland is om de opgedragen
taakonderdelen van het omgevingsrecht professioneel, doelmatig en
conform vastgelegde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen uit te
voeren.
Uitvoering
De RUD Zeeland voert ten behoeve van de deelnemers de milieutaken
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit.

Eigen Vermogen

31-12-2020

€ 1.416.680

Vreemd Vermogen
Partners

31-12-2020

€ 1.932.212

Alle gemeenten in Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Provincie
Zeeland

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Dagelijks Bestuur: wethouder Dhr. B. van Assche
Algemeen Bestuur: wethouder Dhr. B. van Assche, plaatsvervangend lid
Dhr. drs. F.O. van Hulle

Ontwikkelingen

Per 1-7-2017 is het Besluit omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving) in werking getreden. Door
deze wetswijziging moet de DCMR de BRZO- en RIE-4 taken uitvoeren.
BRZO en RIE-4 staat voor: Besluit risico's zware ongevallen 2015 en
Richtlijn industriële emissie.
In 2019 is een plan voor de ontvlechting van de BRZO en RIE-4
uitgewerkt. Per 1 oktober 2019 zijn taken overgedragen van de RUD
naar de DCMR.
De RUD Zeeland heeft van de deelnemers opdracht gekregen om de
afrekening van PXQ op stukniveau te onderzoeken. In 2019 is door een
externe partij onderzoek gedaan. In november 2019 is dit onderzoek
afgerond en is een rapport Evaluatie P*Q verschenen. De rapportage
krijgt verder uitwerking in 2020.
Per 1 juli 2019 zijn asbesttaken overgedragen aan de RUD Zeeland.

Risico’s

Het risico is elk jaar dat de RUD niet alle opgedragen taken kan
uitvoeren. Dit blijkt opnieuw uit de concept jaarrapportage van 2019. Je
kunt je afvragen als dit jaarlijks voorkomt in hoeverre het dan nog een
risico is. In 2020 worden hierover met de RUD verder afspraken over
gemaakt.
De taken van de BRZO en RIE-4 bedrijven moeten overgeheveld worden
van de RUD Zeeland naar DCMR. Hierdoor komt de robuustheid van de
RUD Zeeland onder druk te staan.

Financieel resultaat
2020

Het resultaat over 2020 is € 513.772 positief.

Financieel belang

Vaste verdeelsleutel aangevuld met bedrag uit Algemene Uitkering.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Door middel van begroting en jaarrekening.
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Naam

North Sea Port SE

Vestigingsplaats

Sas van Gent

Website

www.northseaport.com
Economie

Programma
Doel en openbaar
belang

De gemeente Terneuzen streeft via aandeelhouderschap in North Sea
Port SE naar:
 De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse
havens;
 Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland;
 Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland,
zowel direct via North Sea Port als indirect via de aan de
haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Eigen Vermogen

31-12-2019

€ 416.533.000 Cijfers 2020 nog niet
bekend, worden in juni 2021
opgeleverd.

Vreemd Vermogen

31-12-2019

€ 490.716.000 Cijfers 2020 nog niet
bekend, worden in juni 2021
opgeleverd.

Partners

De gemeente Terneuzen is voor 8,33% aandeelhouder van North Sea
Port SE.
Overige aandeelhouders zijn:
Provincie Zeeland : 25%
Gemeente Borsele: 8,33%
Gemeente Vlissingen: 8,33%
Stad Gent : 48,52 %
Gemeente Evergem: 0,03%
Gemeente Zelzate: 0,005%
Provincie Oost Vlaanderen: 1,445%

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Burgemeester Dhr. J.A.H. Lonink
Wethouder Dhr. B. van Assche (vervanger)

Ontwikkelingen

In 2020 is gestart met een traject om te komen tot een gezamenlijke
aandeelhoudersstrategie. De vaststelling van de
aandeelhoudersstrategie zal begin 2021 worden afgerond.
In 2020 heeft North Sea Port SE een onderzoek (marktconsultatie)
gestart om te bezien of de garantiecurve versneld kan worden
afgebouwd. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2021
opgeleverd.

Risico’s

De gemeente Terneuzen heeft een belang van 8,33% in North Sea Port
SE. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden kan de situatie
ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval
kunnen garanties ingeroepen worden. Het garantieplafond stond in 2020
op 505 miljoen. Voor de gemeente Terneuzen betekent dit dat er een
bedrag van € 84,13 miljoen opgevraagd kan worden. Indien garanties
worden ingeroepen heeft North Sea Port SE in het kader van de fusie
een vrijwaring verleend aan de garanten voor de situatie dat de
garanten door de geldgevers worden aangesproken onder de garanties.
Op dit moment zijn deze risico's niet aan de orde en wordt niet verwacht
dat deze risico's zich zullen voordoen. In een in 2020 uitgevoerde
marktconsultatie wordt bevestigd dat de risico's voor de garanten zeer
beperkt zijn.
De financiële resultaten van North Sea Port NL en North Sea Port SE
over 2020 zijn nog niet bekend. De inschatting is dat de
accountantsverklaring in juni 2021 wordt afgegeven waarna de
jaarstukken behandeld worden in de aandeelhoudersvergadering.
Daarna zullen wij de jaarstukken toesturen aan de gemeenteraad.
De gemeente is aandeelhouder van North Sea Port SE voor 8,33%.

Financieel resultaat
2020

Financieel belang
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Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

De gemeenteraad krijgt jaarlijks het jaarbericht van North Sea Port SE
ter kennisname aangeboden. Wij informeren de gemeenteraad periodiek
over de ontwikkelingen in het havengebied in de
aandeelhouderscommissie van North Sea Port.
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Naam

Aandelenbezit N.V. BNG Bank

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

BNG Bank
Algemene Dekkingsmiddelen

Programma
Doel en openbaar
belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
burger. Hiermee is de bank essentieel voor de publieke taak. De
kerntaak is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder
garantie van Nederlandse overheden. De gemeente neemt deel in het
maatschappelijk kapitaal van de N.V. BNG Bank.

Eigen Vermogen

31-12-2020

€ 5.097 miljoen

Vreemd Vermogen

31-12-2020

€ 155.262 miljoen

Partners

De staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in
handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Wethouder Dhr. Drs. F.O. van Hulle

Ontwikkelingen

In 2020 vonden geen veranderingen in de relatie met de gemeente
plaats.
BNG Bank is onze huisbankier en er zijn geen ontwikkelingen te melden.
Onze bestaande financieringsovereenkomst bij de BNG Bank is per 1
januari 2019 voor onbepaalde tijd verlengd.

Risico’s

De BNG Bank heeft een triple-A rating, zodat nauwelijks sprake is van
lopende risico's uit de deelneming aan deze verbonden partij. De BNG
Bank is een van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De sterke
solvabiliteitsratio van de BNG Bank komt tot uitdrukking in de hoge Tier
1-ratio. De Tier 1-ratio is in 2020 stabiel gebleven op een hoog niveau
van 39% (2019 : 38%). De leverage ratio van de bank komt eind 2020
uit op 3,5% (2019: 3,4%) De interne ondergrens sinds 2016 is 3%.
Ratingbureau Fitch bevestigde recent de triple A rating van BNG Bank,
en ook de Moody's en S&P warderen BNG Bank op het hoogste
ratingniveau. Daarmee behoort de BNG Bank tot de veiligste banken ter
wereld.

Financieel resultaat
2020

De nettowinst van BNG Bank over 2020 bedraagt € 221 miljoen (2019:
€ 163 miljoen). BNG Bank stelt voor om € 101 miljoen uit te keren aan
aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend
aan de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt € 1,81
per aandeel van nominaal € 2,50 (2019: € 1,27 dividend per aandeel).
De gemeente is aandeelhouder en beschikt over 45.474 aandelen.
Hierop vindt jaarlijks een dividenduitkering plaats. Over het jaar 2020
ontvangen we een bedrag van € 82.308 aan dividend. Uitkering van het
dividend 2020 zal niet plaatsvinden voor 30 september 2021 en is
onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de
Europese Centrale Bank.

Financieel belang

De gemeente is aandeelhouder en beschikt over 45.474 aandelen.
Hierop vindt jaarlijks een dividenduitkering plaats.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

In 2020 hebben geen rapportages aan de Raad plaatsgevonden.
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Naam

Aandelenbezit PZEM (voormalig N.V. Delta)

Vestigingsplaats
Website

Middelburg

Programma
Doel en openbaar
belang

PZEM
Economie
Delta N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij
Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Energie Maatschappij
(PZEM). Delta N.V. was een zelfstandige multi-utility onderneming op
het gebied van energie, netwerken en afvalverwerking en is inmiddels
na gedwongen splitsing/verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen van
naam gewisseld en heet nu PZEM NV. De aandelen zijn in het bezit van
Zeeuwse, Brabantse en Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie
Zeeland. Het publiek belang komt voort uit het waarborgen van wettelijk
gedefinieerde publieke belangen (Evides, EPZ) en duurzame
werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een
risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder.
Missie en Visie
Het werkgebied van PZEM NV is aanmerkelijk kleiner dan voorheen.
Resteert het waterbedrijf Evides (50% aandelen), 70% aandelen EPZ
(kerncentrale Borsele) , 50% aandelen in de Sloecentrale en het
gereorganiseerde Wholesalebedrijf (100 % aandelen). De gemeente
Terneuzen is voor 7,35% aandeelhouder in Delta N.V. Er zijn geen
smart doelstellingen geformuleerd die de gemeente nastreeft voor het
aandeelhouderschap van PZEM N.V.

Eigen Vermogen

31-12-2019

€ 1.346.621.000 - 2020 nog niet
bekend

Vreemd Vermogen

31-12-2019

€ 940.039.000 - 2020 nog niet
bekend

Partners

Aandeelhouder van PZEM N.V. zijn:
 Provincie Zeeland 50%;
 Zeeuwse gemeenten 46,5% waarvan de gemeente Terneuzen 7,35%;
 0,1% provincie Noord-Brabant en Zuid Holland;
 3,4% gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging gemeente:
Algemeen Bestuur: Wethouder Dhr. Drs. F.O. van Hulle,
plaatsvervangend lid, wethouder Dhr. J.F. Begijn

Ontwikkelingen

Risico’s

Financieel resultaat
2020

In de aandeelhoudersstrategie die eind 2017 is vastgesteld wordt
aangegeven dat de PZEM aandeelhouders streven naar participatie en
activiteiten met een beperkt risicoprofiel en dat commerciële
energieproductie- en leveringsactiviteiten niet bij publieke
aandeelhouders passen. Tevens is opgenomen dat de aandeelhouders
de aandelen van PZEM in Evides rechtstreeks willen houden.
In de aandeelhouderstrategie is opgenomen dat de aandeelhouders de
aandelen van PZEM NV in Evides NV graag rechtstreeks willen houden.
In 2019 zijn de mogelijkheden van verhanging van de aandelen Evides
onderzocht. In 2020 is een onderzoek gestart samen met het Rijk om te
bekijken of het Rijk iets kan betekenen in het dossier van Evides. Het
overleg met het Rijk loopt door in 2021. EDF heeft het proces om
eventueel haar 50% belang in de Sloecentrale te vervreemden in 2020
gestaakt.
PZEM N.V. is actief op verschillende energiemarkten en wordt daarbij
geconfronteerd met een groot aantal risico's. Het gaat daarbij om
risico's die voortkomen uit de samenstelling van de handelsportefeuille
en risico's die voortkomen uit economische, financiële en juridische
ontwikkelingen. Deze risico's zijn inherent aan de strategische keuze en
de activiteiten van PZEM NV en behoren tot het risicoprofiel van de
onderneming.
PZEM heeft een netto resultaat over 2020 van (deze gegevens zijn nog
in te vullen)

157

Financieel belang

De gemeente is aandeelhouder van de NV voor 7,35 %.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Wij informeren de gemeenteraad over belangrijke besluiten die aan de
aandeelhouders worden voorgelegd. Wij leggen jaarlijks de jaarrekening
ter informatie voor aan de gemeenteraad gestuurd.
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Naam

Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z

Vestigingsplaats
Website

Axel

Programma
Doel en openbaar
belang

Eigen Vermogen
Vreemd Vermogen
Partners
Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen

BGTS aan-z
Sociaal domein
Aan-z heeft tot doel inwoners van het werkgebied (Terneuzen,
Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, Sint-Laureins) te ondersteunen bij het
zelfstandig leven en participeren in de samenleving. Aan-z doet dit door
het versterken van structuren, sociale netwerken en eigen
mogelijkheden van mensen. Aan-z richt zich daarbij in ieder geval op
kwetsbare burgers en werkt samen met sterke burgers aan de
leefbaarheid in buurten en wijken. Verder voert aan-z de toegang uit tot
de individuele voorzieningen van de Jeugdwet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
31-12-2020

€ 344.000

31-12-2020
€ 997.000
De gemeente Terneuzen en de Belgische gemeenten Assenede,
Kaprijke, St. Laureins en Wachtebeke.
Dagelijks bestuur: Wethouder mw. P.A.F. Stoker (t/m 27 oktober 2020).
Vanaf 12 november dhr. B. van Assche
Algemeen bestuur: Wethouder mw. P.A.F. Stoker (t/m 27 oktober
2020). Vanaf 12 november dhr. B. van Assche
In het Algemeen Bestuur zitten namens de gemeenteraad mw. M.I.R.
Hemelsoet-de Jaeger, dhr. J.P. Casteleijn en dhr. P. Balcaen.
In 2020 is de bedrijfsvoering van aan-z verder op orde gebracht en is
verder gewerkt aan het verbeteren van dienstverlening. Ook moest aanz op anticiperen op Covid-19. Dit betekende onder andere dat
dienstverlening afgeschaald moest worden of er moest overgeschakeld
naar alternatieven. Noodzakelijke dienstverlening ging wel door. Ook is
er steviger ingezet op online dienstverlening.
In 2020 voerde aan-z het projectplan transitie zo-net uit. De algemene
voorziening huishoudelijke hulp zo-net is gestopt. Met klanten van zonet voerden de Wmo-consulenten van aan-z een keukentafelgesprek.
Ruim 90% van de klanten krijgt een maatwerkvoorziening
huishoudelijke hulp. Onderdeel van de transitie is de overdracht van
klanten en medewerkers naar een zorgaanbieder. Dit proces verloopt
via een aanbesteding. Omdat dit zorgvuldig moet gebeuren en de
voorbereiding tijd kost, vindt de overdracht medio 2021 plaats. De
dienstverlening via zo-net liep door in 2020 en ook in 2021, zolang er
nog geen andere zorgaanbieder bekend is.
In oktober besloot het algemeen bestuur van aan-z over de aanstelling
van de directeur bij aan-z. Een geschil over het salaris en de aanstelling
van de directeur bij aan-z leidde tot het vertrek van wethouder Stoker
(tevens voorzitter DB en AB van aan-z).
De gemeenteraad besloot in december 2020 om een
onderzoekscommissie in te stellen. Deze commissie voerde een
onderzoek uit naar de structuur en besluitvorming bij aan-z en de
samenwerking tussen aan-z en de gemeente. Dit uitkomsten van dit
onderzoek gelden in de eerste plaats voor aan-z zelf, maar ook voor
overige verbonden partijen.
Naar aanleiding van veranderingen in Europese wetgeving op het gebied
van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden is de juridische
vorm van aan-z veranderd van een Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam (GOL) naar een Benelux Groepering voor Territoriale
Samenwerking (BGTS). Mede naar aanleiding hiervan verzocht het
college aan aan-z om onderzoek uit te voeren naar de
toekomstbestendigheid van de BGTS structuur en of dit nog een
passende samenwerkingsvorm was. Dit onderzoek is in 2020 niet
afgerond, maar is doorgeschoven naar 2021.
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Risico’s

Financieel resultaat
2020
Financieel belang

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties
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Aan-z verleent de toegang tot de individuele voorzieningen van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Wij geven meer geld
uit dan wij inkomsten krijgen van het rijk. Met name op het gebied van
de Jeugdwet zit een fors tekort. De gemeente en aan-z werken samen
aan het beter monitoren van de uitgaven en inzicht krijgen in aantallen
klanten en soort hulpvragen.
Aan-z sluit 2020 af met een positief resultaat van € 294.154
De budgetsubsidie die wij in 2020 beschikbaar stelden bedroeg
€ 5.363.810
inclusief project- en overige subsidies. De bijdrage aan zo-net bedroeg
€ 1.934.000.
Juni 2020: raadsinformatiebrief jaarstukken aan-z 2019
November 2020: voorstel eerste begrotingswijziging 2020 en begroting
2021
December 2020: raadsinformatiebrief kosten hulp bij huishouden
overdracht zo-net

Naam

Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone

Vestigingsplaats
Website

Gent

Programma
Doel en openbaar
belang

BGTS
Economie
Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam – sinds 4 december 2015
werkend onder de naam Benelux Groepering voor Territoriale
Samenwerking (BGTS) Kanaalzone - heeft tot doel het
grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende
samenwerking tussen de deelnemers voor hun gemeenschappelijke
belangen te bevorderen.
Het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam zet zich in om het in lid 1
aangegeven doel te bereiken door:
 De beleidsmatige afstemming te bevorderen en te ondersteunen
gericht op de realisatie van het in lid 1 aangegeven doel;
 Het opstarten en uitvoeren van structurele samenwerkingsprojecten
gericht op de realisatie van het in lid 1 aangegeven doel.
De uitvoering van taken gaat niet gepaard met overdracht van
bevoegdheid van de deelnemers aan het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam.

Eigen Vermogen

31-12-2020

€ 4.500

Vreemd Vermogen

31-12-2020

€0

Partners

Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen






Gemeente Terneuzen
Stad Gent (België)
Gemeente Evergem (België)
Gemeente Zelzate (België)

Raad van Bestuur: Burgemeester J.H. Lonink en wethouder J. Begijn
Algemene Vergadering: Burgemeester Lonink en wethouder Begijn, de
heren G. Meij (VVD) en E. Jonker (Groen Links)

In de laatste vergadering is gesproken over het toevoegen van de
gemeenten Vlissingen en Borsele aan de BGTS Kanaalzone zodat alle
gemeenten in het nieuwe havengebied deel uitmaken.
De BGTS kan formeel nog een belangrijke rol spelen waar het gaat om
aanvragen subsidie bij grensoverschrijdende projecten en het
overhevelen van bepaalde bevoegdheden in dit verband. Voor nu wordt
de bgts Kanaalzone slapend gehouden in afwachting van een nieuwe
governancestructuur als uitkomst van de strategische oefening over het
North Sea Port District.

Risico’s

Er zijn geen risico's.

Financieel resultaat
2020

Voor 2020 was het resultaat nihil.

Financieel belang

Statutair draagt de gemeente jaarlijks € 0 bij.

Rapportages aan de
Raad
Evaluaties

Verslagen van de vergadering worden ter kennisname aan de Raad
voorgelegd.
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Wat kosten de verbonden partijen?
Wat kosten de verbonden partijen

Lasten

OLAZ

1.371

GGD

2.218

VRZ

4.214

Dethon

10.923

GGD – IJZ

17.513

CVV

2.288

Aan-z

4.889

Sabewa

839

RUD Zeeland

953

Totaal
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45.208

G. Grondbeleid
Inleiding
In deze paragraaf gaan wij in op het gemeentelijk grondbeleid, dat is vastgelegd in de Nota
Grondbeleid. Daarnaast blikken wij terug op de belangrijkste zaken die plaatsgevonden hebben.
Grondbeleid
Beleid


Nota Grondbeleid 2017-2021



Algemene Gronduitgiftevoorwaarden gemeente Terneuzen 2020

Het grondbeleid van een gemeente vormt het raamwerk waarbinnen het ruimtelijk beleid op een
transparante wijze vorm kan krijgen. Dit geldt zowel voor wonen, economische ontwikkeling en
openbare ruimte, als voor infrastructuur, recreatie en natuur. Uitgangspunt is om op een
verantwoorde wijze om te gaan met de ruimte; in het bijzonder het bouwen en ontwikkelen voor
de toekomst. Met grondbeleid willen wij sturing geven, het gewenste stimuleren en het ongewenste
tegengaan.
Grondprijzen en gronden met kostprijsberekeningen
De grondprijzenbrief 2020 is behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2019. Er is
besloten de grondprijzen in 2020 te handhaven op het prijspeil van 2019. Voor de bedrijfsgronden
in Handelspoort-Zuid is een inflatiecorrectie toegepast van 1 euro/m2. Voor het bedrijventerrein
Terneuzen-Zuid is een (extra) prijsverhoging vastgesteld van totaal 4 euro/m2.
Bedrijventerreinen
Handelspoort-Zuid (Terneuzen)
Handelspoort-Zuid heeft een netto uit te geven oppervlakte van tien hectare. Er zijn geen kavels
verkocht in 2020. In 2020 is wel een optieverzoek gedaan voor een perceel van 3.469 m2. Eind
2020 is verzocht tot afname. De afname van dit perceel zal begin 2021 plaatsvinden. Er was in
2020 verder nog concrete belangstelling voor nog 3 kavels. Twee van deze kavels zijn in optie
gegeven (3.600m2 en 7.295m2). Over de derde kavel (3.651m2) vindt overleg plaats.
De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 207.000. Er was al een voorziening van €
93.000 gevormd. Het extra bedrag van € 114.000 nemen wij op als verhoging van de voorziening.
Terneuzen-Zuid (Terneuzen)
Er bestaat nog steeds veel belangstelling voor het gebied Terneuzen-Zuid. In 2020 hebben wij
twee percelen, gezamenlijke oppervlakte van circa 1,29 ha, verkocht. Eén van de kopers heeft
tevens een optie genomen op een aansluitend perceel (5.000m2). Verder lopen nog een aantal
andere opties en is er buiten deze opties nog serieuze interesse in een aantal percelen
(gezamenlijke oppervlakte 6 ha).
De inschatting is dat de gronden in Zuidpoort worden verkocht vanaf 2022. Ten opzichte van
boekjaar 2019 verhogen wij de winstneming met € 327.000. Dit wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie.
Woningbouw
Othene (Terneuzen)
De aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg sluit aan op de N290. De Provincie Zeeland wil langs
de N290 een rotonde en een parallelwegenstructuur realiseren. Voor de aanleg van de
ontsluitingsweg en de N290 moeten er ook nog gronden worden aangekocht. De onderhandelingen
worden uitgevoerd door het kavelruilbureau Zeeland. Deze verlopen stroef. Daardoor vallen kosten
hoger uit en is er ook vertraging in het proces. Het kavelruilbureau Zeeland heeft de
onteigeningsprocedure voor de beide projecten opgestart. De start van de uitvoering is voorzien
eind 2020 en de afronding in 2021/2022.
Eind 2020 is met de projectontwikkelaar de afspraak gemaakt om ook voor de laatste deelfase (=
fase 6) de deelexploitatie-overeenkomst uit te werken. Bij raadsbesluit van 13 december 2018 is
een verzoek ingediend bij de Kroon om een Koninklijk onteigeningsbesluit te nemen voor een
gedeelte van gronden gelegen in het plangebied. Deze gronden zijn nog geen eigendom van de
projectontwikkelaar. Het Koninklijk Besluit heeft op 21 februari 2020 ter inzage gelegen. Op 9
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september 2020 is de onteigening uitgesproken en een voorschot schadeloosstelling bepaald. Er
loopt nu nog een gerechtelijke procedure over de definitieve hoogte van de schadeloosstelling.
Ten opzichte van boekjaar 2019 verlagen wij de winstneming met € 125.000. Dit wordt onttrokken
aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie.
Windlust (Hoek)
Gedurende 2020 heeft er nog één kavel in de verkoop gestaan. Deze laatste kavel is in de loop van
2020 aan meerdere gegadigden in optie uitgegeven. Dit heeft eind 2020 nog niet geleid tot
verkoop. Ook eind 2020 was de kavel in optie uitgegeven.
Braakmanlaan / Schoollaan / I.C. van der Lindestraat (Biervliet)
Dit plan betreft de locaties die vrijgekomen zijn na de realisatie van de Brede School in Biervliet.
De resterende kosten van dit plan willen wij dekken uit de te verkopen grond van de vrijgekomen
locaties. De beide vrijliggende kavels aan de Braakmanlaan zijn in 2019 verkocht en ook geleverd.
De locatie Schoollaan is in 2020 verkocht. Voor de locatie I.C. van der Lindestraat is
overeenstemming met dezelfde ontwikkelaar van de locatie Schoollaan. Er is een
verkoopovereenkomst gesloten voor deze locatie. De verwachting is dat de gronden begin 2021
verkocht worden.
De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 209.000. Er was al een voorziening van
€
49.000 gevormd. Het extra bedrag van € 160.000 nemen wij op als verhoging van de voorziening
ten laste van de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie.
Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan (Sluiskil)
In 2019 is een aangepaste verkaveling vastgesteld. Gekozen is voor kleinere / goedkopere kavels.
Na aanpassing van de verkaveling zijn vier kavels verkocht en is één kavel in optie uitgegeven.
Voor de bouwgrond voor appartementen is een verkoopovereenkomst afgesloten met ontbindende
voorwaarden. Als voldoende appartementen worden verkocht zal deze grond in 2021 passeren.
De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 253.000. Er was al een voorziening van €
320.000 gevormd. Het bedrag van € 67.000 nemen wij op als verlaging van de voorziening en
voegen dit toe aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie.
Onderstaand geven wij een samenvattend overzicht van de nog te ontvangen opbrengsten en nog
te maken kosten voor de plannen waarvoor kostprijsberekeningen zijn vastgesteld.

Nog te
verkopen

Te
Gecalculeerd
Nog te
boek
verkopen in
resultaat op ontvangen
waarde
m² per
eindwaarde bijdragen
31/12/20

Nog te
maken
kosten

Bedragen x € 1.000
Bedrijventerreinen
Terneuzen

15.478

2.700

2.145

0

10.633

251.816

0

2.124

-18

0

-1.827

0

Woningbouw Hoek

100

8

10

0

82

775

Woningbouw Biervliet

220

58

-209

0

371

2.420

Woningbouw Sluiskil

269

70

-253

0

452

2.638

16.067

4.959

1.675

0

9.710

257.649

Woningbouw Terneuzen

Totaal

Strategische gronden
Masterplan Axelsedam (Terneuzen)
Het masterplan omvat de nog te realiseren onderdelen:


Kop van de Noordstraat;



Beurtvaartkade.

Kop van de Noordstraat (Terneuzen)
Op de kop van de Noordstraat zijn 2 projecten in ontwikkeling.
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Op het zuidelijk deel (ter hoogte van het tijdelijk parkje) is 'De Kampanje' voorzien. Dit
nieuwbouwproject omvat 26 appartementen, huisvesting voor de bibliotheek en horeca. De
gemeente zorgt voor verkoop van de benodigde gronden, de inrichting van de buitenruimte met
bestrating en (aan de voorzijde van het gebouw) een hoogwaardig plein als entree tot de
Noordstraat. Met de bouw van De Kampanje is gestart in maart 2020. In 2021 zal de bouw
gerealiseerd zijn.
Op het noordelijk deel van de kop van de Noordstraat (voormalige locatie Naeye-Verstraeten) is
het eerder vergunde plan van Van Oord overgegaan naar Impact Vastgoed BV uit Rotterdam. Deze
partij voorziet de bouw van 40 kleinere appartementen, met name gericht op tijdelijke verhuur en
een commerciële ruimte grenzend aan de Noordstraat. De gemeente zorgt voor de verkoop van de
benodigde gronden en de inrichting van de openbare ruimte. Uw raad heeft in februari 2018 (plan)
en maart 2018 (parkeeroplossing) besloten over de grondtransacties met betrekking tot dit plan.
De start bouw van het plan van Impact Vastgoed kan bepaald worden als de uitgebreide procedure
voor de omgevingsvergunning wordt opgestart en doorlopen.
Beurtvaartkade (Terneuzen)
Aan de Beurtvaartkade is de realisatie van een woontoren en hotel en bijbehorende
parkeervoorzieningen gepland. In 2017 is besloten de grond te verkopen aan de Ontwikkel- en
Bouwcombinatie Sprangers/Cordeel. Vanwege het faillissement van Bouwbedrijf Sprangers is
besloten met Cordeel deze locatie verder te ontwikkelen. Als gevolg van het faillissement heeft de
verdere uitvoering vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is 26 september 2019 vastgesteld.
Hierop is door omwonenden beroep ingediend en dit is in het najaar van 2020 door de Raad van
State verworpen. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Voormalige locatie C 1000 (Axel)
Met de aankoop van dit terrein is de mogelijkheid ontstaan om het centrum van Axel te verbeteren.
De verwervingskosten zijn geactiveerd met als uitgangspunt de kosten terug te verdienen door
grondverkoop. Er is een ondertekende koopovereenkomst. Het bestemmingsplan is in de
raadsvergadering van januari 2020 vastgesteld. Doordat beroep is aangetekend tegen het
bestemmingsplan, is de overdracht van het terrein uitgesteld naar 2021.
Windlust II (Hoek)
In de raadsvergadering van 7 november 2019 is een omgevingsvisie vastgesteld voor Hoek. Deze
omgevingsvisie ziet ook op de verdere ontwikkeling van de gronden van Windlust II.
Op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie Hoek wordt momenteel de ontwikkeling van een MFA
(Multi Functionele Accommodatie) en een zorgwijk op de locatie Windlust 2 onderzocht. De gronden
zijn gewaardeerd op agrarische waarde.
Emmabaan (Koewacht)
Het bestemmingsplan is na het doorlopen van de beroeps- en bezwaarprocedure op 11 maart 2020
onherroepelijk geworden. Wij verkopen de gronden gefaseerd. De ontwikkelaar wenst hier op
termijn circa 68 woningen te realiseren. De (gefaseerde) levering van gronden is gekoppeld aan
het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De eerste fase wordt in januari 2021
geleverd.
Torenberg II (Zaamslag)
De gronden zijn gewaardeerd op agrarische waarde. Wij zetten ons in om deze gronden te
verkopen. Om tegemoet te komen aan de wens van de Zaamslagse gemeenschap onderzoeken wij
de mogelijkheid om dit perceel te verkavelen en uit te geven voor woningbouw (vrije kavels).
Vissersverkorting (Westdorpe)
De gronden zijn ultimo 2017 overgeheveld naar de strategische gronden tegen agrarische waarde.
Onderstaand een overzicht van de strategische gronden:
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Strategische gronden x € 1.000

31-12-2020

Kop van de Noordstraat Terneuzen

1

Voormalig terrein C-1000 Axel

216

Windlust II Hoek

189

WWC Emmabaan Koewacht

778

Beurtvaartkade Terneuzen

777

Torenberg II Zaamslag

197

Visserverkorting Westdorpe

13

Totaal

2.171

Reserve en voorzieningen grondexploitatie
Onderstaand een overzicht van het verloop van de reserve bouwgrondexploitatie:
Reserve grondexploitatie bedragen * € 1.000
Saldo 01-01-2020

2.581

Onttrekkingen:
Aanpassing kaderbrief 2021-2024 overheveling naar
Algemene reserve

2.081

Handelspoort Zuid

114

Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet

160

Othene

125

Totaal onttrekkingen

2.480

Toevoegingen:
Terneuzen Zuid

327

Baljuwlaan Sluiskil

67

Totaal toevoegingen

394

Saldo 31-12-2020

495

De voorziening betreft de volgende plannen:
Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond
Saldo 01-01-2020

Mutatie

Saldo 31-12-2020

Handelspoort Zuid

93

114

207

Baljuwlaan Sluiskil

320

-67

253

49

160

209

462

207

669

Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet
Totaal

Risicoanalyse
In de nota grondbeleid worden vier soorten van risico’s onderscheiden die zich voor kunnen doen
bij gebiedsontwikkeling. Dit zijn waarderingsrisico’s, marktrisico’s, organisatierisico’s en
contractrisico’s. Om de toereikendheid van de reserve grondexploitatie te beoordelen zijn deze
risico’s geïnventariseerd. Daarbij hielden wij rekening met de bepalingen van het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV) aangaande waardering van voorraden bouwgrond. Op basis van onze
risico-inventarisatie is de omvang van de reserve grondexploitatie momenteel toereikend.
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H. Demografische ontwikkelingen
Inleiding
Na 2035 neemt de bevolking door vergrijzing en ontgroening af. Op de kortere termijn gebeurt dat
waarschijnlijk niet. Dan neemt de bevolking in onze regio juist toe. Dat komt door de gestage
instroom van Vlaamse gezinnen. Het is ook te danken aan de komst van arbeidsmigranten.
Wat willen we bereiken?
Wij willen ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de regio verbetert. In Terneuzen kunnen mensen
prettig wonen. Ze hebben werk en kunnen zichzelf ontplooien. De inwoners hebben genoeg
mogelijkheden om hun vrije tijd plezierig door te brengen. Ze krijgen de verzorging en hulp die ze
nodig hebben.
Wat hebben we gedaan?
Inspelen op bevolkingsontwikkeling
Zeeuws-Vlaanderen heeft voor de periode 2015 tot en met 2020 afspraken gemaakt. Die staan in
de “Samenwerkingsagenda bevolkingsontwikkeling”. We werken met elkaar samen als het gaat om
wonen en ruimte, voorzieningen en economische vitaliteit. In de agenda staan de speerpunten die
we in de regio samen willen aanpakken. De gemeente Terneuzen vraagt onder andere aandacht
voor het opwaarderen van de particuliere woningvoorraad.
Sportvoorzieningen
Met noodzakelijke vervangingen (onder andere tennisbanen, lichtinstallatie) en met investeringen
in onder andere een kunstgrasveld kwamen we tegemoet aan toekomstbestendige en kwalitatieve
sportaccommodaties. Met ingrepen in de openbare infrastructuur hebben we gewerkt aan een
beweegvriendelijke openbare ruimte.
Door accommodaties multifunctioneel te gebruiken en door het onderhoud nog meer af te
stemmen op de mate van gebruik, zijn capaciteit en ruimtebehoefte meer in evenwicht.
Onderwijsvoorzieningen
We hebben goede onderwijsvoorzieningen in onze regio en dat moeten we zo houden. We moeten
de opleidingen die er zijn, beter afstemmen op de regionale arbeidsmarkt. Dan kunnen jongeren
hier blijven werken. De aanwezigheid van voldoende opleidingsmogelijkheden in onze streek is heel
belangrijk. Die kunnen ook interessant zijn voor jongeren uit Vlaanderen.
Centrum voor Toptechniek
Het Voortgezet Onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de overheid en het
bedrijfsleven hebben in 2015 de samenwerking gezocht. Zij zegden hun steun toe aan het
realiseren van een centrale voorziening voor techniekonderwijs voor de hele streek. Zo is het
Centrum voor Toptechniek er gekomen. Dit opleidingscentrum is vanaf 2017 in gebruik.
Basisonderwijs en kinderopvang
Zie onder kopje ‘lokaal onderwijs’ in het programma Onderwijs en Jeugd.

167

I. COVID-19
Inleiding
Het afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van COVID-19. In deze paragraaf
komen de gevolgen van deze pandemie voor onze gemeente aan de orde. Als onderbouwing voor
deze paragraaf hebben we een COVID-19 Impactanalyse 2020 opgesteld. Hierin hebben wij
aangegeven welke meer en minder uitgaven, meer en minder inkomsten er zijn en de compensatie
die wij van het Rijk hiervoor hebben gekregen.
De gevolgen van COVID-19
In het voorjaar van 2020 werden we geconfronteerd met de wereldwijde COVID-19 pandemie.
Deze crisis heeft nog steeds een grote impact op het dagelijks leven van mensen en organisaties.
Zo ook voor onze gemeente. In maart 2020 schaalden de Veiligheidsregio’s op naar GRIP 4. De
crisisbeheersing werd daarna regionaal aangestuurd via een speciaal crisisteam (Regionaal
Beleidsteam) onder leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio. Vanuit de veiligheidsregio’s
werd nauw samengewerkt met het rijk dat de aanpak voor zorg en maatregelen landelijk
coördineerde. De burgemeester woonde als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland wekelijks
het Veiligheidsberaad bij, bestaande uit de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. In
dit overleg werd vaak met leden van kabinet overlegd over nieuwe of aangepaste maatregelen.
Diverse medewerkers hadden een rol in de regionale bestrijding van de crisis. Zij werkten samen
met medewerkers van andere Zeeuwse gemeenten vanuit het team Bevolkingszorg van de
Veiligheidsregio. Deze extra inzet ging deels ten koste van reguliere werkzaamheden. Niet alleen
op het gebied van de Veiligheidsregio hebben wij extra inzet gepleegd, ook voor de uitvoering van
de TOZO, de handhaving, communicatie en dienstverlening hebben wij nieuwe en extra
werkzaamheden verricht. Medewerkers werkten grotendeels thuis, tenzij het voor de
dienstverlening noodzakelijk was om op kantoor te werken. Daarvoor hebben wij de ictinfrastructuur een extra impuls gegeven om het thuiswerken op grote schaal mogelijk te maken.
Niet alle medewerkers binnen de gemeente konden hun reguliere werkzaamheden uitvoeren,
omdat bepaalde taken tijdelijk tijdens de lockdown niet uitgevoerd konden worden. Deze groep
medewerkers heeft zich ingezet voor andere werkzaamheden. In plaats van zwemles geven,
werden de zwembaden schoongemaakt. Medewerkers hebben onder andere zwerfvuil opgehaald,
extra ondersteuning geboden bij de milieustraat en ondersteuning geboden bij het digitaliseren van
het archief.
Ook had de COVID-19 crisis impact op de financiën. Enerzijds hadden wij minder lasten op het
gebied van o.a. representatie, scholing, energie en evenementen. Anderzijds maakten extra kosten
voor noodopvang voor kinderen, afvalverwerking, het uitvoeren van de TOZO, een groter beroep
op de bijstand en betaalden wij de subsidies en zorgkosten door ter compensatie. Daarnaast
hadden we lagere inkomsten door lagere opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo en het
peuteraanbod, lagere opbrengsten van leges en belastingen. Het rijk stelde diverse
compensatieregelingen beschikbaar.
Over COVID-19 2020 namen we over 2020 ongeveer 25 besluiten. Dit betrof onder andere:
- Meerdere keren uitstel van betaling;
- Vergoeding meerkosten Wmo/Jeugd;
- Marktgelden;
- Doorbetaling subsidies;
- Instellen cultuurfonds;
- Ondersteuning buurt- en dorpshuizen;
- Ondersteuning jeugd- en jongerenorganisaties;
- Noodopvang cruciale beroepen;
- Verlenging opties bedrijventerreinen;
- Openstelling zwembaden;
- Tijdelijk vergroten van terrassen;
- Uitvoering TOZO.
Met een brief van 25 augustus 2020 gaven we de gemeenteraad inzicht in de financiële gevolgen
van COVID-19. Ervoor en erna hebben we diverse vragen van raadsleden voor inlichtingen over
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COVID-19 beantwoord. De onderstaande impactanalyse geeft inzicht in de (financiële) gevolgen
voor het jaar 2020.
Uitkomst van de impactanalyse COVID-19
In onderstaand overzicht per programma staat het resultaat van de impactanalyse op deze
jaarrekening.
Programma
Bedragen

Lasten +

Lasten -

Baten +

Baten -

Saldo

0

5

50

102

0

-147

1

0

0

46

5

-41

2

0

0

0

0

0

3

1

0

46

79

34

4

44

334

91

0

-380

5

415

295

424

355

52

6

887

344

1.191

41

-608

7

658

0

0

0

658

8

3

0

0

0

3

OVH

860

902

170

0

-213

ALG DEKK

115

0

134

358

340

2.989

1.925

2.205

838

-302

x € 1.000

NB. De compensatie voor het Rijk maakt onderdeel uit van dit overzicht. Aandachtspunt bij dit
overzicht is dat aan het salaris gekoppelde onderdelen van de organisatie niet zijn verdeeld over de
programma's, Deze zijn opgenomen in OVH. Dit betreft het salaris zelf, overuren, reis- en
verblijfskosten en scholing.
In het vervolg gaan we per programma in op de impact van COVID-19 op deze jaarrekening.
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
De belangrijkste oorzaken van het voordeel op dit programma zijn minder kosten voor
representatie (€ -22.000), scholingskosten en reis- en verblijfskosten (€ - 29.000) voor het
gemeentebestuur. Daarnaast is er compensatie van het Rijk voor verkiezingen (€ 86.000). De
compensatie van het Rijk voor de verkiezingen is ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.
Dit omdat de kosten voornamelijk in 2021 worden gemaakt. Bij de Decembercirculaire 2020
Gemeentefonds is voor 2021 nogmaals een compensatie (€ 75.000) door het Rijk beschikbaar
gesteld. Dit is nagenoeg voldoende om de extra kosten te dekken voor de verkiezingen in maart
2021.

Programma 1 Veiligheid
De inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) maakt onderdeel uit van OVH. Hier
is er compensatie van het Rijk (€ 46.000) verantwoord voor lagere opbrengst evenementen en
precario. In werkelijkheid hebben we een lager nadeel op de leges.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
In dit programma zijn naast extra inzet van medewerkers die onderdeel uitmaken van OVH geen
COVID-19 gevolgen gemeld/geïnventariseerd.

Programma 3 Economie
Bij dit programma zijn er minder inkomsten voor marktgelden (€ - 20.000) en voor
toeristenbelasting € -58.000). Het onderdeel toeristenbelasting is deels (€ 46.000) gecompenseerd
door het Rijk.
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Programma 4 Onderwijs
Scholen en kinderopvanginstelling moesten tot twee maal toe de deuren sluiten en mochten enkel
nog noodopvang aanbieden aan kwetsbare kinderen en kinderen waarvan de ouders een cruciaal
beroep vervullen. De extra kosten hiervan zijn € 41.000. Van het Rijk kregen wij compensatie voor
noodopvang kinderen ouders met cruciaal beroep (€ 64.000) en voor eigen bijdragen ouders
Peuters/SMI/VVE (€ 27.000).
Mede door de sluiting van de scholen zijn ook de kosten van het leerlingenvervoer lager voor een
bedrag van € 334.000.
Programma 5 Sport, cultuur en onderwijs
De hogere lasten in dit programma worden vooral veroorzaakt door de toekenning van de
aanvragen culturele instellingen (€ 296.000) en het overhevelen van het restant cultuurfonds (€
71.000) naar 2021. Daarnaast betreft het kosten voor preventie in verband met legionella bij de
sportaccommodaties (€ 37.000).
De oorzaak van de lagere lasten is:
- Doorschuiven van enkele subsidies van evenementen die niet doorgingen naar 2021/2022
(€ - 46.000).
- Minder energie-/materiaalkosten in met name gymlokalen (€ - 81.000)
- Minder kosten Vliegende Vaart en zwembaden wegens tijdelijke sluiting (€ - 100.000)
- Minder kosten voor cultuurpresentatie (kunstwerk, evenementen, nota kunst en cultuur)
(€ - 68.000)
De hogere baten betreffen compensatie van het Rijk (€ 57.000)voor lagere opbrengsten
sportaccommodaties en middelen voor de ondersteuning van de culturele sector (€ 367.000). Met
deze laatste middelen is het cultuurfonds gevormd.
De lagere opbrengsten sportaccommodaties Vliegende Vaart en zwembaden door tijdelijke sluiting
zijn de belangrijkste oorzaak van de lagere baten (€ - 303.000). Daarnaast zijn er lagere baten
voor ondersteuning evenementen (€ -20.000) en kermissen (€ - 32.000).
Programma 6 Sociaal domein
De hogere lasten bij dit programma betreffen de doorbetaling van de SW compensatie aan Dethon
(€ 690.000) ten behoeve van de oude WSW. Daarnaast betreft het 80% van het
compensatiebedrag meerkosten Wmo en Jeugd (€ 180.000) aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp
Zeeland, Deze organisatie voert de compenserende werkzaamheden in Zeeland uit. Tevens betreft
het de toegekende bedragen aan buurt- en dorpshuizen, van € 15.000.
Het minder uitvoeren van inspecties bij kinderopvang en jeugdvoorzieningen door de GGD (€ 64.000), de minder geleverde extra dienstverlening van de GGD (€ - 41.000) en de lagere bijdrage
CVV voor Wmo/jeugd (€ - 78.000) zijn voor een groot deel de oorzaak van de lagere lasten.
Daarnaast zijn er minder reguliere kosten voor de BBZ (€ -77.000), omdat de TOZO hiervoor in de
plaats is gekomen. Tenslotte zijn er lagere lasten armoedebestrijding (€ - 49.000) in verband met
minder kosten Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland.
Alle hogere baten worden van het Rijk ontvangen als compensatie. Het betreft:
- Compensatie Rijk vervallen eigen bijdragen Wmo

€

- Compensatie Rijk Meerkosten Jeugd/Wmo

€ 225.000

40.000

- Compensatie Rijk Quarantaine

€

11.000*

- Compensatie Rijk Vrijwilligersorganisatie jeugd

€

20.000

- Compensatie Rijk Wsw

€ 690.000

- Compensatie Rijk Buurt- en dorpshuizen

€

47.000

- Compensatie Rijk Re-integratie

€

96.000*

- Compensatie Rijk Schulphulpverlening/bijzondere bijstand

€

62.000*

170

De met een * Aangemerkte compensaties € totaal 169.000) zijn ontvangen bij de
Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds en worden daardoor overgeheveld naar 2021 om meer
benodigde inzet te kunnen doen. De overheveling gebeurt daadwerkelijk bij (Algemene
Dekkingsmiddelen) ADM
De lagere baten worden veroorzaakt door het niet kunnen innen van eigen bijdragen Wmo (€ 41.000) in de eerste maanden van COVID-19 in 2020.
In dit programma zijn ook de kosten en compensatie van de TOZO een onderwerp.
Voor de TOZO zijn in 2020 kosten gemaakt. Voor de vergoeding van de kosten heeft het Rijk
voorschotten verstrekt. Deze voorschotten bestaan zowel uit uitkeringen als uit uitvoeringskosten.
Over de TOZO moet de gemeente verantwoording afleggen via de SISA (Single Information, Single
audit) bij de jaarrekening 2020.
In de jaarrekening is zowel aan baten als aan de lasten € 4.300.000 opgenomen voor TOZO.
De gemeente krijgt voor de uitvoering van de TOZO de volgende uitvoeringskosten: 1.169 x € 450
(besluit op een aanvraag levensonderhoud) en 41 x € 800 (besluit op een aanvraag kapitaal) = €
559.000. De werkzaamheden voor de TOZO zijn uitgevoerd door een combinatie van eigen
personeel en de medewerkers van het Werkservicepunt. Een deel van de vergoeding hevelen wij
bij de bestemming van het rekeningsaldo over naar 2021 voor de controle achteraf.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Tijdens COVID-19 werd het drukker op de milieustraten. Dit veroorzaakt € 135.000 aan extra
kosten voor de activiteiten op de milieustraat. Daarnaast zijn de stortkosten met € 505.000
opgelopen. De compensatie die het Rijk hiervoor heeft gereserveerd is nog niet verdeeld over de
gemeenten. In 2020 zijn deze extra lasten dus een kostenpost voor de gemeente. Geheel of
gedeeltelijke compensatie vindt plaats in 2021.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
In dit programma zijn naast extra inzet van medewerkers die onderdeel uitmaken van OVH geen
COVID-19 gevolgen gemeld/geïnventariseerd.
Overhead (OVH) (hier vooral organisatiekosten)
De belangrijkste hogere lasten in dit onderdeel (€635.000) betreffen uren eigen medewerkers
besteed aan COVID-19. Tegenover deze hogere lasten staan lagere lasten op eigen medewerkers
van hetzelfde bedrag omdat ze geen andere reguliere werkzaamheden hebben kunnen doen. Dit
omdat deze er niet waren i.v.m.Covid-2019 of de noodzaak om COVID-19 voor te laten gaan. Ook
zijn er door de eigen medewerkers overuren ( € 59.000) gemaakt voor COVID-19 die van invloed
zijn op de hogere lasten. Daarnaast zijn er diverse organisatorische en beveiligingskosten gemaakt
voor COVID-19 voor in totaal € 165.000.
De hogere lasten voor de reguliere uren eigen medewerkers besteedt aan COVID-19 leiden niet tot
hogere lasten voor de gemeente. De gemeente betaalt de salarissen voor deze uren al. Wel
hebben medewerkers hun reguliere werk niet kunnen doen door COVID-19. Bij de lagere lasten
compenseren wij de € 635.000 aan kosten, zodat de reguliere ureninzet van de medewerkers
budgettair neutraal blijft. Daarnaast zijn er minder lasten voor overige personeelsaangelegenheden
van € - 267.000. Het betreft vooral minder scholing (€ - 133.000), reis- en verblijfskosten € 69.000), kantinebenodigdheden (€ -33.000) en inhuur balie € - 31.000.
De hogere baten betreft compensatie van het Rijk voor toezicht en handhaving (€ 152.000)>
Daarnaast betreft het terugontvangen kosten overuren (€ 18.000) van de crisisorganisatie COVID19 in Zeeland, waarin diverse medewerkers van onze gemeente deelnamen.
Algemene dekkingsmiddelen (ALG DEKK)
De hogere lasten op dit onderdeel betreft de storting in de voorziening dubieuze debiteuren (€
115.000) voor verwachte oninbaarheid door COVID-2019 van belasting- en overige debiteuren.
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De hogere baten komen door de compensatie van het Rijk voor gemiste parkeeropbrengsten (€
134.000).
De compensatie van de gemiste parkeeropbrengsten dekt de lagere baten maar voor een deel. De
lagere baten door minder parkeeropbrengsten zijn € - 182.000. Het restant van de lagere baten
betreft de overheveling naar 2021 van compensatie van het Rijk bij de Decembercirculaire 2020
Gemeentefonds voor een totaal bedrag van € 169.000. Dit betreft vooral het sociaal domein.
Tot slot van deze impactanalyse verwijzen wij voor de in deze jaarrekening opgenomen risico's van
COVID-19 naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Totaaloverzicht corona-compensatie Rijk
Onderstaand geven wij nog een totaaloverzicht van de corona-compensatie van het Rijk via het
gemeentefonds in 2020.
Regelingen t/m Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds

In 2020 beschikbaar
gesteld bedrag
x € 1.000

Compenseren wegvallen eigen bijdrage ouders van de gemeentelijke
regelingen: peuteraanbod, SMI en VVE

27

Noodopvang kinderen

64

Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo

40

Inkomstenderving: toeristenbelasting, parkeergelden,
precariobelasting en markt-en evenementenleges

226

Continuïteit financiering sociaal domein. Compensatie meerkosten en
uitstelzorg voor gemeenten.

225

Quarantaine ondersteuning
Toezichten handhaving (incl verkeersmaatregelen)
Vrijwilligersorganisaties jeugd
Perspectief voor jongeren
Verkiezingen (coronaproof)
SW bedrijven, ten behoeve van Dethon
Buurt- en dorpshuizen
Afvalverwerking
Lokale culturele voorzieningen

11
152
20
n.n.b.
86
690
47
n.n.b.
367

Flankerende beleid
Re-integratie van bijstandsgerechtigden:

96

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

62

Totaal

2.113

Naast deze compensatie was er nog compensatie aan onze gemeente via het ministerie van VWS
(€ 57.000) voor gemiste opbrengsten sportaccommodaties. Deze compensatie is opgenomen in de
impactanalyse.
Tenslotte heeft het Rijk bij de Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds de opschalingskorting
(€ 218.000) voor 2020 geschrapt. Dit bedrag is ten gunste gebracht van het voorlopig
begrotingsresultaat, en zit nu in het rekeningresultaat 2020.
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Balans en toelichting
Bedragen x € 1.000
Vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

1.551
1.442
110

867
818
49

Materiële vaste activa
Investering met economisch nut: gronden uitgegeven in erfpacht
Investering met economisch nut: overige investeringen met econ.nut
Investering met ec. nut waarvoor een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

197.092
324
106.799
44.981
44.987

194.561
334
107.699
42.872
43.656

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen
Leningen
Overige langlopende leningen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier looptijd ≥ 1 jaar
Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar
Totaal Vaste activa

1.784
1.116
668
200.427

1.830
1.162
668
197.259

9.041
9.041

9.725
9.725

-

-

18.384
8.381
2.400
4.257
3.749
-403

15.246
6.651
4.252
4.703
-360

435
14
422

13
13
-

5.777
5.777
33.637

9.090
9.090
34.075

234.064

231.333

Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa in eigendom derden
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk, gronden in exploitatie (gronden met
kostprijsberekening)
Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Rekening-courant verhouding met het Rijk
Belastingen
Overige vorderingen
Voorziening dubieuze debiteuren
Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi
Overlopende activa
Voorschotten Europese overheidslichamen
Voorschotten Rijk
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Totaal Vlottende activa

Totaal generaal
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Passiva x € 1.000
Vaste passiva

31-12-2020

31-12-2019

Eigen Vermogen

55.021

46.847

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat

30.647
15.701
8.673

19.219
21.526
6.103

Voorzieningen

14.303

13.096

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden

13.622
681

12.390
706

Vaste Schulden > 1 jaar

140.049

153.428

Onderhandse leningen

140.049

153.428

Totaal Vaste passiva

209.373

213.371

Netto vlottende schulden < 1 jaar

10.057

8.167

Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige vlottende schulden

10.057

234
7.933

Overlopende passiva

14.634

9.795

6.872
4.918
42
2.803

6.887
1.347
218
1.343

24.691

17.962

234.064

231.333

Vlottende passiva

Nog te betalen bedragen
Voorschotten Europese overheidslichamen
Voorschotten Rijk
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal Vlottende passiva

Totaal generaal
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Toelichting op de balans
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De jaarrekening maakten we op met inachtneming van de verslagleggingsvoorschriften van het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel
212 Gemeentewet. Hierin stelde de gemeenteraad op 15 december 2016 de uitgangspunten voor
het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie vast.
Voor investeringen van voor 1 januari 2004 (invoeringsdatum BBV) blijven de tot dan toe
gehanteerde methodes gehandhaafd. Uitzonderingen hierop zijn de investeringen in
rioleringswerken en onderwijshuisvesting. Daarvan hebben we de afschrijvingstermijnen
aangepast.
Tot slot nemen wij aan de actiefzijde van de balans (buiten de balanstelling) het bedrag op
waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting
1969.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij betreffende balansposten anders is vermeld, nemen wij de activa en
passiva op tegen nominale waarden. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel lichten wij in
het vervolg van deze jaarrekening toe.
De baten en lasten rekenen wij toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
nemen wij slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen wij in acht indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend waren. Baten en lasten, waaronder ook begrepen heffing van
de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
De leges omgevingsvergunningen verantwoorden wij in het jaar van de aanvraag of als de
aanvraag per balansdatum nog in behandeling is, naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden
met betrekking tot deze aanvraag.
Dividendopbrengsten van deelnemingen verantwoorden wij als baten op het moment waarop het
dividend betaalbaar wordt gesteld.
In de jaarrekening namen we de algemene uitkering op volgens de in 2020 laatste gepubliceerde
accresmededeling (septembercirculaire 2020). Bij de verwerking van de algemene uitkering gingen
we uit van de beschikking van 17 december 2020 (betaalmaand 2021-01).
Personeelslasten rekenen wij in principe toe aan het dienstjaar waarop ze betrekking hebben.
Uitzondering hierop is de ziektekostenpremie voor gepensioneerden.
Persoonsgebonden budgetten (PGB) Jeugd en Wmo
De PGB’s zijn in de jaarrekening 2020 opgenomen volgens de laatste prognose bestedingen 2020
van 23 februari 2021 van de SVB inzake Verantwoording trekkingsrechten Wmo en Jeugdwet.
Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)
De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van de eigen
bijdragen in het kader van de Wmo uitvoert. Als gevolg van privacy redenen hebben de gemeenten
niet direct inzicht in de individueel door het CAK berekende eigen bijdrage van de cliënt en kunnen
daarom de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage niet vaststellen. Door de systematiek te
kiezen van het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald,
dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheden over
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen krijgen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 (postgewijs)
Activa
Vaste activa
De vaste activa waarderen wij op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
afschrijvingen. We waarderen volgens de bruto-methode. Uitzonderingen hierop zijn bijdragen van
derden die in directe relatie staan met het actief. Deze brengen wij direct in mindering als bijdrage.
We schrijven af volgens de regels van onze financiële verordening.
Bij enkele activa vindt afschrijving plaats op annuïteitenbasis, omdat wij hiermee een gelijkmatiger
verdeling van de kapitaallasten over de gehele levensduur verkrijgen (investeringen Vliegende
Vaart, aanschaf woonwagens en enkele rioleringswerken). De hoofdlijn is dat wij in het
investeringsjaar naar rato over het boekjaar afschrijven.
De rente verdeelden we over de programma’s op basis van de boekwaarde van de vaste activa aan
het begin van het dienstjaar. Dit deden we met het geactualiseerde omslagpercentage. Voor enkele
activaposten passen wij een vast percentage toe.

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa (x € 1.000)
Bijdragen aan activa in eigendom derden
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

31-12-2020 31-12-2019
1.442
818
110
49
Totaal
1.551
867

Bijdragen aan activa in eigendom van derden activeren we als aan de volgende vereisten is
voldaan:





Er is sprake van een investering door een derde.
De investering draagt bij aan de publieke taak.
De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is
overeengekomen.
De gemeente kan de bijdrage terugvorderen, als de derde in gebreke blijft of de gemeente
anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden schrijven we af. De
afschrijvingsduur is daarbij maximaal gelijk aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor
we de bijdrage aan derden verstrekken.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden waarderen we tegen het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. Dit betreft bijdragen aan diverse sportverenigingen
en stichtingen. De specificatie hiervan is:
Bijdragen aan activa in eigendom derden (x € 1.000)

31-12-2020

Bijdr.in verv.tennisbaan Zaamslag IP 2018

14

Bijdr.kunstgr.veld MHC Olympia (dekk.res.kap.lst)

48

Bijdrage grondlaag kunstgrasveld voetbalacc.Hoek

53

Bijdrage grondlaag kunstgrasveld voetbalacc.Tern.

78

Bijdrage kunstgrasveld KV Zaamslag

21

Bijdrage toplaag kunstgrasveld voetbalacc.Hoek

37

Bijdrage toplaag kunstgrasveld voetbalacc.Tern.

82

Bijdrage verlichting voetbalacc.Tern.Boys

23

Inrichting jeugdhonk Gregoriuscentrum Axel

8

Renovatie Grote Kerk Terneuzen

93

Verbouw kerk Westdorpe

306

Afvalwater transportsysteem (IP 2020)

679
Totaal

1.442
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In 2020 activeerden we de volgende kosten voor onderzoeken:
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (x € 1.000)

31-12-2020

Onderzoek Leerlingenstromen in kern Terneuzen

24

Onderzoek onderwijshuisv Voortgezet Onderwijs Tnz.

40

Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

21

Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

25
Totaal

110

Deze onderzoekskosten schrijven we in maximaal 5 jaar af.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa (x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
Investering met economisch nut: gronden uitgegeven in erfpacht
324
334
Investering met economisch nut: overige investeringen met econ.nut
106.799
107.699
Investering met ec. nut waarvoor een heffing kan worden geheven
44.981
42.872
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
44.987
43.656
Totaal
197.092
194.561

Investeringen met economisch nut: waarvoor een heffing
kan worden geheven (x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

1.220

1.117

689

548

Bedrijfsgebouwen met econ.nut mbt begraafplaatsen

25

26

Grond-, weg- en waterb.kund.werken begraafplaatsen

43

52

9

10

42.995

41.118

44.981

42.872

Huishoudelijk afval:
Vervoermiddelen met economisch nut mbt huish.afval
Machines apparaten installaties econ.nut huish afv
Begraafplaatsen:

Machines apparaten installaties econ.nut begr.pl.
Rioleringen:
Grond-, weg- en waterb.kund.werken rioleringen
Totaal
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De materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en die wij in meerdere jaren
afschrijven.
De materiële vaste activa verdelen wij onder in materiële vaste activa met economisch nut,
maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut, waarvoor wij ter bestrijding van de
kosten een heffing kunnen heffen. Dit als het investeringen zijn die wij grotendeels of meer doen
voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval en begraafplaatsen.
Onder investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut verstaan wij investeringen in aanleg,
reconstructies, verbetering en aanpassing van (inrichting) wegen, waterwegen, civiele
kunstwerken, groen en kunstwerken.
Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan € 5.000 activeren wij zoals in de financiële
verordening staat.
Investeringen in gronden en terreinen activeren wij zonder dat we hierop afschrijven.
Erfpachten waarderen wij op basis van de eerste verkrijgingsprijs. Erfpachten lopen 75 jaar of 30
jaar (sportvelden).
Verdere informatie is terug te vinden in het overzicht verloop vaste activa.
De vermeerderingen van grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen o.a. diverse
rioleringswerkzaamheden en reconstructie diverse wegen volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan
en het Wegenprogramma.
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren
Materiële vaste activa met economisch nut:
a. Rioleringen

65

b. Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen

40

c. Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen

40

d. Nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen

25

e. Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen

25

f. Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen

25

g. Technische installaties in bedrijfsgebouwen

15

h. Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen

15

i. Telefooninstallaties

10

j. Automatiseringsapparatuur en software

5

k. Kantoormeubilair en schoolmeubilair

10

l. Motorvaartuigen

20

m. Zware transportmiddelen en schuiten

20

n. Aanhangwagens, personenauto's en lichte voertuigen

15

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut:
a. Parken, sportvelden en groenvoorzieningen

30

b. Wegen, pleinen en rotondes

30

c. Tunnels, viaducten en bruggen

30

d. Geluidswallen

30

e. Openbare verlichting, armaturen

20

Openbare verlichting, lichtmasten

40

f. Straatmeubilair

30

g. Havens, kades, sluizen en waterkeringen

30

h. Waterwegen, waterbergingen en walbeschoeiing

30

i. Pompen en gemalen

15

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa (x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen
Leningen
Overige langlopende leningen
1.116
1.162
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier looptijd ≥ 1 jaar
Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar
668
668
Totaal
1.784
1.830
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de
inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van
vaste activa nemen wij onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking. Zo nodig
brengen wij een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in
de zin van het BBV) waarderen wij tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de marktwaarde
van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, waarderen wij af naar deze lagere
marktwaarde.
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De kapitaalverstrekkingen en leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
van de aandelen.
De langlopende geldleningen hebben o.a. betrekking op leningen aan (sport)verenigingen of
stichtingen.
De overige uitzettingen zijn de aandelen.
Overige uitzettingen (aandelen, x € 1.000)

31-12-2020

Delta

548

BNG

114

St.Adm.kant.Dataland

3

Econ.impuls Zeeland

4

Totaal

668

Voor een nadere specificatie van de boekwaarde van de vaste activa per 31 december 2020 en het
verloop daarvan verwijzen wij naar het overzicht verloop vaste activa.

Voorraden
Voorraden (x € 1.000)
Onderhanden werk (incl.bouwgrond in exploitatie)
Exploitatieverliezen Bouwgrondexploitatie (vz)

31-12-2020 31-12-2019
9.710
10.187
-669
-462
Totaal
9.041
9.725

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) verantwoorden wij met ingang van 2016
niet langer onder voorraden. Dit doen wij als strategische gronden bij investeringen met
economisch nut. Deze brengen wij onder bij de materiële vaste activa.
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie waarderen wij tegen de
vervaardigingsprijs of tegen de lagere marktwaarde.
De vervaardigingsprijs zijn de kosten die wij aan de vervaardiging toe rekenen (zoals
grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) verminderd met de opbrengst wegens
verkopen. Dit geldt ook voor een aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstnemingen gebruiken we voor de lopende grondexploitaties met ingang van 2017 de
zogenaamde ‘percentage of completion’ (poc) methode. Dit is conform de voorschriften van de
commissie BBV.
Voor zover wij gronden verkopen en opbrengsten realiseren wordt tussentijds naar rato van de
voortgang van de kosten en de opbrengsten winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) is verkocht; én
3. De kosten zijn gemaakt (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Voor de gemeente Terneuzen ziet deze verplichting vooral toe op de complexen Terneuzen Zuid en
Othene. In 2020 is als gevolg van hantering van deze methode € 0,2 miljoen tussentijds winst
genomen.
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De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van december
2020. Hierbij gingen wij uit van de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters
en risico’s. Dit betreft een inschatting die omgeven is door onzekerheden. Deze herzien wij
periodiek (minimaal jaarlijks). De waardering in het volgende jaar kan zowel positief als negatief
uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste
schatting gemaakt is.
Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:





rentepercentage bedraagt 2,51 %;
kostenindexatie bedraagt 0,00 %;
opbrengstenindexatie bedraagt 0,00 %;
de geplande afzet is gebaseerd op de inzichten bij de jaarrekening 2020.

Ten aanzien van de kosten-en opbrengsten indexatie gelden de percentages van respectievelijk
1,50% en 3,00% alleen voor Terneuzen Zuid. Voor de andere complexen is 0% kosten-en
opbrengsten indexatie van toepassing. Het complex Othene is een winstgevend
complex. Het positieve resultaat van de afgelopen jaren voegden wij op basis van de POC methode
toe aan de reserve bouwgrondexploitatie. In dit complex zijn de aanlegkosten van de Laan van
Othene opgenomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de grondaankopen en de aanlegkosten van
de Laan van Othene worden deze kosten geactualiseerd en opgenomen.
De risico’s zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing in het jaarverslag. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en
de mogelijke uitkomst komen uit de volgende complexen:

Handelspoort Zuid

Baljuwlaan Sluiskil

Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet.
Hiervoor is een voorziening exploitatieverliezen bouwgrond opgenomen.
De voorziening exploitatieverliezen bouwgrond is te beschouwen als een correctie op de
boekwaarde van de gronden. Hierna volgt een overzicht van de Voorziening exploitatieverliezen
bouwgrond.

Uitzettingen < 1 jaar
Uitzettingen < 1 jaar (x € 1.000)
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Rekening-courant verhouding met het Rijk
Belastingen
Overige vorderingen
Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2020 31-12-2019
8.381
6.651

Totaal
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2.400
4.257
3.749
-403
18.384

4.252
4.703
-360
15.246

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (vorderingen) waarderen wij
tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De
voorziening is bepaald op basis van een combinatie van statische en dynamische waardebepaling.
In het bedrag van overige vorderingen zit aan debiteuren sociale zaken:

€

a. vorderingen waarvoor per 31-12-2019 de afwikkeling tgv de gemeente komt
b. vorderingen waarvan we bij ontvangst het rijksaandeel moeten doorbetalen

1.496.141
2.214.930
276.450
2.491.379

Voorziening dubieuze debiteuren voor vorderingen onder a.

-787.901

Doorbetalingsverplichting: 75% van de vorderingen onder b.

-207.337
-995.238
1.496.141

Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn vanaf 15-12-2013 verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist
aan te houden. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële
markten en zal de staatsschuld dalen.
Hierbij is wel sprake van een drempelwaarde: bedragen onder deze waarde mogen we buiten de
schatkist houden. De drempelwaarde is 0,75% van het begrotingstotaal. Deze drempelwaarde was
in 2020 € 1.229.000
In 2020 is het gemiddelde drempelbedrag niet overschreden, zie hiervoor de tabel hieronder.
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Liquide middelen
Liquide middelen (x € 1.000)
Kassaldi
Banksaldi

31-12-2020 31-12-2019
14
13
422
Totaal
435
13

De liquide middelen namen wij tegen nominale waarde op.

Overlopende activa
Overlopende activa (x € 1.000)
Voorschotten Europese overheidslichamen
Voorschotten Rijk
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

31-12-2020 31-12-2019

Totaal

5.777
5.777

9.090
9.090

De overlopende activa zijn tegen nominale waarde opgenomen. Onder overlopende activa vallen
onder meer de nog te ontvangen bedragen. De overlopende activa zijn, voor zover mogelijk,
afgewikkeld.

Eigen vermogen
Eigen Vermogen (x € 1.000)
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat

31-12-2020 31-12-2019
30.647
19.219
15.701
21.526
8.673
6.103
Totaal
55.021
46.847

Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die
bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Aan reserves kan de raad een bepaalde bestemming
geven, de bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn daarmee dus minder vrij besteedbaar.
Algemene reserve
De algemene reserve heeft vooral een algemene bufferfunctie. Incidenteel vangen wij in de loop
van het jaar via deze reserve tegenvallers op. De toename in 2020 is vanwege de toevoeging van
het jaarrekeningresultaat 2019 en het opheffen van een aantal bestemmingsreserves.
Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2020:
€ 30.646.788
Bestemmingsreserves
Onder andere door aanwendingen van de reserves bouwgrondexploitatie, stadsuitleg,
budgetoverhevelingen en precariobelasting daalden de bestemmingsreserves. Ook door het
opheffen van een aantal bestemmingsreserves daalde het saldo van deze balanspost met bijna
€ 6 miljoen.
Een samenvattend overzicht van het verloop van de overige reserves en een toelichting hierop is
als bijlage bij deze balanstoelichting opgenomen, zie hiervoor het onderdeel reserves.
Resultaat
Het resultaat betreft het saldo van de rekening na verwerking van de door de raad genomen
besluiten. Over 2020 bedraagt het voordelig saldo € 8.673.000. Bij de vaststelling van de
jaarrekening doen wij een voorstel voor de verdeling/bestemming van dit saldo.

Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000)
31-12-2020 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
13.622
12.390
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed
681
706
moeten worden
Totaal
14.303
13.096
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Voorzieningen waarderen wij op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting voor de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds
opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De verminderingen in voorzieningen betreffen aanwendingen voor het doel waarvoor de
voorziening is ingesteld.
De toevoegingen in 2020 betreffen onder andere de jaarlijkse herrekening van de verplichtingen
voormalige ambtsdragers (APPA),de voorziening wachtgeld voor gewezen wethouders en de
risicovoorziening precariobelasting.
Naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad van 15 juni 2018 in de procedure
precariobelasting 2015 van de gemeente Hulst vormden wij een risicovoorziening precariobelasting.
Het bedrag van de risicovoorziening betreft het door een belastingplichtige bestreden bedrag van
de aanslag precariobelasting 2016 tot en met 2020.
Een samenvattend overzicht van het verloop van de voorzieningen en de toelichting hierop is als
bijlage bij deze balanstoelichting opgenomen.

Vaste schulden > 1 jaar
Vaste Schulden > 1 jaar (x € 1.000)
Onderhandse leningen
Waarborgsommen

31-12-2020 31-12-2019
140.049
153.428
Totaal

140.049

153.428

De rente over deze vaste schuld bedroeg in 2020 € 5.017.903. Vaste schulden met een
rentetypische looptijd langer dan één jaar waarderen wij tegen nominale waarde verminderd met
gedane aflossingen.
In 2020 sloten we geen langlopende geldlening af.
Op de bestaande geldleningen losten we € 13.379.000 af. Daardoor verlaagde het bedrag van de
langlopende geldleningen van € 153.428.000 naar € 140.049.000.

Netto vlottende schulden < 1jaar
Netto vlottende schulden < 1 jaar (x € 1.000)
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige vlottende schulden

31-12-2020 31-12-2019

Totaal

10.057
10.057

234
7.933
8.167

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar waarderen wij tegen
nominale waarde. De netto vlottende schulden wikkelen wij binnen een jaar af.

Overlopende passiva
Overlopende passiva (x € 1.000)
Nog te betalen bedragen
Voorschotten Europese overheidslichamen
Voorschotten Rijk
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen

31-12-2020 31-12-2019
6.872
6.887

Totaal

4.918
42
2.803
14.634

1.347
218
1.343
9.795

De overlopende passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen. Onder overlopende passiva vallen
onder meer de nog te betalen bedragen. De overlopende passiva zijn, voor zover mogelijk,
afgewikkeld.
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De nog niet bestede doeluitkeringen betreffen de van overheidswege vooruit ontvangen
voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende
begrotingsjaren.
Voor een nadere specificatie van dit bedrag en het verloop hiervan verwijzen wij naar het
'Overzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'.
De overige nog te betalen bedragen betreffen onder meer bedragen die wij nog moeten betalen,
maar waarvoor wij nog geen factuur ontvingen. Deze bedragen zijn, voor zover mogelijk,
afgewikkeld.
Saldo gewaarborgde geldleningen (buiten balanstelling)
Wij gaven garanties af voor betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit
betreffen leningen, aangegaan door woningbouw- verenigingen, instellingen in de gezondheidszorg
en overige ten behoeve van de financiering van vaste activa. Met betrekking tot de
woningbouwverenigingen gaven wij het risico door aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
De gemeente heeft hierbij slechts een achtervangfunctie.
Het saldo van de ultimo 2020 gegarandeerde geldleningen bedraagt ca. € 184,4 miljoen. Dit
bedrag is volgens de voorschriften buiten de telling in de balans opgenomen.
Een samenvattend overzicht van het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als bijlage bij
deze balanstoelichting opgenomen.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Verplichtingen aan derden
Wij hebben voor € 86,2 mln. aan niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen. Dit zijn
verplichtingen waaronder (lease) contracten die nog een looptijd hebben van langer dan een jaar.
Hieronder geven wij een overzicht van de niet uit de balans blijkende verplichtingen:



Energie, verplichtingen voor de levering van nutsvoorzieningen;



ICT, verplichtingen voor o.a. lease, licenties, internet en software;



Onderhoud, onderhoud lichtmasten en gebouwen;



Overige, verplichtingen voor levering van motorbrandstoffen en verzekeringen;



Verbonden partijen, dit betreft de bijdragen aan verbonden partijen voor werkzaamheden
(OLAZ, Dethon);



Zorg, verplichtingen in het kader van de uitvoering van de WMO taken.

Vennootschapsbelasting
In het kader van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen per 1 januari
2016, stemt de gemeente Terneuzen haar fiscale positie met de Belastingdienst af. Een aantal
activiteiten van de gemeente Terneuzen zijn vennootschapsbelastingplichtig. Hieruit vloeit een
vennootschapsbelasting-last voort. De gemeente Terneuzen is aansprakelijk voor de te betalen
vennootschapsbelasting.
Aansprakelijkstelling speelkooi Othene
In 2020 zijn er geen juridische procedures gevoerd over de speelkooi. Er is in 2019/2020 een
mediation traject gevolgd. De discussie over de vermeende dwangsommen is hierdoor weggehaald.
Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met betrokkenen, het betalen van € 18.500 en
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het weghalen van de speelkooi is dit afgehandeld. De ondertekening van de
vaststellingsovereenkomst was op 16 november 2020. Een dag later is de kooiconstructie
afgebroken. De week daarna de verharde ondergrond.
Afrekensystematiek IJZ (Inkoop Jeugdzorg)
We hebben de ramingen van de laatst vastgestelde begrotingswijziging van de GGD voor de IJZ
moeten opnemen als realisatie. Dit door de met de accountants afgesproken nieuwe
afrekensystematiek voor de jeugdhulp van de Inkooporganisatie jeugdhulp (de zogenoemde
t+1). In februari 2021 is een tussenstand opgemaakt voor 2020 die ongeveer € 600.000 hoger
was dan deze raming. Dit betekent dat wij in 2021 nog een nadeel verwachten over 2020 op de
jeugdhulp van ongeveer € 600.000. De laatste berichten vanuit het IJZ zijn dat de afrekening 2020
eerder hoger dan lager zal zijn. Deze afrekening brengen wij in 2021 nog te laste van de reserve
sociaal domein. Deze afgerond € 600.000 bestaat voor € 180.000 uit meerkosten Wmo/jeugd
COVID-19 en voor € 434.000 uit de volgens de laatste stand verwachte afrekening zorgkosten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Uitbraak coronavirus/COVID-19
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Dat heeft
onder andere gevolgen voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente in 2020.
Meer details vermelden wij in de apart hiervoor opgenomen paragraaf COVID-19.
Niet uit de balans blijkende rechten
Vennootschapsbelasting
Met ingang van het boekjaar 2016 wordt aan de actiefzijde van de balans buiten balanstelling het
bedrag opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie op grond van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. Deze wet verstaat onder verliescompensatie het recht om een
negatief belastbaar bedrag van een boekjaar te verrekenen met de belastbare winst van het
voorafgaande jaar. Dit leidt tot een teruggave aan reeds betaalde vennootschapsbelasting. Een
recht op verliescompensatie is (nog) niet aan de orde.

191

Overzicht verloop vaste activa
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Overzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Saldo 1-1-2020

Toevoegingen

Omschrijving

Te ontvangen
bijdragen

Vrijgevallen
bedragen

Saldo 31-12-2020

31

1.735

Voorschotten rijk
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2011-2018

31

Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022

883

Vooruitontv.rijksbijdr.gedup. toeslagenproblemat.
Vooruitontv.rijksb.TOZO (SISA-G4)
Vooruitontv. RMC functie (vh vrz 745)

31
883
13

13

2.492

2.492

433

Vooruitontv. huisvesting kwetsbare doelgroepen

6

428

150

150

Vooruitontv. Max-Mobiel (RegioDeal)

15

15

Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord

30

30

Vooruitontvangen Specifieke uitkering sport(SPUK)

24

24

Subtotaal Voorschotten rijk

1.347

3.607

37

4.918

101

19

78

42

Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad
Vooruitontv. ISV-1 Algemeen (vh vrz 735)

96

96

Vooruitontvangen ISV-2 herinrichting Veemarkt

15

15

Vooruitontvangen ISV-3 Lievenspolder 2
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen
Totaal overlopende passiva

6

6

218

19
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42

1.564

3.626

232

4.959

Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter
dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.
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Bouwgrond
Toekomstige
lasten en
baten
In
In
Nog te
Boekwaarde boekwaarde Boekwaarde boekwaarde
maken
Complex

ingebrachte
31-12-2019

reserves
31-122019

ingebrachte
31-12-2020

Nog te
ontvangen
grondverkopen

kosten

reserves
31-122020

Nog te
ontvangen

Verwacht

Nog uit te
geven m2
bijdragen cq eindresultaat
per
subsidies

31-12-2020

Datum
waarop
exploitatie
kan
worden
beëindigd

A. Gronden met
kostprijsberekeningen
Bedrijventerreinen
Handelspoort-Zuid

2.276

707

2.336

707

680

2.809

-207

33

2025

Terneuzen Zuid

8.294

1.928

8.296

1.928

2.020

12.600

68

2.352

218

2026

10.570

2.635

10.633

2.635

2.700

15.410

68

2.146

252

-1.687

272

-1.827

272

2.124

0

-296

79

573

82

573

8

100

10

1

2021

507

266

371

266

58

220

-209

2

2021

70

269

-253

3

2024

-383

1.111

-923

1.111

2.260

589

0

-748

6

10.187

3.746

9.710

3.746

4.959

15.999

68

1.398

258

Subtotaal Bedrijventerreinen
Overige
Othene Contractgebied
Windlust I Hoek
Braakmanlaan Biervliet
Baljuwlaan Sluiskil
Subtotaal woningbouw
Totaal

717

452

2021
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Complex

Strategische gronden (bedrag x € 1.000)
Kop v.d. Noordstr., deelpl. A'dam
Voormalig terrein C-1000 Axel
Windlust II Hoek
WWC Emmabaan Koewacht
Beurtvaartkade, deelpl. Axelsedam
Torenberg II Zaamslag
Vissersverkorting Westdorpe
Totaal
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Netto

Netto

Netto

Voorraad

Voorraad

Voorraad Boekwaarde

boekwaarde

boekwaarde

boekwaarde grond in m² grond in m² grond in m²

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2020
1
216
189
778
777
197
13

1
216
189
778
777
197
13

1
216
189
778
777
197
13

2

2

2

0,29

4

4

4

50,00

33

33

33

5,78

34

34

34

22,76

5

5

5

162,03

34

34

34

5,79
6,50

2.171

2.171

2.171

2

2

2

114

114

114

m2

Reserves
Saldo Resultaat
op bestemming
1-1-2020
2019

Omschrijving reserve
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Totaal

Toevoegingen
2020

Rente
toerekening
2020

Onttrekkingen
2020

Verminderingen
ivm afschrijving
op activa

Saldo
op
31-12-2020

19.219

5.095

7.402

0

1.069

0

30.647

19.219

5.095

7.402

0

1.069

0

30.647

Algemene reserve
Onttrekkingen:
Totaal onttrokken wij aan de algemene reserve € 1.069.057. De grootste posten zijn:
- € 126.772: in 2016 besloot de Waarderingskamer dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte verplicht wordt. Nu zijn WOZ-taxaties op
basis van kubieke meters. Met ingang van 2022 moeten wij de woningen waarderen op basis van het gebruiksoppervlak. Hiertoe startte Sabewa een
project en bracht de kosten in beeld voor al haar deelnemers. Voor Terneuzen bedragen deze kosten € 190.000. In 2020 stelde de gemeenteraad dit
bedrag beschikbaar. In 2020 gaven we een bedrag van € 126.772 uit. Het resterende bedrag van € 63.228 geven wij in 2021 uit
- € 373.368: in 2020 stelde de gemeenteraad budget beschikbaar voor het integraal huisvestingsplan onderwijs. Hierbij raamden wij een onttrekking aan
de algemene reserve in 2020 van € 388.000 voor het huisvestingsvoorstel Rivierenbuurt voor sloopkosten (€ 89.000) en afwaardering boekwaarde de
Geule (€ 299.000) en € 56.000 voor het huisvestingsvoorstel Hoek voor tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode. We onttrokken de werkelijke
kosten aan de algemene reserve: € 298.700 (afwaardering boekwaarde), € 18.700 sloopkosten en € 56.000 (tijdelijke voorzieningen). Het resterende
bedrag voor de sloopkosten geven wij in 2021 uit.
- € 100.000: dit betreft de bijdrage ten behoeve van de Westkade in Sas van Gent. De resterende bijdrage van € 750.000 geven wij in 2021 uit.
- € 70.000 : het college moet vanaf 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. Door het vaststellen van het Interne Controleplan 2020 zijn de
noodzakelijke interne controles planmatig en gestructureerd uitgevoerd.
Toevoegingen:
- € 5.094.540 door resultaatbestemming rekeningsaldo 2019
- € 7.187.102 door overheveling saldo's van diverse bestemmingsreserves die niet meer benodigd waren
-€
-€

156.250 ten behoeve van de CEF Call Spoorlijn
59.000 in verband met schade-uitkering brand basisschool de Geule Terneuzen

197

Omschrijving reserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo Resultaat
op bestemming
1-1-2020
2019

Toevoegingen
2020

Rente
toerekening

Onttrekkingen
2020

Verminderingen
ivm afschrijving
op activa

2020

Saldo
op
31-12-2020

Reserve project publiekszaken
Reserve onderhoud gebouwen
Reserve saldo rioolheffing

308
718
80

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
364
80

0
0
0

308
355
0

Reserve bouwgrondexploitatie

2.581

0

269

0

2.355

0

495

Reserve stadsuitleg

1.978

0

0

0

1.508

0

471

80

0

0

0

80

0

0

481

16

120

0

334

0

283

10

264

0

0

31

0

244

Reserve uitvoeringsprogramma wonen
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0

0

0

94

0

109

Reserve bevolkingskrimp

657

0

396

0

346

0

707

20

0

368

0

11

0

377

0

500

0

0

0

0

500

107

0

0

0

107

0

0

2.996

228

2.571

0

3.455

0

2.340

Reserve verlengde jeugdzorg
Reserve gezond in de stad
Reserve klimaatbeleid

Reserve social return on investment
Reserve onderuitputting algemene uitkering
Reserve cofinanciering toerisme en
plattelandsontwikkeling
Reserve sociaal domein
Reserve armoedebestrijding kinderen

28

0

0

0

0

0

28

Reserve lokale aanpak eenzaamheid

106

0

0

0

20

0

86

Reserve onderwijsbeleid

124

0

0

0

124

0

0

1.662

0

0

0

0

0

1.662

237

0

249

0

100

0

386

0

0

1.943

0

1.103

0

840

Reserve kapitaallasten met economisch nut

4.333

0

647

0

396

179

4.405

Reserve kapitaallasten met maatschappelijk nut

1.500

0

50

0

0

19

1.531

Reserve precariobelasting

3.315

0

574

0

3.315

0

574

0

0

0

0

0

0

0

21.526

1.008

7.187

0

13.822
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15.701

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Reserve nieuwe sluis
Reserve budgetoverhevelingen

Reserve COVID-19
Totaal bestemmingsreserves
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Saldo Resultaat
op bestemming
1-1-2020
2019

Omschrijving reserve
(bedragen x € 1.000)
Resultaat vd jaarrekening
Totaal

Toevoegingen
2020

Rente
toerekening
2020

Onttrekkingen
2020

Verminderingen
ivm afschrijving
op activa

Saldo
op
31-12-2020

6.103

0

8.673

0

6.103

0

8.673

6.103

0

8.673

0

6.103

0

8.673

Reserve onderhoud gebouwen:
Onttrekkingen:
- € 62.230 dit is het verschil tussen het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar stelde en het bedrag dat wij werkelijk uitgaven voor onderhoud gebouwen
- € 301.317 dit betreft de overheveling van de reserve onderhoud gebouwen naar de reserve kapitaallasten economisch nut voor de dekking van de jaarlijkse
kapitaallasten van de investeringen desinfectie installatie Vliegende Vaart en renovatie toren NH Kerk Zaamslag
Reserve bouwgrondexploitatie:
Onttrekkingen:
- € 2.081.000 Aanpassing kaderbrief 2021-2024 overheveling naar Algemene reserve
-€
-€

160.000 voor het verhogen van de voorziening op het exploitatieplan Braakmanlaan Biervliet
114.000 voor het verhogen van de voorziening op het exploitatieplan Handelspoort Zuid Terneuzen

Toevoegingen:
- € -125.000 door het nemen van winst (negatief) op het exploitatieplan Othene Terneuzen
- € 327.000 door het nemen van winst op het exploitatieplan Terneuzen Zuid
-€
67.000 door het verlagen van de voorziening op het exploitatieplan Baljuwlaan Sluiskil
Voor verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.
Reserve stadsuitleg:
Onttrekkingen:
-€
29.392 voor de herinrichting van Dwarsstraat 2 Terneuzen in verband met herontwikkeling projectgebied Kop van de Noordstraat
- € 1.478.329 dit bedrag hevelden we over naar de algemene reserve. Het Rondje Kreek is het enige project waarvan wij de kosten momenteel uit deze
reserve dekken. Voor de afronding hiervan houden we rekening met een bedrag van € 500.000
We vormden deze reserve door een opslag per m2 op de verkoop van bouwgrond.
Het doel van deze reserve is het dekken van kosten voor bovenwijkse voorzieningen.
Reserve verlengde jeugdzorg:
Onttrekking:
- € 20.000 voor kosten maatwerk in gezinnen op Sociaal Medische Indicatie
- € 60.000 we hevelden in 2020 € 60.000 over naar de reserve sociaal domein
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We vormden deze reserve in 2015 door samenvoeging van de reserve project begeleid wonen en de reserve realisatie kamers met doorgroei.
Het doel van deze reserve is het dekken van kosten voor maatwerk in de jeugdzorg.
Reserve gezond in de stad (GIDS):
Onttrekkingen:
- € 15.000 voor het project “Spelen in de Binnenstad Terneuzen”
-€

1.500 voor bijdrage clinics beachvolleybal Sas van Gent

-€
325 voor de ondersteuning van het initiatief Sasse Brug in Sas van Gent
- € 300.000 voor de taakstelling sociaal domein
- € 17.000 voor de uitbreiding van de steekproef van de gezondheidsenquête van de GGD Zeeland. In totaal stelde het college € 34.000 beschikbaar,
waarvan € 17.000 in 2020 en € 17.000 in 2021
Toevoeging:
- € 104.624 door toevoeging van de decentralisatie uitkering (DU) Gezond in de Stad
- € 16.000 door toevoeging van de DU Kansrijke Start decembercirculaire 2019 (budget 2019) via bestemming rekeningresultaat 2019
- € 15.616 door toevoeging van de DU Kansrijke Start decembercirculaire 2019 (budget 2020)
We vormden deze reserve door overheveling van het restantsaldo van de reserve project Zichtbare Schakels in 2015 en toevoeging van de niet bestede
middelen van de DU Gezond in de Stad vanaf 2015.
Het doel van deze reserve is dekking van kosten voor activiteiten in het kader van Gezond in de Stad.
Reserve klimaatbeleid:
Onttrekkingen:
- € 30.612 voor activiteiten, onderzoeken en projecten ter uitvoering van het landelijk klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie Zeeland in 2020
Toevoegingen:
- € 264.000: dit bedrag voegden we bij bestemming van het rekeningsaldo 2019 toe aan deze reserve voor het opstellen van het klimaatbeleid
We vormden deze reserve vanuit een deel van het rekeningsaldo 2008.
Het doel van deze reserve is dekking van kosten voor het opstellen van het klimaatbeleid.
Reserve saldo rioolheffing:
Onttrekkingen:
In 2018 ontstond door hogere opbrengsten en lagere lasten een overschot op de rioolheffing. Bij bestemming van het rekeningsaldo 2018 voegden we
daarom het overschot van € 80.000 toe aan de reserve rioolheffing. Wij vermeldden in de jaarrekening 2018 dat burgers en bedrijven hiervan in 2020
profiteren. Dit hebben wij gedaan door in 2020 de reserve volledig aan te wenden. Het aanwenden van de reserve zorgde voor een lagere verhoging van
het tarief voor de rioolheffing.

200

Reserve uitvoeringsprogramma wonen:
Onttrekking:
- € 13.163 voor het herijken van de regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen
- € 80.800 we hevelden in 2020 € 80.800 over naar de algemene reserve
We vormden deze reserve door samenvoeging in 2014 van de reserve actiepunten woonvisie cq woonwagennota, de reserve locatie-gebonden subsidies
en de reserve rente ISV-projecten.
Het doel van deze reserve is dekking van diverse kosten in het kader van het uitvoeringsprogramma wonen.
Reserve bevolkingskrimp:
Onttrekking:
- € 190.880 wij betaalden het aandeel 2020 in de decentralisatie uitkering (DU) bevolkingskrimp door aan de gemeente Hulst en Sluis
- € 110.000 voor de aankoop van Wilhelminastraat 17 en 19 vanwege de verpauperde toestand van deze panden
- € 45.000 voor de bijdrage aan het grensinfopunt
Toevoegingen:
- € 395.667 door het toevoegen van de DU bevolkingskrimp 2020
We vormden deze reserve door het toevoegen van een deel van het rekeningsaldo 2016.
Het doel van deze reserve is het dekken van uitgaven aan het grensinfopunt en verbetering woningvoorraad en woonomgeving.
Reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut:
Onttrekkingen:
- € 179.194 voor de dekking van diverse kapitaallasten van investeringen met economisch nut
- € 345.838 door overheveling tussen de verschillende programma's binnen de reserve kapitaallasten economisch nut
- € 49.779 door overheveling naar de reserve kapitaallasten met maatschappelijk nut
Toevoegingen:
- € 301.317 door overheveling van de reserve onderhoud gebouwen voor dekking van de kapitaallasten van de investeringen desinfectie installatie
Vliegende Vaart en renovatie toren NH kerk Zaamslag
- € 191.102 door overheveling tussen de verschillende programma's binnen de reserve kapitaallasten economisch nut
We vormden deze reserve door toevoegingen vanaf 2004 vanuit diverse reserves als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Het doel van deze reserve is het dekken van toekomstige afschrijvingen van gerealiseerde investeringen met economisch nut.
Reserve social return on investment:
Onttrekking:
- € 10.630 voor lopende verplichtingen van social return on investment
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Toevoeging:
- € 368.000 in verband met overheveling vanuit reserve sociaal domein
We vormden deze reserve vanuit het rekeningsaldo 2012, 2013 en 2014.
Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten met betrekking tot social return on investment.
Reserve onderuitputting algemene uitkering :
Toevoeging:
€ 500.000 dit bedrag voegden we bij bestemming van het rekeningsaldo 2019 toe aan deze reserve voor de dekking van de afrekening van het Rijk.
Reserve cofinanciering toerisme en plattelandsontwikkeling:
Onttrekking:
- € 107.360 we hevelden het saldo van deze reserve in 2020 over naar de algemene reserve.
Reserve sociaal domein:
Onttrekkingen:
- € 3.059.665 ten behoeve van de budgetneutraliteit van het hekwerk sociaal domein
- € 368.000 we hevelden dit saldo over naar de reserve social return on investment
-€
27.409 in verband met suppletieregeling integratie sociaal domein
Toevoegingen:
-€
6.511 dit betreft het overschot op subsidie brede school activiteiten
- € 165.000 dit betreft toevoeging vanuit de septembercirculaire 2019 van het Rijk ten behoeve van participatie, jeugdhulp, wmo begeleiding en en
wmo huishoudelijke hulp
-€
5.945 dit betreft toevoeging vanuit de decembercirculaire 2019 van het Rijk, specifieke uitkering integratie sociaal domein
-€
60.000 dit bedrag hevelden we over vanuit de reserve verlengde jeugdzorg
- € 228.000 dit bedrag voegden we toe vanuit de bestemming van het rekeningsaldo 2019
- € 2.333.260 dit betreft de toevoeging in verband met de budgetneutraliteit van het hekwerk sociaal domein
In verband met de budgetneutraliteit van de budgetten in het hekwerk sociaal domein (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet)
onttrokken we per saldo € 726.405 aan de reserve domein. Door deze mutatie zijn de lasten binnen het hekwerk sociaal domein gelijk aan de bijdragen
van het Rijk voor de hiervoor genoemde wetten.
We vormden deze reserve in 2017 door het samenvoegen van het saldo van de reserve WMO en het saldo van de reserve Jeugd.
Het doel van deze reserve is het dekken van de tekorten in het sociaal domein.
Reserve armoedebestrijding kinderen:
In 2020 waren er geen mutaties op deze reserve.
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Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten voor de bestrijding van armoede onder kinderen (bijdragen aan Stichting Leergeld,
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, computers en zwemabonnementen).
Reserve lokale aanpak eenzaamheid:
Onttrekking:
- € 20.000 voor het dekken van de kosten voor het vervoer van maaltijden door aanz.
Reserve onderwijsbeleid:
Onttrekking:
- € 124.274 we hevelden het saldo van deze reserve in 2020 over naar de algemene reserve.
Reserve ruimen begraven voor 1/1/2017:
Op de reserve ruimten begraven voor 1-1-2017 vonden in 2020 geen mutaties plaats.
We vormden deze reserve vanuit het rekeningsaldo 2016.
Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten voor het ruimen van graven. Dit project duurt ongeveer 10 jaar.
Reserve nieuwe sluis:
Onttrekking:
- € 100.000 voor de bijdrage aan de fietstunnel onder de Innovatieweg om de verkeersveiligheid te verbeteren
Toevoeging:
- € 248.680 door het gedeeltelijk toevoegen van de opbrengst leges van de nieuwe sluis
We vormden deze reserve door de opbrengsten van de leges van de nieuwe sluis vanaf 2016.
Het doel van deze reserve is het dekken van uitgaven die we doen voor de bouw van de nieuwe sluis.
Reserve budgetoverhevelingen
Onttrekkingen:
- € 973.045 door vertraging op het project Beurtvaartkade ontvangen we de verkoopopbrengst in 2021.
- € 80.000 door vertraging op het stedelijke vernieuwingsproject op de hoek Wilhelminastraat/Julianastraat te Axel ontvangen we de verkoopopbrengst
in 2021.
-€

50.000 door vertraging op het geluidsaneringsproject wegverkeerslawaai voor de Stationstraat te Axel ontvangen we de bijdrage hiervoor in 2021.

Toevoegingen:
- € 402.750 door vertraging op het project Beurtvaartkade komen de kosten ten laste van 2021.
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- € 239.136 door vertraging op het stedelijke vernieuwingsproject op de hoek Wilhelminastraat/Julianastraat te Axel komen de kosten (sloopkosten,
bodemsanering, aankoop panden) ten laste van 2021.
- € 120.000 de aanbesteding met betrekking tot de opstelling van een Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan is half oktober 2020 afgerond. Het
adviesbureau startte eind oktober 2020 met de uitvoering ervan. Het hele traject heeft een doorlooptijd tot de zomer van 2021.
- € 50.000 is in 2021 benodigd voor verkeersmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen uit het in 2021 op te stellen Gemeentelijk Verkeer- en
vervoerplan.
- € 67.535 de verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden liep tot en met 31 december 2020. De afdoening van de verzoeken op basis van deze
verordening beloopt zes a acht weken, uiterlijk tot en met februari 2021
- € 75.000 op 30 juni 2020 besloot het college in het kader van de Regiodeal om ten aanzien van het project Zorghuis van de toekomst een positieve
intentie uit te spreken, onder een aantal inhoudelijke voorwaarden en de voorwaarde dat we hiervoor binnen de gemeentelijke begroting ruimte vinden.
Door € 75.000 over te hevelen naar 2021 kan het college in de beoordeling focussen op de inhoudelijke kant van het verder uitgewerkte project
-€

25.000 voor festival de Ballade. Door COVID-19 kon festival de Ballade niet plaatsvinden.

-€

25.000 om de kosten in verband met de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2021 te dekken

-€

45.000 om de kosten in verband met de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2021 te dekken

- € 250.000 om de kosten in verband met de nieuwe wet inburgering in 2021 te dekken
-€

50.000 door vertraging op het geluidsaneringsproject wegverkeerslawaai voor de Stationstraat te Axel komen de kosten ten laste van 2021

- € 40.000 de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet is uitgesteld. In 2021 hebben we kosten voor o.a. het digitaal systeem omgevingswet,
opleiding medewerkers en inrichting vergunningenproces
- € 24.000 het college moet vanaf 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. Wij zien 2020 als een proefjaar. Door het vaststellen van het
Interne Controleplan 2020 voeren wij de noodzakelijke interne controles planmatig en gestructureerd uit. Wij hebben vanaf augustus 2020 een eigen
medewerker interne beheersing. Wij voeren een werkleertraject uit voor de controles van het boekjaar 2020. Hiervoor hebben we externe ondersteuning
nodig.
- € 30.000 dit betreft de kosten voor het in 2021 uitbesteden van de digitalisering van bouwtekeningen vanuit het fysiek archief voor de taxatie van de
gebruiksoppervlakte woningen. De taxaties kunnen enkel plaatsvinden op basis van analyse van digitale bestanden. Voor 1000 panden moeten de
bouwtekeningen vanuit het fysiek archief worden gedigitaliseerd
- € 300.000 een deel van het overschot op de salarislasten 2020 gebruiken we voor het op peil te brengen van de APPA voorziening. Tussentijds
berekenden wij voor 2020 een tekort van € 150.000. Daarnaast namen wij in 2020 besluiten die effect hebben op de salarislasten na 2020.
- € 200.000 We maakten een plan voor aanbesteding van strategische applicaties in een viertal clusters. Een aantal trajecten zijn uitgesteld. Hierdoor
hadden wij in 2019 en 2020 minder implementatiekosten dan geraamd. We hevelen het budget over naar 2021. Op het moment dat we de trajecten
uitvoeren houden we alsnog rekening met implementatiekosten.
Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut:
Onttrekkingen:
- € 18.933 voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut
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Toevoegingen:
- € 49.779 door het overhevelen vanuit de reserve kapitaallasten economisch nut
Het doel van deze reserve is het dekken van de kapitaallasten van toekomstige afschrijvingen van gerealiseerde investeringen met maatschappelijk nut.
Reserve precariobelasting:
Onttrekking:
- € 3.315.172 we hevelden € 3.315.172 in 2020 over naar de algemene reserve
Toevoeging:
- € 574.446 door het toevoegen van de opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen
We vormden deze reserve uit de opbrengsten van de per 1-1-2016 ingevoerde precariobelasting op kabels en leidingen.
Ons beleid is dat wij de opbrengst toevoegen aan de reserve precariobelasting. Nadat de aanslagen onherroepelijk vast staan, hevelen we de reserve
precariobelasting over naar de algemene reserve. Hierdoor zetten wij de opbrengst van de precariobelasting niet in als een algemeen dekkingsmiddel.
Wij gebruiken de opbrengst voor het verlagen van onze schuldpositie.
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Voorzieningen
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Saldo Toevoegingen
op
2020
1-12020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's
Voorziening APPA

Vrijgevallen Onttrekkingen
2020

Saldo
op
31-122020

7.754

286

244

7.796

496

269

123

643

Voorziening promotionele act. Markt

1

2

1

1

Voorz. promo. act. markt Terneuzen

1

1

1

Voorziening wachtgeld gewezen
wethouders

Voorz. promo. act. markt Zuidpolder

1

1

Voorz. promo. act. markt Sas v. Gent

1

1

1.042

5.124

Risicovoorziening precariobelasting

4.082

Voorziening legaat van Sprang

56
Totaal 12.390

56
1.601

0

369

13.622

Saldo Toevoegingen Vrijgevallen Onttrekkingen
op
2020
2020
1-12020
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Saldo
op
31-122020

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Voorziening riolering

88

Voorziening begraafrechten
Voorziening ruimen graven na 1 januari
2017
Totaal

206

88

535

204

82

36

706

240

177

563
118

88

177

681

Voorziening pensioenuitkeringen APPA:
Onttrekkingen:
- € 244.000 dit betreft de pensioen uitbetalingen aan voormalige wethouders
Toevoegingen:
- € 286.000 dit betreft de toevoeging als gevolg van opgebouwde pensioenrechten.
Voorzieningen waarderen wij op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders waarderen wij echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen. Door deze waardering tegen contante waarde heeft een aanpassing in de rente effect op de jaarlijkse toevoeging. De
toevoegingen in 2020 betreffen onder andere de jaarlijkse herrekening van de verplichtingen voormalige ambtsdragers (APPA).
Voorziening wachtgelduitkeringen APPA:
Onttrekkingen:
- € 123.000 dit betreft de werkgeverskosten voor de wachtgeld uitbetalingen aan gewezen wethouders
Toevoegingen:
- € 269.000 dit betreft de jaarlijkse herrekening van de verplichtingen wachtgeld voor gewezen wethouders. In verband met het ontslag van een
wethouder en de daarmee samenhangende wachtgeldverplichting voegden wij extra toe aan deze voorziening.
Voorzieningen waarderen wij op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
Risicovoorziening precariobelasting:
Toevoegingen:
- € 1.042.000 dit betreft het door Enduris B.V. bestreden bedrag van de aanslag precariobelasting 2020
Naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad van 15 juni 2018 in de procedure precariobelasting 2015 van de gemeente Hulst vormden wij een
risicovoorziening precariobelasting. Het bedrag van de risicovoorziening betreft het door een belastingplichtige bestreden bedrag van de aanslag
precariobelasting 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.
Voorziening riolering:
In 2018 voegden wij € 88.000 toe aan de voorziening riolering. Deze voorziening werd gevormd doordat wij lagere kapitaallasten hadden dan vooraf was
geprognosticeerd. De lagere kapitaallasten waren het gevolg van nog niet uitgevoerde water- en rioleringsinvesteringen in 2018. In 2020 valt deze
voorziening vrij, om de kapitaallasten van de uitgestelde investeringen te dekken.
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Voorziening begraafrechten:
Onttrekkingen:
- Dekking van de kosten voor het ruimen van graven uitgegeven voor 1 januari 2017. Dit volgt uit het besluit van de gemeenteraad op 15 december
2016 (saldo per ultimo 2016: € 616.524). In 2020 onttrokken wij aan deze voorziening een bedrag van € 177.000.
Toevoegingen:
- Verwerking van schommelingen (tekorten en overschotten) op de exploitatie begraafplaatsen. Overschotten op de exploitatie worden aan de
voorziening toegevoegd. Tekorten worden aan de voorziening onttrokken. In 2020 voegden wij € 204.000 aan de voorziening toe.
Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017:
Toevoegingen:
- Vanaf 2018 voegen we jaarlijks per begraving een bedrag van 265 euro toe aan deze voorziening. Er waren in 2020 136 begravingen.
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Gewaarborgde geldleningen
Doel van de
geldlening

Restantbedrag v/d geldlening
aan het begin v/h dienstjaar

Totaal

3
Totaal Haven

10

Bedrag van de Totaalbedrag

Restantbedrag van de geldlening

in de loop v/h v/d gewone

aan het eind v/h dienstjaar

dienstjaar te

en buitenge-

Waarvan door

waarborgen/

wone aflossing

de gemeente

gewaarborgde

gewaarborgd

geldleningen

11

Totaal

Waarvan door

(10+12-13)

de gemeente
gewaarborgd

12

13

14

15

227.609

37.920

49.978

0

277.587

46.246

Totaal Onderwijs

550

550

0

0

550

550

Totaal Sport

155

155

0

30

125

125

Totaal Welzijn

167

167

0

30

137

137

136.335

135.107

8.000

6.486

137.849

136.719

Totaal
Woningcorporatie
Totaal Zorg
Eindtotaal

694

694

0

59

635

635

365.511

174.593

57.978

6.605

416.883

184.412
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II Overzicht van baten en lasten
Programma's
(bedragen x € 1.000)

Begroting
primitief

Lasten

Baten

Begroting na
wijziging

Werkelijk

Begroting
primitief

Begroting na
wijziging

Werkelijk
3.094

Bestuur en ondersteuning

5.807

5.836

6.075

2.710

2.502

Veiligheid

5.512

5.691

5.986

44

44

58

11.319

12.166

10.775

297

406

705

Economie

5.102

4.835

2.490

3.980

3.922

1.785

Onderwijs

8.663

9.699

8.013

3.912

3.636

3.055

Sport, cultuur en recreatie

17.316

18.097

17.046

1.829

2.408

2.458

Sociaal domein

68.903

83.008

76.832

15.148

24.616

23.615

Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke
vernieuwing

15.365

15.586

15.269

14.811

14.613

14.741

4.637

7.047

6.976

2.280

4.852

4.851

Algemene dekkingsmiddelen

1.761

-1.257

2.042

113.857

117.829

119.883

17.255

17.664

16.780

1.778

2.014

2.223

0

0

8

0

0

0

161.640

178.372

168.294

160.646

176.843

176.467

994

1.529

-8.174

Verkeer, vervoer en waterstaat

Overhead

Vennootschapsbelasting

Totaal van baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Programma's

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Begroting
primitief

Begroting na
wijziging

Werkelijk

Begroting
primitief

Begroting na
wijziging

Werkelijk

0

642

642

0

1.230

1.215

0

170

170

44

1.106

234

Programma 3 Economie

0

99

395

13

13

127

Programma 4 Onderwijs
Programma 5 Sport, cultuur en
recreatie

0

134

141

2

504

433

0

25

25

134

148

134

Programma 6 Sociaal domein
Programma 7 Volksgezondheid
en milieu
Programma 8 Volkhuisvest,
ruimt.orden, sted.vern.
Programma 9 Algemene
dekkingsmiddelen

0

320

2.653

2.663

4.140

3.510

105

50

50

106

452

260

405

445

387

191

460

493

976

8.660

8.844

96

7.726

7.779

0

554

554

0

300

175

1.485

11.099

13.860

3.249

16.078

14.360

-1.763

-4.979

-500

-769

-3.450

-8.673

(bedragen x € 1.000)
Programma 0 Bestuur en
Ondersteuning
Programma 2 Verkeer, vervoer
en waterstaat

Overhead
Subtotaal reserves
Saldo reserves

Resultaat
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III Toelichting op baten en lasten
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a. Analyse rekeningresultaat
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Saldo jaarrekening 2020

8.673

V

Begrotingssaldo en onvoorzien na wijziging

4.353

V

-213

N

Personeel van derden

658

V

Organisatiekosten

297

V

Belastingen, heffingen en leges (exclusief leges glasvezelnetwerk)

342

V

Te verklaren afwijkingen:
Salarissen

Kapitaallasten

1.129

V

-442

N

109

V

Energie

-101

N

Stortkosten

-437

N

Beheer overige gronden en gebouwen

677

V

Algemene uitkering gemeentefonds

372

V

Hogere uitkering brandschade basisschool De Geule

311

V

Herverdeling middelen startgroepen

122

V

Bijdrage CVV

407

V

Cultuurpresentatie, -productie en - participatie

111

V

Sociaal domein niet hekwerk

792

V

Wonen en bouwen

230

V

Overige posten < € 100.000

-43

N

Toerekeningen grondexploitatie en investeringen
Verkeer en vervoer

Onderstaand lichten wij de afwijkingen boven € 100.000 toe. De detailtoelichting vindt u terug in
de toelichting baten en lasten per programma. Hier gaan wij op de afwijkingen die leiden tot het
saldo van de jaarrekening 2020 vanaf € 40.000 nog wat dieper in.
De gevolgen van COVID-19 lopen door heel de jaarrekening heen, zo ook in deze analyses. In de
analyses gaan we alleen op COVID-19 in als dat voor de desbetreffende post nodig is. Voor een
totale analyse op COVID-19 verwijzen wij naar de paragraaf COVID-19.
Begrotingssaldo en onvoorzien na wijziging (€ 4.353.000 V)
Het saldo van de begroting na de 3e perioderapportage 2020 is € 3.450.000. Het saldo van
onvoorzien na de 3e perioderapportage € 903.000. Voor de details hiervan verwijzen wij in dit
geval naar de overzichten onvoorzien (onderdeel VI) en begrotingsresultaat (onderdeel VII).
Salarissen (€ -213.000 N)
Bij de salarislasten van de organisatie en het college is een tekort ontstaan van € 213.000. Dit valt
grotendeels toe te schrijven aan het bij de 3e perioderapportage (te ruim) gecalculeerde voordeel.
Bij de 3e perioderapportage zijn vanuit de post salarissen voor in totaal € 1 miljoen bedragen
overgeboekt naar de algemene middelen (€ 300.000), naar de APPA voorziening (€ 150.000) en
naar diverse inhuurbudgetten (€ 555.000).
Personeel van derden (€ 658.000 V)
Zoals aangegeven bij de salarissen is er een bedrag van € 555.000 overgeheveld van de salarissen
naar inhuur bij de 3e perioderapportage 2020. Mede vanwege COVID-19, maar ook door het niet
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vinden van geschikte kandidaten voor de inhuur, is het niet gelukt om dit inhuur budget in te
zetten.
Organisatiekosten (€ 297.000 V)
Mede vanwege COVID-19 zijn er voordelen op de organisatiekosten van totaal € 297.000. Dit
betreft voor € 148.000 scholing, € 82.000 reis- en verblijfskosten en € 67.000 inventaris.
Belasting en heffingen (€ 342.000 V)
De paragraaf lokale heffingen laat zien dat er een voordeel is van € 507.000 op de belastingen,
heffingen en leges. Voor de onderverdeling van dit bedrag verwijzen wij naar de paragraaf lokale
heffingen. In het bedrag van de leges zit € 165.000 leges glasvezelnetwerk. Deze leges hebben we
hier in mindering gebracht. Dit omdat wij deze meenemen in de post Verkeer en vervoer, zodat wij
ook de kosten hierbij kunnen betrekken (zie Verkeer en vervoer).
Kapitaallasten (€ 1.129.000 V)
Het voordeel betreft voornamelijk afschrijvingen (€ 1,1 miljoen), een zeer gering deel is rente. Het
rentevoordeel is al in 3e perioderapportage 2020 aan het voorlopig begrotingssaldo 2020 gevoegd.
De verschillen op de afschrijvingen worden pas duidelijk als de kapitaallasten in maart na
balansdatum definitief zijn.
Het verloop van de post kapitaallasten in 2020 kan als volgt worden weergegeven:
primitieve

wijzigingen

begroting
Afschrijving

9.729.000

begroting

realisatie

na wijziging
299.000

10.028.000

verschil
voordelig

8.894.000

1.134.000

Het voordeel van de post afschrijvingen 2020 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging van
€ 1.134.000 betreft voornamelijk:
- Inzamelen en verwerken afval € 182.000;
- Wegen € 266.000;
- Openbaar groen en openluchtrecreatie € 113.000;
- Riolering € 118.000;
- Wonen en bouwen € 112.000.
De oorzaak hiervan zijn deels nog niet uitgevoerde investeringen, maar ook de gevolgen van de
notitie materiële vaste activa van de commissie Besluit en Verantwoorden. Door de start van het
moment van afschrijven in het jaar na ingebruikname van het activum is er een éénmalig voordeel
in 2020. Dit omdat bij de opstellen van de begroting 2020 begin 2019 de gevolgen van de notitie
materiële vaste activa nog niet waren verwerkt.
Toegerekend aan grondexploitatie en investeringen (€ - 442.000 N)
Wij hebben een nadeel van € 220.000 door per saldo minder werkelijke salarissen bij
investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie. In alle gevallen betreft het een van de
raming afwijkende toerekening salariskosten. Dit door het aantal werkelijk bestede uren aan de
desbetreffende zaken.
Wij hebben een per saldo nadeel van € 223.000 door het minder toerekenen van overhead aan de
investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie. De overhead rekenen wij toe door een
opslag bovenop de salarissen te doen. Omdat wij minder salarissen aan de investeringen,
bedrijventerreinen en grondexploitatie toerekenden is er ook minder overhead toegerekend.
Daarnaast was bij de begroting 2020 de toegerekende overhead aan investeringen,
bedrijventerreinen en grondexploitatie niet gewijzigde ten opzichte van 2019, wat het hogere
nadeel ook deels verklaart.
Verkeer en vervoer (€ 109.000 V)
De belangrijkste reden voor het positieve verschil is het saldo van de ontvangen leges,
degeneratievergoedingen en de kosten die gemaakt zijn door derden voor het glasvezelnetwerk.
Het overschot is voor een belangrijk deel aangemerkt als budgetoverheveling naar 2021 om in dat
jaar dit verder uit te voeren.
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Energie (€ -101.000 N)
Bij de meeste gemeentelijke gebouwen is het energieverbruik lager. Door de verhogingen van de
energiebelasting ontstaat er een per saldo nadeel op de energielasten van € 101.000.
Stortkosten (€ -437.000 N)
Als gevolg van COVID-19 en de daarbij genomen maatregelen is er een thuis opruimactie ontstaan.
Hierdoor werd het aanmerkelijk drukker op de milieustraten. Dit met als gevolg dat de hoeveelheid
aangeboden afval, en daarmee de stortkosten, incidenteel meer waren in 2020. In 2020 heeft het
Rijk wel compensatie aangekondigd maar nog niet gegeven. Zodra deze compensatie komt moeten
wij deze op basis van aanvullende begrotingsvoorschriften in 2021 verantwoorden.
Beheer overige gebouwen en gronden (€ 677.000 V)
Dit voordeel betreft een samenstel van posten. De belangrijkste hebben te maken met incidentele
grondverkopen. De grondverkopen betreffen de volgende locaties:
- Van der Peijlstraat, Terneuzen;
- Leidingenlaan-Zuidhof, Sluiskil;
- Leepstraat, Sas van Gent;
- Oranjestraat, Axel;
- 4 Ambachtenstraat Sas van Gent;
- Oostkade Sluiskil.
Voor het project de Kampanje zijn gronden verkocht aan de projectontwikkelaar voor € 430.000.
Deze verkoopopbrengst gebruiken wij als dekking van de realisatie van de nieuw te bouwen
bibliotheek. Dit bedrag voegen wij bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 toe aan de
bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen economisch nut, evenals de hiervoor nog in 2021
te ontvangen bedragen.
Algemene uitkering Gemeentefonds (€ 372.000 V)
Het gemeentefonds geeft in 2020 een voordeel van € 148.000. Dit is een combinatie van
aanpassing van de uitkeringsfactor, de aantallen en de compensatie COVID-19 door het Rijk bij de
decembercirculaire 2020. Het grootste voordeel in deze analyse ziet op nabetalingen 2018
(€ 69.000 V) en 2019 (€ 159.000 V). Dit vanwege de actualisatie van aantallen waarmee het Rijk
de algemene uitkering berekent. Vooral het CBS publiceert diverse definitieve aantallen pas na
afloop van één of meerdere jaren. Dit met als gevolg dat hierdoor het Rijk de algemene uitkeringen
voor die jaren bijstelt.
Hogere uitkering brandschade basisschool De Geule (€ 311.000 V)
De afhandeling van de brandschade met de verzekering heeft enige tijd geduurd. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot een hogere uitkering van de verzekering dan verwacht voor de brandschade bij
basisschool De Geule in de Rivierenbuurt.
Herverdeling middelen startgroepen (€ 122.000 V)
Dit voordeel betreft een herverdeling van de middelen voor de startgroepen. Door nadere
uitvoeringsafspraken en wijziging als gevolg van de toegekende Regiodeal ZVL 'Zeeuwen Zelf aan
Zet', zijn de geraamde bedragen voor de startgroepen herverdeeld over de jaren 2020 t/m 2023.
In 2020 stond er een raming van € 150.000 waarvan € 28.500 uitgegeven is. Het restant van
€ 121.500 is opgenomen in de overzichten op het eind van deze analyse voor toevoeging aan de
reserve sociaal domein bij de resultaatbestemming 2020.
Bijdrage collectief vervoer (CVV) (€ 407.000 V)
Het voordeel op de bijdrage CVV is vooral ontstaan door minder leerlingenvervoer als gevolg van
de sluiting van de scholen tijdens de lockdown.
Cultuurpresentatie, productie, en -participatie (€ 111.000 V)
Het overschot op de cultuurmiddelen is voor het grootste deel het restant van het cultuurfonds van
2020. In 2020 hebben we met de COVID-19 compensatie van het Rijk (€ 367.000) voor
ondersteuning culturele instellingen een cultuurfonds geopend. Instellingen konden op basis van
bepaalde criteria een beroep op dit fonds doen. Het restant (€ 71.000) is opgenomen in de
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overzichten op het eind van deze analyse voor toevoeging aan het cultuurfonds 2021.
Sociaal domein niet hekwerk (€ 792.000 V)
We spraken af dat we voor de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet budgetneutraliteit hanteren.
Dit noemen we het hekwerk. Daarnaast bevat programma 6 Sociaal domein ook nog andere posten
die niet tot het hekwerk behoren. Op deze posten hebben wij per saldo € 792.000 voordeel. Dit is
vooral onderverdeeld in:
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, waaronder uitvoeringskosten TOZO € 861.000;
- Minimabeleid € 71.000
- Inburgering € - 106.000
Wonen en bouwen (€ 230.000 V)
De belangrijkste reden voor het voordeel is het nog niet uitgegeven budget voor subsidies asbest
(€ 180.000). Ook de onderzoeken voor de gemeentelijke transitievisie zijn nog niet uitgevoerd.
Daarom hevelen we ook dit bedrag (€ 50.000) over naar 2021. Dit betreft transitie
haalbaarheidsonderzoeken voor projecten van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
Overige mutaties onder de € 100.000 (€ 43.000 N)
Dit is de sluitpost naast de hierboven apart genoemde posten die ontstaat door een veelheid van
posten onder de € 100.000, zowel min als plus. Omdat wij de posten boven € 100.000 toelichten
gaan wij verder niet in op deze sluitpost.
Voor een meer verklarende toelichting verwijzen wij naar de toelichting op baten en lasten per
programma.
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 en resultaatbestemming 2020
Bestemming jaarrekeningsaldo 2020
Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Bedrijfsvoering
Overig

58.000
159.000
217.000

Te vormen / toevoegingen aan bestemmingsreserves

Reserve Covid-19 (Decembercirculaire 2020)
Reserve Covid-19 Coronacompensatie culturele voorzieningen
Reserve Covid-19 Uitvoeringskosten TOZO
Reserve Sociaal domein Startgroepen
Reserve vergoedingen glasvezelnetwerk
Reserve kapitaallasten economisch nut
Algemene reserve

169.000
71.000
273.000
121.500
95.000
430.000
7.296.500
8.456.000

Jaarrekeningsaldo 2020

8.673.000
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Opnieuw te ramen in 2021
Te ramen lasten en baten in 2021

Bedrag

Lasten
Bedrijfsvoering

122.300

Sloopkosten De Geule BS Rivierenbuurt
Camperplaatsen

70.300
100.000

Project nieuwe WOZ beschikkingen

63.200

Omgevingswet

38.800

Social return on investment / Werk naar werk

377.000

Dwarsstraat 2

11.600

Klimaatbeleid

89.400
872.600

Baten
Algemene reserve Bedrijfsvoering

122.300

Algemene reserve Sloopkosten de Geule BS Rivierenbuurt
Algemene reserve Camperplaatsen

70.300
100.000

Algemene reserve Project nieuwe WOZ beschikkingen

63.200

Algemene reserve Omgevingswet

38.800

Reserve social return on investment

377.000

Reserve Stadsuitleg Dwarsstraat 2

11.600

Reserve klimaatbeleid

89.400
-872.600

Saldo opnieuw te ramen in 2021

0

Overhevelingen reserves per 31-12-2020
Overhevelingen reserves x € 1.000

Bedrag

Lasten

Reserve onderhoud gebouwen i.v.m. Vernieuwen compressor Markt 1 Axel
Reserve onderhoud gebouwen i.v.m. desinfectie-installatie Vliegende Vaart
Reserve onderhoud gebouwen i.v.m. Uitvoering 5e fase renovatie Willibrordustoren

-41.000
-13.000
-25.000
-79.000

Baten

Reserve kap lasten econ nut i.v.m. Vernieuwen compressor Markt 1 Axel
Reserve kap lasten econ nut i.v.m. desinfectie-installatie Vliegende Vaart
Reserve kap lasten econ nut i.v.m. Uitvoering 5e fase renovatie Willibrordustoren
Saldo overhevelingen reserves
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41.000
13.000
25.000
79.000
0

b. Toelichting baten en lasten per programma
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Algemeen
Voor wat betreft een toelichting op afwijkingen in personeelslasten, kapitaallasten en onderhoud
gebouwen verwijzen wij naar hoofdstuk III Toelichting op baten en lasten, onderdeel a. Analyse
rekeningresultaat en onderdeel b. Toelichting Baten en Lasten per programma.

Programma Bestuur en ondersteuning
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

5.807

5.836

6.075

-239

N

Baten

2.710

2.502

3.094

592

V

Saldo

3.097

3.335

2.982

353

V

-588

-573

-15

N

3.097

2.747

2.409

338

V

bedrag x € 1.000

Mutaties reserves
Resultaat

Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Bestuur en ondersteuning

€

2.982.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

353.000

Procentueel is dit:

10,60%

Wij verklaren dit verschil als volgt:

Totale afwijking baten en lasten
Loonkosten eigen personeel

€ -265.000

N

Kapitaallasten

€

59.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

-7.000

N

Totaal te verklaren afwijking

€ 353.000

V

€ -213.000

N

€ 566.000

V

Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Beheer overige gebouwen en gronden (€ 677.000 V)
Dit voordeel betreft een samenstel van posten. De belangrijkste hebben te maken met incidentele
grondverkopen. De grondverkopen betreffen de volgende locaties:
- Van der Peijlstraat, Terneuzen;
- Leidingenlaan-Zuidhof, Sluiskil;
- Leepstraat, Sas van Gent;
- Oranjestraat, Axel;
- 4 Ambachtenstraat Sas van Gent;
- Oostkade Sluiskil.
Voor het project de Kampanje zijn gronden verkocht aan de projectontwikkelaar voor € 430.000.
Deze verkoopopbrengst gebruiken wij als dekking van de realisatie van de nieuw te bouwen
bibliotheek. Dit bedrag voegen wij bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 toe aan de
bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen economisch nut, evenals de hiervoor nog in 2021
te ontvangen bedragen.
Voorzieningen Wachtgeld en APPA (€ - 95.000 N)
Dit nadeel betreft een extra dotatie APPA wachtgeld vanwege ontslag wethouder in 2020.
Daarnaast is van invloed een lagere dotatie APPA pensioenvoorziening vanwege overlijden van
twee ex-wethouders en een extra dotatie APPA pensioenvoorziening door een daling rekenrente ten
opzichte van de tussentijdse berekening bij de 3e perioderapportage 2020.
Mutaties reserves
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De lagere onttrekking aan de reserves van € 15.000 betreft de reserve stadsuitleg voor
Dwarsstraat 2 en de algemene reserve (rekeningsaldo 2019) voor het traject kadaster.

Programma Veiligheid
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

5.512

5.691

5.986

-295

N

Baten

44

44

58

14

V

Saldo

5.468

5.647

5.928

-282

N

5.468

5.647

5.928

-282

N

bedrag x € 1.000

Lasten

Mutaties reserves
Resultaat

Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid

€

5.928.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel van

€

282.000

Procentueel is dit:

5,00%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ -282.000 N

Loonkosten eigen personeel

€ 13.000

V

Kapitaallasten

€ 46.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€ 38.000

V

Totaal te verklaren afwijking

€

97.000 V

€ -379.000 N

Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Openbare orde en veiligheid (€ - 407.000 N)
Het nadeel betreft het opstellen van een NGE-opgave (Bommenregeling) 2020 begin 2021.
Gemeente Terneuzen kan voor andere instanties een verzoek indienen voor een NGE-vergoeding
via het gemeentefonds. De aanvraag is begin 2021 bij het Rijk ingediend. De gelden ontvangen we
bij de Meicirculaire 2021 Gemeentefonds. Omdat het een vergoeding over 2020 betreft moeten we
deze volgens de verantwoordingsvoorschriften (het BBV) meenemen in de jaarrekening 2020. De
baten die via het gemeentefonds komen verantwoorden wij volgens de voorschriften bij de
algemene dekkingsmiddelen. Daartegen valt het nadeel van € 407.000 in dit programma weg.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves bij dit programma.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

11.319

12.166

10.775

1.391

V

Baten

297

406

705

298

V

Saldo

11.022

11.760

10.070

1.690

V

-44

-936

-64

-872

N

10.978

10.824

10.007

818

V

bedrag x € 1.000

Lasten

Mutaties reserves
Resultaat
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Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Verkeer, vervoer en
waterstaat
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€ 10.070.000
€

Procentueel is dit:

1.690.000
14,40%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 1.690.000 V

Loonkosten eigen personeel

€ -74.000

N

Kapitaallasten

€ 791.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

V

20.000

Totaal te verklaren afwijking

€ 737.000 V
€ 953.000 V

Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Leges vergunningen en ontheffingen (€ 109.000 V)
De belangrijkste reden voor het positieve verschil is het saldo van de ontvangen leges,
degeneratievergoedingen en de kosten die gemaakt zijn door derden voor het glasvezelnetwerk.
Het overschot is voor een belangrijk deel aangemerkt als budgetoverheveling naar 2021 om in dat
jaar dit verder uit te voeren.
Camperplaats Sas van Gent (€ 100.000 V)
De aanleg en de exploitatie van de camperplaats te Sas van Gent is vertraagd. De oorzaak hiervan
is een aangetroffen bodemverontreiniging met asbest op het terrein./ Daarnaast hebben alle
potentiële kandidaat-exploitanten zich teruggetrokken door COVID-19 en een verkleining van het
terrein vanwege de geconstateerde asbestverontreiniging. In 2021 starten we een nieuw (breder)
aanbestedingstraject Om deze reden hevelen we € 100.000 over naar 2021 (zie mutatie reserves).
Westkade Sas van Gent (€ 750.000 V)
Er ontstaat voordeel doordat de bijdrage voor de Westkade in 2021 wordt afgerekend. Om deze
reden hevelen wij € 750.000 over naar 2021 (zie ook mutatie reserves).
Mutaties reserves
Het nadeel op de reserves betreft het niet onttrekken van de algemene reserve voor de
Camperplaats en de Westkade Sas van Gent in 2020. Deze onttrekkingen schuiven evenals de
lasten door naar 2021.
Het overig nadeel op de reserves betreft een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten
maatschappelijk nut, door lagere kapitaallasten in dit programma voor dat onderdeel.

Programma Economie
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

5.102

4.835

2.490

2.345

V

Baten

3.980

3.922

1.785

-2.137

N

Saldo

1.122

913

705

208

V

-13

86

267

-181

N

0

999

972

27

V

bedrag x € 1.000

Mutaties reserves
Resultaat
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Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Economie

€

705.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

208.000

Procentueel is dit:

22,80%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 208.000 V

Loonkosten eigen personeel

€

-71.000

N

Kapitaallasten

€ -250.000

N

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

V

24.000

Totaal te verklaren afwijking

€ -297.000 N
€ 505.000 V

Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 479.000 V)
De bedrijventerreinen (en grondexploitatie) zijn per saldo budgettair neutraal met mutaties door de
gehele jaarrekening. Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de bedrijventerreinen naar
de paragraaf Grondbeleid.
Forensenbelasting (€ - 41.000 N)
De werkelijke opbrengst is € 41.000 (13,5%) lager dan begroot en bedraagt € 262.000. Er zijn in
2020 minder aanslagen forensenbelasting opgelegd. Dit komt omdat er bijvoorbeeld sprake was
van hoofdverblijf in plaats van een tweede woning of dat er sprake was van een
verhuurovereenkomst.
Economische promotie (€ 47.000 V)
Door een samenstel van posten is er per saldo voordeel op economische promotie. Onderdeel
hiervan is het niet meer toevoegen van € 20.000 aan de reserve Cofinanciering Toerisme en
Plattelandsontwikkeling voor LEADER projecten. Deze reserve is in 2020 opgeheven bij
besluitvorming over de Kaderbrief 2021-2024.
Mutaties reserves
Het betreft vooral een per saldo toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie van € 213.000.
Voor Terneuzen Zuid nemen we winst en voegen € 327.000 te aan de reserve grondexploitatie.
Voor Handelspoort Zuid onttrekken we € 114.000. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen
wij naar de paragraaf grondbeleid.
Daarnaast is er nog een voordeel door correctie op de budgetoverhevelingen bij de 3e
perioderapportage op het onderdeel Economische ontwikkeling. Er was meer overgeheveld dan dat
er bij de jaarrekening 2020 overblijft.

Programma Onderwijs
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

8.663

9.699

8.013

1.685

V

Baten

3.912

3.636

3.055

-582

N

Saldo

4.750

6.063

4.959

1.104

V

-2

-370

-293

-77

N

4.748

5.693

4.666

1.026

V

bedrag x € 1.000

Mutaties reserves
Resultaat
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Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs

€

4.959.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

1.104.000

Procentueel is dit:

18,20%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 1.104.000 V

Loonkosten eigen personeel

€

70.000

V

Kapitaallasten

€ 238.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€-191.000

N

Totaal te verklaren afwijking

€ 117.000 V
€ 987.000 V

Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Onderwijshuisvesting (€ 429.000 V)
Dit voordeel betreft voor € 312.000 een hoger ontvangen vergoeding van de verzekering voor de
brandschade bij basisschool De Geule in de Rivierenbuurt. Ook bevat het een voordeel van
€ 70.000 door het nog niet slopen van basisschool De Geule omdat de voorbereidingen voor de
aanbesteding nog niet zijn afgerond. Dit in verband met onderzoek naar een eventueel aanwezige
flora en fauna. Het laatste voordeel betreft de nog niet uitgevoerde reparatie aan het dak van de
Marijkeschool voor een bedrag van € 46.000. De opdracht is verstrekt door Perspecto. Het is de
aannemer niet meer gelukt de reparatie in 2020 uit te voeren. Zowel het bedrag voor de sloop van
De Geule (zie mutatie reserves) als het bedrag voor de reparatie van het dak van de Marijkeschool
hevelen we over naar 2021.
Subsidie peuterspeelzalen (€ 143.000 V)
Dit voordeel betreft voornamelijk een herverdeling van de middelen voor de startgroepen. Door
nadere uitvoeringsafspraken en wijziging als gevolg van de toegekende Regiodeal ZVL 'Zeeuwen
Zelf aan Zet', zijn de geraamde bedragen voor de startgroepen herverdeeld over de jaren 2020 t/m
2023. In 2020 stond er een raming van € 150.000 waarvan € 28.500 uitgegeven is. Het restant
van € 121.500 is opgenomen in de overzichten op het eind van deze analyse voor toevoeging aan
de reserve sociaal domein bij de resultaatbestemming 2020.
Bijdrage collectief vervoer (CVV) (€ 407.000 V)
Het voordeel op de bijdrage CVV is vooral ontstaan door minder leerlingenvervoer als gevolg van
de sluiting van de scholen tijdens de lockdown.
Mutaties reserves
Het nadeel betreft vooral het niet doen van een onttrekking aan de algemene reserve van € 70.000
in 2020 voor de sloop van basisschool De Geule. De sloop en deze onttrekking ramen we opnieuw
in 2021.

Programma Sport, cultuur en recreatie
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

17.316

18.097

17.046

1.052

V

Baten

1.829

2.408

2.458

50

V

Saldo

15.486

15.689

14.587

1.102

V

-123

-109

-14

N

15.566

14.479

1.087

V

bedrag x € 1.000

Lasten

Mutaties reserves
Resultaat
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15.353

Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie

€ 14.587.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

1.102.000

Procentueel is dit:

7,00%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 1.102.000 V

Loonkosten eigen personeel

€ 255.000

V

Kapitaallasten

€ 395.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

N

- 2.000

Totaal te verklaren afwijking

€ 649.000 V
€ 453.000 V

Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 64.000 V)
Het voordeel op deze post is een samenstel van meerdere kleiner voordelen en nadelen. De
belangrijkste post is een restant op de speelvoorzieningen van € 40.000. Deze post is beschikbaar
gesteld bij de 3e perioderapportage 2020. Het is niet meer gelukt om de speeltoestellen nog in
2020 te plaatsen. Na de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders was er
te weinig tijd om dit uit te voeren in 2020. Om deze reden hevelen we dit bedrag over naar 2021.
Sportaccommodaties (€ 139.000 V)
Het voordeel op deze post betreft meerdere onderdelen, zowel plus als min. Dit betreft onder
andere inhuur personeel van derden, elektra- en waterverbruik en diverse diensten/materialen. De
belangrijkste oorzaak is COVID-19. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor de
sportaccommodaties. In eerdere perioderapportages in 2020 zijn er lagere opbrengsten
gerapporteerd. In bovenstaand voordeel zit nog een per saldo voordeel van ontvangen
compensatie door het Rijk voor minder ontvangsten en een lagere restantopbrengst voor de
sportaccommodaties.
Cultuurpresentatie, productie, en -participatie (€ 111.000 V)
Het overschot op de cultuurmiddelen is voor het grootste deel het restant van het cultuurfonds van
2020. In 2020 hebben we met de COVID-19 compensatie van het Rijk (€ 367.000) voor
ondersteuning culturele instellingen een cultuurfonds geopend. Instellingen konden op basis van
bepaalde criteria een beroep op dit fonds doen. Het restant (€ 71.000) is opgenomen in de
overzichten op het eind van deze analyse voor toevoeging aan het cultuurfonds 2021.
Cultureel erfgoed (€ 62.000 V)
Dit voordeel ontstaat doordat de lasten voor inhuur personeel van derden en onderzoekskosten
voor de archeologische toets direct op de desbetreffende projecten zijn verantwoord.
Mutaties reserves
Het nadeel op de reserves betreft vooral de hogere onttrekking aan de kapitaallasten
maatschappelijk nut.

Programma Sociaal domein
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

68.903

83.008

76.832

6.176

V

Baten

15.148

24.616

23.615

-1.002

N

Saldo

53.755

58.392

53.218

5.174

V

Mutaties reserves

-2.663

-3.820

-857

-2.963

V

Resultaat

51.092

54.572

52.361

2.211

V

bedrag x € 1.000
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Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Sociaal domein

€ 53.218.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

5.174.000

Procentueel is dit:

8,90%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 5.174.000 V

Loonkosten eigen personeel

€ 344.000

V

Kapitaallasten

€

43.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

46.000

V

Totaal te verklaren afwijking

€

433.000 V

€ 5.607.000 V

Toelichting
In de analyse van dit programma betrekken we ook de niet ingevulde taakstelling in het sociaal
domein over 2020. Dit bedrag is € -1.294.000. Het te verklaren bedrag is in dit programma
€ 5.607.000 -/- € 1.294.000 = € 4.313.000 V.
Participatie
Het saldo van de Participatiewet in dit programma is € 2.946.000 V.
De belangrijkste oorzaak hiervan is het voordeel op de Inkomensregeling/arbeidsparticipatie van
bijna € 2,4 miljoen. Dit vooral als gevolg van een hogere BUIG. Bij de verdeling van de BUIG
middelen in 2020 was de gemeente Terneuzen de grootste voordeelgemeente. Dit leidde ertoe dat
we een aanmerkelijk hoger aandeel uit het landelijke BUIG budget kregen.
Daarnaast betreft het een lagere tekort bij Dethon over 2020. Volgens de primitieve begroting
2020 van Dethon was er voor Terneuzen een te betalen aandeel in het tekort van € 1.291.000. In
werkelijkheid is ons aandeel € 483.000. Er is minder nadeel van € 808.000. Hiervan boekten wij al
€ 250.000 in bij de 2e monitor sociaal domein. Resteert voor deze jaarrekening nog € 558.000
minder nadeel.
Daarnaast staat er op stelposten nog een niet ingevulde taakstelling voor de Participatiewet van
€ -34.000.
Het overschot op het programma brengen wij met verrekening van de niet ingevulde taakstelling
ten gunste van de reserve sociaal domein (zie mutaties reserves).
Wmo
Het saldo van de Wmo in dit programma is € 308.000 V.
Dit voordeel is vooral ontstaan door diverse posten:
- Jaarrekening 2020 aan-z € 292.000 V;
- Bijdrage aan CVV € 101.000 V;
- Hulp bij huishouden zo-net € -381.000 N;
- maatwerkvoorzieningen, vooral Hbh € 200.000 V.
De voordelen zijn voor een groot deel COVID-19 gebonden. De niet gerealiseerde verwachte daling
van Hulp bij huishouden bij zo-net en de daarbij niet geraamde volumegroei is de oorzaak van het
nadeel bij het project omzetting naar een maatwerkvoorziening.
Het saldo van de jaarrekening 2020 aan-z (concept € 292.415 positief) is meegenomen in onze
jaarrekening omdat dit in lijn is met financiële verordening van aan-z. De bestemming van dit saldo
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vraagt nog wel om besluitvorming van AB aan-z. Dit bestuursorgaan gaat ook over de financiële
verordening. Door opname van het saldo volgens de geldende financiële verordening van aan-z
willen we voorkomen dat er willekeur door de uitkomst bij opvolging van de financiële verordening
van aan-z ontstaat.
Daarnaast staat er op stelposten nog een niet ingevulde taakstelling voor de Wmo van € -424.000.
Het overschot op dit programma brengen wij met verrekening van de niet ingevuld taakstelling ten
laste van de reserve sociaal domein (zie mutaties reserves).
Jeugdhulp
Het saldo van de jeugdhulp in dit programma is € 372.000 V.
Dit voordeel is ontstaan door diverse posten:
- algemene kindvoorzieningen € 53.000 V;
- minder afname extra diensten GGD € 41.000 V;
- budget huiselijk geweld en kindermishandeling € 34.000 V;
- persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd € 85.000 V;
- afrekening kosten jeugdhulp 2019 € 48.000 V;
- Jaarrekening 2020 CVV € 107.000 V.
Ook deze voordelen zijn voor een groot deel COVID-19 gebonden.
Daarnaast staat er op stelposten nog een niet ingevulde taakstelling voor de jeugdhulp van
€ -836.000.
Het overschot op dit programma brengen wij met verrekening van de niet ingevuld taakstelling ten
laste van de reserve sociaal domein (zie mutaties reserves).
Afrekensystematiek IJZ
We hebben de ramingen van de laatst vastgestelde begrotingswijziging van de GGD voor de IJZ
moeten opnemen als realisatie. Dit door de afgesproken nieuwe afrekensystematiek voor de
jeugdhulp van de Inkooporganisatie jeugdhulp (de zogenoemde t+1). In februari 2021 is een
tussenstand opgemaakt voor 2020 die ongeveer € 6 ton hoger was dan deze raming. Dit betekent
dat er in 2021 nog een nadeel wordt verwacht over 2020 op de jeugdhulp van ongeveer € 6 ton.
De laatste berichten vanuit het IJZ zijn dat de afrekening 2020 eerder hoger dan lager zal zijn.
Deze afrekening brengen wij in 2021 nog ten laste van de reserve sociaal domein.
Overige onderdelen sociaal domein
Het voordelig saldo op de overige onderdelen niet zijnde hekwerk sociaal domein is € 792.000, dit
rekening houdend met de mutatie op de reserve Sociaal domein niet zijnde hekwerk.
Dit betreft voor het grootste deel een voordeel van € 865.000 op de BBZ. Hiervan is € 559.000
vergoeding uitvoeringskosten TOZO.
De gemeente krijgt voor de uitvoering van de TOZO de volgende uitvoeringskosten: 1.169 x € 450
(besluit op een aanvraag levensonderhoud) en 41 x € 800 (besluit op een aanvraag kapitaal) =
€ 558.850. De werkzaamheden voor de TOZO zijn uitgevoerd door een combinatie van eigen
personeel en de medewerkers van het Werkservicepunt.
Minimabeleid
De kosten van minimabeleid zijn per saldo € 122.000 voordelig. Dit is voor een deel veroorzaakt
door lagere kosten armoedebestrijding kinderen € 49.000 en hogere inkomsten voor
terugontvangen bijzondere bijstand € 64.000. De lagere kosten armoedebestrijding kinderen
betreft minder kosten Stichting Leergeld door minder aanvragen als gevolg van COVID-19.
Daarnaast betreft het minder activiteiten door Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland mede als
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gevolg van COVID-19, maar ook door lagere gemiddelde kosten per kind. Tegenover dit voordeel
staat ook nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve.
Inburgering
Bij inburgering is er bij de baten en lasten een voordeel van € 59.000. Dit voordeel is vooral
ontstaan door een bijdrage van derden inburgering (gemeente Sluis) en een bijdrage van het COA
(bij de niet onttrokken reserves is een bedrag opgenomen van € 165.000 voor inburgering. Het
niet onttrekken hiervan leidt afgezet tegen het voordeel van € 59.000 tot een per saldo nadeel op
inburgering van € 106.000. Dit nadeel heeft vooral te maken met de budgetoverheveling op
inburgering bij de 3e perioderapportage 2020, waarvan een deel van de € 165.000 ten onrechte
deel uitmaakte.
SROI/WNW
Bij deze onderdelen is er voordeel van € 377.000. Deze middelen zijn middelen die behoren tot het
Werkservicepunt. Jaarlijks ramen wij deze middelen, en aan het einde van het jaar brengen wij het
overschot over naar het volgende jaar. Dit doen wij net zo lang totdat deze middelen op zijn. Dit
bedrag valt in 2020 weg tegen het niet onttrekken van de reserves SROI/WNW (zie ook mutaties
reserves).
Mutaties reserves niet Hekwerk
Onderstaand geven wij inzicht in de reserve sociaal domein voor de niet tot het hekwerk behorende
posten, waartegen een deel van de mutaties hierboven (deels) wegvalt:
Omschrijving

Raming

Werkelijk

Saldo

Bestemming rekeningsaldo 2019 2e fase
voorbereidingskosten stadsboerderij

27.000

8.250

18.750

N

Bestemming rekeningsaldo 2019 SROI

20.000

10.630

9.370

N

Bestemming rekeningsaldo 2019 bijlage
34 Werk naar Werk

368.000

0

368.000

N

Bestemming rekeningsaldo 2019 nieuwe
wet Inburgering

165.000

0

165.000

N

Bestemming rekeningsaldo 2019
formatieonderzoek W&I/WSP

34.000

16.200

17.800

N

Bestemming rekeningsaldo 2019
Armoede en Schulden

51.000

0

51.000

N

-81

81

V

34.999

630.001

N

Opheffing reserve Verlengde jeugdzorg
Totaal

665.000

Mutaties reserves hekwerk (budgettair neutraal)
Onderstaand geven wij inzicht in het resultaat van het hekwerk sociaal domein per onderdeel.
Hieruit blijkt dat het de Participatiewet is die het grote voordeel veroorzaakt. Hiermee worden de
tekorten op de andere onderdelen afgedekt. Voor specificatie van de resultaten zie de toelichting
hierboven.
Omschrijving

Raming

Werkelijk

Saldo

Wmo

17.124.034

17.239.180

-115.146

N

Participatiewet

12.619.988

9.707.732

2.912.256

V

Jeugdwet

18.120.413

18.584.263

-463.850

N

Subtotaal

47.864.435

45.531.175

2.333.260

V

3.059.665

726.405

2.333.260

N

44.804.770

44.804.770

0

Reserve sociaal domein
Resultaat Sociaal domein
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Programma Volksgezondheid en milieu
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

15.365

15.586

15.269

317

V

Baten

14.811

14.613

14.741

128

V

Saldo

554

973

528

445

V

-1

-402

-210

-193

N

552

571

319

252

N

bedrag x € 1.000

Mutaties reserves
Resultaat

Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu

€

528.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

445.000

Procentueel is dit:

45,70%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 445.000 V

Loonkosten eigen personeel

€ -241.000

N

Kapitaallasten

€ 738.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

V

Totaal te verklaren afwijking

44.000

€ 540.000 V
€ -95.000 N

Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Riolering (€ 166.000 V)
Het per saldo voordeel op riolering betreft vooral het grondwatermeetnet in Sluiskil ( € 50.000) en
beheer en onderhoud BOB (€ 58.000). Het grondwatermeetnet Sluiskil kon niet volledig worden
uitgevoerd. Dit omdat we niet tijdig over de benodigde vergunningen van Rijkswaterstaat konden
beschikken. Waterschap Scheldestromen voert het beheer en onderhoud BOB (Beheer en
Onderhoud binnen Bebouwd gebied) uit. De gemeente betaalt 50% van de kosten. In 2020 is er
minder onderhoud uitgevoerd. In 2021 ramen wij de lasten opnieuw.
Opbrengst rioolheffing (€ 78.000 V)
De werkelijke opbrengst bedraagt € 5.293.000. Dit is € 78.000 (1,5%) hoger dan geraamd. De
meeropbrengst heeft te maken met hogere werkelijke WOZ-waarden van de niet-woningen dan
aan de hand van de kwartaalrapportage van Sabewa was geschat.
Afval (€ -337.000 N)
Het belangrijkste nadeel betreft de hogere stortkosten van € 447.000 en de hogere bijdrage aan
het OLAZ voor de milieustraat van € 128.000. Als gevolg van COVID-19 en de daarbij genomen
maatregelen is er een thuis opruimactie ontstaan. Hierdoor werd het aanmerkelijk drukker op de
milieustraten. Dit met als gevolg dat de hoeveel aangeboden afval, en daarmee de stortkosten en
de kosten van de bemensing, incidenteel meer waren in 2020.
Tegenover deze nadelen zijn er ook twee voordelen. Er is een voordeel van € 210.000 omdat
diverse containers die in de exploitatie waren verantwoord op basis van de nieuwe materiële vaste
activa voorschriften alsnog geactiveerd zijn.
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Opbrengst bedrijfsafval (€ 43.000 V)
De tarieven zijn per 1 januari 2020 verhoogd. Dit met de opslag van de verhoging van de
verhoogde afvalstoffenbelasting die we zelf doorberekend krijgen. Het aantal contracten voor het
bedrijfsafval is nagenoeg hetzelfde gebleven.
Bijdrage van derden in kosten kunststofverpakkingen (€ -143.000 N)
De gemeente Terneuzen is overgestapt op een andere inzamelmethode. Voorwaarde in het
contract was dat de opbrengsten voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankenkartons) naar de verwerker gingen. Hierdoor is deze post in 2020 komen te vervallen.
Mutaties reserves
Wij hebben een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve Klimaatmiddelen van € 89.000
omdat ook de lasten lager zijn. Daarnaast is er nadeel doordat diverse werkzaamheden,
grondwatermeetnet Sluiskil en BOB onderhoud (samen € 102.000) nog niet hebben kunnen laten
uitvoeren. De genoemde onderdelen ramen we in 2021 opnieuw.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Lasten

4.637

7.047

6.976

71

V

Baten

2.280

4.852

4.851

0

N

Saldo

2.357

2.196

2.125

70

V

214

-15

-106

91

V

-214

15

106

-91

V

bedrag x € 1.000

Mutaties reserves
Resultaat

Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

€

2.125.000

€

70.000

Procentueel is dit:

3,20%

Wij verklaren dit verschil als volgt:
Totale afwijking baten en lasten

€ 70.000 V

Loonkosten eigen personeel

€ -100.000

N

Kapitaallasten

€ 245.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud)

€

N

Totaal te verklaren afwijking

-17.000

€ 162.000 N
€ -92.000 N

Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Grondexploitatie (€ -294.000 N)
De grondexploitaties (en de bedrijventerreinen) zijn per saldo budgettair neutraal met mutaties
door de gehele jaarrekening. Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de
grondexploitatie naar de paragraaf Grondbeleid.
Wonen en bouwen (€ 333.000 V)
De belangrijkste reden voor het voordeel is het nog niet uitgegeven budget voor subsidies asbest
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(€ 180.000). Daarnaast zin de werkzaamheden voor Project WOZ Sabewa nog niet afgerond. Het
restantbudget van € 63.000 hevelen wij over naar 2021 (zie mutatie reserves). Ook de
onderzoeken voor de gemeentelijke transitievisie zijn nog niet uitgevoerd. Daarom hevelen we ook
dit bedrag (€ 50.000) over naar 2021. Dit betreft transitie haalbaarheidsonderzoeken voor
projecten van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Tenslotte waren er lagere lasten
voor arbeidsmigranten van € 38.000.
Omgevingsvergunningen (€ -120.000 N)
Bij de 3e perioderapportage 2020 is er een inschatting gemaakt van het totaal van de
omgevingsvergunningen. Als gevolg daarvan is er raming op dat moment met € 500.000 verhoogd.
Dit blijkt bij de opstelling van de jaarrekening 2020 een iets te royale inschatting te zijn geweest.
Mutaties reserves
Wij hebben een nadeel op de onttrekking van de algemene reserve voor Project WOZ
beschikkingen Sabewa van € 63.000. Dit valt weg tegen het voordeel door de lagere kosten van dit
project. Ditzelfde geldt voor de onttrekking aan de algemene reserve voor de arbeidsmigranten en
de omgevingswet (samen € 77.000). Al deze bedragen ramen wij opnieuw in 2021.
Op de reserve grondexploitatie hebben we voordeel door het per saldo toevoegen van opbrengsten
Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet € 160.000, Othene € 125.000 en Baljuwlaan Sluiskil € 67.000). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.
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c. Verantwoording begrotingsrechtmatigheid
Overschrijdingen ramingen op programmaniveau
Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten (en
daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van
deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de Raad uitgezette beleid” van
belang.
In de Financiële verordening gemeente Terneuzen is het volgende opgenomen:
Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma’s zoals geautoriseerd in de
(gewijzigde) begroting met niet meer dan 3% worden overschreden. Dit onder het voorbehoud dat
elders binnen de begroting voor de overschrijding dekking kan worden gevonden.
Programma (bedragen x € 1.000)

Begrote
lasten
2020

Bestuur en ondersteuning
Veiligheid

Werkelijke Procentuele
lasten
2020
overschrijding

5.836
5.691

6.075
5.986

4,10%
5,19%

Verkeer, vervoer en waterstaat
Economie

12.166
4.835

10.775
2.490

-

Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie

9.699
18.097

8.013
17.046

-

Sociaal domein
Volksgezondheid en milieu

83.008
15.586

76.832
15.269

-

7.047

6.976

-

2.192

10.723

389,11%

17.664
181.822

16.780
176.967

-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Totaal

Zoals uit de bovenstaande tabel met de lasten per programma blijkt zijn de lasten van het
programma Bestuur en ondersteuning en programma Veiligheid met meer dan 3% overschreden.
Onderstaand lichten wij dit toe. De algemene dekkingsmiddelen lichten wij niet toe. Het saldo is
het resultaat van de afwijkingen in de programma's en bevat onder andere het saldo van de
jaarrekening 2020.

Programma Bestuur en ondersteuning
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

5.807

5.836

6.075

-239

N

Baten

2.710

2.502

3.094

592

V

Saldo

3.097

3.335

2.982

353

V

bedrag x € 1.000

Lasten

De lasten van dit programma zijn overschreden met 4,10%.
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere werkelijke salarissen voor het
college van € 84.000. Bij de raming van de salarislasten 2020 voor het college was per abuis geen
rekening gehouden met de werkgeverspremie voor het APPA pensioen.
Daarnaast is de verdelingen van de salarissen in de jaarrekening 2020 hierop van invloed. De
verdeling is een budget neutrale activiteit. Dit betekent dat de hogere lasten op dit programma
worden goedgemaakt door lagere lasten elders in de jaarrekening.
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Programma Veiligheid

bedrag x € 1.000

Lasten

2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

5.512

5.691

5.986

-295

N

Baten

44

44

58

14

V

Saldo

5.468

5.647

5.928

-282

N

De lasten van dit programma zijn overschreden met 5,19%.
Deze overschrijding betreft naast een aantal kosten verlagende voordelen de kosten voor de NGEopgave 2020 (Bommenregeling). Gemeente Terneuzen kan voor andere instanties een verzoek
indienen voor een NGE-vergoeding via het gemeentefonds. De aanvraag is begin 2021 bij het Rijk
ingediend. De gelden ontvangen we bij de Meicirculaire 2021 Gemeentefonds. Omdat het een
vergoeding over 2020 betreft moeten we deze volgens de verantwoordingsvoorschriften (het BBV)
meenemen in de jaarrekening 2020. De baten die via het gemeentefonds komen verantwoorden
wij volgens de voorschriften bij de algemene dekkingsmiddelen. Daartegen valt het nadeel van
€ 407.000 in dit programma weg.
Rechtmatigheid investeringsuitgaven
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) merkt overschrijding van investeringsuitgaven aan
als onrechtmatig. Om deze onrechtmatigheid op te heffen dient de Raad voor de vaststelling van
de jaarstukken akkoord te gaan met deze overschrijdingen. Enkele investeringskredieten zijn
overschreden. Daarnaast zijn er overschrijdingen op basis van gewijzigde wetgeving. Wij lichten
hieronder de overschrijdingen vanaf € 5.000 toe. Het college is van oordeel dat de gedane uitgaven
passen binnen de door de gemeenteraad aangegeven doelstellingen van het beleid. Tevens is het
college van mening dat de uitgaven nodig waren om de desbetreffende investering te realiseren.
Het college heeft deze investeringen in mei 2021 ter autorisatie aan de gemeenteraad voorgelegd.
Overschrijdingen 2020
Onderstaand geven wij evenals in de jaarrekening een toelichting op de afwijkingen van meer dan
€ 5.000 van de door de gemeenteraad vastgestelde kredieten. Wij zijn van oordeel dat de gedane
uitgaven passen binnen de door de gemeenteraad aangegeven doelstellingen van het beleid.
Tevens zijn wij van mening dat de uitgaven nodig waren om de desbetreffende investeringen te
realiseren. Wij stellen de gemeenteraad voor daarom alsnog in te stemmen met deze uitgaven.
Uitvoering 5e fase renovatie Willibrordustoren € 25.000
Tijdens de voorbereiding van het benodigd onderhoud maakten wij een kostenraming voor de uit te
voeren restauratie. Op basis van deze raming hebben wij in 2018 het benodigd bouwbudget
bepaald van € 272.000. Bij het opstellen van het bestek bleek de toren in veel slechtere staat te
verkeren dan vooraf zichtbaar was. Tijdens het opstellen van het bestek bleek o.a. dat we
verschillende onderdelen, moesten vervangen in plaats van herstellen. De extra kosten bedroegen
in totaal € 25.000.
Spoelwagen 41 € 11.020
In verband met een aanpassing van de opbouw van een slangcassette voor slangen in rioolputten
te begeleiden zijn de kosten hoger dan geraamd. De aanpassing was noodzakelijk vanwege
geldende Arbo regelgeving. Dit was niet voorzien bij het aanvragen van het krediet.
Gewijzigde wetgeving
Door de commissie BBV is in 2019 een nieuwe notitie materiële vaste activa vastgesteld. Deze
notitie heeft een ingangsdatum van 1 januari 2019. Hierin is vastgesteld dat bepaalde kosten die
eerder op de exploitatie werden verantwoord per 1 januari 2019 moeten worden geactiveerd.
Onderstaand geven wij een toelichting op de kosten die wij hebben overgeheveld van de
exploitatiebudgetten naar investeringen. Het college is van oordeel dat de gedane uitgaven passen
binnen de door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Wij stellen de gemeenteraad voor alsnog in
te stemmen met deze (investerings)uitgaven.
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Vernieuwen compressor Markt 1 Axel € 40.730
De kosten van het vernieuwen van de compressor waren in eerste instantie ten laste gebracht van
het onderhoud gebouwen. Omdat dit levensduur verlengend onderhoud betreft moeten de kosten
op basis van de notitie Materiële vaste activa van de commissie Besluit begroting en
verantwoording (BBV) geactiveerd worden. Om deze reden hebben wij de uitgaven overgeheveld
naar een investering.
Desinfectie-installatie Vliegende Vaart € 12.609
De kosten van de desinfectie-installatie Vliegende Vaart waren in eerste instantie ten laste
gebracht van het onderhoud gebouwen. Omdat dit levensduur verlengend onderhoud betreft
moeten de kosten op basis van de notitie Materiële vaste activa van de commissie Besluit begroting
en verantwoording (BBV) geactiveerd worden. Om deze reden hebben wij de uitgaven
overgeheveld naar een investering. Door opname in het besluit van de raad over de
begrotingsrechtmatigheid worden deze uitgaven als rechtmatig en passend binnen het beleid
bestempeld. Voor de dekking van de kapitaallasten vragen wij de raad in dit voorstel om met
ingang van 2020 nog een aanvullend besluit te nemen.
Diverse containers 2020 (groen/blauw/grijs) € 209.564
Omdat de aanschaf van de losse containers gezien moet worden als een investering op basis van
de notitie Materiële vaste activa hevelen wij deze ook over naar de investeringen. Dit leidt nu tot
een voordeel in 2020 van € 209.564 op de exploitatie en tot een nadeel in de komende jaren aan
kapitaallasten.
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d. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
WNT-verantwoording 2020 Gemeente Terneuzen
De WNT is van toepassing op de gemeente Terneuzen. Het voor de gemeente Terneuzen
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit is het algemeen
bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

J.G. Princen

J.H.P. de Jong

gemeentesecretaris

griffier

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

1,0

1,0

ja

ja

€ 131.470,88

€ 89.956,69

€ 20.720,40

€ 17.791,80

€ 152.191,28

€ 107.748,49

€ 201.000

€ 201.000

N.v.t.

N.v.t.

€ 152.191,28

€ 107.748,49

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

J.G. Princen

J.H.P. de Jong

gemeentesecretaris

griffier

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

1,0

1,0

ja

ja

€ 122.125,50

€ 93.791,69

€ 19.830,60

€ 15.049,80

€ 141.956,10

€ 108.841,49

€ 194.000

€ 194.000

€ 141.956,10

€ 108.841,49

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging
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e. Vennootschapsbelasting
In 2020 dienden wij de aangiften vennootschapsbelasting 2017, 2018 en 2019 in. De
Belastingdienst legde voor de jaren 2016 en 2017 de definitieve aanslagen op. Wij betaalden voor
het belastingjaar 2016 € 4.290 aan vennootschapsbelasting. Voor het belastingjaar 2017 bedroeg
de belasting € 4.003. Voor de jaren 2018 en 2019 zijn nog geen aanslagen opgelegd.

Wat mag het kosten?
bedrag x € 1.000

2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0.9 Vennootschapsbelasting
Lasten

0

0

8

-8

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

0

0

8

-8

N
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IV Algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
In artikel 25, lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald
dat het overzicht van baten en lasten een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
moet bevatten. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
Het betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in
tegenstelling tot de afvalstoffenheffing of rioolrechten geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet
vrij aanwendbare heffingen ramen en verantwoorden wij, evenals de ontvangsten van de specifieke
uitkeringen, in de daarop betrekking hebbende programma’s onder de baten. In dit overzicht gaan
wij eerst in op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna besteden wij aandacht aan de post
onvoorzien.
Onderstaand lichten wij de belangrijkste posten uit dit overzicht toe:
Taakveld 0.11
Geen toelichting.
Taakveld 0.5
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.
Dividend
Door het niet meer ontvangen van dividend PZEM (Delta) beperkt het dividend zich tot het dividend
wat wij ontvangen van de Bank Nederlandse gemeenten.
Taakveld 0.61
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale
heffingen deel uit maken.
Taakveld 0.62
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale
heffingen deel uit maken.
Taakveld 0.63
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale
heffingen deel uit maken.
Taakveld 0.64
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale
heffingen deel uit maken.
Taakveld 0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Wij raamden voor uitkeringen uit het gemeentefonds € 98.573.000. In werkelijkheid ontvingen wij
€ 98.721.000. Het gemeentefonds geeft in 2020 een voordeel van € 148.000. Dit is een combinatie
van aanpassing van de uitkeringsfactor, de aantallen en de compensatie COVID-19 door het Rijk bij
de decembercirculaire 2020. Het grootste voordeel in deze analyse ziet op nabetalingen 2018
(€ 69.000 V) en 2019 (€ 159.000 V). Dit vanwege de actualisatie van aantallen waarmee het Rijk
de algemene uitkering berekent. Vooral het CBS publiceert diverse definitieve aantallen pas na
afloop van één of meerdere jaren. Dit met als gevolg dat hierdoor het Rijk de algemene uitkeringen
voor die jaren bijstelt.
Daarnaast zijn op dit taakveld diverse posten verantwoord voor opruiming van bommen. Deze
posten verrekent het Rijk met de gemeenten via het Gemeentefonds. Dit betreft een bedrag van
€ 407.000. Dit bedrag komt bij de lasten op het programma Veiligheid terug.
In de algemene uitkering zitten drie posten, voor een bedrag van € 169.000, die bestemd dienen
te worden bij de vaststelling van de jaarrekening. Het betreft middelen voor corona compensatie
voor intensiveringsmaatregelen voor de onderdelen gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere
bijstand, minima in quarantainetijd en re-integratie.
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Taakveld 0.8
Onvoorzien
Onvoorzien bedroeg bij het begin van het begrotingsjaar € 250.000. Onvoorzien is in het
begrotingsjaar gewijzigd op basis van genomen besluiten aangesproken voor zowel incidentele als
structurele mutaties. Het saldo van onvoorzien komt daarmee uit op € 903.000.
Stelposten
De stelposten bestaan uit voornamelijk salarissen, onderuitputting op exploitatielasten en stelpost
taakstelling sociaal domein. Deze posten maken onderdeel uit van de toelichting op de
jaarrekening in voorgaande hoofdstuk III onderdeel a. en b.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
bedrag x € 1.000

2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Lasten

769

3.450

8.673

-5.223

Baten

0

0

0

0

Saldo

769

3.450

8.673

-5.223

-894

-1.584

27

-1.611

Baten

56

90

85

-5

Saldo

-950

-1.674

-58

-1.617

520

520

545

-26

Baten

7.115

7.142

7.155

13

Saldo

-6.596

-6.622

-6.610

-12

162

162

170

-8

Baten

10.886

10.264

10.451

187

Saldo

-10.724

-10.102

-10.281

179

0

0

0

0

Baten

1.041

816

860

43

Saldo

-1.041

-816

-860

43

59

149

1.279

-1.130

Baten

964

944

1.982

1.038

Saldo

-905

-795

-703

-92

0.5 Treasury
Lasten

0.61 OZB woningen
Lasten

0.62 OZB niet-woningen
Lasten

0.63 Parkeerbelasting
Lasten

0.64 Belastingen Overig
Lasten

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Lasten

0

0

0

0

Baten

93.794

98.573

99.352

779

Saldo

-93.794

-98.573

-99.352

779
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2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

1.915

-504

21

-525

Baten

0

0

0

0

Saldo

1.915

-504

21

-525

-111.326

-115.636

-109.168

-6.468

bedrag x € 1.000

0.8 Overige baten en lasten
Lasten

Totaal algemene dekkingsmiddelen
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Reserves
2020
geraamd
primitief

2020
laatste
wijziging

2020

2020

werkelijk

verschil

Reserve kapitaallasten econ.nut
progr.Overhead

0

0

155

-155

Reserve gezond in de stad

0

120

120

0

580

580

574

6

V

0

0

35

-35

N

0

69

69

0

N

0

137

137

0

V

Reserve sociaal domein

0

171

171

0

Algemene reserve

0

7.187

7.187

0

396

396

396

0

0

69

69

0

V
V

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Reserve precariobelasting
Reserve kapitaallasten maats.nut
programma 2
Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 2
Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 4

Reserve bevolkingskrimp

N

Onttrekkingen
Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 0
Reserve kapitaallasten econ.nut
programma 2

0

0

35

-35

Reserve uitvoeringsprogramma wonen

0

81

81

0

Reserve bouwgrondexploitatie

0

2.081

2.081

0

Reserve stadsuitleg

0

1.478

1.478

0

Reserve onderwijsbeleid

0

124

124

0

Reserve cofin. toerisme en
plattelandsontwikkeling

0

107

107

0

Reserve precariobelasting

0

3.315

3.315

0

Rekeningsaldo

0

248

134

114

N

Reserve onderhoud gebouwen

85

85

62

23

N

Reserve kapitaallasten econ.nut AD

11

137

292

-155

V

-880

-934

-1.065

131

N

Saldo
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V Overzicht incidentele lasten en baten
Korte omschrijving
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de
toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de incidentele baten en lasten.
In de vanaf 2019 geldende notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV
is een stellige uitspraak opgenomen waaraan wij als gemeente moeten voldoen. Deze luidt: Voor
de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is een nadere toelichting
vereist. Uit het overzicht blijkt in hoeverre incidentele factoren van invloed zijn geweest op het
resultaat van de jaarrekening.
Voor de gemeenteraad is het ook van belang inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten.
Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht, waarbij de
structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Om dit inzicht te bieden hebben wij het
overzicht dat de structurele situatie laat zien na de toelichting op de baten en lasten toegevoegd.

Incidentele lasten en baten
Onderstaand geven wij inzicht in de incidentele lasten en
baten vanaf € 20.000.

Incidentele lasten (x € 1.000)
Programma en omschrijving

Realisatie

Bestuur en Ondersteuning
Flex- en stiltewerkplekken

33

Voertuigvolgsysteem

22

Beurtvaartkade

403

Sloop Dwarsstraat 2

29

Strategische regiovisie (samen met Hulst en Sluis)

48

Hogere juridische kosten Westkade

42

Verwervingskosten gebouwen

110

Veiligheid
Niet gesprongen explosieven

464

Verkeer, vervoer en waterstaat
Gedeelte Westkade Sas van Gent

100

Bijdrage fietstunnel maintenance valuepark

100

Glasvezelnetwerk

70

Economie
Tijdelijke of permanente oplossingen in bestaande
winkelgebieden

132

Toekomstbestendig maken van het stadscentrum

200

Onderwijs
Inzetten op startgroepen basisonderwijs
Financieel arrangement VO

29
188

Transitieplan VO

94

Plaatsen en verwijd.tijd.units De Driesprong Hoek

56

Afschrijving boekwaarde sloop de Geule

299

Inhuur projectleider

52

Noodopvang PSP

41
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Programma en omschrijving

Realisatie

Sport, cultuur en recreatie
Subsidie Scheldeprijs
Bijdragen culturele voorzieningen ivm corona
Regioarrangement cultuur (Provinciaal)

25
296
85

Sociaal Domein
Grensinfopunt tlv reserve bevolkingskrimp
Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)

45
759

Lokale aanpak eenzaamheid

20

Verlengde jeugdzorg

20

BOB werkzaamheden (Beheer en onderhoud
Oppervlaktewater Bebouwd gebied)

33

Projectplan ontmanteling zo-net

596

Volksgezondheid en milieu
Activiteitprogramma Klimaat en Duurzaamheid

31

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Stedelijke Vernieuwing
Aandeel gemeenten Hulst en Sluis bevolkingskrimp

191

Projectbudget nieuwe WOZ

127

Algemene dekkingsmiddelen/overhead
Hogere kosten archief (digitalisering en inhuur)

162

Kosten inhuur projectleiding implementatie Squit

62

Inhuur tbv strategische aanbestedingen

52

Kosten inhuur MO
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Toevoeging aan reserves

1.599

Totale incidentele lasten

6.863

Incidentele baten (x € 1.000)
Programma en omschrijving

Realisatie

Bestuur en ondersteuning
Beurtvaartkade
Strategische regiovisie (samen met Hulst en Sluis)
Verkoop grond en gebouwen

973
24
1.070

Verkeer, vervoer en waterstaat
Glasvezelnetwerk

165

Onderwijs
Uitkering brandschade de Geule

350

Sport, cultuur en recreatie
Regioarrangement cultuur (Provinciaal)

85

Sociaal domein
TOZO uitvoeringskosten

559

ESF-bonus+subsidie aanvalsplan

153
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Programma en omschrijving

Realisatie

Volksgezondheid en milieu
Vrijval voorziening riolering

88

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Stedelijke Vernieuwing
CEF call spoorlijn bijdrage North Sea Port

125

Leges De Nieuwe Sluis

499

Algemene Dekkingsmiddelen
Verhogen taalniveau statushouders

63

Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)

759

Armoede en schuld

80

Decentralisatieuitkering bevolkingskrimp 2016-2020

396

Precariobelasting

574

Niet gesprongen explosieven

431

Vergoeding frictiekosten DCMR

99

Al eerder afgeboekte vorderingen ivm faillissement

56

Onttrekking aan reserves
Totale incidentele baten

4.466
11.015

Toelichting op de baten en lasten:
In de bovenstaande tabel spreken de naam van de sommige incidentele lasten en baten al voor
zich. Deze lichten wij verder niet toe.
De posten waar dit wel nodig is lichten wij hieronder afzonderlijk toe.
Lasten
Gedeelte Westkade Sas van Gent
In 2020 onttrokken wij € 100.000 aan de algemene reserve voor de reconstructie van de Westkade
in Sas van Gent.
Bijdrage fietstunnel maintenance valuepark
In 2020 heeft de afwerking plaats gevonden van de fietstunnel onder de Innovatieweg om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Bijdrage hiervoor namens Gemeente Terneuzen was € 100.000.
Glasvezelnetwerk
Twee commerciële partijen (Delta Fiber en KPN) zijn gestart met de aanleg van het
glasvezelnetwerk in de kern Terneuzen. De andere kernen volgen later. De kosten, voor een
bedrag van € 70.000 in 2020, betreffen:
-

twee keer opgraving van dezelfde verharding omdat twee partijen werkzaamheden
uitvoeren voor de aanleg van glasvezelbekabeling
herstelwerkzaamheden omdat na enige tijd zetting ontstaat in de sleuven
kosten voor het toezicht houden tijdens de uitvoeringswerkzaamheden
De inschatting is dat in de jaren 2020 en 2021 de opbrengsten hiervoor hoger zullen zijn en in de
jaren 2022 en 2023 juist hogere kosten voor herstel. Dit is omdat de opbrengsten ver vooruit
lopen op de kosten die worden gemaakt voor herstelschade.
Tijdelijke of permanente oplossingen in bestaande winkelgebieden
WIj verstrekten in 2020 € 132.465 aan subsidies aan ondernemers voor gevelverbetering in kader
van Verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden.
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Toekomstbestendig maken van het stadscentrum
In het kader van Verknopen en Verkopen gaven wij in 2020 € 200.000 uit. Hiermee gaven we
invulling aan verschillende projecten voor het toekomstbestendig maken van het stadscentrum,
zoals onder andere project TER-Neuzen en professionalisering ondernemersvereniging Bizzy Stad
Terneuzen.
Inzetten op startgroepen basisonderwijs
De opgenomen middelen voor de startgroepen zijn incidenteel begroot voor de jaren 2020 tot en
met 2022. Het college besloot om de startgroepen met ingang van 2020 onderdeel te maken van
het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Ook besloot het college het budget van € 565.000
voor de startgroepen 2020 tot en met 2022 (2020 € 150.000; 2021 € 200.000; 2022 € 215.000)
te herverdelen over de jaren 2020 tot en met 2023 voor een bedrag van € 296.200 (2020 €
28.500; 2021 € 114.100; 2022 € 114.100; 2023 € 39.500). Het niet benodigde budget van €
268.800 wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein, waarvan € 121.500 bij de jaarrekening
2020 en € 147.300 bij de tweede perioderapportage 2021. De totale lasten in 2020 ten behoeve
van de startgroepen zijn € 75.000. Hiervan kwam € 28.500 ten laste van het budget startgroepen
en € 46.500 ten laste van het budget onderwijsachterstandenbeleid.
Financieel arrangement VO en Transitieplan VO
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, provincie en het rijk leveren 4 jaar lang een financiële bijdrage
om het VO-onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. In 2020 was deze bijdrage €
281.250.
Plaatsen en verwijderen tijdelijke units De Driesprong Hoek
In 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan gemeente Terneuzen 2020 vast.
Het huisvestingsvoorstel voor het basisonderwijs in Hoek is onderdeel van dit Integraal
Huisvestingsplan. Na het raadsbesluit van maart 2018 fuseerden de scholen Op Weg en ’t Kompas
per 1 augustus 2019 tot één toekomstige school De Driesprong. Beide scholen hebben te maken
met forse leegstand en dalende leerlingenaantallen. Het schoolbestuur stootte één van de twee
schoolgebouwen af (Op Weg). De school is nu gehuisvest in het schoolgebouw van De Driesprong
(voormalig ’t Kompas). Het gebouw is niet groot genoeg om alle leerlingen te huisvesten. Daarom
plaatste het schoolbestuur enkele tijdelijke noodlokalen. De kosten hiervoor waren in 2020
€ 56.091.
Afschrijving boekwaarde sloop de Geule
De school is niet meer in gebruik en zal in 2021 worden gesloopt. De resterende boekwaarde van
€ 299.000 is in 2020 afgeboekt. Deze kosten komen ten laste van de algemene reserve zoals
besloten in het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen.
Inhuur projectleider
In verband met het haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting voor het voortgezet onderwijs
huurden wij een externe projectleider in voor de duur van één jaar. De kosten hiervan raamden we
in 2019 op € 115.000. De projectleider startte in juni 2019. De kosten voor de periode juni tot en
met december 2019 waren € 63.000. We hevelden het restant van € 52.000 over naar 2020. Het
restant budget van € 52.000 gaven we in 2020 geheel uit aan de externe projectleider.
Noodopvang PSP
Door de COVID-19 crisis hebben (doelgroep) peuters in onze regio in 2020 in de periode van 16
maart 2020 tot 11 mei en vanaf 16 december tot en met 31 december geen peuteropvang/
voorschoolse educatie aangeboden gekregen. Een gering aantal peuters kon gebruik maken van de
noodopvang, omdat de ouders een cruciaal beroep hebben of vanwege hun kwetsbare positie. De
incidentele lasten hiervoor waren in 2020 € 41.067.
Subsidie Scheldeprijs
We namen in de begroting 2020 een incidentele last op van € 25.000 voor de bijdrage aan het
startevenement van de Scheldeprijs - editie 2020. Door de COVID-19 crisis werd zowel de
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oorspronkelijke wedstrijddatum in april als de daarna geplande editie in oktober afgelast. De
organisator heeft in 2020 tot tweemaal toe kosten noch moeite gespaard om net als in voorgaande
jaren Terneuzen een mooi startpodium aan te bieden waar de wereldtop van het professionele
wielrennen zich aan het publiek presenteert. Het college besloot de overeengekomen bijdrage van
€ 25.000, gezien de late afgelastingen van beide data, de voorbereidingskosten en de gederfde
inkomsten die hiermee gemoeid waren, aan de organisator uit te betalen.
Bijdragen culturele voorzieningen ivm corona
Als onderdeel van een COVID-19 steunpakket stelde de rijksoverheid gemeenten in 2020 een
bedrag voor lokale culturele voorzieningen beschikbaar. Voor onze gemeente ging het om een
bedrag van € 367.260 bestemd voor de borging van de lokale culturele infrastructuur. Het college
besloot met dat bedrag een COVID-19 steunfonds voor lokale voorzieningen in de gemeente
Terneuzen in te stellen met als doel lokale culturele voorzieningen te helpen die op omvallen
stonden als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het ging in het bijzonder om financiële problemen
als gevolg van het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca. Aanvragen om een
eenmalige bijdrage uit dat fonds betrof de periode maart tot en met december 2020. Het college
kende in totaal een bedrag van € 296.119 toe aan diverse culturele voorzieningen.
Regioarrangement cultuur (Provinciaal)
In het kader van het regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen stelde de Provincie in totaal
€ 102.000 beschikbaar. € 85.000 heeft betrekking op het programma Sport, cultuur en recreatie.
Deze subsidie betaalden wij door aan de volgende organisaties/activiteiten: € 25.000
programmering Porgy & Bess; € 3.750 Podium van Zaamslag; € 40.000 Festival van ZeeuwsVlaanderen; € 9.500 Zeeland Jazz; € 4.250 Stichting Rock around the Bridge (Factory Festival) en
€ 2.500 Shantyfestival.
Grensinfopunt tlv reserve bevolkingskrimp
We ontvangen vanuit het Rijk een decentralisatie uitkering (DU) Bevolkingsdaling voor de jaren
2016 tot en met 2020 van jaarlijks € 395.667. We voegden deze jaarlijks toe aan de reserve
bevolkingskrimp. In 2018 besloot de gemeenteraad om vanuit de reserve bevolkingskrimp jaarlijks
€ 45.000 beschikbaar te stellen aan het sectorbureau ten behoeve van het grensinfopunt voor de
jaren 2018 tot en met 2022.
Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, richtten de VNG en het
Rijk een Transformatiefonds op. Jaarlijks is er van 2018 tot en met 2020 € 36 miljoen aan
transformatiebudget beschikbaar. Voor Zeeland komt dit neer op een bedrag van € 758.524 per
jaar. Deze bijdrage wordt via het gemeentefonds toegekend aan de grootste gemeente in de regio,
de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen stort dit bedrag vervolgens door naar de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland die de gelden uit het Transformatiefonds namens de dertien
gemeenten voor dit doel beheert.
Lokale aanpak eenzaamheid
In het besluit Toekomstbestendig sociaal domein besloot het college de hogere kosten, voor het
bezorgen van maaltijden door vrijwilligers bij aan-z, te onttrekken aan de reserve Lokale aanpak
eenzaamheid. Dit was in 2019 € 40.000 en in 2020 € 20.000.
Verlengde jeugdzorg
In 2020 besloot het college maatwerk in gezinnen, op basis van sociaal medische indicatie (SMI)
voort te zetten voor vier jaar (2020 tot en met 2023) en stelde hiervoor jaarlijks € 20.000
beschikbaar. Het college besloot hierbij het bedrag voor 2020 van € 20.000 te dekken uit de
reserve Verlengde Jeugdzorg. SMI is een vangnetregeling voor gezinnen in een crisissituatie die
tijdelijk niet zelf afdoende voor hun kinderen kunnen zorgen.
BOB werkzaamheden (Beheer en onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd gebied)
Per 1-1-2015 is de BOB-overeenkomst van toepassing. In deze overeenkomst voor ‘beheer en
onderhoud van oppervlaktewater in bebouwd gebied’ zijn afspraken gemaakt over de uitvoering
van het onderhoud aan oppervlaktewateren. Eerst is achterstallig onderhoud uitgewerkt daarna zijn
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we overgegaan naar een situatie waarin we de nieuwe afspraken volgen. Kort door de bocht
betekent dit dat wij als gemeente watergangen maaien. Als we dit doen voor de
waterhuishoudkundige functie kunnen we kosten in rekening brengen bij het waterschap. Als we
extra maaien voor de gebruiksfunctie kunnen we de kosten niet in rekening brengen bij het
waterschap. Ook kosten voor bijvoorbeeld het ruimen van dode vis kunnen we deels (50%) in
rekening brengen bij het waterschap. In 2020 hebben we € 33.000 aan kosten gemaakt waarvan
we € 30.000 konden doorberekenen.
Projectplan ontmanteling Zo-net BV
Op 5 maart 2020 besloot de raad tot het uitvoeren van het project Omzetting Hulp bij Huishouden
Zonet naar een maatwerkvoorziening door aan-z. De raad stelde hiervoor een taakstellend
projectbudget beschikbaar van € 631.000. In dit bedrag zat € 35.000 voor afhandeling van de
bezwaren door de gemeente. Aan-z heeft in 2020 € 596.000 ontvangen voor het project.
Activiteitprogramma Klimaat en Duurzaamheid
Van het Rijk hebben we in 2019 € 120.000 aan klimaatmiddelen ontvangen.
In 2020 besteedden wij € 30.611 aan activiteiten, onderzoeken en projecten ter uitvoering van het
landelijke klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie Zeeland.
Aandeel gemeenten Hulst en Sluis bevolkingskrimp
Gemeente Terneuzen ontvangt de decentralisatie uitkering bevolkingskrimp centraal en heeft in
2020 voor een bedrag van € 190.880 doorgesluisd naar de Gemeente Hulst en Gemeente Sluis (zie
baten).
Projectbudget nieuwe WOZ
In 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat het taxeren van woningen op
gebruiksoppervlakte verplicht wordt. Nu zijn WOZ-taxaties op basis van kubieke meters. Met
ingang van 2022 moeten de woningen gewaardeerd worden op basis van het gebruiksoppervlak.
Hiertoe heeft Sabewa een project gestart en de kosten in beeld gebracht voor al haar deelnemers.
Voor Terneuzen bedragen deze kosten € 190.000. De raad heeft hiervoor een bedrag van €
190.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Voor dit project is er in 2020 €
127.000 uitgegeven. Een bedrag € 63.000 gaat mee naar het jaar 2021 en blijft voor dit project
beschikbaar.
Hogere kosten archief
In verband met herstelwerkzaamheden digitaal archief naar aanleiding van een audit en langdurige
ziekte van een medewerker huurden wij incidenteel extra capaciteit in voor archiefwerkzaamheden.
Inhuur strategische aanbestedingen
Wij besteedden € 52.000 in verband met strategische aanbestedingen van sociaal domein en
schuldhulpverlening.
Toevoeging aan reserves
Wij merken alle reserves aan als incidenteel behalve de reserves kapitaallasten economisch en
maatschappelijk nut. Voor toelichting op de toevoegingen verwijzen wij naar het overzicht van
reserves bij de toelichting op de balans.
Baten
Strategische regiovisie (samen met Hulst en Sluis)
Met de gemeenten Hulst en Sluis stellen we een gezamenlijke strategische regiovisie op. In deze
regiovisie willen we, samen met uiteenlopende stakeholders uit onze regio, een duidelijke en
gedeelde focus creëren op onze gedeelde kansen en opgaven. De regiovisie vormt ook de
Zeeuwse-Vlaamse input voor de provinciale omgevingsvisie. In 2020 zijn we gestart met het
proces om te komen tot de regiovisie; in 2021 leggen we het document ter vaststelling aan de
gemeenteraden voor. Een deel van de kosten van de regiovisie berekenen wij door aan gemeenten
Hulst en Sluis.

244

Verkoop grond en gebouwen
In 2020 verkochten wij € 640.000 aan gronden en gebouwen, zoals onder andere LeidinglaanZuidhof te Sluiskil, Leepstraat te Sas van Gent, Van der Peijlstraat 1 te Terneuzen.
Voor het project de Kampanje zijn gronden verkocht aan de projectontwikkelaar voor € 430.000.
Deze verkoopopbrengst gebruiken wij als dekking van de realisatie van de nieuw te bouwen
bibliotheek. Dit bedrag voegen wij bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 toe aan de
bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen economisch nut, evenals de hiervoor nog in 2021
te ontvangen bedragen.
Glasvezelnetwerk
Twee commerciële partijen (Delta Fiber en KPN) zijn gestart met de aanleg van het
glasvezelnetwerk in de kern Terneuzen. De andere kernen volgen later. De bedrijven betalen
hiervoor leges en degeneratievergoedingen, in 2020 voor een bedrag van € 165.000, die ver
vooruit lopen op de kosten die worden gemaakt voor herstelschade door de uitgevoerde
werkzaamheden.
Wij schatten in dat in 2020 en 2021 de opbrengsten hiervoor hoger uitvallen. De jaren 2022 en
2023 verwachten wij juist hogere kosten voor herstel. Dit is omdat de opbrengsten ver vooruit
lopen op de kosten die worden gemaakt voor herstelschade.
Uitkering brandschade de Geule
Een expert en contra-expert stelde de hoogte van de brandschade vast op € 351.202. Hierop is een
eigen risico van € 1.000 van toepassing. Daarnaast maakten we kosten om verdere schade te
voorkomen en kosten om de schade vast te stellen, waaronder de kosten van contra-expertise. Dit
bedrag bedraagt € 20.195. Deze kosten zijn ook door de verzekeraar vergoed.
Regioarrangement cultuur (Provinciaal)
In het kader van het regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen stelde de Provincie in totaal
€ 102.000 ter beschikking aan onze gemeente. € 85.000 hiervan heeft betrekking op het
programma Sport, Cultuur en recreatie. Deze subsidie betaalden wij door aan de volgende
organisaties/activiteiten: € 25.000 programmering Porgy & Bess; € 3.750 Podium van Zaamslag; €
40.000 Festival van Zeeuws-Vlaanderen; € 9.500 Zeeland Jazz; € 4.250 Stichting Rock around the
Bridge (Factory festival) en € 2.500 Shantyfestival.
TOZO uitvoeringskosten
In 2020 kregen we te maken met COVID-19. Het Rijk heeft meerdere compensatieregelingen
geopend. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) liep via de
gemeenten. Voor de uitvoering van de Tozo kreeg de gemeente uitvoeringskosten van het Rijk. Dit
was een bedrag van € 450 per aanvraag levensonderhoud (1.169) en € 800 per aanvraag
kapitaalverstrekking (41). Totaal voor de gemeente Terneuzen € 558.500.
ESF-bonus+subsidie aanvalsplan
ESF bonus: van 2014 tot en met 2016 ontving onze gemeente ESF subsidie via de centrum
gemeente (Goes) van de arbeidsmarktregio Zeeland voor het project "Aan de slag in Zeeland 14 16". De uitvoering, beschikking, besteding en afrekening vond in en deels na afloop van genoemde
periode plaats. De eindafrekening is verwerkt. Landelijk was er een onderbesteding van deze
subsidie. Dit leidde er toe dat de arbeidsmarktregio's met een overbesteding naar rato van de
overbesteding deelden in het overschot. Voor de sub regio Zeeuws-Vlaanderen betekende de
verdeling van het overschot een bedrag van € 277.000. Voor de gemeente Terneuzen betekent dit
een incidentele bate van € 130.412.
Aanvalsplan: in 2018 stelde het ministerie van LNV € 1.000.000 beschikbaar voor uitvoering van
het Aanvalsplan voor de Arbeidsmarktregio Zeeland. Doordat een aantal projecten niet succesvol
zijn gebleken en doordat er één geheel niet van start is gegaan, resteerde een overschot van €
229.000. Dit overschot is verdeeld over de Arbeidsmarktregio Zeeland en de vier
werkgeversservicepunten in de regio. Voor de sub regio Zeeuws-Vlaanderen betekende de
verdeling van het overschot een bedrage van € 37.345. Voor de gemeente Terneuzen betekent dit
een incidentele bate van € 22.407.
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Vrijval voorziening riolering
In 2018 voegden wij € 88.000 toe aan de voorziening riolering. Deze voorziening werd gevormd
doordat wij lagere kapitaallasten hadden dan vooraf was geprognosticeerd. De lagere
kapitaallasten waren het gevolg van nog niet uitgevoerde water- en rioleringsinvesteringen in
2018. In 2020 valt deze voorziening vrij, om de kapitaallasten van de uitgestelde investeringen te
dekken.
CEF call spoorlijn bijdrage North Sea Port
Wij hebben in 2020 € 125.000 ontvangen van North Sea Port als bijdrage in onderzoekskosten
rondom aanleg van een spoorlijn Gent-Terneuzen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene
Reserve, omdat de gemaakte kosten in 2018 en 2019 waren gedekt uit deze reserve.
Leges De Nieuwe Sluis
Voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen wij in de periode 2016 tot en met 2020
leges. De legesbetaling voor 2020 is € 499.000.
Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)
Na 2019 ontving onze gemeente ook in 2020 via het gemeentefonds een bijdrage
transformatiefonds jeugd van € 758.524. Dit bedrag stortten wij ook nu weer volledig door naar de
GGD. De GGD voert de transformatie jeugd voor Zeeland uit.
Decentralisatie-uitkering bevolkingskrimp 2016-2020
Vanaf 2016 ontvangen wij een decentralisatie uitkering voor de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten
van € 396.000. Dit verdeelsleutel voor dit bedrag over Zeeuws-Vlaanderen is het aantal inwoners
van de drie gemeenten. De aandelen van Hulst en Sluis stortten wij door naar deze gemeenten.
Het aandeel van Terneuzen zetten wij in voor verbetering van de woningvoorraad en voor het
grensinfopunt.
Precariobelasting
Wij heffen vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2022 precariobelasting op kabels en leidingen. Wij
stelden in 2020 voor een bedrag van € 1.616.000 aan aanslagen precariobelasting vast. Met één
belastingplichtige zijn wij verwikkeld in een bezwaarprocedure. Het risico dat belastingplichtige in
het gelijk wordt gesteld, kwantificeren wij op groter dan 50%. Hierdoor doteren wij het door de
belastingplichtige bestreden bedrag aan de risicovoorziening precariobelasting (€ 1.042.000). Per
saldo resteert een werkelijke opbrengst precariobelasting in 2020 van € 574.000. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale Heffingen.
Niet gesprongen explosieven
Instanties kunnen kosten die zij maken voor (onderzoek naar) Niet Gesprongen Explosieven in
onze gemeente bij ons declareren. Wij verzamelen alle declaraties en dienen een verzoek om
teruggave in van deze kosten via het Gemeentefonds. Wij betalen de vergoeding vanuit het
gemeentefonds vervolgens door aan de instanties.
Vergoeding frictiekosten DCMR
We ontvingen incidenteel € 99.000 in verband met vergoeding frictiekosten overgang Brzo-taken
naar DCMR.
Al eerder afgeboekte vorderingen ivm faillissement
We ontvingen € 56.000 voor reeds afgeboekte vorderingen in verband met diverse faillissementen.
Onttrekking aan reserves
Wij merken alle reserves aan als incidenteel behalve de reserves kapitaallasten economisch en
maatschappelijk nut. Voor toelichting op de onttrekkingen verwijzen wij naar het overzicht van
reserves bij de toelichting op de balans.
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(Prognose) baten en lasten (x € 1.000)

Realisatie
2017

2018

2019

2020

Lasten

147.719

150.674

162.608

168.294

Baten

153.830

154.365

161.734

176.467

6.111

3.691

-874

8.173

Toevoegingen aan reserves

5.638

5.518

1.962

13.860

Onttrekkingen aan reserves

3.579

5.983

8.939

14.360

-2.059

465

6.977

500

4.052

4.156

6.103

8.673

Incidentele lasten

2.987

4.475

6.678

5.264

Incidentele baten

3.652

3.642

2.980

6.549

665

-833

-3.698

1.285

Toevoegingen aan reserves incidenteel

4.924

710

3.834

1.599

Onttrekkingen aan reserves incidenteel

3.428

2.082

10.824

4.466

-1.496

1.372

6.990

2.867

Resultaat incidenteel

-831

539

3.292

4.152

Structureel resultaat

4.883

3.617

2.811

4.521

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves
Resultaat

Saldo incidentele baten en lasten

Mutaties reserves incidenteel
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VI Overzicht onvoorzien
Wij zijn het begrotingsjaar 2020 gestart met een bedrag voor onvoorzien van € 250.000.
Bij de inzet van onvoorzien hanteren wij het principe van de 3 O's. Dit betreft Onvoorzienbaar,
Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.
Onvoorzienbaar:
Een onverwachte gebeurtenis of een niet vooruit te berekenen/bepalen voorstel bij het
samenstellen van de Perspectievennota en de programmabegroting.
Onvermijdbaar:
hieronder vallen de volgende situaties:


een wettelijke verplichting, contract of overeenkomst;



een uitgave waarbij uitstel leidt tot aansprakelijkheid;



de ontwikkeling/gebeurtenis kan niet vermeden worden/ er is geen alternatief;



of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang.

Onuitstelbaar:
niet verschuifbaar in de tijd tot het volgende moment van integrale afweging (het volgende
begrotingsjaar)
Voor bedragen tot € 25.000 geldt het volgende:
Collegebesluit

 verantwoording aan de raad in begrotingswijziging

Voor bedragen vanaf € 25.000 geldt:
Raadsvoorstel

 begrotingswijziging

Overzicht onvoorzien 2020
Mutaties ramingen onvoorzien (x € 1.000)

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2020

250

Onttrekking incidenteel
Ruimen bom

7

-7

Speelkooi Othene afkoop dwangsom

8

-19
-26

Onttrekking structureel
0
Toevoeging incidenteel:
Frictiekosten overgang Bzro taken naar DCMR

4

99

Grondverkopen Leidingenlaan-Zuidhof Sluiskil

7

431

Bijdrage OLAZ

7

44

Grondverkoop industriegrond oostkade Sluiskil

9

66
640

Toevoeging structureel:
Dienstverleningsbijdrage DCMR

2

39
39

Saldo onvoorzien 2020
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903

VII Overzicht begrotingsresultaat
Wij zijn het begrotingsjaar 2020 gestart met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van
afgerond € 770.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:


Voorlopig saldo van de begroting;



Saldo’s van de bestuursrapportages (vanaf perioderapportages niet meer);



Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;



Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);



Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;



Onvolkomenheid in de begroting.

Overzicht begrotingsresultaat 2020
Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000)

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2020

770

Onttrekking Incidenteel:
Combinatiefuncties sportpunt

3

-36

Diverse mutaties COVID-19 - brief Raad

8

-814
-850

Onttrekking structureel:
Index Wet Uitkering Wegen Septembercirculaire 2020
Onderzoekskosten BBZ uit (begr) saldo Gemeentefonds

8

-26

50

-26
-52

Toevoeging incidenteel:
Intrekken subsidie intocht Sinterklaas Bizzy stad

5

1

Resultaat budgetrapportage organisatie

7

218

Uitkering Jaarrekeningresultaat 2019 (boven 5% res) GGD

8

72

Diverse corona mutaties en compensatie

10

888

Resultaat budgetrapportage slotwijziging organisatie

10

1.507
2.686

Toevoeging structureel:
Index Wet Uitkering Wegen Septembercirculaire 2019

1

24

Extra huuropbrengst dorpshuis Hoek

3

5

Actualisatie budgetten bij Perioderapportage 2

8

4
33

Circulaires Gemeentefonds:
Resultaat Septembercirculaire 2019

1

747

Resultaat Decembercirculaire 2019

4

-378

Resultaat Meicirculaire 2020

7

-50

Resultaat Septembercirculaire 2020

8

544
863

Saldo begrotingsresultaat 2020

3.450
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VIII Sisa-bijlage

250

251

252

253

SZW

G4

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Tijdelijke
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T)
overbruggingsregeling
levensonderhoud
kapitaalverstrekking
kapitaalverstrekking (aflossing)
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2020

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
Tozo (jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr
Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/01
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Kopie regeling

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Kopie regeling

VWS

H4

Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

€ 0
€ 0

€ 0
€ 0

€ 512.337

€ 7.749

€ 1.266

€ 0

€ 0

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen
levensonderhoud (jaar T) Tozo 1
(i.v.m. verstrekte voorschotten
op Tozo-aanvragen
levensonderhoud welke zijn
ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G4/08

Aard controle R
Indicator: G4/09
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Aard controle R
Indicator: G4/10
€ 0

866
163

20
16

191

5

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), aflossing

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/11
Ja
Ja

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G4/12
Indicator: G4/13
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van
stimulering sport
ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld
Gemeenten

Regeling Sportakkoord

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), overig

Aard controle R
Indicator: G4/14

Ja
Uitvoeringskosten (jaar T)
uitvoering Tozo buitenland
(gemeente Maastricht)

Aard controle R
Indicator: G4/15

Verrekening (jaar T) Roerende
zaken sportbeoefening en
sportstimulering per project ten
laste van Rijksmiddelen

Aard controle R
Indicator: H4/05
€ 148.982
€ 176.045
Percentage besteed (jaar T) per
project ten opzichte van
aanvraag ten laste van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Aard controle R
Indicator: G4/16

Verrekening (jaar T) overige
kosten per project ten laste van
Rijksmiddelen

Aard controle R
Indicator: H4/06

Aard controle R
Indicator: H4/07
€ 91.504

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/09
Indicator: H4/10
Indicator: H4/11
1 SPUK20-803075
€ 416.531
115%
Besteding aanstellen
Besteding uitvoering
Cumulatieve besteding
Cumulatieve besteding
Eindverantwoording (Ja/Nee)
sportformateur (jaar T)
sportakkoord (jaar T)
aanstellen sportformateur (t/m
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
jaar T)
T)
Gerealiseerd

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/01

€ 0

Aard controle R
Indicator: G4/06

€ 64.036
€ 3.513

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: H4/03
Indicator: H4/04
1 SPUK20-803075
€ 416.531
Kopie projectnaam/nummer
Totale besteding (jaar T) per
project ten lasten van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

H8

Aard controle R
Indicator: G4/05

€ 157.009
€ 72.649

Aard controle R.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01
Indicator: H4/02
-€ 55.189
€ 361.342
Projectnaam/nummer
Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T) Onroerende
T) ten laste van Rijksmiddelen
zaken (sportaccommodaties)
per project ten laste van
Rijksmiddelen

VWS

Aard controle R
Indicator: G4/04

€ 3.198.119
€ 404.538

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/02

€ 0

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/03
€ 0

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/04
€ 0

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05
Nee

Toelichting

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08
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IX Overzicht (hoofd) taakvelden
Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten
2020

Baten
2020

Saldo
2020

Programma Bestuur en ondersteuning
5010900 College B&W
5010901 Raad

1.121

1.121

747

747

6010010 Bestuur

1.613

81

1.532

Totaal taakveld 0.1 Bestuur

3.480

81

3.399

6020010 Burgerzaken

1.112

688

424

Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken

1.112

688

424

6030010 Beheer overige gebouwen en gronden

1.483

2.325

-842

Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.483

2.325

-842

Totaal Bestuur en ondersteuning

6.075

3.094

2.982

Programma Veiligheid
6110010 Crisisbeheersing en brandweer

4.748

4.748

Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4.748

4.748

6120010 Openbare orde en veiligheid

1.238

58

1.180

Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.238

58

1.180

Totaal Veiligheid

5.986

58

5.928

6210010 Verkeer en vervoer

9.442

588

8.853

Totaal taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

9.442

588

8.853

6220010 Parkeren

881

68

813

Totaal taakveld 2.2 Parkeren

881

68

813

6230010 Recreatieve havens

203

48

154

Totaal taakveld 2.3 Recreatieve Havens

203

48

154

6240010 Economische havens en waterwegen

250

250

Totaal taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen

250

250

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

10.775

705

10.070

6310010 Economische ontwikkeling

955

1

954

Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

955

1

954

6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

939

1.152

-213

Totaal taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

939

1.152

-213

6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

131

92

39

Totaal taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

131

92

39

6340010 Economische promotie

465

540

-75

Programma Economie
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Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten
2020
465

Baten
2020
540

Saldo
2020
-75

2.490

1.785

705

6420010 Onderwijshuisvesting

3.656

783

2.873

Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

3.656

783

2.873

6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.357

2.271

2.086

Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.357

2.271

2.086

Totaal Onderwijs

8.013

3.055

4.959

6510010 Sportbeleid en activering

268

358

-90

Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

268

358

-90

6520010 Sportaccommodaties

5.157

673

4.485

Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.157

673

4.485

6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

3.024

633

2.391

Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie
en cultuurparticipatie
6540010 Musea

3.024

633

2.391

1.456

592

864

Totaal taakveld 5.4 Musea

1.456

592

864

6550010 Cultureel erfgoed

547

35

512

Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

547

35

512

6560010 Media

1.543

72

1.472

Totaal taakveld 5.6 Media

1.543

72

1.472

6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.050

97

4.953

Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)
recreatie

5.050

97

4.953

17.046

2.458

14.587

10.001

207

9.794

10.001

207

9.794

Totaal taakveld 3.4 Economische promotie
Totaal Economie

Programma Onderwijs

Programma Sport, cultuur en recreatie

Totaal Sport, cultuur en recreatie

Programma Sociaal domein
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6620010 Wijkteams

1.269

1.268

Totaal taakveld 6.2 Wijkteams

1.269

1.268

6630010 Inkomensregelingen
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen
6640010 Begeleide participatie
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie

24.186

22.879

1.307

24.186

22.879

1.307

10.129

10.129

10.129

10.129

6650010 Arbeidsparticipatie

2.196

295

1.902

Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

2.196

295

1.902

6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.386

6

1.380
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Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten
2020
1.386

Baten
2020
6

Saldo
2020
1.380

6671010 Maatwerkdienstverlening 18+

9.304

228

9.076

Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.304

228

9.076

Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6672010 Maatwerkdienstverlening 18-

14.144

14.144

14.144

14.144

6681010 Geëscaleerde zorg 18+

169

169

Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

169

169

6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

4.049

4.049

Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.049

4.049

Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Sociaal domein

76.832

23.615

53.218

6710010 Volksgezondheid

2.177

25

2.152

Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid

2.177

25

2.152

6720010 Riolering

3.896

5.450

-1.554

Totaal taakveld 7.2 Riolering

3.896

5.450

-1.554

6730010 Afval

6.977

8.544

-1.567

Totaal taakveld 7.3 Afval

6.977

8.544

-1.567

6740010 Milieubeheer

1.664

41

1.624

Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer

1.664

41

1.624

6750010 Begraafplaatsen en crematoria

555

682

-127

Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen

555

682

-127

15.269

14.741

528

6810010 Ruimtelijke ordening

1.425

208

1.217

Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

1.425

208

1.217

6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.665

2.447

218

Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)
6830010 Wonen en bouwen

2.665

2.447

218

2.886

2.196

690

Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen

2.886

2.196

690

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

6.976

4.851

2.125

Programma Volksgezondheid en milieu

Totaal Volksgezondheid en milieu

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

Programma Algemene dekkingsmiddelen
6990000 Resultaat

8.673

8.673

Totaal taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten
en lasten
6050010 Treasury

8.673

8.673

Totaal taakveld 0.5 Treasury

258

27

85

-58

27

85

-58

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten
2020
545

Baten
2020
7.155

Saldo
2020
-6.610

Totaal taakveld 0.61 OZB woningen

545

7.155

-6.610

6062010 OZB niet-woningen

170

10.451

-10.281

Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen

170

10.451

-10.281

6063010 Parkeerbelasting

860

-860

Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting

860

-860

6061010 OZB woningen

6064010 Belastingen overig

1.279

1.982

-703

Totaal taakveld 0.64 Belastingen Overig

1.279

1.982

-703

99.352

-99.352

99.352

-99.352

6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds
6080010 Overige baten en lasten

21

21

Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten

21

21

6090010 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

8

Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

8

8

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

10.723 119.883

-109.160

Programma Overhead
5040100 Directie

308

308

5040101 Controlling

259

259

5040200 Afdelingshoofd Middelen

124

124

5040201 ICT

972

972

5040202 Financien

1.291

1.291

5040203 Bestuur en interne zaken

1.686

39

1.647

5040204 P&O

1.268

6

1.262

5040300 Afdelingshoofd Samenleving

131

131

5040301 Publiekszaken

195

195

5040302 ISC

910

5040303 Uitkeringenadministratie

271

271

5040304 Maatschappelijke ontwikkeling

147

147

5040305 Werk en inkomen

116

116

5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties

171

171

5040308 Sociale recherche
5040311 WMO

13

7

903

13

9

9

-351

-351

299

299

52

52

5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer

304

304

5040401 Stadsservice

159

28

131

83

5

78

5040312 RMC
5040313 Kwalificatiemiddelen/leerplicht
5040314 Leerlingenvervoer

5040402 Groen
5040403 Techniek

143

143
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Grootboeknummer-Taakveld-Programma
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie
5040501 Beleidsontwikkeling

Lasten
2020
75

Baten
2020

Saldo
2020
75

102

7

95

5040502 Planvorming

96

96

5040503 Vergunningen en handhaving

93

93

6040010 Overhead

7.855

2.118

5.737

Totaal taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie

16.780

2.223

14.557

Totaal Overhead

16.780

2.223

14.557

13.860

14.360

-500

13.860

14.360

-500

13.860

14.360

-500

182.154 190.827

-8.673

Programma Mutaties reserves
6980000 Mutaties reserves
Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves
Totaal Mutaties reserves
Resultaat
Verdelingsprincipe
In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en
onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die
we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten
opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één
bepaald programma.
Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het
voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn
onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het
voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn
onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.
Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de
gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling
voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk
voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar
taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar
programma’s en taakvelden.
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Bijlagen

261

Controleverklaring accountant

262

Verantwoording investeringsprogramma
Inleiding
Met de vaststelling van de begroting 2020 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen
die deel uitmaken van de jaarschijf 2020 van het tot de begroting 2020 behorende
investeringsprogramma 2020-2023.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
Uitvoering jaarschijf 2020 Investeringsprogramma 2020-2023;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2019;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2020, 2019 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2019, 2018 en voorgaande
jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de
begrotingen 2020 en 2019 beschikbaar gestelde kredieten toe.
De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Er is één investering overschreden als gevolg van geldende arbo regelgeving en vier investeringen
door overboekingen uit de exploitatie of onderhoud. Deze zijn toegelicht bij het onderdeel
Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven.
Voor een tweetal investeringen staan er negatieve bedragen vermeld. Dit betreffen geen
overschrijdingen. Dit is een verschil als gevolg van nog te ontvangen inkomsten voor deze
investeringen. Hieronder geven wij een toelichting op deze twee investeringen.
Nieuwe Bibliotheek Kop Noordstraat
In de verkoop- en realisatie overeenkomst van de Kampanje is voor de aankoop van de bibliotheek
een koopsom afgesproken van € 1.133.000 (prijspeil 2017). Deze koopsom ontvangen wij in
termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. Een groot deel van deze termijnen vervalt in
2021.
Project stadsherstel binnenstad Terneuzen
De afronding van dit project is gepland in 2022. Na afronding ontvangen wij € 145.000 als bijdrage
in het project van Clavis.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens
onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel
positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde
krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de
(belangrijkste) uitgevoerde werken in 2020;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van
beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig)
gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de
kapitaallasten (onderuitputting).
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